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r a z p r a v e  –  s t u d i e s

Delovanje dr. Vekoslava Kukovca  
med prvo svetovno vojno in njegova 
vloga pri nastajanju nove države

V l a s t a  S t a v b a r *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 329(497.4)"1914/1918":929Kukovec V. 
 94(497.4)"1914/1918"

Vlasta Stavbar: Delovanje dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno in njego-
va vloga pri nastajanju nove države. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
83=48(2012), 4, str. 5–62
Prispevek obravnava politično delovanje liberalnega politika dr. Vekoslava Kukovca 
med prvo svetovno vojno s poudarkom na njegovih prizadevanjih za složnost slovenske 
politike na podlagi trialističnega programa, torej podpori majniški deklaraciji ‒ to pa 
se je kazalo v ustanovitvi enotne Jugoslovanske demokratske stranke. Kot osrednji 
vir služi korespondenca Vekoslava Kukovca s številnimi posamezniki, političnimi 
somišljeniki ter nekdanjimi nasprotniki. Razprava predstavlja tudi aktivnosti pri usta-
navljanju nove države in delovanje Narodnega sveta, v katerega je bil močno vpet tudi 
Vekoslav Kukovec. 
Ključne besede: Vekoslav Kukovec, prva svetovna vojna, Slovenci, politična zgodovina, 
Narodni svet

1.01 Original Scientific Article 
UDC 329(497.4)"1914/1918":929Kukovec V. 
 94(497.4)"1914/1918"

Vlasta Stavbar: The Activities of Vekoslav Kukovec, Ph.D., During World War I and 
His Role in Making of a New State. Review for History and Ethnography, Maribor 
83=48(2012), 4, pp. 5–62
The treatise deals with political activities of a liberal politician, Vekoslav Kukovec, 
Ph.D. in World War I. with the emphasis on his endeavours for concordance of the 

 * Dr. Vlasta Stavbar, prof. zgod. in geog., višja bibliotekarka specialistka, vodja Enote za 
domoznanstvo v Univerzitetni knjižnici Maribor, Gospejna ul. 10, SI – 2000 Maribor, 
vlasta.stavbar@um.si
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Slovene politics on the basis of a triple programme, i.e. of supporting the May Decla-
ration. All of these facts resulted in the foundation of the Jugoslovanska demokratska 
stranka (Yugoslav Democratic Party). As the basic source the correspondence of Veko-
slav Kukovec with numerous individuals, political supporters and former opponents 
was used. The treatise also presents activities at the foundation of a new state and the ac-
tivities of the Narodni svet (National Board), where Kukovec played an important role.
Key words: Vekoslav Kukovec, World War I., Slovenes, political history, National Board

Kukovčevo delovanje med prvo svetovno vojno

Atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda je pri Slovencih izzval 
mučen, globok in pretresljiv utis. Vodilni slovenski politiki vseh političnih 
strank so bili nad umorom v Sarajevu ogorčeni.1 Tudi dr. Kukovec, pred-
sednik Narodne stranke na Spodnjem Štajerskem, je v imenu izvršnega 
odbora izrekel štajerskemu namestniku obžalovanje nad groznim zločinom 
in ga prosil, da prenese sočutje in vdanost štajerskih Slovencev do prestola.2 
Razpoloženje večine prebivalstva se je čez noč obrnilo proti srbskim mo-
rilcem in na Slovenskem je zavel val protisrbskega razpoloženja, čeprav je 
iz sodnih spisov razbrati, da so bili tudi posamezniki, ki se niso enodušno 
pridružili obsojanju atentata in srbske politike.3

Kukovec je v svojem referatu na Ljudski univerzi v Celju in Mariboru 
leta 1934 z naslovom Slovenci 19144 razpravljal o pojmu te prelomnice za 
Slovence. Menil je, da je ni mogoče pojasnjevati brez opisa zadnjih deset-
letij življenja v monarhiji in naslednjih štirih vojnih let. Glede atentata je 
Kukovec v svojem referatu zapisal, da »smo bili Slovenci vrženi v položaj, 
na katerega so edini pravi odgovor besede tigra Georgesa Clmenceauja dne 
23. septembra 1919 v Saint Germainu, kjer je zagrmel v imenu mirovne 
konference nad delegati Avstrije: ‘Vi, ki ste stotisoče svojih slovanskih va-
rovancev, ne da bi jim dali človeško naravno pravico samoodločbe, nagnali 
v strelske jarke v borbo zoper lastne interese, Vi krivci!’«5

Kukovec je bil v času prve vojne rezervni poročnik v Thalerhofu in Le-
bringu, od koder je vzdrževal politične stike s Slovenijo. Po njegovem od-
hodu, ko je bila mobilizaciji že razglašena, je njegovo stanovanje obiskala 

 1 Cvirn, Obesiti za pete in scvreti nad ognjem: Slovenci in Habsburška monarhija. Zgodo-
vina za vse: vse za zgodovino 1995, 2, str. 1.

 2 SN 47, 1914, št. 149, 2. 7., str. 2.
 3 Bojan Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918. Iz zgodovine Celja: 

1848–1918. Celje 1998, zv. 3, str. 88.
 4 Referat Vekoslava Kukovca je v fondu Kukovec Vekoslav, ki ga hrani Pokrajinski arhiv 

Maribor, Sg = PAM/1585. 
 5 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Referat Slovenci 1914, str. 12.
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policija, da bi izvedla hišno preiskavo po paragrafu št. 85 a. k. z., to je 
veleizdaje. Ker pa je Kukovec že odpotoval na vojaško službo, je bilo pre-
ganjanje ustavljeno. Družino je preselil v Gradec, da med preganjanjem 
ne bi imeli težav z Nemci in nemčurji v Celju. Leta 1935 je zapisal, da mu 
je uspelo napraviti »inkognito kot črnovojnemu stotniku izlete iz graške 
predpostaje vojnega taborišča Lebringa na vse strani, kje sem imel kot šef 
bivše narodne stranke organizatorične stike«.6 Po nastanitvi v Lebringu je 
iskal stike s Slovenci. Razvoj dogodkov je spremljal preko zasebnih virov 
in časnikov, posebno zagrebškega Glasa Slovenaca, Hrvata i Srba, kot je 
zapisal v Mariborskem večerniku Jutra leta 1938 kot upokojeni minister. Iz 

 6 Prav tam, str. 14.

Vekoslav Kukovec (Zbirka drobnih tiskov Enote za domoznanstvo  
Univerzitetne knjižnice Maribor, razgl. 8459 – III)
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Lebringa je najprej navezal pisne stike z vsemi svojimi političnimi sode-
lavci na Spodnjem Štajerskem in našel na ta način v presenetljivo kratkem 
času zopet žive vezi z ljudstvom. Kot vojak je, zlasti po letu 1917, potoval 
in govoril na zaupnih sestankih kot civilist. V spominih je zapisal: »Tedaj 
sem že redno vsako nedeljo dal v kovček svojo civilno obleko in odpotoval 
kot častnik iz taborišča kam na Spodnje Štajersko.«7 Tako je bil med vojno 
prisoten na sestankih Narodne stranke v Središču, Rušah, Veržeju, Šmarju 
pri Jelšah, Celju in drugod, kjer se je s političnimi somišljeniki štajerske 
slovenske Narodne stranke posvetoval o prihodnosti Slovencev. Oblasti 
so po navedbah v Kukovčevih spominih pogostoma poizvedovale, kaj je 
iskal Kukovec, na primer v Središču in drugod. E. Lilek, šolski svetnik in 
predsednik Ljudske univerze v Celju, je menil, da se Kukovec kot častnik 
igra s svojo glavo, saj so bile v bližini Narodnega doma v Celju, kje je imel 
predavanje, nemško-nacionalne pisarne, ki so vse zapisovale in ovajale.8 Za-
nimiva je tudi zgodba, ko je nemški Grazer Tagblatt v uvodniku pisal o Ku-
kovčevem govoru v Središču o razdelitvi Štajerske na nemški in slovenski 
del ter ga ostro napadel. O Kukovčevem obisku Središča leta 1917 piše tudi 
Josip Šinko v svoji spominih: »Bil je v civilu in shod se je vršil pri zaprtih 
vratih. Kljub temu je orožništvo o tem doznalo in očrnilo dr. Kukovca pri 
vojaškem poveljstvu, češ, da je na shodu prisostvoval v vojaški uniformi. 
Poveljstvo je vprašalo uradno pri županstvu, kaj je resnice na tem in kako 
se je shod vršil. Poročal sem, da je prišel dr. Kukovec v Središče v civilni 
obleki, da je vodstvo Narodne stranke sklicalo zaupni shod, na katerem je 
dr. Kukovec kot naš deželni poslanec govoril o ‘ugodnem poteku’ vojne, 
priporočal skupno delo s Kmečko Zvezo za ‘povojni konec’ vojne, kar bo 
gotovo v korist slovenskemu narodu. Shod se je vršil pri zaprtih vratih, 
navzoči so bili le zaupniki stranke, ne pa tuji državljani.«9

Posledično je moral Kukovec na zagovor v Thalerhof. Tamkajšnji pod-
polkovnik, po rodu Čeh, ga je povprašal, kaj to pomeni. Kukovec mu je 
pojasnil, da že nekaj časa prosi za dopust, ker da imajo njegovi volivci, ki 
so ga izbrali za deželnega poslanca, gospodarske težave. Epilog zgodbe 
Kukovec zapiše, da »… je imel (op. op. podpolkovnik) toliko humorja, da 
me ni poslal na fronto, ampak je še sam pritrdil, da me kot poslanca ne bi 
smeli zadrževati pri vojakih«.10

Kljub temu se je na Štefanovo leta 1917 sestal v klubski sobi poleg go-
stilne v mariborskem Narodnem domu kot civilno preoblečen častnik s 

 7 Mariborski večernik Jutra (odslej MVJ) 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10. 
 8 Prav tam. 
 9 Josip Šinko, Moji spomini. Maribor 1937, str. 33. 
 10 MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10.
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poslancem srbsko-hrvaške koalicije dr. Srdjanom Budisavljevićem iz Za-
greba ter dunajskim urednikom Slovenskega Naroda dr. Albertom Kra-
marjem. Uspeh posvetovanja je bil sklep, da naj se takoj obnovi politično 
življenje in naj se za praznik Svetih treh kraljev v Mariboru skliče sestanek 
zaupnikov štajerske slovenske Narodne stranke. Sledil je načrt, da pa se na 
svečnico 1918 zberejo zaupniki vseh slovenskih narodno naprednih strank 
v Ljubljani. Kukovec je bil prisoten na obeh sestankih na enak način. Iz 
ljubljanskega sestanka se je v Lebring vrnil kot novoizvoljeni predsednik 
Jugoslovanske demokratske stranke, ki je nastala iz združitve vseh do-
tedanjih slovenskih narodno naprednih strank. Kukovec v spominih po 
dvajsetih letih zapiše: »S tem imenom smo pač hoteli doseči jugoslovansko 
državo in demokracijo.«11

V svojih spominih je zapisal tudi, da mu je bilo težko, ko se je kot bivši 
politik »oziral vsa štiri leta vojne na Spodnjo Štajersko, ker po razvoju do-
godkov prvih časov nisem upal, da bi v primeru zmage avstrijskega orožja 
naše narodno obmejno, zlasti mariborsko okrožje moglo za trajno ohraniti 
svoj slovenski značaj«.12

V letu 1917 so v Slovenski kmečki zvezi kazali željo po skupnem na-
stopu obeh slovenskih štajerskih strank glede narodnih vprašanj. Tako 
so na zaupnih shodih Narodne stranke proučevali možnosti za skupno 
delo. Zlasti ob dejstvu, da so vsi jugoslovanski poslanci državnega zbo-
ra združno podali izjavo o združitvi avstro-ogrskih jugoslovanskih dežel 
v samostojno enoto.13 Liberalna stranka je že pred prvo svetovno vojno 
pripravila anketo o slovenskih predstavah o jugoslovanski skupnosti, zlasti 
glede jezikovnega približevanja drugim Jugoslovanom.14 Fran Milčinski je 
že leta 1913 zapisal: »Tesen je pač naš dom, tesen kakor rodbinska rakev.«15 
Revija liberalno usmerjenih izobražencev Veda je leta 1913 izvedla anketo, 
da ugotovi predpogoje za jugoslovanstvo. Anketa je bila izvedena med iz-
branimi slovenskimi, hrvaškimi, enim srbskim in češkim izobražencem. 
Skupaj je na anketo odgovorilo 32 izobražencev. Nagovarjala je zgolj li-
beralno in socialdemokratsko usmerjene izobražence. Vendar anketa ni 
prinesla želenih rezultatov. Obstajalo je enotno mnenje o nujnosti povezo-
vanja, vendar se je v odgovorih slaba polovica anketirancev, in sicer 14 od 

 11 MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10.
 12 MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10.
 13 SN 50, 1917, št. 133, 13. 6., str. 3.
 14 Ervin Dolenc, Intelektualci, slovenstvo in avtonomija. (Slovenske predstave o jugoslo-

vanski skupnosti okrog leta 1918). V: Slovenske zamisli o prihodnosti okoli 1918: Narodna 
vlada, Država SHS in slovenske zamisli o prihodnosti pred letom 1918 in po njem. (Sim-
pozij 1918.) Ljubljana 2000, str. 109–120.

 15 Veda 3, 1913, št. 3, str. 226.
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33, izrekla proti stopitvi slovenščine v srbohrvaščino. Sklepamo lahko, da 
velikih upov nad združevanjem Jugoslovanov pri slovenskih intelektualcih 
pred prvo svetovno vojno ni bilo.16

Kukovčevo politično delovanje v času prve svetovne vojne je bilo, kljub 
vojaški obvezi, aktivno. Poleg osebnih stikov na posvetovanjih in sestankih 
v različnih krajih Spodnje Štajerske je Kukovec imel stike preko korespon-
dence. Ohranjena korespondenca priča o številnih vezeh s somišljeniki in 
razpravah o aktualnih političnih in strankarskih zadevah.

Pestra, mestoma ostra je bila korespondenca dr. Antona Božiča, celjske-
ga odvetnika Kukovcu. Predmet treh Božičevih pisem obsega spor glede 
Zadružne zveze,17 kjer Božič očita Kukovcu onega zaničljivega, osornega 
in korporalskega tona v pismih. Priznava mu sicer vodenje stranke, vendar 
ne dovoli, da bi ga klical na odgovornost, »kakor bi imel pred seboj kakega 
rekruta ali šolarčka«. Božič v aprilskem pismu leta 1917 Kukovcu tudi za-
gotavlja: »Razburjenja sploh ne razumem. Nočem ustanovitve nove stranke 
niti koga izpodriniti, ker se sploh nočem sedaj v politiki udejstvovati, – no-
čem ustanoviti novega političnega lista, nočem jemati komu ugleda in mu 
na časti ali premoženju škodovati – to vse mi je tuje. Ko prideš nazaj, boš 
našel isto polje in isti delokrog kakor pred vojno. Zakaj se torej razburjati? 
– Ni vzroka.«18

Očitno je bilo med Kukovcem in Božičem kar nekaj nesoglasij, o čemer 
piše tudi Vekoslav Spindler v pismu Kukovcu,19 saj je maja Božič zopet pisal 
Kukovcu in kazal svoje nezadovoljstvo glede njegovega posredovanja, da 
celjska Zadružna zveza vloži za Miloša Štiblerja20 prošnjo za oprostitev. 

 16 Dolenc, Intelektualci …, str. 111–112.
 17 anton Božič je od leta 1910 predsedoval Zadružni zvezi v Celju in Posojilnici v Šoštanju. 

Leta 1917 je prevzel predsedstvo zadruge Lastni dom ter deloval v drugih gospodarskih 
organizacijah. SBL 1. Knjiga. Ljubljana 1925–1932. 

 18 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: Pismo A. Božiča, 25. 4. 1917.
 19 Spindler v pismu Kukovcu piše, da je dr. Božič zaradi Kukovčevega pisma zelo rezer-

viran. Pa tudi o Božičevem jasnem stališču, da je treba prelomiti s preteklostjo in da je 
treba ustanoviti agrarno stranko. Gej: PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespodenca 
V. Špindlerja dr. Kukovcu, pismo, 6. 5. 1917. 

 20 Miloš (Mihael) Štibler (stibler), zadružni delavec in publicist, 16. 9. 1882, Fala pri Mari-
boru –10. 1. 1969, Ljubljana. Po končani klasični gimnaziji v Mariboru je študiral slavi-
stiko na Dunaju. Zaradi finančnih težav je študij opustil in kot štipendist obiskoval višjo 
zadružno šolo v Darmstadtu. V letih 1909–1918 je bil inštruktor, revizor in tajnik Za-
družne zveze v Celju. Prvo svetovno vojno je služil v različnih krajih (1915 v vojaški šoli 
v Gorici, 1916 v Brežah na Koroškem in v bolnišnici v Celovcu, nazadnje pri 47. pešpolku 
v Mariboru). Po letu 1918 je bil visok uradnik in deloval v Ljubljani in Beogradu. Deloval 
je tudi na kulturnem področju, Rudolf Maister je bil mentor njegovi pesniški skupini. 
Deloval je tudi na različnih gledaliških odrih ter bil pripadnik sokolskega gibanja. SBL 
3. knj. Ljubljana 1960–1971, str. 686–687.
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Božič je negodoval, da je Kukovec brez njegove vednosti uradnikom Za-
družne zveze, ki ji je predsedoval Božič, nalagal zadolžitve in si povrhu 
privoščil še grajati postopanje načelnika nasproti uradniku. Kukovec je 
namreč, kot je razbrati iz Božičevega pisma, grajal, da Zveza ni ničesar 
storila glede oprostitve Miloša Štiblerja. Božič je v pismu tudi posvaril Ku-
kovca, da Štibler in Vladimir Pušenjak21 pripravljata načrte za združenje 
zvez. Argumente za to je Božič našel v memorandumu, ki ga je pripravil 
Miloš Štibler in ga poslal Kreku v Ljubljano, ter v Štiblerjevih govoricah, 
da če se celjska zveza ne bo uklonila njegovim in Pušenjakovim načrtom, 
bo Zvezo razbil. Božič je izrazil ogorčenje nad Štiblerjevim delovanjem, 
saj je menil, da mu ta Zveza sedaj plačuje dolgove in ga skuša sanirati. To 
so bili Božičevi razlogi, za katere je menil, da so povsem resnični. Zato 
tudi ni storil ničesar za Štiblerjevo oprostitev. Ob koncu pisma je Božič 
povabil Kukovca na občni zbor Zadružne zveze in upal na priliko, da se 
pogovorita.22 Očitno je Kukovec Božiču nemudoma odgovoril, saj Božičevo 
pismo Kukovcu čez pet dni govori o izkazanem zaupanju Kukovca Božiču. 
Hkrati mu je Božič svetoval, naj nemudoma piše v Ljubljano in posvari 
pred fuzijo, ki bi koristila le Kreku, nam pa le škodovala. Božič je namreč 
menil, da je potrebna najprej sloga in združenje med nami naprednjaki, 
potem pride vse drugo. Božič je pred sestankom 8. junija 1917 v Ljubljani 
želel govoriti s Kukovcem, da bi dosegla soglasje glede pogubnosti koalicije 
s klerikalci.23 Korespondenca je potekala tudi med Milošem Štiblerjem in 
Kukovcem glede načrtov združevanja zvez. Namreč, v juniju 1917 se je 
Štibler zahvalil Kukovcu za prejeti dve pismi. Med njima, vsaj s strani Štib-
lerja, je opaziti spoštljiv odnos, saj ga venomer naziva Velecenjeni gospod 
doktor, medtem ko gre pri odnosu Božiča in Kukovca za prijateljski odnos, 
ki je seveda podkrepljen še s stanovsko navezo in enako starostjo. Štibler 
z odobravanjem piše Kukovcu glede tega, da opaža, da je pristaš zadružne 
fuzijske misli in da o tem premišljuje. Citira del Kukovčevega pisma: »Ideji 
združitve se v principu gotovo ne smemo protiviti, tem manj ker velika 

 21 vladimir pušenjak, zadružni organizator, 31. 3. 1882, Kapela pri Gornji Radgoni – 23. 4. 
1936, Maribor. Po končani gimnaziji v Mariboru je študiral na graški univerzi filozofijo. 
Leta 1904 je odšel v Darmstadt, kjer je tako kot Miloš Štibler obiskoval visoko šolo za za-
družništvo in jo leta 1906 zaključil. Leta 1907 je nastopil službo pri Zadružni zvezi v Celju 
in še istega leta odšel v službo kot revizor v Zadružno zvezo v Ljubljani. Pri ljubljanski 
zadružni zvezi je bil od leta 1908 vodja njenega oddelka za Spodnjo Štajersko v Maribo-
ru. Ima velike zasluge za razvoj slovenskega zadružništva, zlasti pa za posojilništvo na 
Spod njem Štajerskem. Napisal je številne strokovne članke ter bil znan kot odličen ljudski 
govornik. SBL 2. knj., Ljubljana 1933–1952, str. 604.

 22 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/ Varia: pismo A. Božiča, 11. 5. 1917.
 23 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: pismo A. Božiča, 16. 5. 1917.
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doba utegne vzbuditi splošno spoznanje o potrebi iste, ne smemo je tudi 
s protislovnimi tvorbami pred končanjem vojske prejudicirati, konkretne 
nove načrte združitve si pa moramo ogledati zlasti s stališča, da bode v 
tem slučaju zelo računati s prevzetjem rizika za obstoječa bremena zvez in 
že pričakovane izgube.«24 Tako izvemo Kukovčev pogled na združevanje 
celjske in ljubljanske zveze. Štibler v pismu nadaljuje s pohvalami Kukovče-
vemu govoru v Žalcu in njegovi podpori Jugoslovanskem klubu na Dunaju. 
Štibler v pismu tudi razmišlja o strankarskem življenju po vojni in meni, 
da bo skušalo duhovništvo zopet dobiti nadvlado v isti obliki, kakor jo je 
imelo nekdaj. Kljub temu pa upa, da bo farška gonja odpravljena in da bo 
treba formalno urediti, da bo vera privatna zadeva. Za vse to, je po mne-
nju Štiblerja, potreben dober narodni (= državnopolitični) in gospodarski 
(= demokratičnogospodarski) program, ki upošteva tudi šolski program.25 
Kukovec je namreč na sestanku zaupnikov v Žalcu in drugih krajih zavzel 
stališče, da se ožji jugoslovanski program Narodne stranke, ki so ga sprejeli 
na teh shodih, sklada z zahtevami državnozborske – Majniške deklaracije. 
Narodna stranka je sprejela program Majniške deklaracije26 v vseh točkah 
in izhajala, da je za to potrebno tudi sodelovanje vseh političnih strank.27 
Dva dni kasneje se je dr. Korošec v imenu Jugoslovanskega kluba zahvalil 
Kukovcu in Narodni stranki »za izražene želje in za zagotovilo podpore«.28

Narodna stranka je izjavo Jugoslovanskega kluba sprejela kot svojo in 
o svojem stališču obvestila Jugoslovanski klub na Dunaju. Kukovec je v 
govoru na sestanku zaupnikov Narodno napredne stranke v Središču 15. 
julija 1917 dejal: »Korak nazaj je nemogoč. To naj povedo naši poslanci v 
ustavnem odseku, kamor jih vabi nova vlada. Če ni sedaj mogoče, potem 
rajši še malo počakamo. Ne zahtevamo nič pretiranega in radi damo ce-
sarju kar je cesarjevega, ne damo pa Nemcem nič kar je našega in sicer 

 24 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: pismo M. Štiblerja, 18. 6. 1917.
 25 Prav tam.
 26 Na prvi seji 22. zasedanja avstrijskega državnega zbora, 30. maja 1917, je takoj za Čehi po 

uvodnih besedah v hrvaškem in slovenskem jeziku prebral predsednik Jugoslovanskega 
kluba dr. Anton Korošec v nemškem jeziku izjavo, ki je prišla v zgodovino kot Majniška 
deklaracija: »Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahte-
vajo na podlagi narodnostnega načela in hrvatskega državnega prava, naj se vsa ozemlja 
monarhije, v kateri bivajo Slovenci, Hrvati in Srbi združijo pod žezlom habsburško-lota-
rinške dinastije v samostojno državno telo, ki bode prosto vsakega narodnega gospostva 
tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. Za uresničitev te zahteve svojega enotnega 
naroda bodo zastavili vse svoje sile. – S tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali 
parlamentarnega dela.« Glej Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost. Ljubljana, str. 
86.

 27 SN 50, 1917, št. 133, 13. 6., str. 3.
 28 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo Korošca Kukovcu, 15. 6. 1917.
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ravnotako ne, kakor Italijanom in Madžarom. Ustavna oblika v jugoslo-
vanski enoti je še seveda stvar prihodnosti, četudi prav bližnje bodočnosti. 
Zemlja, ki se ima odcepiti od sedanjih kronovinskih enot in združiti v 
novo enoto, je pa, kar se Štajerske tiče, vse brez izjeme, kar leži južno od 
jezikovne meje med Mariborom in sicer ves levi breg Drave vsaj do tja, 
kakor je določena zakonita meja slovenskih državnozborskih volilnih oko-
lišev Slovenjgradec, Gornji grad, Arnovž in Maribor levi dravski breg.«29 
Kukovec je omenjena ozemlja smatral za zgodovinska tla, ki so obljudena 
od produktivnih slojev slovenskega kmetijstva in delavstva. Menil je tudi, da 
mora v prometna središča tega slovenskega ozemlja odločilno besedo imeti 
večina vsega spodnještajerskega ljudstva in da mora biti tukaj slovensko 
uradništvo. Glede Nemcev je bilo Kukovčevo stališče: »Kdor hoče pa kot 
Nemec med nami mirno živeti, imej v šolstvu in kulturnih zadevah vso 
enakopravnost, odpovej pa se v prihodnje vsaki ponemčevalni sanji.«30 
Na takšni pošteni podlagi je Kukovec videl zedinjenje, ob predlogu, da naj 
Nemci isto priznajo slovenski manjšini v Gradcu in drugod. Kukovec je 
Majniško deklaracijo razumel kot možno obliko zedinjenja, smelo načr-
tovano in izraženo že poleti 1917. Torej kar nekaj mesecev pred Jegličevim 
pozivom (ljubljansko izjavo) 15. septembra 1917. Tudi Kukovec si je v za-
četku predstavljal novo državo v okviru habsburške monarhije s cesar-
jem, tako kot jo je predvidevala Majniška deklaracija, vendar izhajajoč iz 
sre diškega govora, je jasno opredeljeval ozemlje, ki mora spadati v novo 
državo, in razmerja med Slovenci in Nemci v novi državi.

Slovenci so se v vseh treh strankah pravzaprav že pred 1. svetovno vojno 
navduševali za jugoslovansko idejo. Glavni vzrok za to je bil strah pred 
naraščajočo germanizacijo, neugodnim gospodarskim razvojem. Še po-
sebej pa, da bi jih Hrvati in Srbi v svojih konceptih ne zapustili ter pre-
pustili Nemcem in Italijanom, češ da so preveč na robu slovanskega sveta 
in preveč ogroženi. Nikakor niso hoteli, da bi se jugoslovanski program 
načrtoval brez njih.31 Vendar se je realna slovenska politika kljub močni ju-
goslovanski in slovenski orientaciji vse do razpada monarhije trdno gibala 
v okviru možnosti, ki jih je dajala Avstrija. Tudi zgodovinska retrospektiva 
slovenskih političnih programov, ki so nastajali v kriznih političnih raz-
merah in so bili izraz organiziranih političnih sil, katoliške, socialdemo-
kratske in liberalne stranke ter gibanj, so bili izrazito avstroslavistični.32 

 29 SN 50, 1917, št. 165, 21. 7., str. 2.
 30 Prav tam.
 31 Razprava: Vasilj Melik: V: Glasnik slovenske matice 63, 1989, 1, str. 44. 
 32 Vlasta Stavbar, Izjave v podporo majniške deklaracije. V: ZČ 46, 1992, 3, str. 327–381; 46, 

1992, 4, str. 497–507 in 47, 1993, 1, str. 99–106.



14 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/4 • razprave – studies

Tako tudi Majniška deklaracija v svojem vsebinskem pogledu ne pomeni 
nič novega. Tudi deklaracijsko gibanje kot spontano množično politično 
gibanje, ki se je začelo ob podpisovanju in podpori Majniški deklaraciji 
Jugoslovanskega kluba, prebrani v avstrijski poslanski zbornici 30. maja 
1917 je bilo povsem v avstrijskih okvirih.33 Vse to množično deklaracijsko 
gibanje v obliki občinskih izjav in izjav z osebnimi ali društvenimi podpisi 
pa je marca 1918 prešlo v viharno gibanje na raznih shodih, zborovanjih 
in taborih.34

politična koncentracija

V juliju 1917 je potekal sestanek zaupnikov Narodne stranke v Sre dišču. 
Na sestanku so sprejeli resolucijo in Kukovec je v svojem govoru podal 
natančno poročilo o poteku in stanju prve svetovne vojne, o boju za de-
mokracijo v evropskih državah, o raznih mirovnih strujah in zadnjem 
zasedanju avstrijskega državnega zbora ter slovenskih stališčih k name-
ravani spremembi ustave. Govoril je tudi o nujnosti delovanja Narodne 
stranke. Menil je, da imajo še vedno glavno besedo generalni štabi in da 
je vojaški vpliv še vedno na vrhuncu, kljub temu da si vlade prizadevajo 
za mir. Med njimi je posebej izpostavil tri, in sicer socialno demokraci-
jo pod vodstvom Skandinavcev v Stockholmu, mednarodno organizacijo 
prostozidarjev in katoliško strujo. Kukovec je govoril o pomenu vojne, ki 
je izgubila prvotni značaj zlasti zaradi popolnoma novih razmer v Rusiji 
in v Ameriki. Menil je, da v ospredje prihaja boj za demokratično obliko 
vladanja povsod na svetu in ljudska volja. Kukovec je menil, da je tudi za 
Slovence to priložnost osamosvojitve slovenskega naroda od Nemcev: »Naš 
narod mora še bolj nego doslej postati politični narod. Ne množica enako 
govorečih ljudi, ampak vsakternik kot misleč in soodločujoč član organi-
zirane družbe.«35 Vojna nehote prinaša svobodo, zato se je treba prebuditi 

 33 Prav tam. Razprava natančno analizira podpisovanje majniške deklaracije s pregledom 
deklaracijskih izjav po posameznih historičnih deželah, ki jih hrani Pokrajinski arhiv 
Maribor (fond Acta declarationi faventia). Analiza prinaša pregled po posameznih krajih, 
pošiljateljih (posamezniki, občinski odbori, društva …) in datumih zbiranja podpisov.

 34 Lojze Ude, Deklaracijsko gibanje pri Slovencih. V: ZČ 24, 1970, 3–4, str. 197; Vlasta Stav-
bar, Deklaracijsko gibanje 1917/18 na Spodnjem Štajerskem. V: ČZN 77=42, 2006, 2–3, str. 
36–44. Glej tudi: Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Ljubljana 1971; 
Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka i jugoslovensko ujedinjenje, Beograd 1973; 
Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost, Maribor, 1972; Fran Kovačič, Odmevi 
majske deklaracije na Štajerskem. V: Čas 1926/27, str. 267–282.

 35 SN 50, 1917, št. 165, 21. 7., str. 1–2.
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in po mnenju Kukovca je to tudi priložnost za ponovno gibanje Narodne 
stranke. Tudi Kukovec se je zavedal, da je ustavna oblika v jugoslovanski 
enoti seveda stvar prihodnosti, čeprav tudi bližnje bodočnosti. V središkem 
govoru je Kukovec govoril tudi o mejah ‒ glede Štajerske je menil, da mora 
vse, brez izjeme, kar leži južno od jezikovne meje nad Mariborom, in sicer 
ves levi breg Drave vsaj do tja, kakor je določena zakonita meja slovenskih 
državnozborskih volilnih okolišev, spadati v novo državo. Izražena stališča 
v Kukovčevem govoru v Središču so podprli zaupniki Narodne stranke. Na 
sestanku so bili prisotni tudi gostje iz Međimurja.36

Sredi leta 1917 je potekala korespondenca Kukovca tudi s dr. Karlom 
Kodermanom iz Kidričevega, ki je bil eden od strankarskih zaupnikov in 
Kukovčev prijatelj. Iz pisem, ki jih je v juniju pošiljal Kukovcu v Gradec, je 
razbrati nasprotja med dr. Anton Božičem v Celju in dr. Kukovcem, ki je 
bil zaradi vojne odsoten. Koderman je v pismih tožil, da nima nikakršnih 
stikov s strankarskim odborom v Celju, prav tako ne z Mariborom, za kar 
piše: »V mestu samem pa bo zdaj sploh težko. Skoro vse je z doma. Deloma 
v vojni službi, deloma prestavljeni. Kar je ostalo, pa je tako preplašeno ka-
kor piščanci, če pride kanjuh nanje.« Koderman je nasprotoval Božičevim 
tajnim načrtom in spraševal Kukovca, če kaj ve o Božičevih časopisnih 
načrtih.37 Koderman je izrazil podporo stališčem Kukovca glede strankine 
bodočnosti. O povezovanju Narodne stranke s Korošcem je slišal šele v 
Ljubljani, medtem ko se v Celju o tem sploh ni govorilo. Koderman v pi-
sanju sklepa, da mu v Celju ne zaupajo in da peljejo svojo pot, tudi mimo 
Kukovca. Postregel pa je tudi z novico, da se Anton Božič pripravlja na 
ustanovitev nove stranke – agrarne stranke. Ob tem pravi: »Kaj je na tem, 
ne vem, a me pušča precej ravnodušnega. Stranke ustanavljati – zato je 
treba dela in požrtvovalnosti, Božič pa menda besedo žrtev izvaja iz čisto 
drugega konca, kakor običajna gramatika.«38

Interes za povezovanje dr. Korošca z Narodno stranko v letu 1917 je 
bila tema še nekaterih pisem, ki so jih zaupniki Narodne stranke pošiljali 
dr. Kukovcu v Gradec. Tako je že v aprilu 1917 celjski odvetnik dr. Ernest 
Kalan pisal Kukovcu o razgovoru zaupnikov Narodne stranke, ki so ga na 
željo dr. Korošca, predsednika Kmečke zveze za Štajersko, imeli v Celju. 
Sestali so se, po pisanju Kalana, on in Ivan Lešničar, dr. Božič pa je bil za-
držan. Od Kmečke zveze so bili poleg Korošca prisotni še dr. Kovač, prof. 
Cestnik in Natek. O vsebini sestanka Kalan piše Kukovcu: »Dr. Korošec 

 36 Prav tam. 
 37 PAM, fond Kukovec … Sg = 585/Varia: Pismo K. Kodermana, 15. 6. 1917.
 38 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: Pismo K. Kodermana, 12. 6. 1917.
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je sporočil, da želi Km. Zv. Štajerska, da na Štajerskem kooperiramo v na-
rodnih vprašanjih, češ, da so na Kranjskem v S.L.S. nastale take razmere, 
da niti S.L.S. na Kranjskem ne more na zunaj v uradnih vprašanjih na 
zunaj skupno nastopati ‘brez naše krivde’. Razvijal je, da se stvar misli 
tako, da si ohranimo popolnoma obojetsransko samostojnost in da se od 
slučaja do slučaja sporazumemo, ali nastopimo v dotični stvari skupno in 
kako stališče zavzamemo. Če se v dotični zadevi ne moremo sporazumeti, 
ostane vsaki stranki prosto zavzeti svoje stališče. Taka vprašanja bi bila 
uprav. Zahteva po demokratizaciji štaj. dež. zbora (spl. vol. prav.) ter tudi 
gospodarske zbornice, vprašanja razdelitve v okrožja, navzkrižja v Ljublja-
ni, razna šolska vprašanja kakor celjska gimnazija, trg. šola v Celju, ptujska 
in mariborska gimnazija in Kmet. šola (ženska) za mursko dolino.«39 Na 
sestanku so sklenili, da se pripravi skupni program o naštetih vprašanjih, 
ki se posreduje vladi. Vendar pred tem bi se morali obe stranki sporazu-
meti in uskladiti stališča na sestanku, ki je bil napovedan čez mesec dni. 
Kalanovo poročilo o sestanku je bilo izčrpno, napovedal mu je tudi, da 
lahko pričakuje zapisnik sestanka, ki ga je zapisal Lešničar. Kalan sporoča 
tudi, da je dr. Korošec ponudil njihov list Straža za glasilo, v katerem lahko 
Narodna stranka objavlja.40

Iz pisem, ki so jih pisali prijatelji in strankarski kolegi dr. Kukovcu, 
izvemo, kakšne so bile vsakdanje življenjske in politične razmere v posa-
meznih krajih po Štajerskem. Tako je iz pisma Frana Cvetka iz Vučje vasi 
30. oktobra 1917 razbrati, da so spremljali Kukovčeve zaupne shode in 
okrnjeno delovanje Narodne stranke. Cvetko je Kukovcu predlagal, da naj 
priredi tak sestanek tudi v Veržeju, vendar mu ne more zagotoviti dobre 
udeležbe. Piše, da je na tem območju le okoli pet naših starih somišljenikov, 
vsi drugi so v vojni službi. Za pripravo shoda bi bili na razpolago le Joško 
Rajh na Moti, Franc Stajnko v Ljutomeru in dr. Josip Lebar v Križevcih. 
Kukovcu predlaga morebitni shod v nedeljo v gostilni Franca Seršena v 
Veržeju. Hkrati pa opozarja na nevarnost, saj so »vsi vojaško obvezani in 
samo z eno nogo na prostem«.41

Ob koncu leta 1917 so potekale aktivnosti glede bodočnosti Sloven-
cev in drugih jugoslovanskih narodov in morebitnih povezav. Sestanek 
dr. Žerjava, tajnika Jugoslovanskega kluba, sicer pa liberalnega politika in 
člana izvršnega odbora Narodne napredne stranke v Ljubljani, ki je podprl 
Majniško deklaracijo in v teh letih tesno sodeloval s dr. Korošcem, Ivana 

 39 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: Pismo E. Kalana, 14. 4. 1917.
 40 Prav tam. 
 41 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: Pismo F. Cvetka, 30. 10. 1917.
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Kejžarja42 in dr. Kukovca bi moral biti v decembru v Gradcu, vendar do 
njega ni prišlo. Dogovarjali so se za sestanek v januarju 1918. Hkrati pa so 
bili zadnji decembrski dnevi leta 1917 tudi priložnost za novoletne želje, 
kot jih je, Ivan Kejžar poslal Kukovcu: »Prav veselo in srečno novo leto 
Vam in cenjeni obitelji. Upajmo, da je zadnje ki ga doživljamo v tujini.«43

V decembru 1917 je Kukovcu pisal dr. Gregor Žerjav44 glede sestanka, 
ki bi se ga udeležil tudi Albert Kramer45 (od leta 1914 urednik Slovenskega 
naroda v Ljubljani); uvodoma piše tudi o slovenskih denarnih zavodih. 
Glavna vsebina pisma v decembru 1917 pa je namenjena napredni Narodni 
stranki na Štajerskem, Kmečkemu listu in nasploh narodni politiki. O teh 
temah se je želel pogovarjati s Kukovcem. Obvešča ga tudi, da se v Zagrebu 
ustanavlja centralno jugoslovansko glasilo Glas Slovenaca, Hrvata i Srba 

 42 ivan Kejžar, doma iz Sorice pri Železnikih, maturiral leta 1892 in nastopil službo pri Juž-
ni železnici. Bil je nacionalno zaveden in borben. Leta 1906 je nastopil službo v Mariboru, 
kjer je bil politično aktiven. Bil je v sporih z Nemci, ki so dosegli njegovo premestitev v 
Leoben. Leta 1918 se je vrnil v Ljubljano, po upokojitvi pa v Maribor. Deloval je stanov-
sko, nacionalnokulturno in komunalnopolitično. Najaktivnejši je bil ravno v stanovski 
organizaciji, ki pa je bila organizirana v nemško centralno zvezo. Postal je predsednik 
okrajnega odbora v Ljubljani in kot domoljub uvedel na tem področju slovensko urado-
vanje. Po prihodu v Maribor je postal predsednik podružnice stanovske organizacije 
železničarskih uradnikov. Organiziral je številne zbore z veliko udeležbo. Leta 1910 je 
bila v Mariboru ustanovljena podružnica Zveze jugoslovanskih železničarjev, ki je imela 
centralo v Trstu, in Ivan Kejžar ji je predsedoval vse do konca vojne, ko je bila razpuščena. 
Umrl je 25. maja 1938 v Mariboru. Glej Jutro 19, 1938, št. 121, 26. 5., str. 6; Jutro 10, 1929, 
št. 29, 2. 2., str. 3. 

 43 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia: Pismo I. Kejžarja, 20. 12. 1917.
 44 Gregor Žerjav, politik, 14. 11. 1882, Poljče – 27. 6. 1929, Poljče (Radovljica). Pravo je 

študiral na Dunaju, kjer je bil leta 1906 promoviran. Že v času študija je bil organizator 
slovenske liberalno usmerjene narodno-radikalne mladine. Že v študentskih letih je bil 
navdušen nad Srbijo in srbstvom. V letih 1907–1914 je delal kot pravnik v Ljubljani, Go-
rici in Trstu. Bil je tajnik CDM in del vodstva Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani. Leta 
1909 je stopil v Narodno napredno stranko. Bil je tudi soustanovitelj liberalno usmerjene 
revije Veda. Med prvo vojno je bil večkrat aretiran. Iz Trsta je vzpostavil stike z Jugoslo-
vanskim odborom. Leta 1917 se je preselil na Dunaj, kjer je deloval kot novinar in tajni 
dopisnik Slovenskega naroda. Vključil se je v delo Jugoslovanskega kluba v dunajskem 
parlamentu. Zaradi organizacijskih sposobnosti in zvez z jugoslovanskimi in češkimi 
politiki je bil izbran za tajnika JK in pričel tesno sodelovati z dr. Antonom Korošcem. 
Avgusta 1918 je bil med ustanovitelji Narodnega sveta. ES 15. zv., Ljubljana 2001, str. 326.

 45 albert Kramer, politik, žurnalist, 6. 10. 1882, Trbovlje – 27. 5. 1943, Ljubljana. Po gimna-
ziji v Celju je študiral filozofijo in pravo v Gradcu in Pragi, kjer je bil 1910 promoviran. 
Nekaj časa je bil poklicni novinar na Dunaju, pisal je poročila iz parlamenta za Slovenski 
narod in druge časnike. Leta 1914 se je vrnil v Ljubljano, kjer je postal urednik Slovenske-
ga naroda. Že kot dijak je pisal v politične liste in deloval v štajerski Narodni stranki. Vsa 
leta je imel stike z različnimi političnimi in narodnimi organizacijami v Bosni, Dalmaciji 
in na Hrvaškem. Sodeloval je z dr. Albertom Žerjavom, od leta 1917 pa je bil član načel-
stva Narodne napredne stranke in soustanovitelj JDS. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi 
Narodnega sveta. Glej SBL 1 knj., Ljubljana 1925–1932, str. 554. 
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in vabi dr. Kukovca k sodelovanju oziroma da s svojim vplivom pritegne 
možne vlagatelje, kot na primer dr. Kočevarja iz Središča. Hkrati mu po-
šilja že pravnomočno podpisane obveznice. Obljublja, da bo bodoči list 
prinašal veliko slovenskih člankov in da bo poročal z Dunaja kar sam (op. 
op. – dr. Žerjav). Žerjav v pismu Kukovcu tudi razpravlja o situaciji glede 
mirovnih pogajanj in meni, da za Slovence ni neugodna, vendar bo treba 
dobro uporabiti narodno samoodločbo.46

V Slovenskem narodu je Kukovec v oktobru 1917 zapisal odgovor na 
zapis v graškem Tagblattu, kjer je predsednik nemškega narodnega sveta 
dr. Oto Ambroschitsch pisal o hotenjih Slovencev po samostojni državi. 
Kukovec je v odgovoru poudaril, da razrešitev jugoslovanskega vprašanja 
kriči po razrešitvi. Zapisal je tudi: »Za nas je danes glavna stvar, da smo 
edini, da zaupamo našim zastopnikom in da prebudimo svoj narod. Vse 
drugo pride!«47

Kukovec se je k razpravam o slovenskih narodnih zahtevah vključeval 
tudi pisno. 17. oktobra 1917 je izšel dolg uvodnik v Slovenskem narodu, kjer 
Kukovec nagovarja svoje nekdanje volivce in zaupnike Narodne stranke. 
Zlasti si postavlja vprašanja glede načrtov narodne samoodločbe v šolstvu, 
v politični upravi in v pravosodju. Zanimalo ga je, kdo, ali vlada na Dunaju 
ali jugoslovanska država, bo odločal glede plačila ogromnega državnega 
dolga, ki je nastal zaradi vojne. Menil je tudi, da bi nova (naša) država 
morala razpolagati s svojim parlamentom in s svojo vlado tudi čez vse vire 
gospodarstva naše zemlje. Svoje razmišljanje je zaključil z mnenjem, da 
slovenski narod ne dvomi več, da je jugoslovanska država le še vprašanje 
časa. Po Kukovcu: »K nji pa moramo pripadati tudi mi. Slovenska Koroška 
in Štajerska sta ključ Jugoslavije.«48 Kukovec je tudi pritrdil taktiki Jugo-
slovanskega kluba, da je odklonil sprejetje proračuna in vojnih kreditov. 
Menil je, da je pomembno, da se narod s tem seveda usodnim korakom 
vendar popolnoma strinja ter je pripravljen izvajati tudi vse posledice.49

Oktobra 1917 je v slovenskem političnem prostoru odjeknila vest o smr-
ti dr. Kreka na Dunaju. Označevali so ga kot odličnega moža, jasnih misli, 
točnega pojmovanja o bistvu in jedru vsakega vprašanja, sijajnega govor-
nika in nenadkriljivega debaterja.50 Tudi dr. Vekoslav Kukovec kot pred-
sednik štajerske Narodne stranke in deželni poslanec je v imenu stranke 

 46 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca dr. Žerjava dr. Kukovcu, pismo z dne 
5. 12. 1917.

 47 SN 50, 1917, št. 233, 11. 10., str. 2.
 48 SN 50, 1917, št. 238, 17. 10., str. 1.
 49 SN 50, 1917, št. 252, 3. 11., str. 2.
 50 SN 50, 1917, št. 233, 11. 10., str. 1.
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izrekel Jugoslovanskemu klubu »iskreno sožalje ob izgubi prvoboritelja za 
jugoslovansko stvar«.51

ustanovitev vseslovenske liberalne stranke

V zadnjem letu habsburške monarhije, v obdobju deklaracijskega gi-
banja, so se v obeh najmočnejših političnih taborih zgodile pomembne 
spremembe, decembra 1917 je dosegel vrhunec dolgoletni spor v kranjski 
Slovenski ljudski stranki in s tem posledično v vsej Vseslovenski ljudski 
stranki, katere del je bila tudi Koroščeva Kmečka zveza na Štajerskem. Iz 
vodstva SLS so izključili strankarskega dolgoletnega načelnika dr. Ivana 
Šušteršiča. Spor med starini, ki ga je predstavljal Šušteršič s sodelavci, in 
mladini, ki so bili zbrani okoli Korošca in Kreka, je izbruhnil zaradi Šuš-
teršičevega avtoritativnega vodenja stranke ter seveda vodstvene tekmo-
valnosti med tremi močnimi klerikalnimi politiki. Razlog pa je bila tudi 
Majniška deklaracija. Šušteršič je namreč poudarjal brezpogojno zvestobo 
monarhiji in deklaracije ni podprl. 15. novembra 1917 je Šušteršič izstopil 
iz stranke. Povod pa so bile tudi volitve za predstavnika Kranjske v za-
stopstvu avstrijskega državnega zbora za skupne zadeve Avstro-Ogrske, 
kjer so zaobšli Šušteršiča kot kandidata in izvolili štajerskega kandidata 
dr. Korošca. Napetosti so se še stopnjevale in Šušteršič je 22. novembra 
dosegel razpust stranke in še istega dne ustanovitev nove. Toda ukrepala je 
tudi druga stran in 27. decembra 1917 pripravila zborovanje poverjenikov 
SLS, ki je imelo značaj kongresa. Na njem so sprejeli Majniško deklaraci-
jo kot minimalni narodni program in iz vodstva izključili Šušteršiča. Na 
kongresu je bil za novega predsednika stranke izvoljen Korošec. S tem je 
postal Korošec najmočnejši slovenski politik tistega časa in vodilna oseb-
nost slovenskega narodnopolitičnega gibanja. Kot eden od pomembnih 
predstavnikov klerikalnega tabora na Štajerskem je postal vodilna oseb-
nost slovenskega političnega prostora. Hkrati ob Šušteršičevem zatonu in 
vzponu ter voditeljski uveljavitvi Antona Korošca je v letih 1917–1918 v 
slovenskem političnem prostoru prišlo do še ene pomembne spremembe. 
Slovenski liberalni tabor se je prav tako pričel povezovati in junija 1918 so 
liberalci storili korak, ki je omogočil, da je tudi slovenski liberalni tabor 
postal enoten vseslovenski politični subjekt.52

 51 Slovenec 45, 1917, št. 238, 17. 10., str. 2.
 52 Glej: Slovenska novejša zgodovina: Od programa Zedinjene Slovenije … 1848–1992. Lju-

bljana 2005, str. 162–165. 
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Do srede 1918 je potekala obširna korespondenca med slovenskimi li-
beralci, zlasti med štajerskimi. Večina jih je bila še vedno na tujem, vendar 
so bili politični stiki, tudi zaradi narodnega boja in političnih programov, 
hotenj po združitvi vseh slovenskih liberalcev ter same politične in vojne 
situacije številni.

V januarju 1918 so posamezni zaupniki štajerske Narodne stranke pisali 
Kukovcu in izražali svoja mnenja o razpustitvi štajerske Narodne stranke 
in ustanovitvi vseslovenske napredne stranke. V bistvu je šlo za odgovore 
na Kukovčevo pismo, ki jim ga je poslal 30. 12. 1917 oziroma 6. 1. 1918:

Velecenjen prijatelj!
Obračam se na Vas kot predsednik našega političnega društva za Vaše 
okrožje, da mi na kratko poročate, kaj Vi rečete k načrtu, da bi se raz-
pustila narodna stranka in da bi se ustanovila za vse slovenske dežele 
skupna napredna stranka, ki bi v našem narodnem boju večjo moč imela. 
Prosim Vas tudi, da bode okraj po možnosti zastopan na zaupnem shodu 
v Mariboru 13. t. m.
Najlepše pozdravlja
udani
Dr. Kukovec.53

Ivan Rebek piše Kukovcu o tistih narodnih delavcih, ki jim sicer gre-
do zasluge za lokalne narodne boje zlasti glede gospodarstva, vendar je 
sedaj čas za večje ideje. Menil je, da je čas, da se sile narodnih idealistov 
zopet strnejo in preko naših starih gre na dnevni red današnjega narodnega 
vprašanja. Rebek je zagovarjal, da sta edino v deklaraciji Jugoslovanskega 
kluba zastopana narodno vprašanje in izražena volja ter zahteva vseh Ju-
goslovanov. Prav tako zagovarja enotno stranko. Ob tem citira Gregorčiča: 
Kar nebo nam mož je dalo, vse mati kmečka, je zibala, iz kmečkih so izšli 
domov. Zaradi tega meni, da se ni bati, da bi slovenski narod še kdaj raz-
dvajalo strankarstvo, vendar morajo biti za uresničitev deklaracije vpete 
vse sile narodnega življenja. Ob tem je spomnil na zadnje državnozborske 
volitve, kjer so narodni kandidati bili izločeni zaradi šibkejše stranke. Po 
Rebekovem mnenju bo vse to v bodoče odpadlo, če bo ustanovljena enot-
na stranka. Imel je sicer pomisleke glede kranjskih naprednjakov, vendar 

 53 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/ Likvidacija Štajerske narodne stranke in ustanovitev 
vseslovenske napredne stranke 1917–1918, pismo V. Kukovca, Lebring, 6. 1. 1918.



Vlasta Stavbar, Delovanje dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno … 21

je upal, da bodo na položaj gledali drugače kot pred vojno. Spomnil je na 
aktivnosti in politično likvidacijo dr. Šušteršiča in Krekovo vlogo.54

Anton Kunej piše Kukovcu v Lebring, da podpira preureditev slovenskih 
strankarskih razmer in meni, da v enotno stranko združijo tiste stranke, 
ki se priznavajo k jugoslovanski deklaraciji, kajti le združene moči so steber, 
ki se neda z lepa omajati. Svojo neudeležbo na mariborskem shodu pa je 
opravičil s slabimi prometnimi povezavami.55

Za skupno – enotno politično organizacijo slovenskega naroda, izvzemši 
dr. Šušteršiča, se je zavzel tudi Franjo Goričar. Menil je, da je treba postaviti 
trden temelj za bodočnost slovenskega naroda. Kako pa se bo zidalo naprej 
– o tem odločevala bo prihodnost. Pismo zaključuje z mislijo: »Kdor na dva 
zajca obenem preži – nobenega ne dobi.« Shoda v Mariboru se Kunej ni 
udeležil.56 Iz Hrastnika je Kukovcu poslal odgovor Ferdinand Roš, ki v tem 
času sicer ni bil več zelo aktiven v političnem življenju, vendar je zapisal: 
»Moja največja želja je bila vedno, da bi se slovenske stranke zedinile v eno 
stranko. To se je sedaj na moje največje veselje zgodilo! Politični greh bi 
bil, ako bi se to zopet zrušilo! Z narodnim svetom smo bili že itak enkrat 
poskusili, a se je jako slabo obnesel – ne poskušajmo več.« Roš je pisal tudi 
o zbiranju podpisov za Majniško deklaracijo v Trbovljah, kjer so rudarji 
zbrali okoli 2000 podpisov.57 Tudi Vinko Žumer iz Knežeca je menil, da je 
najbolje, da se ustanovi nova enotna slovenska stranka za vse pripadnike 
jugoslovanske ideje. Vanjo naj se vključiljo pripadniki iz Štajerske ali izven 
nje. Žumer pa še opozarja: »Jako se mora paziti, da nas duhovniki ne bodo 
precepili.«58 V Žumrovem pismu je tudi pripis Jelice (verjetno Žumrove 
žene, op. op. V. S.), kjer poleg voščila za novo leto povprašuje po Anici – 
Kukovčevi ženi, če je še v Celju.59

Iz Kamnika se je Kukovčevemu pismu odzval Rihard Karba, ki se uvo-
doma zahvaljuje za poročilo in vprašanje, vendar omenja, da ni v stiku 
z vodilnimi krogi, da bi vedel za njih privatna mnenja in sedanje politič-
no razpoloženje. Sporoča mu tudi, da mu je po svojem svaku dr. Kalanu 

 54 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo I. Rebeka Kukovcu, Celje, 3. 1. 
1918.

 55 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo A. Kuneja Kukovcu, Stolovnik, 
3. 1. 1918.

 56 PAM, fond Kukovec …. Sg = 1585/Likvidacija …, pismo F. Goričana Kukovcu, Višnja 
vas, 3. 1. 1918.

 57 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo F. Roša Kukovcu, Hrastnik, 4. 1. 
1918.

 58 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo V. Žumra Kukovcu, Knežec, 4. 
1. 1918.

 59 Prav tam.
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poslal prošnjo (sam zaradi cenzure ni mogel pisati) za odgovor, kakšna 
sta Kukovčevo mnenje in premišljevanje o preureditvi naprednih strank. 
Odgovor mu je dal že Kukovčev članek v Slovenskem narodu in Karba se 
je z njim povsem strinjal. Karba piše, da je za združitev vseh strank, ki se 
priznavajo k deklaraciji, v enotno jugoslovansko stranko. Menil je, da pa 
bodo morale ob združitvi vse stranke podrediti svoje strankarske cilje. V 
pismu dragemu prijatelju piše: »Če bi smela samo midva odločevati, bi go-
tovo odločila za enotno stranko. Ker pa je odločitev odvisna od večine, se 
mogoče tudi samo zveza s klerikalci sklene. V tem slučaju je želeti najprvo 
združitev vseh narodno naprednih strank slovenskih dežel in potem zveze 
s klerikalci, ustanovitev narodnega sveta in jasne punktacije o kooperaciji. 
Vsaka nejasnost bo le zavirala vso akcijo, bo obteževala itak komplicirani 
in težavni aparat narodnega sveta in njega točno in brezhibno harmonira-
nje z Jugoslov. klubom.« Karba se je zavedal nevarnosti, »če bodo vodilni 
politiki danes ko se porajajo svetovi, ko se podirajo troni in ko se korigira 
svetovna zgodovina preveč malenkostni in se držali svojih strank in stran-
čič s trepetajočim strankarskim srcem«.60 Izrazil je tudi mnenje o Sloven-
ski ljudski stranki, ki je bila dotedaj dekla Dunaja, v novih razmerah pa se 
je obrnila zoper njega in bo morala vero iz prvega mesta postaviti v ozadje, 
kajti v novi jugoslovanski državi je veliko drugovernih. Zavedal se je, da se 
slovenski denarni in drugi gospodarski zavodi v celoti ne bodo obdržali, 
in se spraševal: »Ali naj nas torej tudi ta predstoječa beračija in uboštvo 
loči? Če hočemo svojo vsled vojne razdrapano in opustošeno slovensko 
hišo popraviti, bomo morali delati zadružno in s jednimi cilji brez malega 
in ozkosrčnega strankarstva.«61 Karba je razmišljal o dveh opcijah, in sicer 
o ustanovitvi enotne stranke ali pa o združeni napredni stranki in SLS z 
enotnim in naprednim vodstvom ter narodnim svetom. Dotaknil se je tudi 
vprašanja o preureditvi štajerske Narodne stranke v agrarno stranko, to 
pa je bil Božičev načrt. Kukovcu, ki mu je Karba povsem zaupal, je zaželel 
uspešno posvetovanje v Mariboru in sprejetje takih sklepov, ki bodo poma-
gali do boljše bodočnosti. Ob koncu je predlagal tudi, da bi se morebiti dal 
v javnost oklic, ki bi ga podpisali ugledni možje iz slovenskega političnega 
in kulturnega sveta za ujedinjenje strank oziroma za enotno stranko.62

Merodajni možje z Vranskega so v okviru Megličevega pisma Kukovcu 
podprli aktivnosti razdvojenih strank v enotno močno stranko, »ki bo-
de zmožna v enotni falangi skupno se zoperstaviti našim sovražnikom«. 

 60 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo R. Karbe Kukovcu, Kamnik, 4. 
1. 1918.

 61 Prav tam.
 62 Prav tam.
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Meglič je menil, da je to treba zlasti za štajerske Slovence, ki morajo po-
skrbeti in si določiti narodno-jezikovno mejo ter utrditi svoj gospodarski 
položaj. Meglič je povsem zaupal Kukovčevemu vodenju.63 Tudi Franjo 
Pahernik64 iz Vuhreda je svoj odgovor Kukovcu poslal po pogovoru s somi-
šljeniki iz njegovega okraja. Bili so za združenje vseh slovenskih naprednih 
strank v »jedno jednoto, ker veliko duha in visoki cilji gotovo zahtevajo tu-
di veliko in konzultirano stranko«. Vendar je ob tem Pahernik poudaril, da 
se mora kranjska napredna stranka pomladiti in »izginiti morajo tam tudi 
zadnji ostanki ljubljanskega frakarstva«.65 Iz Središča je Kolarič pozdrav-
ljal idejo združitve vseh slovenskih strank, ki naj se združijo v »obrambo 
in povdzigo vsega skupnega slovenskega naroda«. Kolarič navdušeno piše 
tudi o bodoči Jugoslaviji, »ki prinese veselo in boljšo bodočnost vsem Slo-
vanom v smislu deklaracije, ker le potem bodemo krepka opora samo sebi 
ako delujemo zdrženimi močmi v lastno obrambo pod zaščitem slavnih 
Habsburžanov«.66 Tudi iz Kolaričevega pisma je moč razbrati, da so si no-
vo nastajajočo državo predstavljali le pod okriljem slavnih Habsburžanov.

Naprednjaki iz Trbovelj so menili, da bi morali Narodno stranko raz-
pustiti in ustanoviti strogo Napredno stranko, za vse slovenske dežele, saj 
bi bilo, po mnenju Antona Mahna, delo veliko lažje kakor v razceplje-
nih v več strankah.67 Josip Mursa68 iz Krapja pri Ljutomeru je poslal Ku-
kovcu odgovor 7. januarja 1918 v svojem imenu in imenu vseh narodnih 

 63 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo Megliča Kukovcu, Vransko, 4. 1. 
1918.

 64 Franjo pahernik, gozdar in posestnik, 8. 6. 1882, Maribor – 25. 12. 1976, Maribor. Štu-
diral na Visoki šoli za kmetijstvo in gozdarstvo na Dunaju, kjer je 1910 diplomiral. V 
letih 1909–1910 je v Vuhredu postavil moderno žago in prvo elektrarno v Dravski dolini. 
Na svoje stroške je zgradil šolo za otroke gozdnih delavcev v Hudem kotu. Aktivno je 
sodeloval pri določevanju severne meje 1918–20. V jugoslovanski državi je bil poslanec, 
organizator in mecen. Glej ES, 8. zv., Ljubljana 1994, str. 220.

 65 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo F. Pahernika Kukovcu, Vuhred, 
6. 1. 1918.

 66 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo R. Kolariča Kukovcu, Središče, 
6. 1. 1918.

 67 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo A. Mahna Kukovcu, Trbovlje, 
januar 1918.

 68 Josip Mursa, narodni gospodar, 18. 3. 1864, Krapje pri Ljutomeru – 18. 7. 1948, Krapje pri 
Ljutomeru. Po končani ljudski šoli je obiskoval vinarsko šolo v Mariboru in mnogo poto-
val po tujini. Kot veleposestnik je ustanovil cementno industrijo s prvo slovensko tovarno 
mozaičnih ploščic. Deloval je v ljutomerski kmetijski podružnici in bil član osrednjega 
odbora štajerske Kmetijske družbe. Oživil je konjske dirke. Deloval je za ustanovitev 
kmetijske šole v Št. Juriju ob juž. železnici in v Veržeju. Politično je deloval na slogaškem 
programu Franja Rosine, po letu 1918 pa v Samostojni kmetijski stranki. Pisal je v Do-
movino, Gospodarski glasnik, kmetijski list in Naše gorice. Glej SBL 2. knj., Ljubljana 
1933–1952, str. 181–182. 
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Muropoljancev, da se »osnuje le ena enotna velika stranka«. Zapisal je, da je 
čas, ko je potrebno skupno nastopanje za dosego narodnih ciljev. Opozoril 
je na primer Češke, kjer so potekale aktivnosti za enotno češko stranko. 
Pismo zaključuje: »Samo če bo jugoslovansko vprašanje poleg češkega po-
stalo svetovna zadeva dosežemo kaj, in zato združenje vsega naroda v en 
glas po narodnosti pozdrav neodvisnosti!«69

Iz Gotovelj v Savinjski dolini je odgovor na Kukovčevo pismo poslal 
Franjo Brinar,70 v letih pred vojno predsednik učiteljskega društva za celj-
ski okraj. Podprl je idejo združitve vseh pristašev jugoslovanske ideje v 
enotno stranko z mislijo: »Veliki časi naj ne najdejo med nami premajhnih 
ljudi. V Jugoslovanskem klubu so združeni poslanci različnega prepriča-
nja. Posnemajmo jih!« Mariborskega shoda se ni udeležil, zborovalcem pa 
je poslal iskrene narodne pozdrave.71 Dr. Ferdo Kunej iz Št. Petra pod Sv. 
Gorami je 8. januarja 1918 poslal odgovor Kukovcu. Zdi se mu primerno in 
jedino pravilno »ako se opusti politična organizacija naše narodne stranke 
na Štajerskem« in se ustanovi vseslovenska napredna demokratična stran-
ka, v kateri je prostor za vse napredne sile, tudi za meščane in agrarce.72 

Včasih je iz pisem razbrati tudi prijateljstvo, ki je vezalo Kukovčevo 
družino z nekaterimi posamezniki, saj so navedeni pozdravi žene in pov-
praševanje po otrocih.

Iz Ivajnkovcev je poslal odgovor Lovro Pehovar, ki se je Kukovcu za-
hvalil za povabilo na shod. V primerjavi z večino drugih pa je bil Pehovar 
skeptičen do združevanja: »Glede koncentracije sem mnenja, imel sem že 
toliko slabih izkušenj s temi gospodi, da se bojim, da se niso popolno-
ma obrnili, da je boljše da se ista ne izvrši.« Pozdravljal pa je ustanovitev 
vseslovenske demokratične napredne stranke in »potem pa skupnega na-
rodnega sveta vseh treh političnih strank.«73 Deželni poslanec in slogaš 
Juro Hrašovec je Kukovcu pisal 9. januarja 1918. Laskalo mu je, kot je 
zapisal, da ga Kukovec sprašuje po mnenju. Vendar je Hrašovec menil, da 

 69 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo J. Murse Kukovcu, Krapje, 7. 1. 
1918.

 70 Franjo Brinar, šolnik, 2. 11. 1865, Hrastnik – 10. 3. 1929, Gotovlje v Savinjski dolini. 1884 
leta je zaključil šolanje na učiteljišču v Mariboru. Služboval je po raznih krajih, od leta 
1904 dalje pa je bil nadučitelj v Gotovljah. Bil je tudi tajnik gotoveljske hranilnice in po-
sojilnice. Pisal je v Učiteljski tovariš, zlasti nekrologe učiteljev. Glej SBL 1. knj., Ljubljana 
1925–1932, str. 60.

 71 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo F. Brinarja Kukovcu, Gotovlje, 
8. 1. 1918.

 72 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo F. Kuneja Kukovcu, Št. Peter pod 
Sv. Gorami, 8. 1., 1918.

 73 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo L. Pehovarja Kukovcu, Ivanjkov-
ci, 8. 1. 1918.
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do ustanovitve samo ene stranke na Slovenskem ne bo prišlo, ker »vse-
slovenska ljudska stranka bo obstajala tudi naprej, na drugi strani pa ne 
morejo samoobsebi umevno štajerski Slovenci ustanoviti vseslov. narodne 
stranke.« Predlaga: »Bolje bi morda bilo ime vseslov. napredna stranka, ki 
pa naj tudi bi naglašala prvo, vodilno načelo: ‘naše ujedinjenje’ in bi naj 
povdarjala, da hoče sicer zvesta biti svojim načelom, pa bo vsikdar iskala 
potrebne stike z drugo stranko, v vprašanjih, ki se tičejo našega obstanka, 
narodnega življenja, naše bodočnosti.«74 S posebnim veseljem je potrdil 
prejem Kukovčevega pisma Blaž Zupan iz Laškega trga. V odgovoru piše: 
»Že meseca aprila 1916 sem v smislu zvezinega odborovega sklepa z dopi-
som na vodstvo klerikalne stranke predlagal vjedinjenje slovenje štajerskih 
strank. Dobil sem vtis, da se bomo v tem še pogovarjali. In sedaj je prišel 
čas. Hvala vsem sodelavcem.«75 Kukovcu tudi poroča o aktivnostih Zveze 
in srečanju z Jakobom Zadravcem v Središču.

Pravnik Jože Zdolšek76 je 9. januarja 1918 pisal iz Hotunj pri Šentjurju 
Kukovcu pismo, v katerem izraža svoje mnenje o prihodnjem delovanju na 
političnem polju. Zapisal je: »Tudi moje mnenje je, da nastopamo skupno s 
strankami, ki pristajajo na majevo deklaracijo. Kako daleč bi segala skupna 
politična organizacija mi je težko reči, ker mi razmere izven Štajerske niso 
natančneje znane. Pri nas na Štajerskem bi bil za skupno politično organi-
zacijo ljudsko stranko. Vpraša se samo, ako bode ljudska stranka za skupno 
organizacijo in v koliko bi popustila od svojega dosedanjega popolnoma 
klerikalnega programa.«77 Zdolšek je popisal tudi razmere med kmečkim 
prebivalstvom, ki je imelo veliko težav zaradi rekvizicije, in predlagal, da 
je treba ljudstvo podučiti in pomagati. V tem je Zdolšek videl tudi krepitev 
narodne organizacije med ljudmi. Ob koncu pisma se še opravičuje, da se 
ne more udeležiti shoda.78

Nekdanji župan Bizeljskega Ivan Malus je Kukovcu poslal dolgo pismo, 
v katerem razpreda o slabem položaju šolstva in vlogi učiteljstva, to pa je 
pripomoglo k slabemu ugledu Narodne stranke med ljudmi. Menil je tudi, 
da je duhovništvo v času vojne izgubilo veliko simpatij med prebivalstvom. 

 74 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo J. Hrašovca Kukovcu, 9. 1. 1918.
 75 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo B. Zupanca Kukovcu, Laški trg, 

9. 1. 1918.
 76 Jože zdolšek, pravnik, 5. 1. 1876, Ponikva pri Šentjurju – 4. 6. 1932, Vransko. Po gimna-

ziji v Celju je študiral pravo v Gradcu. Leta 1911 je bil imenovan za okrajnega sodnika in 
sodnega predstojnika v Vranskem. Na sodišču v Vranskem je uvedel slovenščino, ki je za-
menjala do tedaj uveljavljeno nemško uradovanje. Glej SBL 4. knj., Ljubljana 1980–1991, 
str. 781.

 77 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo J. Zdolška Kukovcu, Hotunje, 9. 1. 1918.
 78 Prav tam. 
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Pismo zaključuje: »Prava agrarna stranka bi rekel bi bila po mojem edini 
izhod, nisem pa merodajen.«79

Kot je razvidno med korespondenti na Kukovčevo pismo, se jih je veči-
na izrekla za enotno vseslovensko stranko in podporo deklaraciji. Nekateri 
pa so izražali pomisleke in so videli bodočnost v enotni slovenski Napredni 
narodni stranki ter le sodelovanje s klerikalci v okviru Narodnega sveta. S 
tako izmerjeno klimo na terenu med narodnimi somišljeniki se je Kukovec 
podal 13. januarja 1918 na shod zaupnikov v Maribor. Prijatelj Ivan Rebek 
mu je dan pred zborom poslal pismo, v katerem se opravičuje, da se ga za-
radi bolezni ne more udeležiti, vendar mu želi uspešno zborovanje in da se 
»zborovalci razidejo v znamenju popolne sloge in sklenjenim programom 
ena stranka enotno delo skupni boj in skupna zmaga«.80

Na povabilo dr. Kukovca je izvrševalni odbor Narodno-napredne stran-
ke v Ljubljani sklenil poslati na zaupni shod štajerske Narodne stranke čla-
na strankinega odbora dr. Alberta Kramarja in deželnega poslanca Adolfa 
Ribnikarja.81

V začetku leta 1918, in sicer kar 1. januarja, takoj ko je razposlal pisma 
posameznim narodnim politikom in zaupnikom na Štajerskem in širše, 
je Kukovec pisal Jugoslovanskemu klubu na Dunaj, da bi si pridobil tudi 
njihova stališča in načrte glede političnih razmer na Slovenskem. Torej 
pol leta po sprejetju Majniške deklaracije in deklaracijskem gibanju, ki ga 
je izvršni odbor Narodne stranke Štajerske podprl. Kukovec ugotavlja, da 
je ideja narodne samoodločbe in združitve Jugoslovanov na Slovenskem 
»pridobila premoč nad vsemi drugimi vodilnimi mislimi na eni strani, in 
ko se je očividno s sistematičnim delovanjem naših bodočih nasprotnih 
elementov zasejal razdor med Hrvate kakor Slovence (Stadler-Šušterič), 
izreklo se je že ob priliki izjav ob smrti dr. Kreka med slovenskimi poli-
tiki v domovini pogostoma mnenje, da se bode naravnim potem ustva-
rila konstelacija za združitev vseh k deklaraciji se priznavajočih strank v 
enotno jugoslovansko stranko.«82 Kukovec je pozval Jugoslovanski klub, 
ki si je v tem času pridobil splošno zaupanje, da naj stopi pred našo jav-
nost s primernimi predlogi. Jugoslovanski klub je obvestil, da je izvrševalni 
odbor Narodne stranke na Štajerskem sklical za 13. januarja 1918 ob pol 
dveh popoldan v mariborskem Narodnem domu shod svojih zaupnikov, 

 79 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo I. Malusa Kukovcu, 10. 1. 1918.
 80 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Likvidacija …, pismo I. Rebeka Kukovcu, Celje, 12. 1. 

1918.
 81 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Dopis izvrševalnega odbora Narodno-napredne stran-

ke v Ljubljani, 9. 1. 1918.
 82 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Pismo Kukovca Jugoslovanskemu klubu na Dunaj, 

Lebring, 1. 1. 1918. 
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»da se zedini glede postopanja, ako se iz merodajne strani pride z označe-
nimi predlogi koncentracije«. V nadaljevanju je Kukovec povedal, da sta 
možna dva načina združitve, in sicer eventualne »strnitve vseh narodnih, 
naprednih in ljudskih (deklaracijskih) struj na eni strani, v drugi vrsti pa 
vsaj združitev narodnih in naprednih strank vseh dežel v vseslovensko 
stranko, ki bi iskal daljnih organizatoričnih stikov z vseslovensko ljudsko 
stranko«.83 Kukovec v pismu omenja tudi možnost ustanovitve narodnega 
sveta in prosi Jugoslovanski klub za pojasnila, »kakšna so jamstva, ki uspo-
sobijo eventualni narodni svet za uspešno rešitev velikih časovnih vprašanj 
in za složen boj za jugoslovansko državo in nje notranji ustroj«.84 Pismo 
zaključuje s prošnjo, naj mu posredujejo potrebne informacije in udeležbo 
delegata Jugoslovanskega kluba na shodu v Mariboru.

Tako je 13. januarja 1918 v mariborskem Narodnem domu potekal shod 
zaupnikov štajerske Narodne stranke, ki se je soglasno izrekel za zedinjenje 
naprednih strank v enotno jugoslovansko demokratsko stranko. Kukovec je 
namreč konec decembra 1917 poslal številna pisma svojim strankarskim 
kolegom glede združitve v novo stranko, zato je imel na shodu tudi njihov 
mandat. Izrekli so se tudi za ustanovitev jugoslovanskega narodnega od-
bora kot glasnika slovenskega naroda navzven. Sprejeli so resolucije, kjer 
so zapisali stališča do mirovnih pogajanja.85 Poročilo o shodu v Slovenskem 
narodu je bilo dan pozneje nekoliko cenzurirano, pa vendar je prineslo 
vsebino resolucij shoda. Shod zaupnikov je izrazil zahtevo po miru. Kot na-
slednjo pomembno nalogo so označili oživitev napredne politične organi-
zacije, ki naj ne pomeni ponovne strankarske borbe, ampak da se k skupni 
narodni ideji pritegnejo vse razpoložljive sile. Shod zaupnikov je sklenil, da 
se vse pokrajinsko napredne politične sile združijo v veliko enotno jugoslo-
vansko demokratsko stranko. Zato so zadolžili izvršni odbor stranke, da 
stopi v stik s kranjsko Narodno-napredno stranko ter da pripravi program 
in organizacijski statut nove enotne stranke. Resolucija nalaga odboru, da v 
najkrajšem možnem času skliče ustanovni shod Jugoslovanske demokrat-
ske stranke. Ena izmed resolucij mariborskega shoda je predvidevala, da je 
Domovina primerno glasilo liberalcev, saj razširja jugoslovansko idejo med 
ljudmi. Zaupniki so naložili vodstvu stranke, da se pogaja z Vsesloven-
sko ljudsko stranko za skupni narodni nastop glede nove državne tvorbe. 
Pozdravljali so tudi bratsko sodelovanje s češko delegacijo in velik razmah 
jugoslovanske ideje v hrvaškem in srbskem delu monarhije. Ob koncu so 

 83 Prav tam.
 84 Prav tam.
 85 SN 51, 1918, št. 11, 14. 1., str. 2.
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zaupniki izrekli tudi zahvalo svojemu predsedniku dr. Kukovcu za njegovo 
v najtežavnejših razmerah požrtvovalno javno delovanje.86

Udeležence shoda je pozdravil dr. Kukovec, med govorniki pa so bili 
tudi srbski poslanec dr. Srdjan Budisavljević, deželni poslanec Adolf Ribni-
kar, glavni urednik Albert Kramer ter mariborski voditelj dr. Fran Rosina 
in nekdanji poslance Franjo Roblek. Kukovec je ob zaključku shoda pouda-
ril, da je mariborsko srečanje krasna manifestacija naprednega štajerskega 
slovenstva za politiko narodnega udinjenja.87 Vekoslav Spindler je Kukovcu 
v pismu pojasnil razloge, zakaj ga verjetno ne bo v Maribor. Bili so, vsaj za-
pisani v pismu, osebni. Moral je namreč nasproti družini, ki se je vračala s 
počitnic v Mali Nedelji. V pismu 12. 1. 1918 Spindler piše tudi glede razmer 
na jezikovni meji zahodno od Špilfelda in svetuje Kukovcu posameznike, 
pri katerih bo lahko dobil več zanesljivih podatkov glede jezikovne meje. 
Omenja nadučitelja M. Majcna pri Sv. Duhu. Glede prekmurskih krajev na 
Štajerskem (Zenkovci, Potrna, Žetinci …) pa mu svetuje, da se obrne na 
Jakoba Zemljiča, župana v Radencih.88 Vendar se je Spindler uspel udeležiti 
mariborskega shoda, ki je nanj napravil velik vtis. Zlasti je bil zadovoljen 
glede debate in vprašanj, ki se jih je loteval shod. Koncentracija naprednega 
slovenstva in ustanovitev skupne organizacije sta bili za Spindlerja zelo po-
membni temi, zlasti ker je ideja za oboje zopet izšla iz naših vrst. Spindler v 
pismu Kukovcu piše tudi o drži dr. Božiča, ki pravzaprav ves čas ni podpi-
ral združitve, temveč želel novo stranko, v kateri bi sam imel pomembnejšo 
vlogo. Tudi glede strankinega glasila je po Spindlerjevem mnenju dr. Božič 
peljal svojo zgodbo, saj je želel iz Zadruge razviti večje glasilo, ki bi postalo 
njegovo agrarno trobilo. Tudi Spindlerja so povabili v uredništvo bodočega 
lista. Vendar je Spindler v pismu Kukovcu zapisal, da iz te moke seveda ne 
nikdar kruha in nadaljuje: »Preveč žalosten mi je Štiblerjev slučaj, da bi 
se kedaj podal pod dr. Božičevo jerobstvo.«89 Spindler je Kukovcu pisal 
tudi glede objave resolucij iz mariborskega shoda v Slovenskem narodu in 
razburjenju, ki ga je povzročila. Menil je, da bi bilo bolje, da bi na prvem 
mestu poudarili »naše soglasje z dunajsko deklaracijo ter se nato reklo, da 
v kolikor se gre za odcepitev slovenskega dela Štajerske v to novo upravno 

 86 SN 51, 1918, št. 12, 15. 1., str. 2; Rezolucija slovenačke narodne stranke. V: Građa o stva-
ranju jugoslovenske države. 1. I.–20. XII. 1918. Priredila dr. Dragoslav Janković in dr. 
Bogdan Krizman. Beograd 1964. 

 87 SN 51, 1918, št. 13, 16. 1., str. 1.
 88 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespodenca V. Špindlerja dr. Kukovcu, pismo 12. 1. 

1918. 
 89 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca V. Špindlerja dr. Kukovcu, pismo jan. 

1918.
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enoto, zahtevamo to in to«.90 Spindler je menil, da bi takšna resolucija v 
javnosti bolje sprejeta, poudarjal pa je tudi, da ne sme ostati zunaj nove 
državne tvorbe niti košček zemlje, kjer prebiva naše ljudstvo kompaktno.

V razpravo o združevanju strank se je vključil tudi politik in diplo-
mat Otokar Rybar iz Trsta. Kukovcu je pisal glede mariborskega shoda in 
poročila v Slovenskem narodu. Kukovčevo idejo je označil za simpatično. 
Vendar je menil, da je diferenciacija v svetovnem nazoru pri slovenskem 
narodu že predaleč napredovala. Svoje razmišljanje je zapisal: »Ako bi se 
tudi posrečilo sedanje politične predstavnike spraviti pod en klobuk, v 
najkrajšem času bi se odcepili na levi in desni opozicijonalni elementi in 
namesto dveh bi imeli tri ali morda še več strank. Tudi moramo računati 
z dejstvom, da bi ostalo ohranjeno v dosedanji diferenciaciji naše politič-
no in leposlovno časnikarstvo. V enotni stranki bi moral tudi tu vladati 
enoten duh, to bi zahtevala strankarska disciplina. Ali bi bilo to mogoče?« 
Menil je, da je to neizvedljivo in tudi iz taktičnih razlogov združitev ni 
priporočljiva. Podpiral je koncentracijo naprednih strank, vendar le, če Tr-
žačani ostanejo na svojem političnem stališču popolne nevtralnosti. Zdru-
žitev tržaških narodnjakov v skupno slovensko Narodno stranko bi pri njih 
pomenilo takojšnjo ustanovitev klerikalne stranke in vzpon socialistov, 
ki so imeli v Trstu precejšnjo vlogo. Zato zaključuje pismo z besedami: 
»Pustite nas torej, da se v Trstu nacijonalno uveljavimo in ojačimo. Vaše-
mu stremljenju pa želi najboljši uspeh vdani Rybar.«91 Tudi Ivan Hribar je 
konec januarja poslal Kukovcu v Lebring dopisnico in ga seznanil, da dela 
v smislu mariborskih sklepov.92

Dr. Kukovec je konec januarja 1918 v Veržeju sklical shod volivcev, ki sta 
ga vodila okrajni zdravnik dr. Lebar in trški župan Osterc. Zbralo se je ve-
liko število moških in žensk, je poročal Slovenski narod. Potrdili so sklepe 
mariborskega shoda 13. januarja 1918 o koncentraciji političnih strank in 
potrdili politiko Jugoslovanskega kluba. Zborovalci so zahtevali tudi, da se 
najbližji sosedje, prekmurski ogrski Slovenci, vključijo v novo nastajajočo 
državo Slovencev, Hrvatov in Srbov.93

Vso prvo polovico leta 1918 so tekle priprave in aktivnosti za združi-
tev slovenskih narodno-naprednih strank. Številna korespondenca med 
Kukovcem in zaupniki štajerske narodne stranke in drugih slovenskih 

 90 Prav tam, pismo 23. 1. 1918.
 91 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo O. Rybara Kukovcu, Trst, 24. 1. 1918.
 92 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, dopisnica I. Hribarja Kukovcu, Ljubljana, 25. 1. 

1918.
 93 SN 51, 1918, št. 25, 30. 1., str. 3.
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liberalcev je dokaz za to. Tudi sklepi zaupnega shoda v Mariboru so bili 
naloga, ki jo je bilo treba izpeljati.

Pisma dr. Alberta Kramerja iz Ljubljane Kukovcu govore o težavah, ki 
jih ima pri urejanju Slovenskega naroda, ter sporoča, da so že konec leta 
1917 v izvršnem odboru njihove stranke predebatirali vprašanje enotne 
slovenske Narodne stranke. Sklenili so, da se bodo glede združitve po-
vezovali s Štajerci in z Goričani. Sporoča mu, da je izvršni odbor stranke 
sklenil, da se osnuje jugoslovanska napredna demokratična stranka s splo-
šnim torej neomejenim programom, ki bi odgovarjal modernemu času. V 
Ljubljani so tudi sklenili, da se pričnejo pogovori s Štajerci in z Goričani. 
V mislih so imeli tudi Dalmatince. Kramer piše tudi o organiziranosti 
bodoče skupne stranke: »Organizacija stranke naj bo tako urejena, da bo 
na eni strani poskrbljeno za enotnost na drugi pa dovolj svobode za ne-
ko pokrajinsko avtonomijo.«94 Kramer je bil zadolžen, da pripravi načelni 
načrt za organizacijo in predlaga pogajanja. Medtem ko je pisal Kukovcu, 
je v Ljubljano prišlo povabilo štajerske Narodne stranke za udeležbo na 
mariborskem shodu 13. januarja 1918.

Dr. Žerjav se ni nameraval udeležiti mariborskega shoda, razen če bi 
na shod prišel tudi Franc Smodej, časnikar in politik iz Celovca, ki je bil 
zadolžen za pripravo navodil za Narodni svet. Žerjav je Kukovcu pisal o 
nujnosti skupne organizacije in potrebnih aktivnostih za ustanovitev Na-
rodnega sveta.95

Ustanovitev nove stranke je bila načrtovana za čas okoli velike noči, 
in sicer naj bi potekal sestanek v Ljubljani. Po natančni razložitvi poteka 
priprav za novo stranko Kramer piše Kukovcu tudi glede izbora imena 
nove stranke. Meni, da je ime jugoslovanska primerno zaradi taktičnih 
razlogov in da so se tudi za to ceno stari gospodje pripravljeni opustiti na-
rodno napredno.96

Za 2. februar 1918 je bil sklican shod zaupnikov kranjske Narod no-
napredne stranke v Ljubljani. Vabilo, ki je bilo poslano Kukovcu, je sicer 
napovedovalo sestanek v soboto 8. februarja 1918,97 vendar je bilo glede 
na časopisne napovedi in poročila zborovanje v soboto, 2. februarja 1918. 
Slovenski narod je vabil na shod kranjskih liberalcev z napovedjo udeležbe 

 94 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca A. Kramerja dr. Kukovcu, pismo 6. 1. 
1918.

 95 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca A. Žerjava dr. Kukovcu, pismo 9. 1. 
1918.

 96 Prav tam. 
 97 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Vabilo izvrševalnega odbora Narodno-napredne stran-

ke v Ljubljani dr. Kukovcu, Ljubljana, 29. 1. 1918.
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predsednika štajerske Narodne stranke dr. Vekoslava Kukovca.98 Shod je 
potekal v veliki dvorani ljubljanskega Mestnega doma. Zbralo se je, po 
poročilih Slovenskega naroda, tisoč predstavnikov naprednega slovenstva. 
Glavni cilj shoda je bil: »Postaviti vso moč naprednega jugoslovanstva v 
boj za našo svobodo in v delu za pravično in srečno notranjo ureditev 
naše bodoče jugoslovanske države.«99 Besede župana Ivana Tavčarja so 
postale geslo shoda: »Naš narod bo vedno stal.« Zborovalci pa so peli ču-
stveno himno Hej Slovani. Na shodu so sprejeli naslednje resolucije: 1. Za 
samostojnost in neodvisnost – za ustanovitev trajnega miru med narodi 
je bistven pogoj vsestransko priznanje pravice samoodločbe narodov; 2. 
Narodni svet – Narodno-napredna stranka izraža nujno potrebo skupnega 
narodnega zastopstva in skupne reprezentance vseh jugoslovanskih strank, 
stoječih na temelju Majniške deklaracije. Na Jugoslovanski klub se mora 
nasloviti želja, da se organizira nujni razgovor med strankami; 3. Jugoslo-
vanska demokratska stranka – ustanovi naj se velika enotna Jugoslovansko 
demokratska stranka – odbor Narodno-napredne stranke se zadolži, da 
stopi v kontakt z drugimi naprednimi strankami in da se pripravi program 
nove stranke. V okviru resolucije je bil predstavljen organizacijski osnu-
tek, in sicer da se stranka imenuje Jugoslovanska demokratska stranka, 
ki temelji na krajevnih organizacijah in vodi jih krajevno zastopništvo. 
Člani krajevnega odbora so tudi zaupniki stranke. Glede na potrebe se 
bodo ustanovili okrajni in pokrajinski zaupniški odbori. Na čelu stranke 
je bil predviden izvrševalni odbor, shod zaupnikov stranke pa kot najvišja 
kompetenca stranke. Za lažje delo se bo ustanovila strankina pisarna. In 
kot zadnjo nalogo so si zadali sklic ustanovnega zbora JDS. Shod je sprejel 
tudi poročilo poslanca dr. Ravnikarja, poslal pozdrave Čehom in usta-
novil sklad za podporo političnim žrtvam.100 Kot predstavnik štajerskih 
liberalcev je nastopil dr. Kukovec, ki je v uvodu govoril o šibkih stikih 
somišljenikov s Štajerske z Ljubljano, vendar je menil, da je za obmejne 
Slovence bila Ljubljana naše središče. Povedal je, da je liberalna stranka 
na Štajerskem storila najtežji korak za vsako stranko in sklenila, da se raz-
pusti štajerska Napredna stranka ob prvi priložnosti. To so sklepi shoda 
štajerske Napredne stranke 13. januarja 1918 v Mariboru. Poudaril je, da 
so se za tak korak odločili, »da nam bo mogoče ustvariti skupno fronto za 
skupni boj in ustvariti novo organizacijo, ki naj zajamči našemu narodu 
boljšo bodočnost«. Kukovčeve besede so doživele živahno odobravanje. 
Kot pomembno vprašanje za oblikovanje mariborskega sklepa je Kukovec 

 98 SN 51, 1918, št. 27, 1. 2., str. 1, 3.
 99 SN 51, 1918, št. 28, 4. 2., str. 1.
 100 Prav tam, str. 2.
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navedel, da: »slovenski napredni elementi pri volitvah niso dobili v javnih 
zastopih onega števila zastopnikov, ki jim gre. To nam ne zadostuje več 
in tudi v javnih zastopih bodoče naše lastne države zahtevamo, da bo-
mo imeli može iz svoje srede, kakor nam gre po vseh pravicah.«101 Izrekel 
je podporo Jugoslovanskemu klubu, kjer delujejo politiki SLS, v katero je 
prodrla tudi narodna politika. Pozdravil je tudi nameravano ustanovitev 
narodnega sveta, saj je le v tem videl možnost za razvoj narodnih idej. Go-
vor je zaključil z besedami: »Slovenski naprednjaki moramo smotrno in 
skupno izrabiti vse svoje bogate sile, potem se bo uveljavil tudi naš narod 
na zunaj.«102

Na shodu zaupnikov Narodne stranke v Celju 3. februarja 1918 je dr. 
Kukovec poročal o uspelem shodu kranjske Narodno-napredne stranke v 
Ljubljani. Sledila je debata, v kateri so sodelovali dr. Kalan, dr. Josip Sernec, 
Ivan Rebek, A. Gradišnik, Mikuš, Josip Smertnik, dr. Božič. Zaupniki so 
potrdili sklepe mariborskega shoda glede odločne zahteve po lastni držav-
nosti, ustanovitvi JDS in narodnega odbora. Predsedniku stranke so izrek-
li zaupanje in priznavanje. Kukovec je na zboru tudi pojasnil, da povsem 
zaupa državnozborski delegaciji.103 Zborovalci v Celju so povsem podprli 
sklepe mariborskega shoda zlasti glede zahteve po lastni državnosti in gle-
de skupne narodne eksekutive vseh jugoslovanskih strank v obliki narod-
nega odbora ali narodnega sveta. Kukovec je na celjskem shodu poudaril, 
da je »ponosen na spodnještajerske Slovence, katerih žilavost in delavnost 
v današnjih dneh tudi Slovenci drugod občutijo«.104 Kukovec je govoril 
tudi o političnem položaju in še posebej o jugoslovanskem vprašanju, o 
položaju Slovencev znotraj monarhije in aktivnostih vlade, da bi ljudstvo 
razdvojila. Opomnil je tudi na posamezne intelektualce, ki s strani opazu-
jejo dogajanja. Menil je, da ne bi smelo biti nikogar, ki ne bi zastavil vseh 
svojih sil in ki bi dvomil nad dosegljivostjo narodnih zahtev. Izpostavil je, 
da je čas, da si Slovenci izbojujejo svoje pravice, »kajti zrela jabolka nam ne 
bodo padala v usta«. Glede nove stranke je Kukovec povedal, da se nikogar 
ne bo sililo vanjo, vendar je čas ob veliki noči tisti, ko naj štajerski Slovenci 
trumoma pohitijo na ustanovno zborovanje Jugoslovanske demokratske 
stranke. Kukovec je menil, da jugoslovanska država ne bo prinesena na 
krožniku, vendar vsak posamezen korak je pot k zgradbi jugoslovanske 
države. Na shodu je govoril tudi dr. Kalan, ki je ugotavljal, da kompromi-
sa za združitev obeh političnih taborov na Slovenskem ni mogoče doseči. 

 101 Prav tam.
 102 Prav tam. 
 103 SN 51, 1918, št. 29, 5. 2., str. 2.
 104 SN 51, 1918, št. 30, 6. 2., str. 1.
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Kot glavni razlog je navedel, da ne bi bil mogoč kompromis glede načel. 
Tako je tudi Kalan videl rešitev v konsolidaciji v lastnih vrstah, s čimer bi 
se odpravil dosedanji pokrajinski in razredni separatizem. Razmerje med 
strankami pa mora biti zgrajeno na zaupanju in spoštovanju. S temi misli-
mi je Kalan svoj temeljiti govor končal.105

Priprave za ustanovitev nove narodne stranke Jugoslovanske demokrat-
ske stranke so bile v polnem razmahu. Poročilo glavnega urednika dr. 
Alberta Kramarja, ki ga je podal na shodu zaupnikov kranjske Narodno-
na predne stranke 2. februarja 1918, je v celoti objavil Slovenski narod106 in 
tako somišljenike seznanil z načrti in organiziranostjo nove stranke, ki naj 
bi združila vse napredne stranke in struje v enotno JDS na načelu enot-
nosti in demokracije. Somišljenike je seznanil, da se bo pobiral strankarski 
davek, ki ne pomeni le materialno temveč tudi moralno vez posameznika s 
stranko. Kot pomemben člen stranke naj bi bil nov poljudni tednik Domo-
vina, katerega namen je širiti napredno in jugoslovansko idejo.

Zaradi političnega preganjanja in pobiranja protiizjav za združenje Ju-
goslovanov, zlasti v nemških občinah, je Kukovec sklical 9. februarja 1918 v 
Rušah zaupni shod štajerske Narodne stranke. Ruše so že leta 1914 bile pri-
mer preganjanj, saj so istočasno, kot se je zgodil sarajevski atentat, priredile 
sokolsko zborovanje. Nemci so videli v tem povezavo in sledile so aretacije 
17 Rušanov, 10 moških in 7 žensk, ki so jih vklenjene v verige s tovornim 
vlakom poslali najprej v Maribor, potem pa v Gradec v preiskovalni zapor. 
Na ruškem shodu so v debati komentirali krivice, ki so se jim zgodile ob 
začetku vojne in so se kazale v preganjanju in obrekovanju ter se veselili, 
da se po treh letih lahko zberejo v Rušah narodno misleči ljudje in razprav-
ljajo o bodočem političnem razmerju med Slovenci in Nemci. Po govoru 
nadučitelja Lasbacherja in kandidata Narodne stranke za državni zbor 
Viktorja Glaserja, je nastopil dr. Kukovec, ki je ugotovil, »da Rušani kljub 
preganjanjem in še tembolj vstrajajo kot nevpogljivi branitelji slovenskih 
Ruš ob ogroženi narodni meji«.107 Ne glede na izkušnje iz preteklosti pa so 
se zborovalci zavzeli, da bodo skušali človeško izhajati z nemškimi sosedi in 
da ne bo maščevalni zoper nemško ljudstvo, ampak le zoper vsenemškega 
duha ter shod zaključili z besedami: »Proč z vsenemštvom, dobrodošel 
demokratski nemški narod!«108

Marca 1918 je potekal občni zbor podružnice Zveze jugoslovanskih že-
lezničarjev v Mariboru. Železničarji so se med vojno takrat zbrali prvič. 

 105 Prav tam. 
 106 SN 51, 1918, št. 30, 6. 2., str. 1–2.
 107 SN 51, 1918, št. 40, 18. 2., str. 1.
 108 Prav tam. 
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Zborovalce je pozdravil predsednik Ivan Kejžar. Prebral je pismo deželne-
ga poslanca dr. Vekoslava Kukovca, v katerem le-ta pozdravlja zborovalce 
in izreka veselje nad delom slovenskih železničarjev ter poudarja veliko 
potrebo po organizacijskem delu, zlasti železničarskem, ki bo imelo po-
membno vlogo v življenju jugoslovanske države. Kukovec se je nameraval 
udeležiti shoda železničarjev osebno, vendar je prišlo do napake pri datu-
mu in je bil v Mariboru dan prej, 24. marca 1918. V nadaljevanju shoda 
je Kejžar govoril o novih časih, kjer ne bo trpljenja, in da je od močne 
organizacije slovenskih železničarjev odvisna prihodnost vseh slovenskih 
železničarjev. Zborovalcem je tudi povedal, da je zveza ponudila sodelova-
nje socialni demokraciji, ki pa žal ni odgovorila. Kejžar je dejal, da socialni 
demokrati tudi ne priznavajo Majniške deklaracije. Tudi sodelovanje zveze 
z Nemci je zaključeno. Kejžar je napovedal za železničarje novo glasilo, ki 
naj bi pričelo izhajati z novim letom v Trstu.109

Kukovec se je kljub vojaški službi udeleževal shodov različnih organiza-
cij, kjer so bile napredne sile in je različne strukture seznanjal s političnim 
položajem in aktivnostmi za novo državo.

Ustanovitev JSD je bila pred vrati. Korespondenca med Kramarjem in 
Žerjavom kaže na dogovarjanja med njima. Kramer je pripravljal organi-
zacijski statut in vse podrobnosti glede volitev v izvrševalni odbor nove 
stranke. Ustanovni zbor je bil načrtovan za konec junija 1918. Kukovcu 
je v začetku junija pisal tudi dr. Pestotnik v imenu pripravljalnega odbora 
JDS, in sicer glede števila članov v izvrševalni odboru. Predvidenih je bilo 
šestdeset voljenih članov in poleg tega še vsi deželni in državni poslanci. 
Pripravljalni odbor je predlagal porazdelitev 60 članov po pokrajinah, in 
sicer za Štajersko 18, Goriško 8, Koroško 4, Kranjsko 30, od tega za Lju-
bljano 12 članov. Po statutu stranke mora načelstvo bivati v Ljubljani. Na 
Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko so namenili po 6 članov. Pestotni-
kov predlog je zajemal tudi razdelitev pripadnikov JDS v Narodni svet, 
in sicer v dogovoru s SLS. JDS naj bi s Štajerske imela v Narodnem svetu 
3 člane, s Kranjske 4, z Goriške 2 in s Koroške 1 člana, medtem ko pa bi 
SLS imela na Štajerskem 6 članov, Kranjskem 7, Koroškem 2 in Goriškem 
2. Dr. Pestotnik je želel Kukovčev odgovor na predlagano in posredovanje 
imen kandidatov za izvrševalni odbor in Narodni svet do 24. junija 1918. 
Pri tem ga je opozoril, naj upošteva demokratično načelo, da so zastopani 
v izvrševalnih odborih vsi stanovi in vse panoge narodnega življenja.110 S 
takim pismom se je pripravljalni odbor obrnil na vse krajevne organizacije 

 109 SN 51, 1918, št. 71, 28. 3., str. 2.
 110 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo Pestotnika Kukovcu, Ljubljana 13. 6. 1918.
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in posameznike v tistih krajih, kjer so pričakovali ustanovitev krajevnih 
organizacij v najkrajšem času.111

Žerjav pa je v pismih Kukovcu predstavljal razmere in pogovore o zdru-
žitvi s Hrvati; spraševal ga je za mnenje, kako naj bodo organizirane kra-
jevne organizacije. Vzporedno pa so se izmenjevala mnenja o nastajajočem 
Narodnem svetu in delitvi moči med liberalnim in klerikalnim taborom 
znotraj njega.112 Žerjav v pismu marca 1918 piše Kukovcu tudi o načrtova-
nem žalskem zboru, in sicer o tem, kdo bo na njem govoril. Svoj prihod je 
napovedal tudi dr. Korošec. Žerjav je predlagal, da bi imel zbor dva pred-
sednika, in sicer eden bi odprl tabor, drugi pa ga zaključil. Menda, tako v 
pismu, je dr. Korošec govoril z žalskim županom Franom Roblekom glede 
tabora.113 

Žalski shod so skrbno pripravili žalski narodnjaki in narodnjakinje ter 
je potekal 17. marca 1918. Poročilo pravi: »Dvorana je bila okinčana z zele-
njem, na visokem tovarniškem dimniku hmeljarne pa se je vila trobojnica. 
Ves trg je bil okrašen z narodnimi zastavami in narodne žene in dekleta 
so si bile pripele trobojnice na grudi.«114 Na taboru se je zbralo med 7000 
in 8000 udeležencev. Zbor je odprl v imenu narodnega trga župan Roblek 
in uvodoma pozdravil načelnika Jugoslovanskega kluba dr. Korošca. Med 
gosti pa so bili še pravnik dr. Vladimir Ravnihar iz Ljubljane, zastopnik iz 
Hrvaške Ivan Peršić in srbski poslanec dr. Srdjan Budisavljević. Korošec je 
bil slavnostni govornik, ki je zborovalcem obljubil: »Obljubljam Vam, brati 
in sestre, v imenu nas vseh, ki smo v Jugoslovanskem klubu, naša misel 
gre naprej, neomajno ostanemo zvesti ideji narodne svobode in le en cilj 
imamo pred seboj, ujedinjenje in samostojnost našega naroda Slovencev, 

 111 Pismo je bilo odposlano na naslednje naslove: Roblek, župan, predsednik krajevne orga-
nizacije JDS, Žalec; dr. Ernest Kalan, odvetnik, Celje; Franc Čuček, učitelj, predsednik 
krajvne organizacije JDS, Št. Jurij ob j. železnici; dr. Fran Rozina, odvetnik, predsednik 
krajevne organizacije JDS, Maribor; Fran Voglar, profesor, Maribor; Viktor Kukovec, 
posestnik paromlina, Ljutomer; Jakob Zadravec, posestnik; Ivan Veselič, trgovec, Or-
mož; dr. Jurtela, odvetnik, predsednik krajevne organizacije JDS, Ptuj; Josip Gorjup, 
nadučitelj, Polenjšak pri Ptuju; dr. Pirnat, graščak, Št. Ilj pri Velenju; dr. Ludvik Štiker, 
odvetnik, Brežice; Karel Camperšek, župan, Sevnica; Blaž Zupanc, brivski mojster, Laški 
trg; Vekoslav Kranjc, notar, Šmarje pri Jelšah (Štajerska); Lovro Petovar, naporočnik pri 
g. dr. Ernestu Kalanu, odvetnik, Celje; dr. Gaberšek, odvet. kandidat, Ptuj; dr. Vekoslav 
Kukovec, Hauptmann, Lebring pri Gradcu. Vir: PAM fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, 
pismo Pestotnika Kukovcu, 13. 6. 1918.

 112 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca dr. Žerjava dr. Kukovcu, pisma 7. 2. 
1918, 12. 2. 1918, 20. 2. 1918, 5. 3. 1918, 4. 4. 1918, 19. 6. 1918.

 113 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca dr. Žerjava dr. Kukovcu, pismo 5. 3. 
1918.

 114 SN 51, 1918, št. 66, 21. 3., str. 1–2.
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Hrvatov in Srbov.«115 Kukovec se shoda ni udeležil. Poslal je le brzojavko: 
»Kot zastopnik slovenskih trgov pozdravljam iskreno politične voditelje 
in vse zborovalce, neomajno trdno prepričan o gotovosti boljše bodočno-
sti naroda. Dr. Kukovec.«116 Po petdesetih letih so se ponovno zbrali Slo-
venci na narodnem taboru v Žalcu in tako, kot so leta 1868 manifestirali 
za združeno Slovenijo, tokrat zahtevali združitev s Hrvati in Srbi. Žalski 
narodni tabor je pomenil tudi nastop klerikalnega politika v narodnem 
trgu. Vendar to je bil čas, ko sta bili v ospredju narodna ideja in trdna vo-
lja zborovalcev po novi samostojni državi sedaj ali nikoli, kot je v govoru 
vzklikal narodni župan Roblek.117

Tri mesece pozneje je v Ljutomeru potekal shod zaupnikov Narodne 
stranke, kjer je Kukovec podal poročilo o aktivnostih glede ustanovitve 
JDS, za katero je menil, da se ustanavlja v najusodnejših dnevih sloven-
skega naroda. Povedal je, da se je 13. januarja 1918 na mariborskem shodu 
odločilo, da se po 12-letnem delovanju štajerska Narodna stranka razpusti, 
vendar ne z namenom, da preneha organizirano politično delo. Za ta ko-
rak so se odločili zgolj zaradi političnih razmer in možnosti za novo pot. 
V govoru je poudaril, da je vesel, da so ljudje podprli takšno odločitev, o 
čemer pričajo novo ustanovljene krajevne organizacije bodoče JDS. Menil 
je, da slovenskim narodnjakom na Štajerskem ne bo mogel nihče očitati, 
saj so se odločili za združevanje narodnih sil in ne cepitev. Omenil je shod 
na Bizeljskem, ki je bilo v vseh volitvah narodno, kjer je govoril dr. Ko-
rošec, predsednik Jugoslovanskega kluba, »da v narodnem boju ne pride 
danes več v poštev, ali je kdo liberalec ali klerikalec«. To dokazuje tudi 
imenovanje Korošca, katoliškega škofa v narodni Ljubljani, za častnega 
meščana.118 Kukovec je tudi poudarjal pomembnost ustanovnega zbora 
JDS, saj bo stranka izbirala zastopnike za Narodni svet. Z veseljem je pou-
darjal, da se liberalcem ni več treba boriti z drugimi strankami, tudi ne 
s slovensko ljudsko stranko. Njeno postopanje v narodnih vprašanjih je 
bilo za liberalce povsem sprejemljivo in tudi zadovoljivo razmerje s soci-
alno demokracijo kaže na harmonijo strank v zadnjem letu habsburške 
države. Kukovec se je zavedal nevarnosti s strani vlade in posameznih 
skupin, vendar je menil, da je jugoslovanska ideja tako zakoreninjena, da 
v naravnih razmerah ni sile, ki bi jo mogla onemogočiti. Poročilo je za-
ključil z besedami: »Kar se tiče nas štajerskih naprednih Jugoslovanov, ne 
vstopamo v Jugoslovansko demokratsko stranko kot politični novinci. Iz 

 115 SN 51, 1918, št. 66, 21. 3., str. 1.
 116 Prav tam, str. 2. 
 117 SN 51, 1918, št. 64, 18. 3., str. 2.
 118 SN 51, 1918, št. 137, 19. 6., str. 1. 
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zgodovine našega političnega dela v Narodni stranki mi je omeniti dan 23. 
sušca 1909, ko smo priredili 12. in dan 22. sušca istega leta, ko smo imeli 9 
velikih javnih shodov za razširjanje volilne pravice ali pa dneva 29. sept. in 
4. okt. 1908, ko je Narodna stranka ob istem času na 11 oziroma 9 shodih 
protestirala zoper preganjanje naroda ob priliki Cirilmetodove skupščine 
v Ptuju. Že davno smo se učili za svoje narodno in kulturno prepričanje 
delati, trpeti in se žrtvovati. Srečen in ponosen sem, ko se v spremenjenih 
razmerah večina teh mojih sobojevnikov podala pod okrilje na mnogo širši 
podlagi osnovane Jugoslovanske demokratske stranke, kjer jih naj čaka 
plodonosno delo in zadoščenje za isto.«119 Zaključek Kukovčevega poroči-
la je zapisan v celoti in daje pregled največjih uspehov štajerske Narodne 
stranke in kaže odnos Kukovca kot njenega vodje do opravljenega dela. 

Dva dni pred ustanovnim zborom JDS je deželni poslanec dr. Ivan Tav-
čar objavil v Slovenskem narodu prispevek Pozdrav Jugoslovanski demo-
kratski stranki!, kjer je pozival na nujno dobro organiziranost in dosledno 
izpolnjevanje programa. Članek zaključuje z željo: »Jugoslovanska demo-
kratična stranka naj ima svojo dobro obdelano njivo, na kateri bo lahko iz 
svoje lastne moči obilo pridelovala, ne da bi bila prisiljena v temnih nočeh 
mejnike prestavljati ali klasje žeti po lehah, ki niso njena last!«120

Slovenska liberalna politika je tako konec junija 1918 storila korak, ki ji 
je omogočil, da je tudi slovenski liberalni tabor postal enoten vseslovenski 
politični subjekt. To se je zgodilo na skupnem shodu obeh pokrajinskih 
liberalnih strank, in sicer Narodno-napredne stranke Kranjske in Narodne 
stranke Štajerske, 29. in 30. junija 1918 v Ljubljani. V Jugoslovansko demo-
kratsko stranko (JDS) so se združile obe pokrajinski stranki in vse sloven-
ske liberalne politične skupine iz Štajerske, Koroške in Primorske. Do tedaj 
neenoten, politično razdeljen in poln nasprotij v svoji notranji strukturi se 
je slovenski liberalni tabor politično in organizacijsko združil.121 Temelj za 
združitev slovenskih liberalnih strank in skupin je bil podan z resolucijo 
na shodu Narodne stranke s Štajerske, ki jo je vodil dr. Kukovec.

Ustanovni zbor JDS je zabeležil veliko udeležbo zaupnikov. Z legitima-
cijami se jih je že prvi dan, po poročanju Slovenskega naroda, izkazalo kar 
1300. Delovali so po posameznih odborih, kjer je potekala debata. Drugi 
dan je sledila glavna skupščina s 1600 udeleženci, ki so svečano ustanovi-
tev JDS pospremili s petjem naših narodnih himen. Na zboru so bili tudi 
zastopniki češke državnopravne demokracije in zagrebške jugoslovan-
ske demokratične grupe. Izvoljen je bil izvrševalni odbor nove stranke in 

 119 SN 51, 1918, št. 138, 20. 6., str. 1–2.
 120 SN 51, 1918, št. 144, 27. 6., str. 1.
 121 Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva. Ljubljana 1996, str. 29.
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njegov predsednik, ljubljanski župan, dr. Ivan Tavčar. V odboru so bile 
enakomerno zastopane vse pokrajine. Prvi dan je potekalo zborovanje od-
sekov, in sicer gospodarsko-socialnega in politično-organizacijskega od-
seka. Odseka sta pripravila pravilnik za ustanovno skupščino. Prvi večer 
so zaključili s koncertom Glasbene matice v veliki dvorani hotela Union. 
Naslednji dan, 30. 6. 1918, pa je potekala ustanovna skupščina, ki jo je od-
prl predsednik pripravljalnega odbora dr. Ivan Tavčar. Po glavni skupščini 
je pod predsedstvom dr. Tavčarja potekala seja izvrševalnega odbora, na 
kateri je bilo izvoljeno načelstvo JDS. Za načelnika stranke je bil soglasno 
izvoljen dr. Tavčar, za njegove namestnike pa dr. Vekoslav Kukovec, M. 
Prosekar, župan Stepančič in dr. Vladimir Ravnihar. V nadaljevanju pa je 
odbor imenoval zastopnike JDS za Narodni svet,122 in sicer so to bili: Ivan 
Hribar, Ljubljana; dr. Albert Kramer, Ljubljana; Ivan Kejžar, Ljubljana; dr. 
Vladimir Ravnihar, Ljubljana; Lovro Petovar, Ivanjkovci; dr. Fran Rosina, 
Maribor; dr. Vekoslav Kukovec, stotnik v Lebringu; Matija Prosekar, Kot-
mar Ves, Koroška; Fran Dominko, Gorica; dr. I. Fornazarič, Ljubljana.123

Primerjava izvoljenih članov Narodnega sveta iz JDS s predlogom pri-
pravljalnega odbora 13. 6. 1918 se je v glavnem potrdila. S Štajerske so bili 
izvoljeni trije člani, s Kranjske pet od načrtovanih štirih, s Koroške eden, 
kot je bilo načrtovano, ter z Goriške le eden, predlagana sta bila dva člana.

Dr. Kukovec je sodeloval pri delu gospodarsko-socialnega odbora, zla-
sti glede priprave resolucije, kjer so, tudi na Kukovčev predlog, soglasno 
sprejeli, da se mora vse gospodarstvo podrediti interesom celote (družbe). 
Veliki obrati, ki služijo privatnim in javnim interesom, naj po predlogu 
resolucije v čim večji meri pridejo v roke narodove, kot na primer železnica, 
telefon, izraba vodnih sil, zavarovanja …124

Na prvi seji načelstva JDS, 4. julija 1918, so prisotni ugotovili, da je 
ustanovni zbor JDS sijajno uspel in dokazal politično zrelost slovenskega 
naprednega elementa. Omenili pa so tudi, da se nekatere krajevne organi-
zacije v dopisih pritožujejo nad nedopustno agitacijo pristašev SLS zoper 
Jugoslovansko demokratsko stranko. Sklenili so, da bodo glede na dogovor 
o narodni disciplini o teh aktivnostih obvestili le vodstvo SLS s prošnjo, da 
ustrezno ukrepa proti škodljivemu kršenju narodne sloge.125 

Po ustanovnem zboru JDS je Slovenski narod objavljal članke, ki so po-
drobneje opisovali program nove stranke. Tako je dr. Tavčar natančneje 

 122 SN 51, 1918, št. 146, 1. 7., str. 1–3. 
 123 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, seznam Člani Narodnega sveta iz JDS, izvoljeni 

30. 6. 1918.
 124 SN 51, 1918, št. 147, 2. 7., str. 1.
 125 SN 51, 1918, št. 150, 5. 7., str. 1.
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pojasnil gospodarski program JDS glede zadružništva, denarnih zavodov 
in odnosa stranke do privatne lastnine.126 Ob predstavljanju najpomemb-
nejših gospodarskih in političnih prvin strankinega programa je načelnik 
JDS Tavčar izhajal iz strankinega imena demokratska, to jo je po njegovem 
mnenju zavezovalo za popolno enakost vseh slojev našega naroda. To naj 
bi JDS tudi preprečevalo priznavati kakršno koli nadvlado aristokracije. 
Zavzel se je za stališče, da JDS ne priznava »nikaki manjšini nadvlade na 
večino«. Menil je, da je treba doseči harmonijo v političnem in gospodar-
skem življenju, ki morata biti »prvi ideal in tudi prvi cilj naše Jugoslovanske 
demokratske stranke«.127 Poročilo je podal tudi prosvetni oddelek, ki je 
pojasnil program dela in se dotaknil preosnove ljudskega šolstva in sred-
njega šolstva. Glede izobrazbe žensk se je zavzel, da za ženske ni dovolj le 
volilna pravica, ampak se jih mora vključiti v javno življenje. Sklenili so, 
da se šestrazredni ženski licej v Ljubljani spremeni v osemrazredno žensko 
realno gimnazijo. Prosvetni oddelek JDS se je ukvarjal tudi z Ljudsko pro-
sveto in Narodno obrambo ter verskim vprašanjem. Za slednje so menili, 
»da spoštujejo vse verske oblike ob čim večji verski strpnosti in ob popolni 
odkritosrčnosti, poštenosti in plemenitosti. Nedopustna je zloraba vere.«128 
Organizacijsko-politični odsek pa je menil, da je krajevna organizacija pr-
va vez med članstvom in JDS.129

Idejna, gospodarska, socialna in politična naravnanost liberalnega ta-
bora v letu 1918 se je v svojem programskem jedru še vedno opirala na ista 
načela, ki so že pred tem opredeljevala družbeno vlogo in politični značaj 
slovenskega liberalizma. Poudarjanje načela enakopravnosti in svobode 
je bilo posredno namenjeno tradicionalnemu nasprotniku liberalizma 
– katoliški cerkvi. Liberalci so hoteli zmanjšati njen vpliv na družbeno 
in politično življenje v Sloveniji.130 Slovenske liberalce je vodil strah pred 
klerikalizmom in vedeli so, da imajo zaprta vrata v slovenski prostor. V 
jugoslovanskem zedinjenju in dosledni izvedbi jugoslovanskega narod-
no-političnega programa so videli zgodovinsko priložnost, da se lahko 
povezani z demokratskimi strankami in strujami iz monarhije ter zunaj 
nje zoperstavijo prevladi SLS v Sloveniji in tako dosežejo svoj dokončni 
cilj.131 Poudariti pa velja, da so bili liberalci v času graditve nove države 

 126 SN 51, 1918, št. 152, 8. 7., str. 1.
 127 Prav tam. Glej tudi: Perovšek, Liberalizem … str. 21–22.
 128 SN 51, 1918, št. 148, 3. 7., str. 2.
 129 Prav tam.
 130 Perovšek, Liberalizem … str. 22–23. 
 131 Prav tam, str. 38–39.; Glej tudi Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedi-

njenje, str. 132; Vasilij Melik, Slovenski liberalni tabor in njegovo razpadanje. V: Prispevki 
za zgodovino delavskega gibanja 22, 1982, št. 1–2, str. 22.
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najodločnejši borci in zastopniki slovenske nacionalne misli, čeprav le v 
obliki kulturnega nacionalnega čustvovanja in zavesti, kot piše Momčilo 
Zečević.132

Slovenski liberalni tabor se je po ustanovitvi JDS čvrsto oklenil jugo-
slovanskega nacionalnega unitarizma in ga še pred razpadom Avstro-Ogr-
ske sprejel za edino merilo, ki lahko ureja nacionalni problem ter bodoče 
narodno življenje v jugoslovanski državi. Jugoslovanski unitarizem je po-
stal narodna in politična usmeritev slovenskega liberalizma. Za splošno 
uveljav ljanje jugoslovanskega unitarizma so se odločno zavzemali tudi 
posamezni prvaki JDS. Med njimi predvsem dr. Vekoslav Kukovec, ki je 
bil tudi eden od začetnikov združitve liberalnega tabora ter pripadnik 
mladoliberalnega krila. V JDS je opravljal naloge enega izmed namestni-
kov načelnika JDS Tavčarja. V začetku avgusta 1918 je kritično ocenjeval 
poudarjanje narodnih posebnosti in opozarjal na hrvaško Starčevićevo 
Stranko prava, ki je »spremenila je nesebično tozadevno svoj prej le za Hr-
vatsko prikrojen program, s čemer je storila žrtev jugoslovanski ideji«.133 
Menil je, da je najpomembneje doseči samostojnost edinstvenega naroda in 
težko je razumel, »čemu naj služi tako pogosto odklanjanje jugoslovanstva 
kot narodnega pojma in poudarjanje istega kot le zemljepisni pojem«.134

narodni svet

V poletnih mesecih 1918 so potekale priprave za ustanovitev Narodnega 
sveta za slovenske dežele in Istro. Med Žerjavom in Kukovcem je potekala 
korespondenca. Žerjav je Kukovca obveščal o pripravah. Tako mu je 19. 
junija pisal, da »N. Svet še ni skupaj, ker Istra in Trst še nista odgovorila. 
Čim bode, začne organizacija. Delo se razdeli na odseke in pokrajine. Za 
Štajersko bi bil en odsek v Mariboru.« Vendar Korošec temu ni bil naklo-
njen, kot je razbrati iz Žerjavovega pisma, kjer vedno za Korošca uporablja 
le začetnico K. Žerjav v pismo predlaga, da postane predsednik Korošec, 
za podpredsednika pa meni, da je Ivan H. (Hribar, op. op.) najboljši. Žerjav 
je prepričan, da še »politično pač nikoli tako ugodno nismo stali kakor da-
nes. Politika jasna, često jugosl. blok trden, nobenih mešetarjenj, le vlada v 

 132 Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici: Slovenci v politiki jugoslovanske države 
1918–1929. I. knjiga. Maribor 1986, str. 58.

 133 SN 51, 1918, št. 175, 3. 8., str. 1.
 134 Prav tam. Glej tudi: Perovšek, Liberalizem …, str. 40–41.
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strašni stiski. Bolj in bolj se kaže absurdnost sedanje smeri g. Seidlerja.«135 
V tem času je bil Kukovec še vedno v Lebringenu, zato so mu domača 
poročila seveda bila dobrodošla. V začetku avgusta 1918 mu je pisal tudi 
Jakob Zadravec, mlinar iz Središča in organizator slovenskega obrtništva. 
Zaskrbljen ga sprašuje in izjavlja: »Če postane N. st. (Narodna stranka) 
‘agrarna’ stranka, potem obrtniki – ter oni, ki se čutijo bolj obrtniki kot 
kmetje – nimajo zraven ničesar iskati.«136

V svojih spominih se Kukovec časa ustanavljanja Narodnega sveta spo-
minja takole: »Ko se je potem poleti 1918. sestavljal v Ljubljani Narodni 
svet, sem pa bil službeno zadržan in se ustanovitve nisem mogel osebno 
udeležiti.«137

Sredi avgusta 1918 je prispela iz Jugoslovanskega kluba na Dunaj na-
poved, da bo 16. 8. 1918 ustanovljen zbor Narodnega sveta, dan pozneje 
zborovanje Jugoslovanskega kluba v Ljubljani, popoldne tega dne skupno 
zborovanje kluba čeških in poljskih politikov ter Narodnega sveta, nato 
sledi 18. avgusta odkritje spominske plošče dr. Kreku v Št. Janžu (danes 
Šentjanž na Dolenjskem). Ustanovitev Narodnega sveta je predstavljala te-
daj nadvse pomemben in slavnostni dan.

Dr. Josip Jerič je v spominskem zborniku leta 1928 opisal ustanovitev 
Narodnega sveta takole: »Res so se zbrali onega dne v magistratni dvorani 
že prej po razmerju politične moči sporazumno določeni delegati Sloven-
ske ljudske, Jugoslovansko demokratske, Jugoslovansko socialdemokratske 
(ki je formalno pristopil šele 11. novembra in določila svoje zaupnike), 
nadalje tržaškega političnega društva ‘Edinost’, Političnega in gospodar-
skega društva za Istro Katol. Političnega društva za Slovence na Koroškem 
– okrog 40 po številu – in javno smo čuli od načelnika Jugoslovanskega 
kluba dr. Korošca temeljno organizacijsko osnovo Narodnega sveta.«138 Z 
ustanovitvijo narodnega sveta za slovenske dežele in istro 16. in 17. av-
gusta 1918 v Ljubljani je bilo oblikovano vrhovno politično predstavniško 
telo, ki je prevzelo vodenje. Narodni svet je bil »nadstrankarska organiza-
cija politične iniciative, ustanovljen z namenom, da izrazi voljo slovenskega 
ljudstva v pogledih na narodno samoodločbo in ustanovitev neodvisne 
jugoslovanske države«.139

 135 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Korespondenca dr. Žerjava dr. Kukovcu, pismo 19. 6. 
1918.

 136 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo J. Zadravca Kukovcu, 5. 8. 1918.
 137 MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10. 
 138 Josip Jerič, Narodni svet. V: Josip Mal (ur.), Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik raz-

prav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubljana 1928, str. 145. 
 139 Jerič, Narodni svet, str. 155. Glej tudi Jurij Perovšek, Narodni svet za slovenske dežele in 

Istro. V: Slovenska novejša zgodovina: 1848–1992. Ljubljana 2005, str. 166–169.
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Narodni svet je imel odseke (organizacijski, ustavnopravni, odsek za 
propagando, odsek za varstvo »naših interesov napram obstoječi admi-
nistraciji«, gospodarski odsek, odsek za tujski promet in finančni odsek) 
ter pokrajinske odseke za Trst, Istro, Goriško in Maribor z morebitnim 
pododsekom za Prekmurje. Ustanovni občni zbor Narodnega sveta za 
Štajersko je potekal 28. septembra 1918 v Mariboru, kjer so sestavili pod-
odsek za jasno določitev narodne meje proti »nemškemu Štajerskemu in 
Ogrskem«. Sklenili so ustanoviti po celotni Štajerski narodne straže in 
se dogovorili, da se sestavi kataster z nemškimi in slovenskimi posestmi. 
Narodni svet je izvrševal vrhovno oblast s pomočjo okrajnih glavarstev 
in občin. V vseh uradih so poslovali samo Slovenci, tuji uslužbenci so se 
počasi umikali ali pa bili odpuščeni. Vsa oblast je počasi in mirno preha-
jala v slovenske roke. Osamosvajanje Slovencev je potekalo vzporedno z 
razpadanjem avstrijske oblasti. Nekaj časa je bila oblast dvojna, in sicer 
uradna, legitimna avstro-ogrska, ki pa je umirala, in na drugi strani revo-
lucionarna slovenska oblast, ki jo je izvajal Narodni svet s svojimi odseki. 
Osvobajanje izpod habsburške oblasti je pomenilo, da je treba razmišljati 
o ureditvi nove države. Sredi oktobra 1918 je prišlo do ostrih polemik med 
klerikalno Vseslovensko ljudsko stranko in liberalno JDS o prihodnji ure-
ditvi jugoslovanske države. Vseslovenska ljudska stranka je zagovarjala 
avtonomistično državno ureditev, ki jo je izrazil v referatu Fran Šuklje 17. 
9. 1918 na prvi seji ustavnopravnega odseka Narodnega sveta. Referat je še 
posebej ugajal dr. Korošcu in ga je sklenil objaviti v vseh slovenskih časni-
kih. Izšel je pod naslovom V zaželjeni deželi140 v prvi polovici oktobra 1918. 
Šuklje se je zavzemal za jugoslovansko državo, razdeljeno na tri avtonomne 
ozemeljske enote: Slovenijo z Istro, ožjo Hrvaško ter Bosno in Hercego-
vino z Dalmacijo. Novo državo je predvidel le za jugoslovanske dežele iz 
Avstro-Ogrske141 in ni razmišljal o združitvi habsburških Jugoslovanov s 
Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro. Za državo Jugoslovanov iz mo-
narhije je predvidel republikansko ureditev.142 V imenu JDS je na takšne 
poglede klerikalcev o bodoči državi odgovoril Ivan Hribar, ki je menil, da 
takih nazorov ni mogoče pustiti brez odgovor in ugovora. Napadel je vso 

 140 Objavljeno v klerikalnem Slovencu (5. 10., 7. 10., 8. 10., 15. 10. in 18. 10. 1918), liberalnem 
Slovenskem narodu (5. 10., 7. 10., 8. 10., 12. 10 in 17. 10. 1918) ter v socialdemokratskem 
Naprej (5. 10., 7. 10., 8. 10., 12. 10. in 17. 10. 1918). Pri časniku Naprej je uredništvo pod 
črto napisalo, da članek objavlja zaradi možnosti razpravljanja o tem vprašanju, sicer pa 
se socialdemokratska stranka ni vključila v polemiko. Glej tudi Jurij Perovšek, Slovenska 
osamosvojitev v letu 1918. Ljubljana 1998, str. 35–36. 

 141 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev …, str. 33–35. 
 142 Zečević, Slovenska ljudska stranka …, str. 131.
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državnotvorno zamisel SLS kot preostanek avstrijske dediščine.143 Menil je, 
da je potrebno podiranje starih deželnih meja, pokrajinske avtonomije in 
separatizma ter »med nami ne bode več Kranjcev, Štajercev, Korošcev, Go-
ričanov, Trščanov, Istranov. Vsi bodemo samo Slovenci.«144 Šukljetu očita, 
da deluje v začaranem avstrijskem risu, zlasti glede tega, da Istrske Hrvate 
prisvaja slovenski upravni skupini. Hribar temu močno nasprotuje. Hribar 
zaključuje, da mora na demokratskih temeljih sloneti bodoče državno življe-
nje in »demokratska načela morajo torej prevladati«.145 Zoper klerikalne 
nazore in predstave o ureditvi nove jugoslovanske države sta ostro nasto-
pila tudi ljubljanski župan in načelnik JDS Ivan Tavčar in njegov najte-
snejši sodelavec in deželnozborski poslanec Karel Triller. Oba sta se trdno 
postavila na stališče jugoslovanskega centralističnega in unitarističnega 
državnega načela. Tavčar je v Slovenskem narodu v članku z naslovom In 
necessariis unitas! kritično pisal o predstavah bodoče države, kot so si jo 
zamislili klerikalci, in svaril: »… se nam bo slabo godilo, ako sedanji veliki 
čas naleti med nami na pritlikav rod! Ali vendar je tako! … gorje nam, če 
bomo takrat, ko se bo rodila ta država, malenkostni in tako površni, da 
ne bodemo vedeli drugega nego šteti travnate bilke, češ, ta je moja, ta pa 
tvoja.«146 Tavčar je menil, da si ne more predstavljati jugoslovanske države, 
v kateri bi »nastala posebna slovenska, posebna hrvaška in posebna srbska 
skupina«. To je primerjal s tem, da bi ustanovitev in ureditev jugoslovanske 
države izročil trem krojačem, katerih vsak bi skušal izstriči iz državice, ki 
bo takoj hirala na angleški bolezni, svojo krpo?147 Zavzel se je za enotno 
državo, kjer se ne puntajo med seboj posamezni udje. Takim pogledom se 
je pridružil tudi dr. Vinko Sušnik s člankom V Jugoslaviji,148 objavljenim 
v Slovenskem narodu, kjer je natančno povedal, kako si liberalni del slo-
venske politike predstavlja oblikovanje in značaj jugoslovanske države ter 
da bi: »Jugoslavija brez Srbov bila politični nestvor.«149

Razprava o bodoči ureditvi jugoslovanske države je bila pravzaprav sta-
ro sporno vprašanje v programskih načelih klerikalcev in liberalcev, ki 
pa se je znova prebudilo sredi oktobra v času delnega političnega zatišja v 
Sloveniji. Polemika med klerikalci in liberalci je pokazala, da tudi pri ure-
sničevanju najpomembnejšega dela programa obeh strank – ustanovitev 

 143 Zečević, Slovenska ljudska stranka …, str. 131.
 144 Slovenec 46, 1918, št. 237, 15. 10., str. 1–2. Glej tudi Zečević, Slovenska ljudska stranka …, 

str. 131. 
 145 Slovenec 46, 1918, št. 237, 15. 10., str. 2.
 146 SN 51, 1918, št. 241, 17. 10., str. 2.
 147 Prav tam. 
 148 SN 51, 1918, št. 243, 19. 10., str. 2–3.
 149 Prav tam. Glej tudi Perovšek, Slovenska osamosvojitev …, str. 36. 



44 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/4 • razprave – studies

jugoslovanske države – sodelovanje med tema dvema meščanskima stran-
kama ni možno. Klerikalci so zagovarjali avtonomistično in federalistično 
državo, liberalci pa centralistično ureditev nove jugoslovanske države. Vse-
slovenska ljudska stranka je bila za narodno samostojnost in neodvisnost, 
za avtonomistično in republikansko državo habsburških Jugoslovanov, 
Jugoslovanska demokratska stranka pa je podpirala skupaj s Kraljevino 
Srbijo oblikovano unitaristično, centralistično in monarhistično jugo-
slovansko skupnost. Vseslovenska ljudska stranka je računala predvsem 
na katoličane in katoliške elemente iz jugoslovanskih pokrajin monarhi-
je, medtem ko je JDS upala na pomoč demokratskih strank in skupin iz 
monarhije in zunaj nje, prav tako pa tudi Srbov iz Srbije, na centralizem, 
antikatoliške in protiklerikalne sile. Liberalci so bili prepričani, da bodo le 
z njihovo podporo obračunali s prevlado SLS v Sloveniji.150

Z ustanovitvijo Narodnega sveta za Slovenijo in Istro je bil storjen le 
prvi korak. Vojaški položaj Avstro-Ogrske se je slabil in politični voditelji 
habsburških Jugoslovanov so pričeli z aktivnostmi za uresničitev samo-
odločbe jugoslovanskih narodov, vpetih v državne meje monarhije.

Kukovec je svoje aktivnosti v tem času popisal v spominih: »Pač pa smo 
se delegati Narodnega sveta sešli že meseca avgusta v Zagrebu v Narodnem 
veču za prečanske kraje, t. j. za avstrijske dežele Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Konstituiranje te važne korporacije se ni izvršilo na podlagi tedaj 
seveda nemogočih svobodnih volitev, pač pa dogovorno med obstoječimi 
ali bivšimi političnimi skupinami širom bivše Avstro-Ogrske, in to pod 
predsedstvom Slovenca dr. Antona Korošca podpredsednika Srba Sveto-
zarja Pribičevića in Hrvata dr. Ante Pavelića. Proti temu je protestiral edini 
Stjepan Radić in izrazil neke pridržke, toda koncem meseca oktobra je Na-
rodno veće vendar prevzelo v svoje roke oblast nad vsem našim ozemljem, 
dočim se je z njegovo odobritvijo ustanovila v Ljubljani Narodna vlada za 
Slovenijo in Istro, v kateri sem še kot nemobiliziranec prevzel na lastno 
odgovornost mesto poverjenika za finance.«151

24. septembra 1918 so se sešli v Zagrebu predstavniki najvišjih političnih 
organizacij in strank Slovencev, Hrvatov in Srbov v monarhiji. Sprejeli so 
Izjavo o mirovni noti avstro-ogrske vlade z dne 14. septembra 1918 in v 
njej izrecno poudarili svojo odločitev za državno osamosvojitev Slovencev, 
Hrvatov in Srbov od avstro-ogrske monarhije. Nadaljevali so z aktivnostmi. 
Tako je 2. oktobra 1918 dr. Korošec prebral besedilo Izjave oziroma »pro-
gram neodvisne države narodov jugoslovanskih dežel«152 v kronskem svetu 

 150 Perovšek, Slovenska osamosvojitev …, str. 37; Zečević, Na zgodovinski prelomnici, str. 58.
 151 Kukovec, Iz mojih spominov … MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10. 
 152 Perovšek, Iz Avstro-Ogrske. V: Slovenska novejša zgodovina …, str. 169–174.
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na Dunaju. 4. oktobra 1918 je Avstro-Ogrska ponudila Združenim državam 
mir, 5. in 6. oktobra 1918 pa so na sestanku odposlancev Slovencev, Hrvatov 
in Srbov iz Slovenije, Trsta, Istre, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Dalmacije 
in Ogrske ustanovili narodni svet (narodno vjeće) slovencev, Hrvatov in 
srbov. Kukovec je dobil povabilo s strani dr. Ante Pavelića,153 predstavnika 
Starčevićeve stranke prava in glavnega akterja za ustanovitev Narodnega 
vjeća. Pavelić je predsedoval sestanku 5. in 6. oktobra 1918. Tudi predsed-
stvo Narodnega sveta v Ljubljani je v pismu Kukovcu poslalo informacije 
glede udeležbe in prenočišča na zagrebških posvetovanjih.154

Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov je bil ustanovljen 5. in 6. 
oktobra 1918 v Zagrebu. Njegov predsednik je postal vodilni slovenski kle-
rikalni politik dr. Anton Korošec, podpredsednika pa sta postala dr. Ante 
Pavelić in Svetozar Prebičević. Med slovenskimi zastopniki v Narodnem 
vječu155 so bili tudi dr. Vekoslav Kukovec ter dr. Albert Kramer, dr. Vladi-
mir Ravnihar in Ivan Hribar – predstavniki Jugoslovanske demokratske 
stranke.156 Naslednje dni so se dogovorili še o številu zastopnikov za posa-
mezne politične in pokrajinske skupine Narodnega sveta. Kukovec je po-
stal tudi član Osrednjega odbora.157 Narodni svet v Zagrebu je bil legitimen 
organ, vrhovno politično telo, ki je vodil vse aktivnosti boja jugoslovanskih 
narodov v Avstro-Ogrski za njihovo državno osamosvojitev. 

Po objavi Manifesta Karla 1. so na seji, ki je potekala od 17. do 19. okto-
bra 1918 v Zagrebu, sprejeli Razglas, ki je Narodnemu svetu podelil kom-
petence za vodenje celotne narodne politike habsburških Jugoslovanov. 
Narodni svet je zavrnil cesarski manifest iz 16. oktobra 1918 in zahteval sa-
moodločbo Slovencev, Hrvatov in Srbov ter vzpostavitev njihove enotne in 
suverene države, urejene po načelih politične in gospodarske demokracije.158

Narodni svet je 23. oktobra 1918 objavil Poziv, naj po mestih in va-
seh ustanovijo odbore za zaščito ljudi in premoženja; tri dni kasneje pa še 
Poziv o plačevanju prostovoljnega narodnega davka. Tako so habsburški 
Jugoslovani začeli živeti svoje, od monarhije ločeno življenje. Formalno se 

 153 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo A. Pavelića Kukovcu, Zagreb, 1. 10. 1918. 
 154 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo NS Kukovcu, Ljubljana, 28. 9. 1918.
 155 Slovenski zastopniki v zagrebškem Narodnem svetu so bili: dr. Anton Korošec, dr. Lovro 

Pogačnik, dr. Ivan Benkovič, Bogumil Remec, dr. Izidor Cankar, dr. Anton Kobal, dr. 
Josip Jerič, Fran Smodej, dr. Vekoslav Kukovec, Ivan Hribar, dr. Vladimir Ravnihar, dr. 
Albert Kramer, Anton Kristan, namestnik Josip Petejan oz. Svetozar Belič in zastopnik 
Trsta. V: Jerič, Narodni svet, str. 148. 

 156 Zapisnici sa sednica Narodnog vijeća SHS od 5., 6. in 8. X. V: Građa III, str. 341; Slovenec, 
46, 1918, št. 243, 22. 10., str. 2.

 157 Jerič, Narodni svet …, str. 150. 
 158 Perovšek, Iz Avstro-Ogrske, str. 171.
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je začelo 29. oktobra 1918, dan po tem, ko je avstro-ogrska vlada podpisala 
28. oktobra 1918 svoj vojaški poraz, narodom Avstro-Ogrske pa pravico 
do samoodločbe. Nastala je Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država 
SHS) in Narodni svet s predsedstvom je postal vrhovna oblast v novi državi 
habsburških Jugoslovanov. V večjih mestih so potekale manifestacije. Tak-
šen velik shod je potekal tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani 29. oktobra 
1918, ki se ga je udeležilo več kot 30.000 ljudi in vsi vodilni slovenski po-
litični predstavniki, ki so bili tedaj v Ljubljani. Pobudo za ljubljanski shod 
29. oktobra 1918 so dali predstavniki kulturnih in političnih organizacij 
vseh slovenskih političnih strank, ki se jim je pridružil Narodni svet v Lju-
bljani, ta je 28. oktobra 1918 povabil prebivalstvo na shod v Ljubljano. Slav-
nostni govornik na manifestaciji je bil Ivan Hribar, ki je zbrane nagovoril z 
»državljani in državljanke svobodne Jugoslavije«,159 in manifestacijo ozna-
čil za proglasitev odcepitve Slovenije od avstro-ogrske monarhije in nje-
no združenje z Jugoslavijo. Na manifestaciji je nastopil tudi nadporočnik 
dr. Mihajlo Rostohar, ki je v imenu pristnih časnikov bivše avstro-ogrske 
monarhije »položil prisego vdanosti in zvestobe Jugoslaviji«.160 Slovensko 
vojaštvo je konec oktobra in novembra 1918 v pravnem pogledu utemeljilo 
slovensko samoodločbo, v vojaškem pa obvarovalo osamosvojitev Sloven-
cev izpod habsburške oblasti.

Zadnje dejanje slovenske narodne samoodločbe je bilo izvedeno 31. ok-
tobra 1918 na seji predsedstva slovenskega Narodnega sveta, kjer se je na 
podlagi soglasnega sklepa vseh slovenskih političnih strank oblikovala vla-
da za slovenski del Države SHS. Slovensko vlado je nato še isti dan potrdil 
zagrebški Narodni svet kot najvišji organ oblasti v Državi SHS. Za pred-
sednika prve slovenske narodne vlade je bil imenovan Josip vitez Pogačnik, 
ki je 31. oktobra 1918 prevzel vladne posle na Kranjskem, Primorskem in v 
slovenskem delu Koroške in Štajerske. Poleg predsednika Pogačnika so vla-
do sestavljali naslednji poverjeniki: dr. Janko Brejc za notranje zadeve, dr. 
Karel Verstovšek za uk in bogočastje, prelat Andrej Kalan za kmetijstvo, 
dr. Ivan Tavčar za prehrano, dr. Vladimir Ravnihar za pravosodje, Anton 
Kristan za socialno skrb, dr. Vekoslav Kukovec za finance, dr. Karel Triller 
za trgovino in industrijo, ing. Vladimir Remec za javna dela in obrt, dr. 
Lovro Pogačnik za narodno obrambo, dr. Pavel Pestotnik za promet in dr. 
Anton Brecelj za zdravstvo.161 Z razglasom v časnikih so bili Državljani! 

 159 Ivan Hribar, Moji spomini, str. 275. Glej tudi: Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za 
Jugoslaviji, str. 261–265.

 160 Hribar, Moji spomini, str. 279. 
 161 Zapisnik sa sednice predsedništva Narodnega sveta, Ljubljana 31. X. 1918. V: Građa III, 

str. 431.
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seznanjeni s člani vlade in njihovi zadolžitvami ter obljubo predsednika 
Pogačnika: »Zvesti velikim načelom, v imenu katerih smo dosegli svojo 
svobodo, Vam vlada obljublja, da hoče zvesto služiti narodu.«162

Ivan Hribar, ki je ves čas aktivno deloval in imel mesto v Narodnem 
veću, je pričakoval, da bo del slovenske vlade, je z velikim razočaranjem v 
svojih Spominih zapisal: »Spoznal sem takoj brezmejno perfidnost, ki je 
bila zahrbtno izvršena in uganil tudi po čegavi incijativi se je to zgodilo.«163 
Namreč z dr. Kramerjem sta se vračala z zasedanja Narodnega veća iz Za-
greba in zaradi množice na ulicah, medtem ko ga je Kramer pustil samega, 
je zamudil. Tudi Brejc piše v razpravi deset let kasneje o tem dogodku: 
»… ko so se dogovarjale v Ljubljani stranke radi sporazumne sestave Na-
rodne vlade, nekateri gospodje trudili okrog Narodnega veča z istim name-
nom in so se, ko so izvedeli za dogodke v Ljubljani, nemudoma vsedli na 
vlak in se odpeljali v Ljubljano, – toda prišli so prepozno, da bi mogli še kaj 
vplivati na sestavo vlade«.164 Hribar je svoje nezastopanje v slovenski vladi 
pripisal temu, da »Nizkotni zavistniki smatrali so, da me nova domovina 
in slovenski narod v najusodnejši dobi zgodovine lahko pogrešata«. Menil 
je, da je sestavljena Narodna vlada, razen par oseb, takšna, da je »avstrija-
kanstvo iz nje na veliko daljavo kar zaudarjalo«.165

Hribar je bil prepričan, da je glavno besedo pri sestavi Narodne vlade 
imela Vseslovenska ljudska stranka, ki ji je pripisal vso zaroto, tudi pošilja-
nje vabil iz Katoliške tiskarne. Pred formalno ustanovitvijo Narodne vlade 
se je tega dne sestala tudi Jugoslovanska demokratska stranka na izredni 
seji stranke z namenom, da je to ena najvažnejših sej, pri kateri se sklepa že 
o začasni vladi, v kolikor v tem vprašanju soodloča JDS.166

Ob imenovanju dr. Kukovca za poverjenika za finance mu je prijatelj in 
sošolec lenarški sodnik dr. Ožbe Ilaunig poslal čestitke ob imenovanju z 
mislijo, da je »v spretne roke položilo je predsedstvo ta velevažni oddelek«. 
Ilaunig se je veselil Jugoslavije, kot slovenski uradnik je namreč imel veliko 
težav z Nemci v prejšnji državi.167

Slovenska vlada se je 1. novembra 1918 sestala na svoji prvi seji. Po njej 
so predsednik vlade Pogačnik in člana dr. Janko Brejc in Karel Triller 

 162 Dolenjske novice 34, 1918, št. 44, 7. 11., str. 174. 
 163 Hribar, Moji spomini, str. 280.
 164 Janko Brejc, Od prevrata do ustave. V: Josip Mal (ur.), Slovenci v desetletju 1918–1928. 

Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine. Ljubljana 1928, str. 161.
 165 Hribar, Moji spomini, str. 281.
 166 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, vabilo JDS (Pavel Pestotnik) Kukovcu, Ljubljana, 

31. 10. 1918.
 167 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo O. Ilauniga Kukovcu, Sv. Lenart, 3. 11. 

1918. 
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sporočili deželnemu predsedniku Attemsu, da je konec njegove oblasti 
in da je upravo dežele prevzela narodna vlada. Proglašena je bila sloven-
ska osamosvojitev v Državi SHS, ki so jo Slovenci živeli do združitve s 
Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 
1918.168 Kukovec se tega časa spominja takole: »Slovenske stranke: Sloven-
ska ljudska stranka, Jugoslovanska demokratska stranka in Jugoslovanska 
socialno-de mokratska so bile tedaj složne in so skupaj delovale. Složno 
so določile tudi slovensko zastopstvo za začasno narodno skupščino v 
Beogradu. V prvi vladi nove Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pod 
predsedstvom Stojana Protića je bilo razmerje med tedaj vodilnima slo-
venskima politikoma dr. Antonom Korošcem in dr. Albertom Kramerjem 
celo tako složno in idilično, da sta mogla v Beogradu stanovati skupno v 
meblirani sobi.«169

Po vzpostavljeni slovenski vladi in pred tem ustanovljenem Narodnem 
svetu za Štajersko 26. 9. 1918, kjer so si zadali eno izmed pomembnih vpra-
šanj določitev narodne meje, je bila meja osrednje vprašanje. Pokrajinski 
odsek Narodnega sveta za Štajersko je bil eden od treh pokrajinskih odse-
kov Narodne vlade.170 Na drugi seji pokrajinskega odseka Narodnega sveta 
za Štajersko 12. 10. 1918 so razpravljali o oblikovanju državnih meja, to je 
bila ena izmed nalog pokrajinskega odseka, ki so si jo zadali. Dr. Kukovec 
je priporočal, da je treba »vsled nujnosti tega vprašanja o njem govoriti, da 
ve vsa javnost, kaj zahtevamo. Celo v Ljubljani so tako malo orientirani, da 
se tam govori, da bo šla meja ob Dravi.«171 V Slovenskem narodu je Kuko-
vec razpravljal o slovensko-nemški meji na Štajerskem, zlasti z namenom, 
da morejo prizadeti činitelji zavzeti stališče. Šlo je za mejo ob Muri od Spiel-
felda do Radgone. Kukovec je zavzel stališče, da ne pride v poštev, da bi na 
desnem južnem bregu kakšen košček zemlje Nemcem prepustili. Menil je, 
da tudi na levem bregu Mure je kmečka okolica Radgone kljub nemškemu 
šolstvu in nemški duhovščini sekovske (graške) škofije ostala do danes trdo 
slovenska. Kljub temu da je imela Radgona nemški značaj, je bila gospo-
darsko povsem odvisna od prometa s prekmurski Slovenci in z Murskim 
poljem. V članku je Kukovec zapisal, da tudi nemški radgonski mešča-
ni menijo, da se mora Radgona z okolico vred priključiti k jugoslovanski 

 168 Perovšek, Slovenska osamosvojitev …, str. 59; Perovšek, Iz Avstro-Ogrske, str. 174; Brejc, 
Od prevrata do ustave, str. 163.

 169 Kukovec, Iz mojih spominov … MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10. 
 170 Narodna vlada za Slovenijo in Istro je ustanovila tri pokrajinske odseke, in sicer v Mari-

boru, Gorici in Trstu.
 171 PAM, fond Narodni svet za Štajersko. Sg = 0096/knjiga zapisnikov, str. 6. Glej tudi: Bu-

kovec, Dr. Vekoslav Kukovec …, str. 24–27.
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državi. Prepričan je bil, da morajo Prekmurci spadati v jugoslovansko dr-
žavo in da pelje naravna prometna pot iz Prekmurja v Slovenske gorice 
čez Muro skozi mesto Radgona. Po mnenju Kukovca je odprto predvsem 
vprašanje pripadnosti ozemlja na levem bregu Mure od Radgone do Spiel-
felda, po kateri teče železniška povezava iz Slovenskih goric preko Šenti-
lja v Gradec.172 Na Kukovčev poziv v Slovenskem narodu glede vprašanja 
narodne meje do Radgone se je odzval Lovro Kuharič, davčni upravitelj 
iz Radgone. Menil je, da je prebivalstvo Radgone večinoma proti temu, 
da bi pripadalo Jugoslaviji in da je v Radgoni več kot polovica prebivalcev 
Nemcev. Preostalo prebivalstvo so Slovenci in »Ogri, seveda samo po rodu, 
drugače pa se ti tudi Nemcem prištevajo«. Kuharič dalje piše: »za Jugosla-
vijo so nekateri trgovci in obrtniki, meščani ne. Sicer pa so Radgončani 
popolnoma prepričani, da bodo Jugoslaviji dodeljeni.« Kuharič je mnenja, 
tako kot je zapisal že Kukovec, da je na vsak način treba, da Radgona z 
zaledjem vred, kamor spadajo občine Stara vas na Dravskem polju (Alten-
dorf), danes Starše, Humesdorf (v okolici Radgone) in Slovenska Gorca 
(Windisch Goritz) pripadejo Jugoslaviji. Kuharič povpraša Kukovca tudi 
o bodoči nujnosti skupnega življenja z Nemci: »Kakega mnenja pa ste gosp. 
Dr., ali bodo nemški uradniki in posebno še oni renegati in škodljivci na-
šega naroda tudi še pozneje ostali med nami? Dobro bi bilo se nekaterih 
rešiti in ti ljudje menda to že čutijo in so začeli javkati, kaj bode ž njimi.« 
Kukovca je tudi obvestil o aktivnostih dveh poslancev, ki hodita naokrog 
in pritiskata z žandarmarijo, da morajo za Ogrsko podpisovati. Zaključuje: 
»Če bode od ogrskih poslancev Prekmurje odvisno, potem, Jugoslavija ne 
dobi veliko te zemlje.«173 Na Kukovca se je glede meje obrnil tudi Evald 
Vrečko,174 šentiljski župnik, ki je hotel od Kukovca natančnejših podatkov, 
kod naj bi potekala meja od Šentilja do Radgone in kateri kraji bi prišli v 

 172 SN 51, 1918, št. 245, 22. 10., str. 3.
 173 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo L. Kuhariča Kukovcu, Radgona, 28. 10. 

1918.
 174 evald vrečko, narodnoobrambni in prosvetni delavec, duhovnik, 16. 9. 1878, Vrh nad 

Laškim – 15. 1. 1939, Šentilj v Slovenskih goricah. Po končani gimnaziji je v Mariboru 
obiskoval bogoslovje. Kasneje je bil kaplan v Jarenini (1901–1903), od leta 1909 pa do 
smrti župnik v Šentilju. Kljub nemški vzgoji je kasneje postal pomemben pri utrjevanju 
slovenske narodne zavesti, pomagal pri preprečevanju propadanja slovenskih kmečkih 
posesti. Po koncu Avstro-Ogrske je postal odbornik Narodnega sveta za Štajersko, v 
Šentilju ustanovil narodno stražo in omogočil začetek pouka v slovenščini. Po naročilu 
Narodnega sveta je zbral za svoj sektor dokumentacijo o narodnostni meji in jo predložil 
antantni razmejitveni komisiji. V sodelovanju z županom Thalerjem je pripomogel k 
obrambi Šentilja in zajezitvi nemškega vpliva. (spletni SBL).
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Jugoslavijo. Zanima ga, kaj bo z železnico Ljutomer–Spielfeld. Zavedal se 
je, da bo kmalu treba sprejemati odločitve o poteku meje.175

Bližal se je konec vojne. Aktivnosti pokrajinskega odseka Narodnega 
odbora za Štajersko so se nadaljevale. Odbor, kot del države SHS, je zahte-
val vse ozemlje takratne kronovine Štajerske, kjer je prebivalo »skozi zad-
nja stoletja slovensko ljudstvo brez ozira na delno, vsled sistema umetno 
povzročenega ponemčevanja in navideznih otokov Maribora, Celja, Ptuja, 
Radgone in drugih krajev, ki tvorijo vsled svojega značaja kot prometna 
središča svojega slovenskega okoliša neločljivo del slovenske zemlje«.176 
Kukovec je menil, da kot strankarji in kot narodnjaki morajo vedno zavzeti 
stališče o vsakem pojavu, ki je v skladu s programom demokratske stran-
ke in z narodnim programom. Tudi glede resolucij mestnih zastopov ter 
glede nemških zahtev, ki jih je objavil voditelj spodnještajerskih Nemcev 
dr. Oto Ambroschitz. K zahtevam naših Nemcev je Kukovec pojasnil: »Kar 
se narodnega značaja obmejnega ozemlja tiče, moramo hvaležno priznati 
vsem omenjenim izjavam, da se tudi v njih smislu nemški živelj krajevno 
ne da ločiti od slovenskega nikjer na Spodnjem Štajerskem in enako tudi 
na Koroškem. Omenjene izjave naših nemških rojakov se tozadevno popol-
noma strinjajo s stališčem, katero je zavzel obmejni odsek slovenskega Na-
rodnega sveta. Nemci in Slovenci smo složni v ugotovitvi, da so takozvani 
nemški jezikovni otoki kot prometna središča slovenskih kmečkih okolišev 
neločljivi od tega slovenskega ozemlja, brez katerega bi bili gospodarsko 
obsojeni na smrt.«177 Kukovec v članku razmišlja tudi o Wilsonovem nače-
lu o narodni samoodločbi, ki bi se je morebiti posluževal dr. Ambroschitz, 
da bi izločil nemška mesta. Vendar je Kukovec zaupal Wilsonu, da bo, tako 
kot v primeru Poljakov, razrešil tudi primer nemških otokov na slovenskem 
Štajerskem, upoštevajoč, da so ti otoki nastali z nasilnim nastavljanjem 
nemškega uradništva, z nasilno razlastitvijo in nemškimi šolami. Menil je, 
da se vse to mora postaviti v prešnji stan in se ne more priznati kot po pravici 
obstoječe. Menil je, da ko bodo štajerski Slovenci in koroški Slovenci na 
mirovni konferenci, ko bodo »branili svojo posest«, opozorili mednarodne 
sodnike na enak položaj glede zgodovine našega nemštva, kot je pri zgo-
dovini poljskega nemštva, in zahtevali, da se mora upoštevati zgodovinska 
resnica in izbrisati sledovi nasilstva.178 Kukovec je vseskozi zagovarjal, da 
kot demokrati ne smejo niti za trenutek upoštevati zahtev »naših Nemcev, 

 175 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo E. Vrečka Kukovcu, Št. Ilj v Slov. gor., 7. 
10. 1918.

 176 PAM, fond Narodni svet … Sg = 0096/knjiga zapisnikov, seja 12. 10. 1918.
 177 SN 51, 1918, št. 253, 29. 9., str. 2.
 178 Prav tam.
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da se ohrani takozvana avtonomija, oziroma izjemno stališče za Maribor, 
Celje, Ptuj, Celovec. Grešili bi zoper temeljna načela svoje demokratske 
stranke, ako bi privolili v predpravice, ker bi s tem brez ozira na narodne 
interese globoko žalili načelo enakosti vseh državljanov. Prav radi privo-
ščimo samoupravo zgornjim mestom kot dobri demokrati, toda le v enaki 
meri, kakor vsem drugim občinam.«179 Glede šolstva je Kukovec zapisal, da 
bi pred davkoplačevalci težko opravičili nadaljnji obstoj treh nemških gim-
nazij in realk po mnenju Ambroschitza za 73.000 Nemcev, medtem ko pa 
400.000 Slovencev nima niti ene srednje šole. Enako stališče je zastopal gle-
de osnovnega šolstva. Spraševal se je tudi, po kakšni pravici bi se Nemcem 
pustili denarni zavodi. Kukovec se je v članku tudi nekoliko porogal nad 
trditvijo naših nemških sodeželanov, da imajo le-ti pred Slovenci prednost 
višje kulture in zapisal »naj se mirno zanesejo na moč te kulture, da jim bo 
zajamčila med ljudstvom ugodno stališče«.180 Kukovec je našim Nemcem 
na pragu nove demokratične dobe svetoval, »naj se odrečejo v svojo lastno 
korist zahtevkom nevzdržljivih predpravic, ker jih mi ne smatramo niti za 
opravičene, niti za dopustne«.181 Kukovec je zatrjeval, da ni namen Nem-
cem v jezikovno mešanih mestih odvzemati posest ter nasilno izpodrivati 
njihovo trgovino in obrt. Ampak da bodo poleg nemških trgovcev in obrt-
nikov tudi Slovenci lahko našli mesto za lastni razvoj. Kukovec je videl 
možnost razvoja skupnosti le v enakopravnih državljanih in zavedajoč se 
dolžnosti nasproti državni skupnosti. Svoj članek v Slovenskem narodu je 
zaključil z napotilom: »Ta program si naj naši obmejni Nemci pravočasno 
prilastijo, mi smo si glede svojega stališča nasproti njim na jasnem.«182

V prvih novembrskih dneh 1918 so bile razmere na slovenskih zahod-
nih in južnih mejah slabe. V Mariboru je po pooblastilu Narodnega sveta 
s 150 možmi vojaško oblast prevzel takratni major Rudolf Maister, ki je 
po vojaškem zavzetju Maribora 1. novembra 1918 bil s strani Narodnega 
sveta za Štajersko povišan v generala. Maribor je bil v slovenskih rokah. 
Predsednik Narodnega sveta za Štajersko dr. Karel Verstovšek je ob poro-
čanju Ljubljani o prevzemu politične in vojaške oblasti v slovenske roke 
prosil za dodatno vojaško moč. 11. novembra 1918 so iz Maribora ponovno 
sporočili Narodnemu svetu v Ljubljano, da primanjkuje vojaštva in da le s 
težavo vzdržujejo mir. Zaradi nejasnega položaja na Štajerskem so na seji 
Narodne vlade SHS v Ljubljani 12. novembra 1918 sklenili, da se naprosi 
Narodni svet v Zagrebu, da pošlje po možnosti bataljon zanesljivega vojaštva 

 179 Prav tam. 
 180 Prav tam. 
 181 Prav tam. 
 182 Prav tam. 
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(prošnja se je posredovala telefonično).183 Dr. Kukovec, ki je bil poverjenik 
za finance, je ob tem opozoril »na potrebo, da z obzirom na nevarnost 
našega položaja na Spodnjem Štajerskem živimo z Nemci v kar mogoče 
dobrih odnošajih, ker nam vsak pritisk lahko vrnejo z obrestmi«.184 Ku-
kovec je skupaj z Verstovškom predlagal, da se izpolni obljuba, ki je bila 
dana dobrodelnemu odboru v Gradcu, »da se odstopi mestu Gradec 50 
vagonov moke od onih 340 vagonov, ki so bili zaplenjeni v Mariboru v vo-
jaških skladiščih. Za kompenzacijo naj nemško-avstrijska vlada prevzame 
izplačilo plač slovenskemu uradništvu v svojem območju in naj ne ovira 
blagovnega prometa iz svojega območja v naše kraje.«185 Za Štajersko je 
bila seja Narodne vlade 12. novembra 1918 pomembna tudi zato, ker se 
je sklenilo, da se ustanovi okrožno glavarstvo za celo Spodnjo Štajersko v 
Mariboru in da ta del slovenskega ozemlja ne ostane več v stiku z vlado v 
Gradcu.

Slovenski vojaki so prevzeli oblast tudi v Celju ter vkorakali v Gorico, 
kjer so se zaradi pritiska italijanske vojske 7. novembra 1918 umaknili iz 
Gorice. 

Zaradi napetih razmer na mejah in po deželi so predstavniki Jugo-
slovansko demokratske stranke, ki so mestoma, po mnenju Perovška, 
pretiravali z opisom nevarnosti in možnostjo habsburške restavracije, v 
Narodnem vjeću zahtevali, naj Narodno vječe (Narodni svet) čim prej 
sprejme sklep o zedinjenju s Kraljevino Srbijo in Črno goro. Dr. Kuko-
vec, ki je bil eden izmed štirih podpredsednikov JDS je pozval, da mora 
dobiti »jugoslovanska ideja, ki živi skozi stoletja v srcih celotnega naroda, 
/…/ danes (svojo) praktično izvršitev«. Menil je, da v tako kritičnih časih 
ne moremo govoriti o »drobnjakarskih interesih posameznih plemen in o 
politiki fraz« in da morajo v novi državi »tisti, ki so sposobni dobiti hege-
monijo v svoje roke«.186

Dne 23. in 24. novembra 1918 je potekala seja osrednjega odbora Narod-
nega vjeća v Zagrebu, kjer so sprejeli odločitve o jugoslovanski državni 

 183 Zapisnik 13. seje NV SHS v Ljubljani, z dne 10. 11. 1918. V: Sejni zapisniki Narodne vlade 
Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921. 1. Del: od 
1. nov. 1918 do 26. feb. 1919. Za objavo pripravil Peter Ribnikar. Ljubljana 1998, str. 100 
(odslej Ribnikar); Glej tudi: Zapisnik sa sednice Narodne vlade SHS v Ljubljani. Građa 
III, str. 564. 

 184 Prav tam. Glej tudi: Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–
1941. Ljubljana 1965, str. 64; Bukovec, Dr. Vekoslav Kukovec, str. 27. 

 185 Zapisnik 12. seje NV SHS v Ljubljani, dne 11. novembra 1918. V: Ribnikar, str. 100; Građa 
III, str. 564.

 186 Zapisnik sa sednice središnjeg odbora Narodnega vjeća SHS. V: Građa III, str. 641; Perov-
šek, Liberalizem …, str. 93–94. 
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združitvi. Predstavniki SLS so skupaj s socialdemokratskimi udeleženci 
seje imeli o vprašanju jugoslovanskega zedinjenja drugačne poglede kot 
liberalci. Nasprotovali so naglemu združenju brez poprejšnje določitve 
osnovnih načel. Toda v nadaljevanju seje so klerikalci, predstavniki SLS, 
kljub temu da so poslali v Zagreb najbolj izkušene može (Ivan Cankar, 
Bogomil Remec, Lovro Pogačnik in Franc Smodej), opustili svoje prvotno 
opozicijsko stališče in se pridružili večinskemu mnenju Narodnega vjeća, 
ki je o zedinjenju s Srbijo in Črno goro vsililo sklep o takojšnji združit-
vi, podreditvi unitarističnemu načelu in sprejemu monarhije. Razlog za 
takšno spremembo se je skrival v uspešni politični strategiji Pribićeviće-
ve Hrvaško-srbske koalicije in srbske kraljeve vlade, ki je ovirala vrnitev 
predsednika Narodnega vjeća dr. Antona Korošca in predsednika Jugo-
slovanskega odbora dr. Anteja Trumbića v domovino. Po mnenju mnogih 
zgodovinarjev sta bila zagotovo edini osebi, ki bi lahko s svojo avtoriteto 
in prisotnostjo v Zagrebu vplivali na nadaljnji razvoj dogodkov.187 SLS brez 
svojega vodje ni imela dovolj moči, da bi sama uveljavila svoje zamisli o 
jugoslovanskem zedinjenju, hkrati pa se je zavedala nevarnosti odrinjenja 
na rob dogajanja. Teden dni po seji osrednjega odbora Narodnega vje-
ća je prišlo do jugoslovanskega državnega združenja. Za vse tri slovenske 
stranke, še posebej pa za liberalno, katere predstavniki so bili pri tem še 
posebej aktivni, je bilo to legitimno dejanje, ki se je zgodilo po njihovi 
volji, zaradi njihovega pristanka in pooblastil. 28. novembra 1918 se je za-
grebška delegacija zbrala pri prestolonasledniku Aleksandru in pritiski 
srbskih krogov in Pribićevića so dosegli, da se je delegacija seznanila z 
dokončnim srbskim stališčem, to je s stališčem centralizma in dedne mo-
narhije Karadjordjevićev, to pa se je razlikovalo od sklepov zagrebškega 
Narodnega vjeća. V takšnih okoliščinah in ker je Italija vse bolj ogrožala 
jugoslovanske (hrvaške) kraje, je delegacija odstopila od prvotne oprede-
litve zedinjene države. Prišlo je do kapitulacije delegacije.188 Pomembno 
vlogo pri tem so imeli tudi slovenski liberalci, zlasti Kramer, ki je 30. no-
vembra 1918 v Beo gradu posebej opominjal slovenske člane delegacije, naj 
ne postavljajo nobenih pogojev glede monarhije, temveč jo morajo brez 
odlašanja sprejeti.189 Odstop SLS od svojega programa je ena najvidnejših 
značilnosti jugoslovanskega zedinjenja 1918. To pa je pomenilo tudi eno od 
največjih in pomembnih zmag slovenskega liberalizma proti SLS. Sloven-
ski liberalci so uresničili svoj unitaristični, centralistični in monarhistič-
ni koncept jugoslovanske združitve. Postali so pomemben državotvorni 

 187 Zečević, Slovenska ljudska stranka …, str. 176; Perovšek, Liberalizem …, 94–103.
 188 Perovšek, Liberalizem …, str. 97. 
 189 Prav tam.
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politični dejavnik, ki je v odločilnem trenutku dejavno vplival na dokonč-
no oblikovanje jugoslovanske države. Izkoristili so neugodne mednarodne 
okoliščine glede ogroženosti slovenskih narodnih meja, kar je bil glavni 
argument v rokah liberalcev in s katerim so pritiskali na tiste slovenske po-
litične stranke, ki so nasprotovale uvedbi monarhistične oblike vladavine v 
novi državi.190 Slovenski liberalci so jugoslovansko monarhocentralistično 
državo predstavili kot zgodovinsko nujo, kot zrelo in odgovorno narodno-
po litično odločitev.

Omeniti velja tudi Kukovčeve stike z Bogomilom Vošnjakom,191 ki je 
bil od konca 1918 dalje glavni tajnik jugoslovanske delegacije na mirovni 
konferenci v Parizu. V pismu Kukovcu predlaga, naj v Beogradu poskrbi, 
da se bodo bolje čuvali interesi slovenskega dela našega naroda v zunanji 
službi, kjer je slovenski element skoraj nezastopan.192

V novi državi je dr. Kukovec opravljal naloge poverjenika za finance in 
se že novembra 1918 srečeval z nezmožnostjo izplačevanja plač uradnikom, 
uslužbencem in učiteljem. V Slovenskem narodu je objavil prispevek Beseda 
v pojasnilo!, kjer je pojasnil nastale razmere, ki so nastale zaradi razmerij z 
Gradcem, Dunajem in Celovcem. Pomiril je državne uslužbence, da bo z 
novim letom bolje, saj bomo stali že popolnoma na lastnih nogah.193 Za re-
ševanje denarnih zapletov se je Kukovec kot zastopnik slovenske narodne 
vlade s sklepom iz prve seje Narodne vlade v Ljubljani 1. novembra 1918, 
ki ga je pooblaščala, »da dvigne gotovino, ki se nahaja pri avstro-ogrski 
banki in pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani, jo založi pri slednjem in 
nakazuje izplačila«,194 v novembru podal v Gradec po denar v avstrijsko 
narodno banko. Ob tej priliki, ko se je z avtom vračal v Ljubljano, je obiskal 
tudi svoje nekdanje vojaško taborišče v Lebringu. Kukovec se je spominjal, 

 190 Prav tam. Glej tudi: Zečević, Na zgodovinski prelomnici …, str. 181, 182. 
 191 Bogumil vošnjak, pravnik in politik, 4. 9. 1882, Celje – 18. 6. 1959, Washington. Po gim-

naziji v Celju in Gorici je študiral pravo v Pragi, Gradcu in na Dunaju, kjer je bil predsed-
nik akademskega društva Slovenija. Leta 1906 je doktoriral, a kmalu nadaljeval študije v 
Parizu. Ukvarjal se je z Ilirskimi provincami in leta 1910 izdal knjigo Ustava in uprava 
Ilirskih dežel. Sodeloval je pri različnih časnikih. Ob izbruhu vojne je bil mobiliziran, ven-
dar se je že ob koncu leta 1914 vrnil in bil ves čas vojne in po njej politično aktiven. Leta 
1915 se je sešel z A. Trumbičem in drugimi emigranti v Rimu, ki so maja 1915 ustanovili 
Jugoslovanski odbor s sedežem v Londonu. Kot član odbora je predaval po Angliji, kjer 
so izšle tudi njegove brošure. Poleti 1917 je z odposlanstvom Jugoslovanskega odbora od-
potoval na Krf in kot edini Slovenec sodeloval pri nastanku Krfske deklaracije. Ob koncu 
vojne je sodeloval na pariški mirovni konferenci. V času stare Jugoslavije je bil politično 
aktiven, po drugi svetovni vojni pa je emigriral v ZDA. Že leta 1928 je objavil spomine U 
borbi za ujedinjenu narodnu državu. Glej SBL, 4. knj., Ljubljana 1980–1991, str. 583.

 192 PAM, fond Kukovec … Sg = 1585/Varia, pismo B. Vošnjaka Kukovcu, Pariz, 22. 11. 1919
 193 SN 51, 1918, št. 248, 29. 11., str. 3.
 194 Zapisnik seje Narodne vlade v Ljubljani, z dne 1. novembra 1918. V: Ribnikar, str. 53.
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da je »avstrijska vojaška straža za menoj streljala. To je potrdil tudi te-
zenski postajni načelnik g. Florjančič, ki je bil tedaj na postaji v Lebringu 
uslužben.«195 Kot poverjenik za finance je Kukovec na sejah Narodne vlade 
vlagal številne predloge za ureditev težkega finančnega stanja na prehodu 
iz ene države v drugo. Tako je predlagal, da naj bo poslovanje finančnih 
uradov na prvi stopnji ločeno od poslovanja političnih uradov. Kot drugo 
stopnjo je predlagal ustanovitev okrajnih finančnih direkcij, kot tretjo in 
zadnjo stopnjo pa deželno finančno ravnateljstvo. Predlagal je tudi razre-
šitev vprašanja benečanskih lir in odštemplanja avstrijskega papirnatega 
denarja. Slednji predlog na seji ni bil potrjen, druge predloge, vključno 
z razveljavitvijo odredbe prejšnje vlade glede kuhanja žganja in sadja, pa 
so sprejeli na tretji seji Narodne vlade.196 Tudi na naslednjih sejah je bilo 
vprašanje denarnih zadev v ospredju Kukovčevega političnega dela.197 Na 
24. seji Narodne vlade SHS 26. novembra 1918 je Kukovec poročal o svojih 
pogovorih s finančniki v Zagrebu glede ureditve naših financ. Na seji je 
tekla debata tudi o višini plač poverjenikov vlade.198

Aktivno pa je Kukovec deloval tudi kot podpredsednik Jugoslovanske 
demokratske stranke, saj so konec leta 1918 potekali shodi stranke po raz-
ličnih štajerskih krajih, kjer je bil Kukovec govornik, ki je pojasnjeval po-
litični položaj,199 ali pa na različnih narodnih shodih in proslavah, kot je 
bila na primer proslava narodnega praznika v Brežicah, kjer se je zbralo po 
poročilih časnikov več kot 5000 ljudi. S proslave so poslali regentu Alek-
sandru prisrčno udanostno izjavo.200

Nova država je Kukovca za njegovo delovanje nagradila z odlikovanji, 
in sicer odlikovanje I. reda Sv. Save 14. 10. 1920 in z odlikovanjem V. reda 
Belega orla 6. 1. 1922.201

 195 Kukovec, Iz mojih spominov … MVJ 12, 1938, št. 272, 30. 11., str. 10. 
 196 Zapisnik seje NV SHS v Ljubljani, z dne 3. novembra 1918. V: Ribnikar, str. 65.
 197 Zapisnik seje NV SHS v Ljubljani, z dne 5. novembra 1918. V: Ribnikar, str. 76.
 198 V: Ribnikar, str. 140. 
 199 SN 51, 1918, št. 287, 3. 12., str. 2; št. 289, 5. 12., str. 2; št. 292, 9. 12., str. 2; št. 300, 18. 12., 

str. 2; št. 304, 23. 12., str. 2; št. 308, 30. 12., str. 3.
 200 SN 51, 1918, št. 298, 16. 12., str. 3.
 201 Listini sta v PAM, fond Kukovec, Sg = 1585. Red Sv. Save, ki se je podeljeval od leta 1883, 

je bilo splošno odlikovanje za zasluge. V času Kraljevine SHS in Jugoslavije je bilo odli-
kovanje Sv. Save oblika nagrajevanja za zasluge na različnih področjih javnega življenja. 
Odlikovanje je izdelovala v tem obdobju delavnica bratov Huguenin. Odlikovanje Red 
belega Orla je bilo visoko vojaško odlikovanje, ki je tudi v času Karadjordjevičev ohranilo 
visoko mesto med državnimi odlikovanju. Imelo je pet stopenj, začenši s V. stopnjo. Po 
1. svetovni vojni je tudi to odlikovanje izdelovala švicarska delavnica bratov Huguenin, 
kasneje se je v izdelavo odlikovanja Reda belega orla vključila tudi varaždinska delavnica 
Frana Sorlinija. V: Pavel Car, Tomislav Muhić, Odlikovanja Srbije i Jugoslavije od 1859. 
do 1941., Dunaj, 2009, str. 120–255; Glej ES, 8. zv., Ljubljana 1994, str. 86.
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The AcTiViTieS of VeKoSlAV KuKoVec, Ph.D., During 
WorlD WAr i AnD hiS role in MAKing of A neW STATe 
summary

World War I. interfered with the Slovene political life. This was the theme of Kukovec’s 
proceeding Slovenci 1914 (“Slovenes 1914”) twenty years later. In the wartimes Kukovec 
was a back-up lieutenant in Thalerhof and Lebring, from where he kept political contacts 
with his homeland. There is a rich correspondence to prove it. 
The war was a chance for a common standpoint of both Styria parties regarding the na-
tional questions. In 1917 the National Party studied the possibilities of connecting with 
the clericals. Mostly was this because all of the Yugoslav members of parliament gave 
their votes for unification of Austria-Hungarian Yugoslav states into an independent unit. 
In the last year of the Habsburg Monarchy, in the period of declarative movement, many 
important changes occurred in both strongest political sides. In the Carniola Slovene 
People’s Party the dispute between the young and the old reached its peak in December 
1917 and it also influenced the All-Slovene People’s Party. Ivan Šušteršič, Ph. D. was ex-
cluded from the party’s leadership because he did not support the May declaration like 
Krek and Korošec did. In this time the Slovene liberal side also started to connect and 
they wished to establish an All-Slovene progressive party. Until the middle of 1918 there 
was a vivid correspondence between the liberals, mostly between the Styria ones. In June 
1918 the Slovene liberal politics took a step that enabled it to become an All-Slovene politi-
cal subject. The Jugoslovanska demokratska stranka (JDS – Yugoslav Democratic Party) 
was founded with the coalition of provincial National, as well as the All-Slovene Styria, 
Carinthia and Primorska, political groups. The Slovene liberal side was joined politically 
and organisationally and clang to the Yugoslav national unitarism. The most active in 
this process was Kukovec, who was also one of the initiators of a joint liberal party and a 
member of young liberal wing. He started with a close cooperation with the Croats. 
The establishment of the National Board for Slovene states and Istria in autumn 1918 was 
a big step. The military situation of Austrian-Hungary was getting weaker and the leaders 
of the Habsburg Yugoslavs started with activities for self-determination of nations on the 
Monarchy’s borders. The discussions of future organisation of the Yugoslav state were a 
contentious question in programmes of principled clericals and liberals. The polemics 
between both sides showed that even with one of the most important national questions 
the cooperation of the political parties will not be possible. 
With the Appeal on 23rd October 1918, that in the cities and towns the boards for protec-
tion of men and property should be organised, the Habsburg Yugoslavs started with their 
own, Monarchy independent life. The new State of Serbs, Croats and Slovenes was estab-
lished and the National board became the supreme power in the new state. Kukovec took 
over new duties in the new state and became financial trustee. He was also active as the 
vice-president of the Yugoslav Democratic Party. In the new state, in the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes, Kukovec had a lot of important duties and he made a great career. 
Vekoslav Kukovec turned from a young national radical, who started his political life in 
the study years in Graz and developed personally and politically in Celje, where, after 
older politicians (Dečko, Sernec) left and unsatisfactory political and economic situation, 
he turned into one of the liberals, who founded the Styria National Party. Through his 
activities in the party and the introduction of liberal ideas, with the emphasis on education 
and necessity of own economic development, he spread his recognisability, which paid 
off in the elections in 1909, when he was elected into the Styria Provincial Government. 
Among the Slovene members of parliament he was the only liberal. He did not have any 
support for his proposals and interpellations among the Slovene clericals. Therefore he 
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sought support within the social democrats. It has to be mentioned that Slovenes could not 
achieve much in the provincial government, for they had too little members of parliament 
and they often had to cooperate with catholic conservatives. 
In the last years of the Monarchy Kukovec played an important role as connector of the 
liberal movement and parties and he contributed a lot to the establishment of JDS. The 
new state and a different division of political powers as well as Kukovec’s ability of political 
connecting brought him a great political career. 
Kukovec’s political activities until the end of the Habsburg Monarchy can be marked as 
a period, when the young Kukovec turned from a young men interested in happenings in 
the Graz liberal students’ group and who expressed dissatisfaction over political situation 
at home, to a leading political personality of the liberal party in Slovene Styria. Accord-
ing to his career one can say that he had extraordinary organizational competences, like 
connecting and public appearance. Vekoslav Kukovec, Ph. D. changed in the preparation 
times for a new state from local politics to important positions in state authorities.

Die TäTigKeiTen Von Dr. VeKoSlAV KuKoVec iM erSTen 
WelTKrieg unD Seine rolle bei Der enTSTehung DeS 
neuen STAATeS  
Zusammenfassung

Der Erste Weltkrieg griff stark in das politische Leben von Slowenen ein. Über diesen slo-
wenischen Wendepunkt schrieb 20 Jahre später Kukovec in seinem Referat Slovenci 1914 
(Die Slowenen 1914). Während des Krieges war Kukovec Reserveleutnant in Thalerhof und 
Lebring, von wo er politische Kontakte mit seinem Heimatland pflegte. Davon berichtet 
auch seine reiche Korrespondenz. 
Der Krieg stellte aber auch einen Versuch des gemeinsamen Auftretens beider steirischen 
Parteien hinsichtlich der Nationalfragen dar. Im Jahr 1917 erforschte die Narodna stran-
ka (die Nationalpartei) bei den vertraulichen Treffen die Möglichkeit des gemeinsamen 
Fungierens und gemeinsamer Verknüpfung mit den Klerikalen, vor allem, weil alle ju-
goslawischen Abgeordneten des Nationalrates eine Aussage über die Vereinigung der 
österreichisch-ungarischen jugoslawischen Länder in eine unabhängige Einheit abgaben. 
In dem letzten Jahr der Habsburger Monarchie, in der Periode der Deklarationsbewegung, 
ereigneten sich in beiden politischen Parteien wichtige Veränderungen. In der Krainer 
Slovenska ljudska stranka (Slowenische Volkspartei) erreichte die Auseinandersetzung 
zwischen den jungen und den älteren im Dezember 1917 ihren Höhepunkt, was auch Fol-
gen in der Vseslovenska ljudska stranka (Gesamtslowenische Volkspartei) hatte. Dr. Ivan 
Šušterič wurde aus der Parteileitung entlassen, da er im Vergleich mit Krek und Korošec 
die Maideklaration nicht befürwortete. In dieser Zeit begann auch die slowenische libe-
rale Seite mit dem Wunsch, eine gesamtslowenische liberale Partei wäre gegründet, sich 
zu verbinden. Bis Mitte 1918 entstand eine umfangreiche Korrespondenz zwischen den 
Liberalen, vor allem den steirischen. Im Juni 1918 wagte die slowenische liberale Politik 
den Schritt, der die slowenische liberale Seite zu einem gesamtslowenischen politischem 
Subjekt machte. Die Jugoslovanska demokratska stranka (JDS) (Jugoslawische Demo-
kratische Partei) wurde durch die Vereinigung beider Landesnationalpartien mit den ge-
samtslowenischen politischen Gruppen aus der Steiermark, aus Kärnten und Küstenland, 
gegründet. Die slowenische liberale Seite vereinte sich so politisch und organisatorisch und 
hielt sich in den nächsten Jahren stark an dem jugoslawischen Nationalunitarismus fest. 
Der aktivste Vertreter war gerade Kukovec, der auch einer der Initiatoren der Vereinigung 
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der liberalen Seite und der Vertreter des jungliberalen Flügels war. Er begann mit einer 
noch engeren Kooperation mit den Kroaten. 
Die Entstehung des Narodni svet (Nationalrates) für slowenische Länder und Istrien im 
Herbst 1918 war der erste Schritt. Die Militärlage in Österreich-Ungarn wurde immer 
schwacher und die politischen Leiter der Habsburger-Jugoslawen begannen mit den Ak-
tivitäten für die Selbstbestimmung von Nationen, die innerhalb der Monarchie-Grenzen 
lebten. Die Diskussion über die zukünftige Regelung des jugoslawischen Staates war durch 
die ganze Zeit ihres Bestehens die umstrittene Frage in den Programmprinzipien der 
Klerikalen und Liberalen. Die Polemik zwischen beiden Seiten zeigte, dass auch bei der 
Realisierung einer der wichtigsten Nationalfragen die Zusammenarbeit beider politischen 
Parteien nicht möglich sei. 
Mit dem Apel vom 23. Oktober 1918, dass man in den Städten und Dörfer mit der Grün-
dung von Ausschüssen für den Schutz der Menschen und des Vermögens anfangen soll, be-
gannen die Habsburger-Jugoslawen mit ihrem eigenen, von der Monarchie unabhängigem, 
Leben. Der Staat von Serben, Kroaten und Slowenen ist entstanden und der Nationalrat 
wurde zur höchsten Obrigkeit des Staates. Kukovec übernahm neue Verpflichtungen in 
diesem neuen Staat, er wurde Finanzbeauftragter. Er wurde auch als Vizepräsident der 
Jugoslovanska demokratska stranka (Jugoslawische Demokratische Partei) tätig. In dem 
neuen Staat von Serben, Kroaten und Slowenen wurde Kukovec für zahlreiche wichtige 
Aufgabe eingesetzt und machte eine erfolgreiche Karriere. 
Vekoslav Kukovec entwickelte sich von jungem Nationalradikalen, der seine politische 
Bildung als Student in Graz begann und seine Persönlichkeits- und Politikentwicklung 
in Celje/Cilli, wo er nach dem Weggang älterer Politiker (Dečko, Sernec) weiterführte, 
zum Politiker, der wegen unzulänglichen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemeinsam mit den liberalen Gleichgesinnten, die steirische Narodna stranka (Natio-
nalpartei) gründete. Durch seine Parteitätigkeit sowie die Vertretung und Vorstellung 
von liberalen Ideen, mit Betonung auf Ausbildung und Notwendigkeit der eigenen Wirt-
schaftsentwicklung, steigerte er seine Erkennbarkeit, die sich bei den Wahlen im Jahr 
1909, als er in den steirischen Landtag gewählt wurde, auszahlte. Unter den slowenischen 
Abgeordneten war er der einzige Liberale. Er hatte bei den slowenischen klerikalen Ab-
geordneten keine Unterstützung bei seinen Vorschlägen und Interpellationen. Die Unter-
stützung suchte er deswegen öfters bei den sozialdemokratischen Abgeordneten. Dabei 
muss betont werden, dass die Slowenen im Landtag nicht viel erreichen könnten, denn sie 
hatten zu wenige Abgeordneten und waren deswegen gezwungen, mit den Katholischen-
Konservativen zusammen zu arbeiten. 
In den letzten Jahren der Monarchie spielte Kukovec eine wichtige Rolle bei der Vereini-
gung der liberalen Bewegung und der Parteien, die entscheidend zu der Gründung der 
Jugoslovanska demokratska stranka (Jugoslawische Demokratische Partei) beitrug. Der 
neue Staat und die neue Verteilung von politischen Mächten sowie Kukovecs Fähigkeit 
der politischen Koppelung ermöglichten ihm in dem neuen Staat eine beneidenswerte 
politische Karriere. 
Kukovecs politische Tätigkeit bis Ende der Habsburger Monarchie könnte man als die 
Periode, in der sich der junge Kukovec von einem jungen Mann, der sich für das Gesche-
hen im Grazer studentischen liberalen Kreise, vor allem zwischen den Nationalradikalen, 
interessierte und seine Unzufriedenheit mit der politischen Situation zu Hause ausdrückte, 
zu einer der führenden politischen Persönlichkeit des liberalen Kreises in der slowenischen 
Steiermark entwickelte. Unter seinen Organisationsfähigkeiten könnte man auf Grund 
seiner Erfolge die Vereinigungskompetenzen sowie öffentliches Auftreten hervorheben. 
Dr. Vekoslav Kukovec wechselte bei den Vorbereitungen für einen neuen Staat die Landes-
politik schnell und geschickt für die wichtigen Stellen in den Staatsbehörden. 
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Prispevek o povojnem obračunu leta 1945 v Sloveniji temelji na žrtvoslovnem pregledu, 
to je na poimenskem seznamu žrtev 2. svetovne vojne in povojnih pobojev, ki je 15 let 
nastajal na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Na temelju te podatkovne baze 
je podana razčlemba obračuna s premagano stranjo neposredno po vojni, natančneje 
od maja 1945 do konca januarja 1946, ko je življenje izgubilo vsaj 14.700 oseb. Čeprav 
raziskava ne more odgovoriti na vsa odprta vprašanja, lahko poda vsaj okvirno sliko 
tega, proti komu je bila leta 1945 uperjena ost obračuna in na kakšen način je ta potekal. 
Ključne besede: 2. svetovna vojna, Slovenija, povojna represija, smrtne žrtve
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Tadeja Tominšek Čehulić: The Year 1945 – the Roots and the Consequences of the 
Bloodbath in Slovenia. Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 
4, pp. 63–83
The treatise on the post-war bloodbath in 1945 in Slovenia is based on the victimo-
logy overview, i.e. on the list of names of victims of World War II and of the post-war 
massacres. This list was put together in the last 15 years at the Inštitut za novejšo zgo-
dovino (Institute of Contemporary History) in Ljubljana. On the basis of this database 

 1 Prispevek je nastal v okviru naslednjih projektov in programov: V6-1035: Pregled mr-
liških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture žrtev druge svetovne vojne in 
neposredno po njej, vodja dr. Vida Deželak-Barič. P6-0281 Idejnopolitični in kulturni 
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, vodja dr. Jurij Perovšek.

 * Mag. Tadeja Tominšek Čehulić, asistentka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Lju-
bljani, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, tadeja.tominsek-cehulic@inz.si
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an analysis of the bloodbaths of the defeated side, which took place immediately after 
the war, or more specific from May 1945 until the end of January 1946, when at least 
14.700 people lost their lives, is given. Although this research cannot answer all the 
open questions, it can at least give the basic picture of against who the bloodbaths in 
1945 were performed and how they were carried out. 
Key words: World War II, Slovenia, post-war repression, fatal casualties 

V zadnjih petnajstih letih smo v Sloveniji ustvarili viktimološki pregled 
2. svetovne vojne in povojnih pobojev. Pri tem mislimo na zbirko podatkov 
o smrtnih žrtvah vojne in povojnih pobojev (do januarja 1946), ki je nasta-
jala na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani.2 Ugotavljanje in zbira-
nje identitet smrtnih žrtev, njihove medvojne udeležbe in njihove končne 
usode je bilo precej težavno in dolgotrajno. Delo je namreč temeljilo na 
pregledovanju objavljenih seznamov žrtev in gradiva (pretežno) slovenskih 
arhivov. Zaradi časovne oddaljenosti od vojne in stanja dokumentarnega 
gradiva zbrani podatki niso vsi enako dobro preverjeni. To je več kot očit-
no, zlasti ko obravnavamo dolga leta »zamolčane« teme, kamor spadajo 
tudi posledice povojnega obračuna – to je namreč osrednja tema pričujo-
čega prispevka. Kljub temu žrtvoslovna zbirka pokaže velikostni red pri-
zadetosti Slovenije, nakaže razmerja med posameznimi kategorijami žrtev 
in tako osvetli naravo druge svetovne vojne in povojnega obračuna. 

Prispevek obravnava vprašanje obračuna s premagano stranjo nepo-
sredno po vojni, natančneje od maja 1945 do konca januarja 1946. Čeprav 
raziskava v tem pogledu ne more odgovoriti na vsa odprta vprašanja, lahko 
poda vsaj sliko tega, kar je toliko let po vojni sploh še mogoče osvetliti. 
Primarnega arhivskega gradiva, ki bi obravnavalo identiteto in usodo ome-
njenih smrtnih žrtev, praktično ni, zato so podatki večinoma spominske 
narave in jih moramo obravnavati s potrebno mero kritičnosti. Uporablje-
na gradiva navajajo več kot 14.700 žrtev povojnega obračuna, ob tem naj 
omenimo, da jih je bilo doslej v matične mrliške knjige vpisanih le nekaj 
manj kot 7.000. To je pravzaprav umesten podatek, kajti pregled matičnih 
mrliških knjig je pokazal, da je vanje v povprečju vpisanih 60 % smrtnih 
žrtev 2. svetovne vojne in povojnih pobojev. 

Sliko povojnega obračuna v Sloveniji je več kot relevantno umestiti tudi 
v širši evropski kontekst, saj lahko le tako razumemo njegove razsežnosti. 

Za dežele okupirane Evrope, še posebej tiste na vzhodu, kamor se je 
med 2. svetovno vojno premaknilo težišče totalne vojne in vojne izčrpava-
nja, je konec vojne pomladi leta 1945 – v primerjavi s predvojnim stanjem 

 2 Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno voj-
no in neposredno po njej.
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– še bolj kot v Zahodni Evropi videti kot »nulta točka«. Zlasti nemške 
okupacijske oblasti so tam med vojno zdesetkale predvojne družbene in 
ekonomske elite,3 vojno nasilje pa je bilo tako vseobsežno, da je prizadelo 
dobršen del prebivalstva in povzročilo veliko gmotne škode. Nikoli ne bo 
povsem jasno, koliko Evropejcev je v vojnem vrtincu izgubilo življenje. 
Po nekaterih ocenah gre za 36,5 milijona ljudi, med njimi pa naj bi bilo 
približno 18,5 milijona civilistov.4 

Po prvih vznesenih občutkih ob osvoboditvi se je prav zaradi vseobsež-
nosti vojne na plan prikazala teža vsakdana. »Ljudem so rekli, naj izobesijo 
zastave. Niso jih. Vojna se je končala v brezbrižnosti in strahu,«5 je Jean-Paul 
Sartre konec avgusta 1945 opisal splošno razpoloženje v Parizu. Menil je, 
da se ljudje dobro zavedajo, kako krhek je mir, saj se tedaj japonski cesar 
še ni vdal.

Vendarle pa je ob koncu 2. svetovne vojne nastopil tudi trenutek, ko so 
vlade povojne Evrope, če so hotele dokazati svojo legitimnost, težile k »oči-
ščenju družbe«. Med vojno okupirane dežele so vse brez težav prepoznale 
vojne zločince in kolaboracijo.6 Razlika je nastala šele v motivih in nači-
nu obračuna z njimi. Spontano kaznovanje enih in drugih je bilo lastno 
več okoljem. Vendarle pa so tradicionalne zahodno- in severnoevropske 
demokracije v procesu »čiščenja« težile k legitimiranju oblasti, obnovi de-
mokracije in vladavine prava. V dvainštiridesetmilijonski Franciji (358.000 
medvojnih žrtev) je prišlo neposredno po nemškem padcu do poboja med 
8.000 in 9.000 sodelavcev vichyjskega režima. Od teh jih je bilo približno 
2.500 pobitih po vojni, 50.000 osebam so nato sodili, jih 6.700 obsodili 
na smrt in 767 usmrtili.7 Podobni dogodki so se vrstili v Italiji, zlasti v 
pokrajinah Emilija-Romanja in Lombardija, kjer je prišlo do spontanega 
maščevanja nad približno 15.000 fašisti, sodni procesi proti njim pa so 
potekali še v naslednjih 3 letih. Drugod po Zahodni in Severni Evropi 

 3 Tony Judt, Povojna Evropa, 1945–2005, 1. del, Mladinska knjiga, Ljubljana 2007, str. 53.
 4 The Oxford Companion to World War II, ur. I. C. B. Dear idr., Oxford University Press, 

New York 2001, str. 225. Gunnar Heinsohn, Lexicon der Völkermörde, Rowohlt, Reinbek 
bei Hamburg 1998, str. 361: navaja enako globalno število žrtev 2. svetovne vojne, torej 
50 milijonov žrtev v vseh v vojno vpletenih državah sveta, a naj bi bila ta usodna za 15 
milijonov civilistov.

 5 Jean-Paul Sartre, The Aftermath of War. Situations III, Seagull Books, London, New York, 
Calcuta 2008, str. 65.

 6 Tony Judt, Povojna Evropa, str. 59. Jean- Paul Sartre, The Aftermath, str. 41–46. Milovan 
Đilas, »Razmišljanja o »duši« vojnega zločinca«, Članci 1941–1946, Kultura, Zagreb 1947, 
str. 265–287.

 7 Judt, Povojna Evropa, 1. knjiga, str. 60. Boris Mlakar, »Epuracija in povojne žrtve v Za-
hodni Evropi«, Žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem, Prispevki za novejšo zgodo-
vino, XXXVI, 1996/1–2, str. 47–62.
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je bilo »čiščenje« bolj zmerno. Morda še najbolj izstopa Belgija (111.000 
medvojnih žrtev), kjer je bilo po nekaterih ocenah spontano pobitih 265 
oseb, izvedla pa je tudi vrsto sodnih procesov, od katerih se je slaba dese-
tina (242) končala z izvršeno smrtno kaznijo. Ob tem je začasna belgijska 
vlada za vsa kazniva dejanja, ki jih je storilo odporniško gibanje v 41 dneh 
po osvoboditvi, odredila pomilostitev.8 

Zavezniki pa so se tedaj soočali s težkim vprašanjem, kako sploh obrav-
navati in pravično obsoditi vojne zločince? Njihov poskus soditi glavnim 
nacističnim vodjem pred mednarodnim sodiščem v Nürnbergu pravza-
prav tedaj ni mogel zadovoljiti nikogar. Medvojne razsežnosti terorja so 
bile take, da je bilo dejansko nemogoče soditi vsem vpletenim.9 Prvič so 
v mednarodno pravo sicer vstopile splošne obsodbe proti pobudnikom 
vojne, za zločin proti miru in človeštvu ter obsodba vojnega zločina kot 
takega, pri čemer se je kolektivno obsodilo formacije, ki so bile spoznane za 
zločinske (Schutzstafel/SS, Sicherheitsdienst/SD, Geheime Staatspoliziei/
Gestapo idr.). Kljub temu so bili tedaj pomisleki proti kolektivni krivdi še 
vedno premočni.10 Po glavnem procesu v Nürnbergu so se po zavezniških 
conah zvrstili procesi proti manj »reprezentativnim« nacistom, predstav-
nikom vojske, industrije in uprave. V ameriški coni so, denimo, od 177 
obsojenih na smrt usmrtili 24 oseb, v zahodnih conah pa približno tretjino 
od 800 obsojenih na smrt. Če nürnberški procesi niso zadovoljili žrtev 
nacističnega terorja, pa je nemška družba potrebovala dolga leta, da jih je 
začela dojemati kot pravične.11 

V vzhodni Evropi pa je bil prehod iz vojne v mir nekoliko težji. Naj na 
prvem mestu izpostavimo Sovjetsko zvezo (20–26 milijonov medvojnih 
žrtev) kot deželo, ki je izvedla trd obračun.12 Stalinov režim je namreč 
udaril tudi po tistih 5,5 milijona vrnjenih sovjetskih državljanih, ki so se 
leta 1945 še nahajali v Nemčiji kot vojni ujetniki, interniranci in prisilni 
delavci. Med njimi je bilo 1,8 milijona vojakov, med drugim tudi vojska 
generala Vlasova, ki je skupaj z nemškimi enotami delovala tudi pri nas. 
Stalin jih je kolektivno označil za izdajalce in kolaborante ter z njimi obra-
čunal. Večino je poslal v delovna taborišča, del pa dal usmrtiti.13 

 8 Tony Judt, Povojna Evropa, 1. knjiga, str. 60, 61, 63.
 9 Prav tam, 1., str. 72.
 10 Tony Judt, Povojna Evropa, 1. knjiga, str. 72. Tobias Freimüller, »Mediziner: Operation 

Volkskörper«, Hitlers Eliten nach 1945, ur. Norbert Frei, DTV, München 2004, str. 66. 
 11 Tobisa Freimüller, »Mediziner«, str. 67–68.
 12 James J. Sheenan, Where Have All the Soldiers Gone, Mariner Books, Boston, New York 

2008, str. 142–143.
 13 Robert Gellately, Lenin, Stalin and Hitler, The Age of Social Catastrophe, Alfred A. Knopf, 

New York 2007, str. 589.
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Druga svetovna vojna je imela kot totalna vojna že sama katastrofalne 
posledice za med vojno okupirane evropske dežele, kjer pa je okupacijska 
politika omogočila še okolje za razvoj državljanskih vojn, so bile posledice 
še težje. Povojnega obračuna s premagano stranjo v Sloveniji zato nikakor 
ne smemo obravnavati ločeno od medvojnega dogajanja.

Jugoslavija s približno 1 milijonom vojnih žrtev14 in z njo Slovenija s 
97.424 vojnimi in povojnimi žrtvami15 (6,5 % populacije) vsekakor spadata 
med dežele, kjer je med 2. svetovno vojno potekalo mnogo zelo zapletenih 
zgodovinskih procesov, vojna pa ju je hudo izčrpala in prizadela. 

Tabela 1 – Smrtne žrtve 2. svetovne vojne in neposredno po njej v Sloveniji (1941 – 2. 1946)
Vojni status Število žrtev

Neugotovljen vojni status 12.020

Jugoslovanska kraljeva vojska in orožništvo 368

Civilisti 25.122

Aktivisti OF 3.312

Partizanske formacije 28.425

Domobranstvo 14.012

Policijski varnostni zbor 190

Vaške straže 818

Slovenski četniki 456

Italijanska vojska 1.299

Italijanska fašistična policija 15

Italijanska kolaboracija 30

Nemška vojska 10.082

SS 108

Nemška policija 210

Nemške uniformirane enote 442

Madžarska vojska 288

Evropski odpor 118

Zavezniška vojska 71

Drugo 38

Skupaj 97.424

Delež žrtev glede na število prebivalstva (1.492.031) 6,5

 14 Vladimir Žerjavič, Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, ur. Slavko 
Goldstein, Jugoslovansko viktimološko društvo, Zagreb, 1989, str. XIV.

 15 Seznam žrtev, INZ.



68 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/4 • razprave – studies

Okupacija s strani sosednjih držav, članic sil osi, razkosanje dežele in 
uvedba bolj ali manj nasilnih okupacijskih sistemov ter razvoj protiokupa-
torskega oboroženega odpora pod vodstvom komunistov, pojav in pone-
kod eskalacija revolucionarnega terorja in kolaboracije protipartizanskega 
tabora, so vzpostavili okolje, v katerem so notranjepolitična nasprotja še 
med vojno vzplamtela v državljanski spopad med partizansko (revolucio-
narno) in protipartizansko (protirevolucionarno) stranjo.16 Več deset tisoč 
žrtev je do konca vojne zahtevalo okupatorsko nasilje, medtem ko jih je 
»medslovenski« konflikt še vsaj 13.200. Vojaški del tega konflikta se je za 
partizansko gibanje končal s 4.792 žrtvami, nasprotni strani pa jih je par-
tizanstvo do konca vojne zadalo 2.503. Vendarle se ostrina medsebojnega 
obračuna kaže zlasti v številu civilnih žrtev notranjega spopada. Bilo jih 
je vsaj 4.752, pri čemer so s 4.149 osebami obračunale partizanske for-
macije. Pri tem ne smemo mimo tistih ljudi, zlasti partizanov in drugih 
sodelavcev partizanskega gibanja ter njihovih svojcev, ki so jih med vojno 
aretirale protikomunistične enote, jih predale okupacijskim oblastem, te 
pa so jih zatem odvedle v svoja koncentracijska taborišča, kar je bilo za 
mnoge usodno.17 

Partizansko gibanje je iz vojne izšlo ne le kot zmagovalec, temveč tudi 
kot najpomembnejši politični dejavnik s široko podporo med prebival-
stvom.18 Zaznavne pa so bile že druge sledi.

Edvard Kocbek, vodilni medvojni krščanski socialist, je le dobrih deset 
dni za Sartrom takole opisal svoje občutenje osvobojene Ljubljane. Mesto, 
ki je spomladi radostno pozdravilo osvoboditelje, je Kocbek poleti doživljal 
tesnobno, saj je v svoj dnevnik zapisal: »Že par dni imam stalno občutek 
katastrofe.« Ni vedel, kaj ga pesti – negotov politični položaj ali osebna sti-
ska.19 Tesnobo trenutka je tedaj zaznala tudi predvojna komunistka in fe-
ministka Angela Vode, ki so jo kljub kapitulaciji Nemčije in pomirjujočim 
obljubam osvoboditeljev prevevali čudni občutki. Zapisala je: »Mora, ki je 
ležala nad mestom (Ljubljana, op. avt.) zaradi okupacije, zaradi streljanja 
talcev, zaradi odvažanja ljudi v taborišča, zaradi nenehne skrbi, kaj bo jutri 
– je končno popustila. Nastopilo je olajšanje, ki pa nikakor ni bilo brez trpke 
primesi – vsaj za nekatere med nami … Povsem jasno sem spoznala, da se 

 16 Več o tem: Tone Ferenc, Okupacijski sistemi na Slovenskem 1941–1945, Zgodovinski viri, 
Modrijan, Ljubljana 1997. Mlakar Boris, Slovensko domobranstvo 1943–1945, Slovenska 
matica, Ljubljana 2003. 

 17 Seznam žrtev, INZ.
 18 Božo Repe, »Povojna represija v nacionalni identiteti in kolektivnem spominu Sloven-

cev«, Žrtve vojne in revolucije, ur. Javit Golob, Državni svet, Ljubljana, 2005, str. 47.
 19 Edvard Kocbek, Dnevnik 1945, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991, str. 23.
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je komunistična partija popolnoma predala Sovjetski zvezi, kjer je bil Stalin 
še vedno neomejen okruten vladar …, toda še vedno sem upala na skupine, 
vključene v OF … zlasti na krščanske socialiste – … bodo vsaj vzpostavljali 
prepotrebni regulativ? Nekateri so bili videti potrti in zaskrbljeni – vsakemu 
si na obrazu bral, kam spada.«20 

Ko je popustila pristna vznesenost ob osvoboditvi, je pri nas očitno 
nastopilo obdobje, obremenjeno s čustveno napetostjo in sovraštvom. 
Opozarjanje na pretrpele vojne grozote je tedaj lahko služilo v politično-
pro pagandne namene,21 a pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da ver-
jetno v povojni Evropi tedaj ni bilo človeka, ki ne bi ocenjeval, da je svet 
med to vojno veliko pretrpel.22 Če pustimo ob strani politično propagando, 
so bili ravno tako pogosti pozivi (zlasti politikov) k obnovi dežele, apeli 
Karitasa o pomoči sočloveku, invalidom in vojnim sirotam, a končno tudi 
pozivi k (sodnemu) obračunu z vojnimi zločinci in kolaboranti.23 

V jugoslovanskem in slovenskem primeru je neposredno po vojni oblast 
prevzemala komunistična partija, ki je, kot smo že omenili, iz vojne izšla 
kot najpomembnejši politični dejavnik. Ta je že med vojno skušala pre-
prečevati vsakršno opozicijo,24 ko je naposled po vojni prekrila težnjo po 
obračunu z vsem dejanskimi in domnevnimi političnimi nasprotniki ter 
kolaboranti. 

Čez Slovenijo se je ob koncu vojne – pred prodirajočima jugoslovansko 
in rdečo armado – umikala množica vojaških enot, ki so se na Balkanu 
borile na strani nemških oboroženih sil. Te enote so se želele predati bri-
tanskim oziroma ameriškim enotam v Avstriji in Italiji. Skupaj z njimi pa 
se je umikalo tudi nekaj tisoč civilnih beguncev. Delu slovenskih četnikov 
in primorskih domobrancev se je skupaj z drugimi četniškimi enotami ge-
nerala Miodraga Damjanovića uspelo umakniti v Italijo in se 5. maja 1945 

 20 Angela Vode, Skriti Spomin, Nova revija, Ljubljana 2005, str. 110–111.
 21 Edvard Kardelj, »O političnem in ekonomskem položaju naše države«, Problemi naše 

socialistične graditve, knj. 1, Državna in gospodarska graditev, Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1956, 13–30.

 22 James J. Sheenan, Where have all the Soldiers gone, str. 119–144. »Govor Attleeja na ame-
riškem kongresu«, Slovenski poročevalec, št. 178, 15. 11. 1945, str. 4. 

 23 Dr. Mehle Marjan, »Vloga vojaških in narodnih sodišč ter sodišča slovenske narodne ča-
sti«, Slovenski poročevalec, 20. 7. 1945, št. 78, str. 3. O tem sicer praktično dnevno poroča 
Slovenski poročevalec, maj–december 1945, št. 3–215. 

 24 Bojan Godeša, »Dolomitska izjava«, Slovenska kronika XX. stoletja, knj. 2, str. 48–49. 
Jože Pirjevec, Darko Dukovski, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Guido Franzinetti, Fojbe, 
Cankarjeva založba, Ljubljana 2012, str. 115–117. Vida Deželak Barić, »Preparations of 
The Communist Party of Slovenia for the Takeover of Power 1944–1945«, 1945 – A Break 
With the Past (1945 – Prelom s preteklostjo), ur. Zdenko Čepić, Inštitut za novejšo zgodo-
vino, Ljubljana 2008, str. 123–140.
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predati britanskim enotam.25 Umikajoči se deli nemških enot armadne 
skupine E, ki jih je vodil general Alexandra von Löhr, enot Neodvisne dr-
žave Hrvaške in domobranskih enot skupaj s civilnimi begunci, prav tako 
pa deli ruskih, ukrajinskih in celo madžarskih enot so tedaj prodirali proti 
Avstriji. Del jih je bil zajetih in pobitih že v sklepnih bojih med umikom. 
Mednje spada tudi vsaj 185 domobranskih ranjencev in invalidov, zajetih 
na začetku maja 1945 na sanitetnih vlakih in drugih transportnih. Delu 
umikajočih pa se je uspelo umakniti na Koroško in se 13. maja predati bri-
tanskim vojaškim oblastem. Samo »jugoslovanskih« beguncev naj bi bilo 
približno 200.000. Njihovo nadaljnjo usodo je odločila zapletena vojaško-
po litična situacija na tem območju. Jugoslovansko partizansko vodstvo, 
še bolj pa slovensko, je težilo k zasedbi celotne južne Koroške, saj bi ta 
ustvarila osnovo za njeno kasnejšo priključitev k Sloveniji. Vendarle to ni 
bilo v skladu z odločitvami zahodnih zaveznikov na moskovski konferenci 
oktobra 1943, da se po vojni Avstrijo obnovi v mejah pred Anschlussom. 
Vse to je v mnogo čem odločalo o usodi jugoslovanskih protipartizanskih 
(protikomunističnih) enot. Britanske vojaške oblasti so jih kasneje – v na-
sprotju z ukazi ameriške in britanske vlade – zlasti zaradi takrat zaostrene 
vojaške situacije vrnile Josipu Brozu Titu, ki se je 18. maja 1945 odločil, da 
izda ukaz o umiku svojih enot s Koroške za meje iz leta 1937.26 

Upi slovenskega protirevolucionarnega vodstva, da se bo lahko proti 
koncu vojne v zavezniških očeh opralo medvojne kolaboracije z nemškimi 
enotami, nato pa na zavezniški strani nadaljevalo svoj protirevolucionar-
ni boj, so se zlasti od jeseni 1944 izkazali za prazne. Zavezniki so dotlej 
priznali partizansko vojsko za sobojevnico, na pomlad 1945 pa so za legi-
timnega zastopnika že priznavali vlado Tito-Šubašić. Nekateri pripadniki 
protikomunističnega tabora (kakor tudi slovenski člani emigrantske vlade) 
si sicer že nekaj časa niso delali iluzij.27 Nekaj dni pred koncem vojne pa 
naj bi tudi šef Policijskega varnostnega zbora v Rupnikovi upravi, Lovro 
Hacin, precej trezno ocenil položaj. Kot upravnik policije naj bi nekaj dni 

 25 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 473, 492. Mate Šimundić, Ivan Bošković, 
Hrvatski smrtni put, Matica Hrvatska, Split 2001, str. 7, 335–336, 374–417. Povlačenje 
1945: Krivci i žrtve. Svjedoćanstva o propasti NDH, ur. Tomislav Sabljak, Ivo Smoljan, 
ZIB mladost – OMEGA, Zagreb 2000, str. 326. R. J. Rummel, Death by government, New 
Brunswick and London 2004, str. 351–354.

 26 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str 504, 507, 512, 519. Tone Ferenc, »Predaja 
nemške vojske iz jugovzhodne Evrope«, Konec druge svetovne vojne v Jugoslaviji, Borec, 
Ljubljana 1985, str. 807–816. Jože Pirjevec, »Vzroki za jugoslovansko nasilje: ‘Smrt fa-
šizmu-svoboda narodu!’«, Pirjevec idr., Fojbe, str. 119. Seznam žrtev, INZ. Brez milosti. 
Ranjeni, invalidni in bolni povojni ujetniki na Slovenskem, ur. Lovro Šturm, Nova revija, 
Ljubljana 2000, str. 380.

 27 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 427–461.
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pred koncem vojne v Ljubljani takole zavrnil svoje kolege, ki so upali na 
zanje dober razplet dogodkov: »Gospodje, ne govorite neumnosti! Ali ne 
veste, da mi stojimo in pademo z nemškim rajhom?«28 Vojaško sodišče 
Ljubljanskega vojnega področja je Lovra Hacina dobro leto kasneje – na 
t. i. Rupnikovem procesu – obsodilo na smrt zaradi kolaboracije in vojnih 
zločinov, kazen pa je bila izvršena 4. septembra 1946.29

Zavezniške vojaške oblasti so jugoslovanske begunce začele vračati s 
Koroške v Jugoslavijo v drugi polovici maja 1945 pod pretvezo, da jih bodo 
premaknile v Italijo. Nekaj dni prej kot so vrnili okoli 12.000 Slovencev, 
so začeli 18. maja vračati še približno 13.000 Hrvatov, od tega okoli 3.000 
civilistov. Nato so vrnili še 4.000 pripadnikov Srbskega dobrovoljskega 
korpusa, nekaj nedičevcev in črnogorskih četnikov. Večina jih je bila brez 
sodbe pobita na območju Slovenije.30 

Decembra 1944 so na sestanku šefov varnostnih služb v Beogradu 
načelno že sprejeli odločitev o obračunu z zgoraj omenjenimi enotami v 
sklep nih vojnih operacijah. Najožji jugoslovanski partijski vrh pa je o uso-
di vrnjenih najverjetneje odločal na tajnih sestankih konec maja 1945, in 
sicer ob Titovem obisku Zagreba in Ljubljane. Tamkajšnje odločitve pa so 
verjetno predali naprej šefi republiških enot Ozne.31

Slovenske ujetnike, tako domobrance kot spremljajoče civiliste, sta od 
27. maja nato prevzemala slovenska 15. divizija, OZNA in KNOJ, torej vo-
jaško-policijske enote nove oblasti. Napotile so jih v zbirna taborišča oziro-
ma zapore v Kranju, Škofji Loki in Šentvidu nad Ljubljano. Po pričevanjih 
očividcev so bile razmere v teh zaporih podobne medvojnim taboriščem, 
zato je kar nekaj primerov, ko so zaporniki umrli že tam ali pa so jih iz-
brali iz množice in ustrelil v njihovi bližini. Kot je bilo lahko ugotoviti v 
raziskavi, se je to primerilo v vsaj 281 primerih. Zapornike so na podlagi 
kratkih zaslišanj ali po poizvedbah v domačih krajih razdelili v tri skupine. 
V posebni skupini so zbrali mladoletne zapornike, ki so jih nameravali vse 
izpustiti. V drugo skupino so uvrstili vse, ki so se domobranstvu priklju-
čili po 1. 1. 1945, a se o njihovi usodi še niso dokončno odločili. V zadnji, 
najštevilčnejši skupini pa so zbrali tiste, ki so jih določili za usmrtitev. A 
tudi vseh mladoletnih niso izpustili, temveč so med njimi še vsaj dvakrat 
izvedli novo selekcijo, eno celo po amnestiji, nato pa izbrane odvedli na 

 28 Marijan Eiletz, Moje domobranstvo in pregnanstvo, Mohorjeva družba, Celje 2000, str. 
140.

 29 AS, AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1076, Seznam političnih obsojencev, »Spisek obsojenih oseb 
nad katerimi je bila izvršen smrtna kazen 1945 – 31. 12. 1952«. 

 30 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 507, 512, 519.
 31 Prav tam, str. 523.



72 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/4 • razprave – studies

morišča, kjer so obračunali vsaj s 103 mladoletniki. Tudi vsi izpuščeni niso 
prišli do doma, kajti na poti so bili nekateri žrtve »maščevalcev«. Nekateri 
domobranci pa so ob koncu vojne ostali doma, se nato javili na poziv vo-
jaških oblasti na komandah mest in zatem izginili.32 

Amnestija, ki so jo oblasti razglasile 4. 8. 1945, je predvidevala toliko 
olajševalnih okoliščin, da bi bila večina zaprtih domobrancev izpuščena, 
vendar je bilo to za večino že prepozno.33 

Tabela 2 – Smrtne žrtve povojnega obračuna – maj 1945 – januar 1946 (le rezidenti 
današnjega območja R Slovenije)

Vojni status

Ob-
račun 
brez 

uved-
be so-
dnega 

po-
stopka

Tabo-
rišče/
umrli 

in 
ubiti in 
umrli 

za 
posle-
dicami

Za-
por/

umrli 
tam 
in za 

posle-
dica-

mi

Umrli 
na tran-
sportu 

izgnan-
stvo

(nem-
ška 

manjši-
na)

Vojaško 
sodišče/

izvr-
šene 

smrtne 
kazni

do kon-
ca leta 
1946

Civilno 
sodišče/

izvr-
šene 

smrtne 
kazni 

do kon-
ca leta 
1946

Pogre-
šani, 
izgi-
nuli, 
ne-

znan 
vzrok 
smrti

Skupaj

Neugotovljen vojni 
status 352 52 7 28 2 187 628

Domobranci 11.628 5 22 15 15 94 11.779

Slovenski četnik 149 1 1 151

Policijski varnostni 
zbor 159 1 2 16 2 180

Civilisti 1049 251 53 112 31 2 448 1.946

Britanska vojska 1 1

Črna roka 1 2 3

Nemške unifor-
mirane enote 
(vojska, policija, SS, 
Wehrmannschaft, 
Volkssturm)

58 5 5 1 1 24 94

Italijanske kolabo-
rantske enote* 2 7 20 29

Partizanske enote 22 2 6 30

Vojska NDH 1 1 2

Banditizem 2 2

Skupaj 13.422 314 90 112 100 22 785 14.845

 * Upoštevani le tisti po letu 1918 priseljeni Italijani, za katere domnevamo, da so se trajneje 
vpeli v slovenski prostor (poroka z domačinko).

 32 Prav tam, str. 470, 522–523. Seznam žrtev, INZ.
 33 Prav tam.
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Glede na to, da nimamo primarnih arhivskih dokumentov, ki bi nam 
pomagali osvetliti zgoraj omenjene dogodke, je vse skupaj še vedno bolj kot 
ne zavito v meglo. Prav zaradi tega je izredno težko ugotavljati, koliko jih 
je bilo pobitih že v času sklepnih bojev in umika, koliko pa po zaključku 
vojnih operacij. Še vedno lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo le to, da se 
je glavnina »brezsodnega« obračuna odvila konec pomladi in poleti 1945, 
končala pa pred volitvami v Ustavodajno skupščino novembra 1945. Zatem 
se je ost obračuna usmerila na pripadnike nemške manjšine, a več o tem 
kasneje.

Tabela 3 – Časovna premica pobojev brez uvedbe sodnega postopka leta 1945

Čas 
smrti

Predvidoma 
ubiti maja/
junija 1945

Julij Avgust Septem-
ber Oktober November December Neznano

Število 
žrtev 11.968 206 128 40 22 18 34 1.997

Množični poboji so se večinoma dogajali v Teharjah in njihovi (širši) 
okolici, kjer je bilo po naših podatkih pobitih vsaj 2.031 oseb, nato v Kočev-
kem rogu, kjer naj bi jih bilo pobitih vsaj 1.415. Ti dve številki govorita 
sami zase; nikoli ne bo mogoče natančno ugotoviti, kje leži večina. Sa-
mo leta 1945 je bilo namreč brez uvedbe sodnega postopka pobitih 14.413 
oseb. Večinoma je šlo za domobrance, saj jih je bilo pobitih 11.743, nato za 
151 slovenskih četnikov, 178 pripadnikov Policijskega varnostnega zbora 
iz Ljubljanske pokrajine ter vsaj 1.615 civilistov (med njimi vsaj 255 oseb 
nemške in 14 italijanske narodnosti). Pri 578 žrtvah ni moč ugotoviti nji-
hove medvojne udeležbe, drugi pa so med vojno po večini sodelovali v 
nemških ali italijanskih uniformiranih enotah ali policiji.34 

Če je bilo ob koncu vojne v Sloveniji okoli 18.000 domobrancev, je bila 
neposredno po vojni pobita večina. Pri obračunu z njimi se skorajda ni 
ugotavljalo osebne krivde, saj zvečine ni prihajalo do sodnih postopkov. 
Verjetno je bil to akt maščevanja ali kolektivna kazen, a tudi (očitno) na-
črtovan obračun z vsemi dejanskimi in potencialnimi nasprotniki nove 
oblasti, lahko tudi z razrednimi nasprotniki.35 V raziskavi je bilo mogoče 
le za polovico žrtev pridobiti podatke o njihovem socialnem statusu, torej 
lahko samo do neke mere ugotavljamo, v kolikšni meri je šlo za obračun z 
razrednimi nasprotniki. Med pobitimi namreč najdemo vsaj 3.298 kmetov 

 34 Seznam žrtev, INZ.
 35 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 470, 522–523. Božo Repe, »Povojni sodni 

procesi«, Povojna zgodovina na Slovenskem, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, 
Slovenj Gradec 1992, str. 54–63.
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(in drugih kmečkih poklicev), od tega nekaj sto bogatih, nato 1.407 delav-
cev in tistih, ki so opravljali enostavne poklice, 915 obrtnikov in njihovih 
pomočnikov, 23 direktorjev podjetij in industrialcev ter 162 trgovcev. 

Znotraj zgodbe o obračunu je treba omeniti še dve regionalni značilno-
sti; obračun z italijanskimi priseljenci med fašizmom na Primorskem in z 
(po večini nacificirano) nemško manjšino na Štajerskem.

Že avgusta 1944 se je slovensko partizansko gibanje pripravljalo na za-
sedbo Primorske ob koncu vojne. Med te priprave so sodila tudi navodila 
enotam, dana tik pred zasedbo Trsta in Gorice, da ne smejo izvajati »čiš-
čenj« na narodnostni osnovi, temveč se morajo osrediniti na kaznovanje 
fašistov.36 To se je začelo 1. maja 1945 z vzpostavitvijo štiridesetdnevne 
jugoslovanske zasedbe v Julijski krajini, ko so jugoslovanske vojaške obla-
sti pričele s prvimi ukrepi, kot so bili omejevanje gibanja, cenzura tiska, 
začeli pa so tudi z aretacijami, deportacijami in usmrtitvami. Aretirance 
so sprva zaprli v mestne zapore, nato pa jih premestili v zbirna taborišča 
v Ajdovščini, Idriji in Vipavi. Po ocenah zavezniške zasedbene uprave naj 
bi v času štiridesetdnevne jugoslovanske zasedbe oblasti v Jugoslavijo od-
vedle približno 3.400 oseb. Med temi jih je več umrlo ali bilo ubitih že pri 
transportih, mnogi pa so umrli kasneje v jugoslovanskih taboriščih in v 
zaporih. Vedno več pa je bilo novic, da so izvedle več usmrtitev zapor-
nikov. Te naj bi se večinoma dogajale med 2. in 15. majem 1945. Znotraj 
Ozne in Narodne zaščite je prihajalo tudi do samovolje, poznani pa so tudi 
primeri, ko je prihajalo do osebnega maščevanja. Med usmrčenimi je bila 
večina Italijanov, tudi Slovenci, zlasti pripadniki domobranstva (55 žrtev 
med domobranci).37 

Naj zgolj kot primer navedemo, da je v Dolu pri Borovnici, kjer je od 
maja 1945 dalje delovalo ujetniško taborišče, do konca januarja 1946 umrlo 
vsaj 60 italijanskih vojnih ujetnikov. Pretežno je šlo za vojake, saj je bil le 
eden od umrlih učitelj, medtem ko za enega poklic ni naveden.38

Na ozemljih, ki so po mirovni pogodbi iz leta 1947 pripadla Jugoslaviji, 
pa naj bi od maja 1945 dalje obračunali z okoli 1.600 osebami različnih 
narodnosti. Raziskava Inštituta za novejšo zgodovino (INZ), ki geografsko 
zajema le ozemlje današnje Republike Slovenije, zaenkrat kaže, da je bilo 
po 1. maju 1945 ubitih 55 Italijanov, ki so v tistem času stalno bivali na da-
našnjem slovenskem državnem ozemlju ali pa so se s poroko z domačinko 

 36 Nevenka Troha, Komu Trst : Slovenci in Italijani med dvema državama, Modrijan, Lju-
bljana 1999, str. 9–10.

 37 Nevenka Troha, Komu Trst, str. 46–56, 67–71.
 38 Upravna enota Vrhnika, Matični urad Vrhnika, Matična knjiga umrlih za naselje Dol pri 

Borovnici, letnika 1945 in 1946, str. 1–32.
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trajno vpeli v naš prostor. Druge raziskave kažejo, da je bila več kot polo-
vica od omenjenih 1.600 ljudi Italijanov, priseljencev iz drugih delov Italije 
v času med obema vojnama, saj jih je italijanska oblast tam naselila, da 
bi italijanizirala slovensko okolje (fašistični uradniki, policaji itd.). Med 
pobitimi so bili tudi italijanski protifašisti iz vrst Comittato liberazione 
nazionale (CLN), ki se niso strinjali s priključitvijo Julijske krajine k Jugo-
slaviji.39 Naposled med pobitimi najdemo tudi predvojne primorske proti-
fašiste, torej člane Tigra, tedaj obtožene vohunjenja za zahodne zaveznike, 
pa tudi Primorce, sodelujoče v zavezniških enotah in službah.40 

Na splošno so raziskave pokazale, da pri povojnem obračunu v Julijski 
krajini vendarle ni šlo v prvi vrsti za obračunavanja na etnični osnovi, 
temveč predvsem na osnovi »omadeževanosti« s fašizmom, pri čemer tudi 
med izvajalci pobojev niso bili le pripadniki slovenskih oz. jugoslovanskih 
vojaško/policijskih formacij.41 

Še težje je določiti število pobitih pripadnikov nemške narodnosti. Na 
Slovenskem je ta skupnost med obema vojnama štela približno 28.000 
ljudi in je bila med vojno po večini nacificirana. Nacificiran je bil vsaj tisti 
del manjšine, ki je bil še pred napadom na Jugoslavijo včlanjen v Kultur-
bund, pri čemer leta 1941 govorimo o vsaj 12.000 njegovih članih.42 Ta 
del manjšine je stopil v nemške nacistične organizacije, sodeloval bodisi 
v nemškem okupacijskem aparatu, pri »rasnem« ocenjevanju, izganjanju 
in preganjanju Slovencev, poleg tega so mu nemške oblasti nemudoma 
podelile nemško državljanstvo. Torej povojni pregon nemške manjšine 
ni vezan na komunistično naravo povojnih oblasti, temveč na medvojno 
genocidno nemško politiko na Slovenskem, pri kateri je sodelovala tudi 
nemška manjšina. Ni zanemariti niti duha časa, ki so ga ob vprašanju 
nemških manjšin odražali sklepi velikih treh na Potsdamski konferenci, 
katerih podpisnica Jugoslavija sicer ni bila. Po vojni so oblasti zakonsko 
dodelale odloke Predsedstva Protifašističnega sveta narodne osvobodit-
ve Jugoslavije z dne 21. 11. 1944, ki so dajali pravno osnovo za pregon 

 39 Nevenka Troha, Komu Trst, str. 46–56, 67–71. Pirjevec, »Vzroki za jugoslovansko nasilje«, 
str. 118.

 40 Jože Dežman, »Tranzicijska pravičnost«, Poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč 2005–2008, ur. Jože Dežman, Družina, Ljubljana 2009, str. 292–293. Pust 
Anton, Vera Lestan: njene pesmi, njena doba, njena smrt, Župnija Miren pri Gorici, Miren 
pri Gorici 1996, str. 57. Vidic Jože, Angleški obveščevalci – vohuni ali junaki, Mladinska 
knjiga, Ljubljana 1989, str. 240. 

 41 Nevenka Troha, Komu Trst, str. 46–56, 67–71. Pirjevec, »Vzroki za jugoslovansko nasilje«, 
str. 118.

 42 Mitja Ferenc, Božo Repe, »Nemška manjšina v Sloveniji med obema vojnama«, Sloven-
sko avstrijski odnosi v 20. stoletju, ur. Dušan Nečak idr., Filozofska fakulteta, Historia 8, 
Ljubljana 2004, str. 148–150.
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domačega nemškega prebivalstva. S temi zakoni mu je bilo po principu 
kolektivne krivde odvzeto premoženje, dorečene pa so bile tudi kazni pred 
civilnimi in vojaškimi sodišči. Njihov večji del, tj. 15.000–16.000 oseb, je 
sicer zbežal že pred koncem vojne. Okoli 9.474 pa so jih v nekaj valovih 
od jeseni 1945 do februarja 1946 z organiziranimi transporti izgnali prek 
meje v Avstrijo, Nemčijo in na Madžarsko. Ker so bili že pred tem zaprti 
v taboriščih, kjer so bili podvrženi slabim razmeram in teroriziranju, jih 
je več umrlo že pri transportih. Nekaj sto tistih, ki so ostali doma, so bili 
bodisi pobiti ali pa obsojeni na smrt.43 

Raziskava Inštituta za novejšo zgodovino (INZ), ki metodološko sega 
do konca januarja 1946, in še ni končana, lahko v bližnji prihodnosti po-
kaže tudi nekoliko drugačno, predvidoma nekaj višje število smrtnih žr-
tev med domačimi Nemci. Doslej je bilo mogoče med njimi ugotoviti 780 
vojnih in povojnih smrtnih žrtev. Tukaj omenjamo le najbolj izpostavljene 
skupine: 120 Nemcev je življenje izgubilo v nemški vojaški uniformi, s 
66 civilisti so tedaj obračunale partizanske enote, 7 jih je kot sodelavcev 
partizanskega gibanja izgubilo življenje v spopadu z nemškimi enotami 
ali pa kasneje v nemških zaporih in taboriščih, naslednjih 25 v bombardi-
ranjih, 18 jih je umrlo za posledicami raznih vojnih nesreč, 2 najdemo celo 
med žrtvami evtanazije leta 1941 v Hartheimu pri Linzu, 2 pa sta padla 
na Dolenjskem kot pripadnika vaških straž, medtem ko jih je več pogre-
šanih še iz vojnega časa, vsaj 529 med njimi pa je povojnih žrtev.44 Vsaj 
111 jih je po vojni umrlo ali so jih usmrtili v zbirnih taboriščih Strnišče, 
Bresternica, Hrastovec in Teharje, vsaj 112 pa jih je umrlo na izselitvenih 
transportih, medtem ko jih je 64 vse do danes pogrešanih, drugi pa so bili 
po večini pobiti brez uvedbe sodnega postopka. Slovensko zgodovinopisje 
zato ocenjuje, da so trditve avstrijskih in nemških avtorjev o več tisoč 
umrlih in po vojni ubitih pretirane. Po izgonu naj bi po nekaterih ocenah 
v Sloveniji ostalo še 2.000 pripadnikov nemške manjšine, ki pa so bili brez 
manjšinske zaščite.45 

Glede na to, da je akademska kritika najvišjega števila žrtev izgona 
nemških manjšin iz Jugoslavije, Čehoslovaške, Poljske in Madžarske, ki 
govori o 2 milijona mrtvih, v zadnjih letih vedno glasnejša tudi v nemškem 

 43 Dušan Nećak, »Nemci v Sloveniji 1938–1948«, Slovensko avstrijski odnosi v 20. stoletju, 
Historia 8, Ljubljana 2004, str. 349–372.

 44 Seznam žrtev, INZ: v tem seznamu je navedenih še 811 oseb, pobitih po vojni, za katere 
nimamo podatka o narodnosti. 

 45 Dušan Nećak, »Nemci v Sloveniji«, str. 349–372.
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prostoru, naj bo nižanje števila žrtev, ki se je izkazalo z našo raziskavo, 
razumljeno v tem kontekstu.46

Danes o zgoraj opisanem povojnem obračunu pričajo kraji pobojev, ki 
jih je sistematično odkrivala in beležila posebna strokovna komisija. Nove 
raziskave t. i. prikritih grobišč kažejo, da jih je na območju Slovenije 581.47 
Največ je grobišč, kjer ležijo zajeti in pobiti v času zaključnih operacij ali 
neposredno po vojni. Večinoma gre za vojaška grobišča, ali celo mešana, 
manj je izključno civilnih grobišč. V kolikor je bilo mogoče ta grobišča 
raziskati, v 144 grobiščih ležijo Slovenci (sami ali s pripadniki drugih na-
rodnosti), v 136 grobiščih ležijo Hrvati in v 11 grobiščih Srbi ter Črnogorci. 
Po nekaterih ocenah naj bi samo v omenjenih grobiščih ležalo približno 
100.000 oseb. Nato so tu še druga grobišča, kjer ležijo pripadniki drugih 
narodnosti, denimo 115 grobišč z zajetimi umikajočimi se nemškimi vo-
jaki in vsaj 10 grobišč z Italijani, medtem ko nekatera grobišča še niso 
raziskana.48

V istem obdobju se je – sicer manjši – del obračuna vendarle odvil tudi 
po sodni poti. Do vzpostavitve rednih sodišč na jesen 1945 so bila vojaška 
sodišča še vedno pristojna za vojaško osebje in civilno prebivalstvo. Prvi 
procesi pred temi sodišči so potekali večinoma proti obtoženim medvojne 
kolaboracije, saj so se pred njimi znašli predstavniki upravne, politične, 
vojaške in gospodarske kolaboracije. Do konca leta 1946 pa so ta sodišča 
izvršila 100 smrtnih kazni (od skupno 136 do leta 1952).49 Tisti, ki pa so bili 
pred temi sodišči obsojeni na zaporne kazni, so bili večinoma izpuščeni že 
po avgustovski amnestiji leta 1945.50

Ko je jeseni istega leta izšel Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in 
državo, naj bi bila vojaška sodišča pristojna le še za sojenje vojaškim ose-
bam, s pristojnostjo nad civilisti le, če je bila ogrožena državna varnost.51 

 46 Rüdiger Overmans, »Ämtlich und wissenschaftlich erarbeitet: Zur Disskusion über die 
Verluste während Flucht und Vertreibung der Deutschen aus der ČSR, Erzwungene tre-
nung. Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslovakei 1938–1947 im 
Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslavien, ur. Detlef Brandes idr., Deutsch-Tschechi-
sche und Deutsch-Slovakische Historikerkomission, Essen 1999, str. 149–177.

 47 Mitja Ferenc, »O izsledkih evidentiranja prikritih grobišč v Republiki Sloveniji«, Žrtve 
vojne in revolucije, Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana 2005, str. 115–123. Mi-
tja Ferenc, »Topografija evidentiranih grobišč«, Poročilo Komisije Vlade RS za reševa-
nje vprašanj prikritih grobišč 2005–2008, ur. Jože Dežman, Družina, Ljubljana 2009, str. 
7–26.

 48 Prav tam. Pirjevec, »Vzroki za jugoslovansko nasilje«, str. 118.
 49 AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1076, Seznam političnih obsojencev. Seznam žrtev, INZ.
 50 Jerca Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992, 

str. 271.
 51 Uradni list DFJ, 1945/št. 65, 31. 8. 1945.
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Tako je bilo po naših podatkih do konca leta 1946 po obsodbi pred voja-
škimi sodišči usmrčenih 6 civilistov od skupaj tistega leta 17 usmrčenih, 
po obsodbi pred rednimi sodišči pa sta bila usmrčena 2 civilista od skupaj 
22 usmrčenih.52

Tudi v tem delu obračuna, ki so ga z okupatorji, kolaboracionisti in 
političnimi nasprotniki novih oblasti prevzela redna sodišča, je bila zako-
nodaja še pomanjkljiva in nedorečena. V obravnavanem času je poleg tega 
temeljila na odredbah vojaških oblasti iz vojnega časa (Uredba vrhovnega 
štaba o vojaških sodiščih, z dne 24. 5. 1944), Ozni je še vedno puščala pre-
veliko vlogo v postopku, obenem pa je posnemala sovjetski model. Vse to 
je omogočalo zlorabo kazenske represije v politične namene. Na različnih 
sodnih procesih, tudi na tistih proti vojnim zločincem, je bila opazna te-
žnja, da bi imeli procesi poleg obtožbe posameznikov za konkretna deja-
nja tudi politični učinek. Torej diskreditiranje prejšnje družbene ureditve, 
obračun s t. i. razrednimi sovražniki (bogatimi kmeti, trgovci, industrial-
ci), predvojnimi politiki in Rimskokatoliško cerkvijo. Poleg tega pa so bili 
politični procesi večkrat umeščeni med procese proti vojnim zločincem in 
kolaborantom itd.53 

Naj na tem mestu na nekaj primerih ilustriramo tedanje delovanje vo-
jaških in rednih sodišč. Če najprej opozorimo na vojaška sodišča, je 23. ju-
nija 1945 pred ljubljanskim vojaškim sodiščem potekal odmevnejši proces, 
ki naj bi – po pisanju Slovenskega poročevalca – skušal zadostiti svojcem 
žrtev »z Notranjske, Štajerske in Ljubljane«. Z izbranimi 11 obtoženci iz 
vrst članov Švabsko-nemške kulturne zveze (Kulturbund) in nemške pol-
vojaške organizacija Heimatbund bi proces dokazoval zločinsko naravo 
omenjenih organizacij. Na ta proces pa so bili uvrščeni tudi pripadniki 
Slovenskega domobranstva, da bi s tem proces utemeljeval njegovo naravo. 
Na zatožni klopi je sedel tudi kulturnik Narte Velikonja, po prepričanju 
protikomunist, ki je med vojno služboval na prosvetnem oddelku nekdanje 
banovinske uprave, na procesu pa je bil obsojen kot ideolog domobran-
stva in tako kot drugi obsojenci usmrčen 5. 8. 1945.54 Istočasno je pred 

 52 AS 1931, RSNZ SRS, t. e. 1076, Seznam političnih obsojencev. Seznam žrtev, INZ.
 53 Božo Repe, »Povojni sodni procesi, str. 54–63. Božo Repe, »Povojna represija v nacionalni 

identiteti in kolektivnem spominu Slovencev«, Žrtve vojne in revolucije, Državni svet 
Republike Slovenije, ur. Janvit Golob, Ljubljana 2005, str. 47–58. Lovro Šturm, »Pravo 
in nepravo po letu 1941«, Žrtve vojne in revolucije, Državni svet Republike Slovenije, 
Ljubljana 2005, str. 100–111. Zdenko Zavadlav, Pozna spoved. Iz dnevnika slovenskega 
oznovca, Mohorjeva družba, Celovec 2010, str. 42–44.

 54 Slovenski poročevalec, l. VI, št. 54, 22. 6. 1945, str. 4. Slovenski poročevalec, l. VI, 17. 7. 
1945, št. 73, str. 6. Boris Mlakar, »Tragično srečanje z revolucijo: primer Narteja Veliko-
nje«, Časopis za zgodovino in narodopisje (ČZN), letn. 78, št. 1/2007, str. 54–67. 
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vojaškim sodiščem v Ljubljani v nekaj dneh potekal še sodni postopek 
proti pripadnikom Policijskega varnostnega zbora, ki se je končal s petnaj-
stimi obsodbami na smrt in petimi na zaporne kazni. Dan po razglasitvi 
sodbe je sodišče ženi domobranskega nadporočnika smrtno kazen znižalo 
na desetletno zaporno kazen, domobranskemu poročniku pa petnajstletno 
zaporno kazen znižalo za sedem let. Izvršene so bile vse smrtne obsodbe, 
razen nad policistom Jožetom Hlebcem, ki je v preiskovalnem zaporu storil 
samomor.55

Od postopkov pred rednimi sodišči je decembra istega leta v Ljubljani 
najbolj odmeval t. i. božični proces proti 34 ljudem, obtoženih bodisi idej-
nega organiziranja protipartizanskega tabora, bodisi aktivnega delovanja 
proti partizanstvu. Na njem so obsodili več domobranskih častnikov, med 
katerimi sta najbolj izstopala Ernest Peterlin in Ladislav Križ, ki sta bila še s 
tremi drugimi obsojena na smrt z ustrelitvijo. Ta dva sta bila v tisti skupini 
domobranskih »zarotnikov«, ki jih je Gestapo interniral v Dachau zaradi 
suma obveščevalne dejavnosti za zaveznike, po vojni pa je bila ta skupina 
prisilno repatriirana. V naslednjem letu se je odvil še en pomemben sodni 
proces, na katerem so na smrt obsodili in ustrelili generala Leona Rupnika, 
šefa pokrajinske uprave v Ljubljani za časa nemške okupacije. Na t. i. Rup-
nikovem procesu pa je bil na 20 let zapora obsojen član domobranskega 
štaba Milko Vizjak, ki se je spomladi 1946 prostovoljno vrnil v Slovenijo.56

Kot smo videli zgoraj, se je v Sloveniji po vojni odvil trd obračun, saj je 
bilo vsaj 13.422 oseb pobitih brez uvedbe sodnega postopka, torej je bilo 
kar 90 % obračuna izvedenega na omenjeni način, 404 osebe so umrle v 
povojnih taboriščih in (sodnih) zaporih, 112 na transportu v izgnanstvo 
ali za njegovimi posledicami (pri teh gre pretežno gre za domače Nemce), 
usmrtitve po obsodbi pred sodiščem pa pomenijo le slab odstotek vseh 
omenjenih smrtnih primerov. Razloge, zakaj se je pri nas povojni obra-
čun odvil tako nasilno, smo poskušali prikazati že sproti, a naj še enkrat 
povzamemo, da je šlo verjetno za več dejavnikov: maščevanje, kolektivno 
kazen za kolaboracioniste, časovni pritisk ob prevzemanju in utrjevanju 
oblasti s stani komunistov, kakor tudi za dokončni obračun z domnevno in 
dejansko opozicijo v obdobju, ko je šlo v Sloveniji in Jugoslaviji za intenziv-
no posnemanje sovjetskega vzorca. Ne nazadnje se je v družbah, soočenih 
s tako hudim vojnim nasiljem, kakršno je obvladovalo 2. svetovno vojno, 
spremenil tudi odnos do smrti, zato ta verjetno ni imela več enake teže 
kot danes. 

 55 Slovenski poročevalec, l. VI, št. 61, 30. 6. 1945, str. 2; 1. 7. 1945, št. 62, str. 2.
 56 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 470, 522–523. Božo Repe, »Povojni sodni 

procesi«, str. 54–63.
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Raziskava, ki je žrtvam vojne podelila identiteto in skušala ugotoviti nji-
hovo usodo, je skušala zgodovinski stroki ponuditi izhodišče za strpnejše 
razprave o naravi druge svetovne vojne pri nas, vendarle pa ni zanemarljiv 
niti njen etični vidik. Po vseh letih raziskovanja lahko rečemo, da je ta 
morda še bolj razpoznaven.
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The YeAr 1945 – The rooTS AnD The conSequenceS of The 
blooDbATh in SloVeniA  
Summary

The treatise on the post-war bloodbath in 1945 in Slovenia is based on the victimology 
overview, i.e. on the list of names of victims of World War II and of the post-war massacres. 
This list was put together in the last 15 years at the Inštitut za novejšo zgodovino (Institute 
of Contemporary History) in Ljubljana. 
On the basis of this database an analysis of the bloodbaths of the defeated side, which took 
place immediately after the war, or more specific from May 1945 until the end of January 
1946, when at least 14.700 people lost their lives, is given. Although this research cannot 
answer all the open questions, it can at least give the basic picture of against whom the 
bloodbaths in 1945 were performed and how they were carried out. 
The historic research at home and in Europe show that the post-war bloodbaths were close-
ly connected with the wartime events. This was also the case in Slovenia. More than 97.000 
war victims and victims of the post-war violence in Slovenia were namely consequence of 
violent processes that were carried out after the occupation of Yugoslavia (Slovenia) by the 
neighbour countries, by the Axis countries. These countries divided Slovenia and intro-
duced more or less violent occupation systems, among which the German one was the most 
violent one. All these facts led to the establishment of armed fight against the occupying 
forces, which was developed under the communist leadership. Afterwards the development 
of revolutionary terror and collaboration of the anti-Partisan side set foundation for an 
environment in which the internal political differences escalated already in wartime as the 
civil fight between the Partisan (revolutionary) and anti-Partisan (antirevolutionary) side. 
Ten thousands of victims were killed by the occupation violence, whereas in the “internal 
Slovene” conflicts at least 13.200 more were executed. 
After the war bloodbaths were performed in Slovenia and in these bloodbaths at least 
13.422 people were killed without a legal proceeding, and only one percent were killed after 
being sentenced by the court. This was revenge, a collective punishment for collaborators, 
a time pressure at taking over and reinforcing the authorities by the communists and the 
final bloodbath with the supposed and the actual opposition. An intensive copying of the 
Soviet model was namely strongly present in the then Slovenia and Yugoslavia. 
The research, on which this treatise is based, tried to give the war victims their identity 
and to find out their destinies, so the numbers stated in this treatise are not just estimated 
numbers but they stand for real people. 

DAS JAhr 1945 – Die WurZel unD Die folgen  
Der Abrechnung  
Zusammenfassung

Der Artikel über die Nachkriegsabrechnung im Jahr 1945 in Slowenien basiert auf einem 
Opferforschungsüberblick, d.h. auf einer Namensliste der Opfer des 2. Weltkrieges und 
der Nachkriegsmassaker, die in den letzten 15 Jahren am Inštitut za novejšo zgodovino 
(Institut für zeitgenössische Geschichte) in Ljubljana zusammengestellt wurde. 
Der Beitrag setzt sich mit der Problematik der Abrechnung mit der besiegten Seite un-
mittelbar nach dem Krieg, genauer gesagt zwischen Mai 1945 und Ende Januar 1946, 
als wenigstens 14.700 Menschen ums Leben kamen, auseinander. Obwohl diese Studie 
nicht alle offenen Fragen beantworten kann, kann sie wenigstens einen Umriss davon 
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geben, gegen wen im Jahr 1945 die Abrechnung gerichtet wurde und wie sich durchge-
führt worden ist. 
Die geschichtlichen Studien im Inland und in Europa zeigen, dass die Nachkriegsabrech-
nung eng mit den Zwischenkriegsereignissen verbunden war. Das gilt auch für Slowenien. 
Mehr als 97.000 Kriegsopfer und Opfer der Nachkriegsgewalt waren in Slowenien näm-
lich die Folge zahlreichen Gewaltprozesse, die sich nach der Okkupation Jugoslawiens 
(Sloweniens) durch die Nachbarsstaaten, durch die Achsenmächten, ereigneten. Die Ach-
senmächte zerteilten Slowenien und führten mehr oder weniger gewaltsame Okkupati-
onssysteme ein, von denen gerade das deutsche das gewalttätigste war. Dies alles führte 
zur Entstehung eines bewaffneten Antiokkupationswiederstandes, der sich unter der kom-
munistischen Leitung entwickelte. Später führten das Auftreten des Revolutionsterrors 
und der Kollaboration des Antipartisanenpoles zur Entstehung einer Umgebung, in der 
die innenpolitischen Auseinandersetzungen noch während des Kriegs zu einem Bürger-
kampf zwischen der Partisanen- (der revolutionären) und der Antipartisanenseite (der 
antirevolutionären Seite) führte. Bis Kriegsende forderte die Besatzungsgewalt mehrere 
zehntausende Opfer, wozu noch wenigstens 13.200 Menschen zum Opfer des „zwischen-
slowenischen“ Konflikts wurden. 
Nach dem Krieg ereignete sich in Slowenien eine Abrechnung, in der wenigstens 13.422 
Menschen ohne ein Gerichtsverfahren getötet und nur ein Prozent nach einem Gerichts-
urteil hingerichtet wurden. Die Gründe für eine solche gewalttätige Abrechnung sind 
vielschichtig. Es handelte sich um Rache, um eine kollektive Strafe für Kollaborateure, 
einen Zeitdruck bei der Machtübernahme und Machtstärkung der Kommunisten und 
um die endgültige Abrechnung mit der scheinbaren und tatsächlichen Opposition. Man 
könnte nämlich damals ein Slowenien und Jugoslawien eine intensive Nachbildung des 
sowjetischen Models erkennen. 
Die Studie, auf derer Basis dieser Artikel entstanden ist, verleite den Kriegsopfer ihre Iden-
tität, versuchte ihre Schicksale festzustellen und deswegen sind die im Artikel angeführten 
Zahlen nicht bloß eine Einschätzung, sondern sie stehen für echte Menschen. 
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šanska beseda per novi maši častivrednega gospoda Stepišnik Jakoba. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 83=48(2012), 4, str. 84–101
Prispevek opozarja na A. M. Slomška in na njegovo ustvarjalno vlogo pri oblikovanju 
slovenskega pripovednega jezika sredi 19. stoletja. Ob pregledu pomembnejših soča-
snih literarnih programov predstavlja ugotovitve, kako je Slomšek v pridigi uresni-
čeval njihova temeljna načela in tako pridigo postavljal na raven literarne zvrsti. Ob 
slogovni analizi prispevek dokazuje, da je Slomšek v svojih pridigah postavil zahtevna 
literarna merila na skladenjski in stilistični ravni ter tako pomembno sooblikoval 
slovenski umetnostni jezik. Ob teh ugotovitvah tudi dokazuje, da se je s premišljeno 
izbranimi stilno-ubeseditvenimi postopki znal približati in prilagoditi konkretnemu 
naslovniku, njegovim sposobnostim, potrebam in pričakovanjem ter hkrati gojil in 
ustvarjal kultiviran jezik. 
Ključne besede: zgodovina slovenskega jezika, Slomšek, pridiga, slogovna analiza, 
zgradbene značilnosti, naslovnik
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Cvetka Rezar: The Stylistic Characteristics of Two Slomšek’s Sermons. “Poduk za be-
rače” and “Keršanska beseda per novi maši častivrednega gospoda Stepišnik Jakoba”. 
Review for History and Ethnography, Maribor 83=48(2012), 4, pp.  84–101
This article emphasises the person of A. M. Slomšek and his creative role in shaping 
of the Slovene narrative language in the middle of the 19th century. Looking through 
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the most important literary programmes of that time the article presents the findings 
of how Slomšek, while preaching, realised their basic principles and in this way also 
raised sermons on the level of a literary genre. With a stylistic analysis the article 
proves that Slomšek in his sermons set high literary standards on the syntactic and 
stylistic levels and in this way played an important role in co-shaping of the Slovene 
artistic language. On the basis of these findings the article also proves that, with 
clever use of stylistic and verbalisation procedures, Slomšek was able to approach 
and to adapt to a concrete addressee, to his/her comprehension abilities, needs and 
expectations; at the same time he was also able to take care of a cultivated language 
as well as to shape it. 
Key words: history of the Slovene language, Slomšek, sermon, stylistic analysis, struc-
ture characteristics, addressee

uvod

Pregled slovenskega cerkvenega govorništva1 dokazuje, da ima sloven-
ska pridiga bogato zgodovino. Čeprav se zdi, da je v vsem svojem pestrem 
zgodovinskem razvoju le redko presegla zakonitosti zgolj nabožnega slov-
stva in dosegla merila umetniškega, nam podrobnejši pregled potrjuje, 
da gre za premišljeno oblikovana besedila – tudi skladna z zahtevnimi 
literarno estetskimi merili, ki so tako po vidnejših piscih (Svetokriškem, 
Rogeriju, Basarju) kot tudi mnogih manj raziskanih pridigarjih2 zavze-
mala pomembno vlogo pri ustvarjanju umetniškega pripovednega jezika 
vse do sredine 19. stoletja, ko so se oblikovale prve posvetne pripovedne 
literarne zvrsti (Ciglerjeva prva slovenska povest Sreča v nesreči – 1836, 
Levstikov Martin Krpan – 1858). Ob tem dejstvu želi prispevek opozoriti 
na Antona Martina Slomška in na njegovo ustvarjalno vlogo pri oblikova-
nju slovenskega pripovednega jezika sredi 19. stoletja. Prispevek dokazuje, 
da je Slomšek vidno sledil aktualnim literarnim programom in njihove 
težnje uresničeval tudi v svojih pridigah ter tako oblikoval pridigo kot 
leposlovno zvrst.

literarnoteoretična opredelitev pridige

Martina Orožen ugotavlja, da je prav v pridižnih besedilih »iskati za-
četek slovenskega knjižnega pripovedništva, zlasti v baročni pridigi J. 

 1 Pregled je pripravil Anton Medved v Voditelju v bogoslovnih vedah (1906–1908).
 2 Nanje opozarja Martina Orožen, ki ugotavlja, da se v slovenski slovstveni zgodovini in 

literarni teoriji pomembna vloga pripisuje le baročnim pridigarjem, medtem ko so mnogi 
drugi pridigarji prezrti, npr. Japelj, Škerbinc, Šerf, Krempl, Slomšek (Orožen 2010: 312).
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Svetokriškega« (Orožen 2010: 315). Podobno tudi Marko Juvan prepozna-
va literarnorazvojni pomen slovenske baročne pridige v tem, da je bila 
»zarodišče pripovednoproznih postopkov« (Juvan 1989: 182). Kljub tem 
opredelitvam, ki potrjujejo pomembno vlogo pridige v razvoju in obliko-
vanju slovenskega leposlovja, je v slovenski literarni teoriji pridiga komaj 
omenjana. 

Slovenski literarni teoretiki pridigo literarnozvrstno različno opredelju-
jejo. Matjaž Kmecl jo uvršča v poučno-didaktično3 zvrst besedil. Označi 
jo kot verski govor za cerkveno rabo, versko vzgojen in praktično poučen. 
Med naslovniki omenja le preprostejšega poslušalca, zato mora biti pridiga 
nazorna in polna ponazoritev (eksemplov/zgledov). Pri tem še ugotavlja, 
da je »prav nazorno-abstraktna dvojnost pridižnega teksta, ki je bil dol-
ga stoletja ena redkih oblik javnega lit. življenja pri nas, bržkone močno 
vplivala na slovensko duhovno življenje in kasnejše lit. strukture« (Kmecl 
1996: 291–293). 

Janko Kos pridigo uvršča med polliterarne zvrsti, za katere ugotavlja, da 
»na mesto literarno-umetniške strukture stopi zgolj teoretično-miselna ali 
pa praktično-etična naravnanost k bralcu«, zaradi česar pride do »upada 
estetske razsežnosti, ki se omeji zgolj na nekatere kvalitete zunanje forme, 
zlasti sloga« (Kos 1994: 165–166). 

Martina Orožen pa opozarja, da se je od protestantske postile pridiga 
ustalila kot literarna zvrst, z razmahom v baročni dobi (zlasti ljudska ka-
pucinska pridiga). Pri tem še dodaja, da se od protestantizma dalje pridiga 
»pojavlja tudi kot tiskano besedilo, od prvotne razlage Svetega pisma (gr. 
Homilija), oziroma oznanjevanja verskih resnic (lat. predicare = oznanja-
ti), kateheze, pa se preobraža v umetnostno, leposlovno (vzgojno-poučno) 
namensko besedilo« (Orožen 2010: 315).

slomškova pridiga v odnosu do naslovnika 

Za večjo učinkovitost pridige je pomembno, da le-ta upošteva ko n-
kret nega naslovnika, ki mu je namenjena. Orožnova poudarja, da naj 
bi bila pridiga individualno slogovno in stilno različno ubesedena glede 
na sprejemnika. Na naslovnika deluje preko izbrane teme, aplikacije na  
sedanji življenjski trenutek in preko izvirne govorne ubeseditve, ki je 

 3 Kmecl pridigo uvršča med didaktične književne vrste, in sicer kot tip eseja (Kmecl 1977: 
308).
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zlasti za preprostega poslušalca zgled kulture govora (Orožen 2010: 315–
316).

Tega se je zavedal tudi Slomšek, saj so ga že v njegovem času sprejemali 
za odličnega govornika,4 ki je znal pritegniti pozornost naslovnika. Sodob-
ne raziskave njegovih pridig lahko to le potrdijo – »Slomšek je bil izjemno 
izviren slovenski pridigar, zakoreninjen v domači zemlji, s posluhom za 
komunikativnost s poslušalcem« (Orožen 2010: 312). 

Na temeljno upoštevanje naslovnika je Slomšek opozoril v Vajah cerk-
vene zgovornosti,5 kjer najprej poudarja, da mora govornik naslovnika 
dobro poznati6 – »Kdor ljudi prav pozná in jih v pravem kraju in času 
prijeti vě, on vse opravi« (Drobtinice 1862: 18). Šele ob dobrem poznavanju 
naslovnika se govornik zave pestrosti njegovih interesov in sposobnosti, 
zaradi česar jim mora oznanjeno tudi na ustrezen način posredovati, da 
lahko doseže želen učinek – »Naj se ravno resnica in pravica ne preme-
njate, premenja se pa lice (podoba) poduka po okolnostih časa, dogoda in 
poslušateljev; kajti ni vsaka jed za vse ljudi, ako so ravno vsi živeža po-
trebni. Deci se daja mlečnati močnik, težakom pa žganci in močni kruh« 
(Drobtinice 1862: 31). Slomšek se je zavedal, da je treba naslovniku prila-
goditi slog vplivanja in prepričevanja tudi glede na njegovo izobraženost 
– »Priprostim ljudem se lohkeje skoz serce v glavo — kakti skoz glavo v serce 
pride; se serze vname, se lehko tudi glava razjasne; je serce terdo, tudi glava 
mračna ostane. — Niso tvoji poslušatelji prebrisane glave, dokazuj jim v 
dostojnih podobah in izgledih; pretenki dokazi se ne primejo preprostih 
ljudi« (Drobtinice 1862: 29).

Ne le v teoretičnih izhodiščih, temveč tudi v praksi se je znal popol-
noma prilagoditi naslovniku in spretno izrabljal jezikovne zmožnosti, s 
katerimi je ubesedil nauk glede na naslovnikove potrebe, pričakovanja in 
sposobnosti (Jesenšek 2003: 675) ter hkrati ohranjal kultiviran jezik. Izha-
jal je iz naslovnikovih izkušenj in oznanjen nauk apliciral na naslovnikov 
konkretni življenjski trenutek.

 4 Slomškovi življenjepisci poročajo, da so bile njegove pridige množično obiskane in da so 
ga verniki prihajali poslušat od blizu in daleč (Kosar 1863: 145, 147).

 5 Gre za prvi slovenski priročnik cerkvenega govorništva, ki ga je Slomšek pripravil za 
bodoče duhovnike in ga objavil v Drobtinicah (1862: 3–46).

 6 Podobno je opozarjal tudi Levstik, ko je zapisal »učimo se jezika in ljudstva« (Levstik 
1990: 27).
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Slogovna analiza izbranih Slomškovih pridig7 opozarja na literarna 
merila, ki jih je Slomšek ustvarjal na skladenjski in stilistični ravni ter jih 
premišljeno uresničeval tudi glede na konkretnega naslovnika oziroma 
njegove sposobnosti, izkušnje, potrebe in pričakovanja. 

slogovne značilnosti pridige za preprostega naslovnika 

Slomškova pridiga Poduk za berače8 je namenjena preprostemu, neizo-
braženemu naslovniku, to je jasno izraženo že v naslovu. Slomšek v izbrani 
pridigi izhaja iz stvarne podobe vsakdana in preko tega naslovnika v pre-
prostem realističnem slogu vodi do duhovne resničnosti. Preko prepro-
stih podob ubeseduje duhovne vsebine in jih naslovniku približa na njemu 
doumljiv način. Čeprav na eni strani naslovnika uči, svari in prepričuje 
odločno, neustrašno, strogo in brez olepševanja, na drugi strani pokaže do 
njega tudi oseben, ljubeč očetovski odnos, ki izraža skrb in sočutje, s čimer 
se želi naslovniku še bolj približati (Bojim se za vas; 509). V pojasnjevanju 
in utemeljevanju je jasen in nazoren ter prilagodljiv življenjski izkušnji 
naslovnika. Duhovno in abstraktno izrazi s preprostimi sporočevalnimi 
sredstvi, predvsem po načelih analogije in metafore. Skladenjsko gre za 
preprosto grajene večstavčne skladenjske strukture.

Besedilna zgradba pridige

Za naslovom sledi uvodni moto, svetopisemski citat, s katerim Slom-
šek pritegne pozornost naslovnika – berača, ki ga poziva na gostijo, to pa 
razširi v uvodnem delu. Pridiga je razdeljena na štiri premišljeno obliko-
vane, vsebinsko zaokrožene (naslovljene) dele, ob katerih avtor didaktično 
podaja nauk: v prvem delu (Vbogih vesel poklic) najprej ustvarja primerno 
pozitivno razpoloženje, s katerim že na začetku pritegne poslušalčevo po-
zornost in ga pripravi za dojemljivost duhovne resničnosti. Naslovniku 
predstavi pozitiven, spodbuden pogled na njegovo življenjsko situacijo. 

 7 V slogovni analizi sta bili upoštevani dve Slomškovi pridigi iz zbirke Krščanska beseda 
Antona Martina Slomška (2000). Gre za eno novejših zbirk Slomškovih pridig, ki nastaja-
jo z željo približati Slomškovo besedo sodobnemu bralcu. Pridige so bile izbrane glede na 
različno tematiko in glede na različne naslovnike (izbor je pripravil dr. Marjan Turnšek) 
ter jezikovno posodobljene (posodobitev pripravil dr. Marko Jesenšek).

 8 Pridiga je bila objavljena v Drobtinicah (1862, 47–55), rokopis pa hrani Nadškofijski arhiv 
Maribor (Slomškov fond XXIII-A, 48).

 9 Številke ob navedku pomenijo stran iz tiskanega vira.
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V drugem delu (Beračev posebne dolžnosti) naslovnika resno opozori na 
njegove dolžnosti, v tretjem delu (Osem poglavitnih grehov beraških) pa 
ga brez olepševanja seznani s spiskom grehov, ki se jih mora obvarovati. 
V četrtem, zadnjem delu (Naročilo beračem) poda konkretna navodila in 
smernice, po katerih naj se naslovnik trudi živeti. Vsi štirje deli so med 
seboj vsebinsko povezani in delujejo kot celota, saj so med posameznimi 
sklopi vsebinski prehodi, ki vključujejo povzemanje prejšnjega sklopa in 
vpeljavo naslednjega. Pridigo v sklepu zaključi s pozivom k molitvi in na-
vedbo molitvenega obrazca.

Skozi celotno pridigo se Slomšek osredinja na življenjsko stvarnost 
naslovnika in jo sooča z evangeljskimi navedki, s katerimi utemeljuje in 
presoja njegova pozitivna oziroma negativna ravnanja. S prepletanjem 
stvarnega in duhovnega poglablja misel in preko tega naslovnika usmerja 
k poboljšanju.

Vzpostavljanje stika z naslovniki: v pridigi se pojavi le en primer, s ka-
terim Slomšek ogovori naslovnike oziroma jih poimenuje (vi berači). Na-
slovnike nagovarja v edninskih in tudi v množinskih oblikah (Kterimu 
grehu ste kaj vdani?). 

Upovedovanje vplivanjske vloge in prepričevanja: namen Slomškove 
pridige je naslovnikom – beračem predstaviti vrednost njihove življenj-
ske situacije in jih hkrati spodbuditi k preobrazbi življenja. To uresniču-
je predvsem s preprostimi jezikovnimi sredstvi. Za izražanje zapovedi in 
omiljenih ukazov uporabi velelne trdilne oblike, večinoma v 2. os. ed., s 
čimer želi poudariti, da nagovarja vsakega posameznika (pomisli, posvari, 
poduči), in redko v 2. os. mn. (varujte se); kadar je vključen sporočevalec, 
pa uporabi 1. os. mn. (pokleknimo). Nujnost posredno izrazi z naklonskimi 
zvezami glagola imeti in nedoločnika (za vsako veliko noč imate iti k iz-
praševanju in nauku k svojemu fajmoštru; 54). Prepoved izrazi z velelnimi 
nikalnimi stavki v 2. os. ednine (ne mermraj) oziroma množine (ne lazite 
po svetu), občasno tudi z vzkliki (Oh, nikar tako!). V izbrani pridigi na 
naslovnika pogosto vpliva tudi z zvezami, ki neposredno kažejo na dolž-
nost (za to pa si dolžen Boga prositi de ne ostaneš dolžnik; 49). Iz potrebe 
po čim večji jasnosti in razumljivosti pogosto dolžnosti sistematično niza 
v okrnjenih neglagolskih stavčnih strukturah, nato pa vsako posebej po-
jasni in utemelji (Dolžnosti vbogih so velike: 1. Zadovoljnost z svojim rev-
nim stanom /…/ 2. Zadovoljnost z dari /…/ 3. Za dobrotnike svoje pridno 
moliti /…/ 4. Poterpežljivo terpeti /…/ 5. Za svatovsko oblačilo skerbeti; 48). 
Ob dolžnostih podobno naslovnika neposredno opozarja tudi na njegove 
potrebe (Tudi dobre dela duhovske in telesne so vam potrebne; 50) in na 
greh (Otroke v beračijo pošiljati, alj pa z seboj jemati je velik, velik greh; 53). 
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Na naslovnika učinkuje tudi z zvezami, ki izražajo priporočila (Ravno to 
tudi vam priporočam; 55), za izražanje želja in prošenj pa uporabi členico 
naj v povednem naklonu (Za dobrotnike svoje pridno moliti, naj jim Bog 
poverne; 49). 

Kot učinkovito sredstvo vplivanja uporablja retorična vprašanja, in sicer 
neposredna, avtorska (Ali ni resnica, de so berači, ki Boga pozabijo, hujši od 
peklenskega sovražnika? 53), redko tudi posredna, ki jih vključi v zglede iz 
drugih virov (Kako bi naji tolika dobrota božja ne ganila? 52). Z nizanjem 
retoričnih vprašanj stopnjuje oziroma poglablja misel (Kako je pa sv. berač 
Servulj vbogaime dajal? Kako vboga vdova svoja dva beliča v tempelni? 50). 
Retorična vprašanja pogosto vključujejo tudi odgovor (Moj Bog! kako bo pa 
vbožec vbogaime dajal? Prav lehko. 50). Da bi bil čim bolj razumljiv neizo-
braženemu naslovniku, skozi celotno pridigo sistematično gradi razlago s 
pomočjo vprašanj in odgovorov – vprašanju sistematično naniza več odgo-
vorov (Zakaj je Bog berače (vbožce) stvaril? Zato, de bi Jezusa posnemali /…/ 
Zato, naj bi si ložej nebesa služili; 47–48). Kratkim in jedrnatim odgovorom 
sledi pojasnilo, razlaga, podkrepljena z navedki oziroma zgledi. 

Slomšek pogosto prepričuje tudi s pogojevanjem (Če njega prijatla ima-
te, ne bodete stradali, ne na duši, ne na trupli; 54) in opozarjanjem na po-
sledice (začnite prav lepo Bogu služiti, de ne pridete v pekel; 54), kar ubesedi 
v pogojnih stavkih (keršansko vboštvo se ima na dveh ramah nositi: perva 
je pobožnost, druga poterpežljivost. Ako nimaš ene alj pa nobene tih ram, 
ne prideš v nebesa, če si ravno reven berač; 48). 

Slomšek argumentacijo večinoma podpre z medbesedilnimi navedki, 
predvsem s svetopisemskimi citati (Blagor vbogim v duhu), ki jih opremi 
z navedbo svetopisemskega vira. Uvaja jih z glagolom rekanja v sedanjiku 
(zato pravi Jezus) ali s sedanjim deležnikom na -č (Jezus Kristus /…/ vas 
vabi, rekoč), lahko pa tudi z glagolom velevanja, s čimer še okrepi legitim-
nost povedanega (»Dajte, in se vam bo dalo«, veli Jezus. 50). Dodaja tudi 
citate svetnikov in cerkvenih očetov (»Za vboštvo se nebesa kupijo.« S. Avg.). 
Poleg neposrednih citatov uporabi tudi posredne navedke, v obliki odvis-
nega poročanega govora (Mašnik R. K. pišejo, de so berača poznali …). Za 
ponazoritev in podkrepitev argumentacije uporabi veliko zgledov, s čimer 
poskuša nauk čim bolj konkretizirati, da bi bil bolj razumljiv preprostemu 
naslovniku. Uporabi svetopisemsko zglede, npr. iz Jezusovega življenja, ob 
katerih po načelu analogije vzporeja življenjsko situacijo z naslovnikovo 
(Izvoljil si je za rojstvo sromaški hlev, ki še njegov ni bil; mater vbogo devico, 
rednika vbogega rokodelca; 48). Vključi tudi preproste prigode in anekdote, 
ki so naslovniku blizu, npr. po kraju dogodka (npr. o beraču in brodniku 
ob Dravi) in po življenjski situaciji (V Parizi je umerl berač od same lakote, 
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v njegovem plevnki so pa najdli 9000 frankov; 51). Pogosto navaja predvsem 
resnične zgodbe (Takega berača sleparja so na Vogerskem spazili; 52), njiho-
vo verodostojnost pa okrepi tudi z navedbo vira (Novice 1857, 96). Zaradi 
čim večje pritegnitve naslovnikove pozornosti takšne zglede pogosto uvede 
z retoričnim vprašanjem (Veste, kaj se je izberljivimu beraču na Dravi zgo-
dilo?). V zgledih uporabi preprost pripovedni slog pripovedovanja v prete-
kliku, pogosto tudi v dramatičnem sedanjiku, s katerim naslovniku živo 
približa dogajanje iz preteklosti. Uporabi tudi premi govor z dobesednimi 
navedki, da bi se naslovnik čim bolj vživel v zgodbo, to pa bi posledično 
nanj tudi bolj učinkovalo. Zgledi so lahko razviti v daljše zgodbe oziroma 
zgoščeni v preproste, kratke zglede (Lokman, imenitni mož, si ni imel z čim 
obutele kupiti, in je bil silo žalosten bos hoditi. Videl je vbošca brez nog, in je 
rad brez čevljev hodil; 50). Med zgoščenimi zgledi pogosto navaja življenje 
svetnikov, pri čemer premišljeno izbere določeno lastnost svetnika in jo 
izpostavi kot spodbudo naslovniku v njegovi življenjski situaciji (Tako se je 
sv. Franc Seraf. vsemu odpovedal, de bi ložej prav Bogu služil; 48). Slomšek 
se poskuša s takšnimi zgledi približati življenjski izkušnji naslovnika in mu 
preko analogije posredovati moralno sporočilo in vodilo. Medbesedilnost 
se kaže tudi v rabi primer in aluzij, povezanih s svetopisemskim svetom 
(Poterpežljivo terpeti vboštvo, bolečine in zaničevanje, kakor vbogi Lazar 
pred pragom bogatina; 50). 

zunanja in notranja besedilna členjenost

V posameznih primerih je besedni red podrejen zvočnemu ujemanju 
(rimi) (Bolje z Lazarom poterpeti, kakor z bogatinom v peklu goreti; 50). 
Stilno zaznamovana je tudi stava levega ujemalnega prilastek (lenoba tele-
sna, službi božji, zanikarnost duhovska). 

V izbrani pridigi se kažeta jasnost in sistematičnost pri razvrščanju vse-
bine, to je uresničeno z uporabo številk in črk. S tem želi biti Slomšek čim 
bolj nazoren in posledično bolj razumljen pri preprostem naslovniku. 

Retorična oblikovanost pridig se kaže v rabi naslednjih jezikovnih sred-
stev: pojavljajo se parafraze s sopomenskimi izrazi (berače (vbožce), iz opo-
roke (testamenta)) in perifraze (Dober Bog, kralj nebeški; 47; Jezus Kristus, 
beračev plačnik in naj boljši prijatel; 54). Občasno se pojavljajo primeri 
antitetičnosti (Bil je bogat, pa je za nas vbožec postal. / mladi berač, stari tat 
/ Kako lepa je ta hvaležnost sv. Frančiška! Kako gerda pa nehvaležnost mars-
kterega berača!), redko tudi paralelizem stavčnih členov (otroke v beračijo 
poslati, alj pa z seboj jemati je velik, velik greh) in skladenjskih struktur 
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(Veliko vas še prav ne vě, zakaj je na svetu, veliko se vas že dolgo, lehko še 
nikolj prav spovedalo ni). 

Stilna zaznamovanost se na leksikalni ravni kaže v izboru čustveno 
zaznamovanih pridevnikov, s katerimi vzporeja lastnosti izbranih zgledov 
z življenjsko situacijo naslovnika (mater vbogo devico, rednika vbogega ro-
kodelca, siromaški pastirji). Čustveno zaznamovani so tudi pridevniki, ki 
izražajo pozitivno (dober Bog) in negativno (hud jezik, gerda lažnivost) ter 
pomanjševalnice (kruhek, kosci, škrateki, skorjice, bratec). Na skladenjski 
ravni se čustvena zaznamovanost kaže v vzkličnih stavkih (Kako lepa je ta 
hvaležnost sv. Frančiška! Kako gerda pa nehvaležnost marskterega berača! 
52) oziroma v pastavčnih strukturah (Moj Bog! kako bo pa vbožec vbogaime 
dajal? 50), ki so obogateni z medmeti (Oh, nikar tako!). 

Opozarjam še na druga retorična sredstva, ki se na leksikalni ravni 
kažejo predvsem v pomenskih prenosih (veliko bolj umazani in raztergani 
ste morebiti na duši, kakor na truplu; 47). Pojavljajo se posamezne primere 
(prispodobe) iz stvarnega sveta (keršansko vboštvo se ima na dveh ramah 
nositi: perva je pobožnost, druga poterpežljivost; 48), preproste primere iz 
živalskega sveta (kakor neumna živina gostokrat za kakim plotom umerjejo; 
53) in primere, ki so vzporedne življenjski situaciji naslovnika, reveža (bil 
je v tempelni darovan in odkuplen, kakti nar veči vbožec; 48). Kadar upo-
rabi prenesen pomen, ga tudi jasno in preprosto razloži naslovniku (Za 
svatovsko oblačilo skerbeti, de bote pripravleni, kedar vas neb. kralj pokliče. 
Kakšno pa je to oblačilo? a) Posvečujoča gnada božja, ktiro si preskerbiš, ako 
se pogosto in vredno spoveš … 50). Pojavljajo se tudi metafore (beraška pa-
lica, na smertni posteli, morje večniga veselja) in občasno ukrasni pridevki 
(borno kosilo, gerda lažnivost, prijazna senca, trudno glavo) ter stalne zveze 
iz ljudskega okolja (Kakšno življenje, takšna smert! / Taki imajo svojo dušo 
naprodaj; / hišo kolneš in skoz devet far raznašaš).

slogovne značilnosti pridige za izobraženega naslovnika 

V izbrani pridigi Kerſhanſka beſeda per novi maſhi zhaſtivredniga 
goſpoda Shtepiſhnik Jakoba10 prepoznavamo tako izobraženega naslov-
nika, duhovnike, posebej novomašnika,11 in neizobraženega, vernike, 
ki so se udeležili nove maše. Med slednjimi je težje opredeliti njihovo  

 10 Pridiga je bila objavljena v Mnemosynon slavicum (1840), original pa je shranjen v Nad-
škofijskem arhivu v Mariboru (Slomškov fond XXIII-A, 32).

 11 V rokopisu v naslovu pridige posebej izpostavi njegovo izobraženost – »Pridiga per novi 
maſhi zheſtivredniga viſokouzheniga Jakoba Shtepiſhnika« (Slomšek XXIII-A, 32).
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(ne)izobraženost, saj so bili ob poslušalcih celjskega mestnega okolja, ki je 
bilo verjetno bolj izobraženo, zagotovo prisotni tudi preprostejši verniki.12 

S slogovnega vidika je v ospredju močna poetizacija jezika, ki se na 
leksikalni ravni odraža v različnih stopnjah prenosa vsakdanje besede v 
abstraktno sobesedilo. Na skladenjski ravni gre za stilno zaznamovan bese-
dni red in za besedne zveze, obogatene s številnimi prilastki (zheſtivredniga 
viſokouzheniga goſpoda Jakoba), na ravni stavčne skladnje pa prevladujejo 
večstavčne strukture, bogato razvejane s priredji in podredji.

Slog je izredno živ, sočen, napolnjen s pesniškimi figurami in bogatejši 
kot pri pridigi za preprostega naslovnika. Slovesnost okoliščin in narava 
dogodka (slovesnost nove maše) se odražata v slovesnem in bolj vzvišenem 
slogu, s čimer avtor občasno presega vsakdanjo stvarnost in poskuša na-
slovnika dvigati k doživljanju onstranskega. 

Besedilna zgradba pridige

Zgradba pridige je klasično strukturirana na uvod, jedro in zaključek, 
to pa je celo opaznejše kot v prejšnji pridigi. Naslovu sledi moto, sveto-
pisemski citat in nato uvod, ki v izredno poetičnem, alegoričnem slogu 
ustvarja slovesno razpoloženje in z zanosnim opisom pritegne pozornost 
poslušalcev ter jih uvede v prazničnost, nevsakdanjost dogodka. S kopico 
retoričnih vprašanj se avtor sprašuje, kaj je vzrok veselemu razpoloženju, 
ki prevzema mesto Celje. S temi nizi misel vse bolj poglablja in naslov-
nika pripelje do razkritja vzroka tega veselja – praznovanje nove maše. 
Sledi avtorjeva osebna izpoved doživetij ob ponovni vrnitvi v mesto, ki je 
pomembno zaznamovalo njegovo otroštvo. V ospredju so predvsem no-
stalgična občutja žalosti, ki pa jih avtor s slavospevom obrne v veselo raz-
položenje (Oj, tak oternite ſi, bratje! ſolse ſvoje, saſliſhite beſede moje; veſelo 
peſem doneſ bom povedal; 142). Sledi namen pridige oziroma izpostavitev 
osrednje misli (vam pokashem maſhnika kakor angela miru ino ſprave med 
Bogam ino ljudmi; 142), ki jo med pridigo večkrat ponovi oziroma z njo 
zaključuje vsebinsko zaokrožene dele. Razlago napove v dveh delih, ki tudi 
predstavljata delitev jedra na dva dela.

V prvem delu, ki ga spet razdeli na dva vsebinsko zaokrožena dela, 
najprej predstavi duhovnika kot prinašalca miru od rojstva do smrti. Kot 
nasprotje tej vlogi duhovnika predstavi odziv ljudi, pri čemer se opira na 
konkretne zglede iz stvarnega sveta. Sledi neposredni obrat k poslušalcem 

 12 V enem ogovoru prepoznavamo, da gre za širšega naslovnika: »vi ſtarejſhi /…/ vi 
goſpodarji /…/ vi kriſtjani« (149).
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in čustveno zaznamovan poziv k ohranjanju katoliške vere in spoštovanju 
duhovnikov, kar spet podkrepi s številnimi argumenti. Na koncu tega dela 
naredi vsebinski prehod in napove tematiko drugega dela.

V drugem delu predstavi duhovnika kot angela miru in sprave, ki pred 
Bogom moli za človeka. Misel uvede s svetopisemsko pripovedjo, ob kateri 
najprej izpostavi vlogo duhovniške molitve. Ob tej vlogi se obrne k poslu-
šalcem in jih opozori na njihove dolžnosti. Potem predstavi vlogo duhov-
nika kot darovalca sv. maše. Pomen tega podkrepi s konkretnim zgledom 
in se zopet obrne na naslovnika ter ga opozori na neprimeren odnos do 
maše in ga pozove k spoštovanju in ohranjanju tega obreda. 

Sklepni del pridige zopet vsebinsko razdeli na več delov. V prvem delu 
nameni sklepne besede širšemu naslovniku, vernikom, ki jih predvsem 
pozove k spoštovanju duhovnikov. Drugo sklepno misel nameni duhov-
nikom in jih opozori na njihove sovražnike, vendar misel zaključi s spod-
budo. Tretjo, najdaljšo sklepno misel pa nameni novomašniku. Kaže se 
izredno oseben, celo ljubeč očetovski odnos. V tem nagovoru izpostavi 
predvsem dve prošnji, naj zavzeto oznanja božji nauk in naj ohranja zve-
stobo Jezusu in Katoliški Cerkvi. Sklep zaključi s ponovitvijo izhodiščnega 
svetopisemskega mota. 

Vzpostavljanje stika z naslovniki

V izbrani pridigi se pojavi veliko različnih razgibanih ogovornih oblik, 
ki se razlikujejo tudi glede na konkretnega naslovnika. Kadar se avtor 
obrača na vse poslušalce, uporabi izraze, ki kažejo na versko (o kriſtjani!), 
narodno (Oj vi preljubi Slovenzi, moji rojaki) in sorodstveno opredelitev, 
predvsem z vidika vernikov v odnosu drug do drugega (ljubi bratje ino 
ſeſtre). Naslovnike ogovarja tudi z izrazi, ki izkazujejo metonimičen prenos 
človekove duhovne plati na človeka samega (O kerſhanſke duſhe!). Oblike 
teh ogovorov so običajno okrepljene z medmeti in besednozvezno bogato 
razširjene s pestrimi prilastkovnimi določili, ki izražajo čustven, ljubeč 
odnos (preljubi) in pripadnost (moj). Pojavljajo se tudi metaforični prenosi 
(Vi pa drago odkuplene duſhe Kriſtuſove). Podobne oblike uporabi tudi pri 
naslavljanju duhovnikov (Oh, vi boshji angeli; 144; O vi poklizani maſhniki 
boshji, osnanvavzi boshje miloſti, pa tudi boshje pravize; 145). Ogovorne 
oblike duhovnikov izražajo prijateljski odnos (moji zheſtivredni bratje;), 
kadar pa se obrača na novomašnika, je še bolj oseben in očetovsko ljubeč 
(preljubi moj Jakob! / Preljubi moj duhovſki brat! / ti, moj mladi brat, novo 
poſvezhen nameſtnik boshji!). 
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Upovedovanje vplivanjske vloge in prepričevanja

Slomšek se v izbrani pridigi obrača tako na vernike, da bi jim pred-
stavil pomembno vlogo duhovnika za življenje vsakega posameznika, kot 
tudi na duhovnike, da bi jih utrdil pri izvrševanju njihovega poslanstva. 
Na naslovnike skuša vplivati z izražanjem zapovedi oziroma omiljenih 
ukazov, to pa upoveduje s trdilnimi velelniškimi oblikami za 2. os. mn. 
(poſvezhujte, opravljajte, pridite, odpodite), kadar pa želi vplivati na osre-
dnjega naslovnika – novomašnika, takrat uporabi edninske oblike (pogléj, 
prepizhuj, proſi, ſvari). Prepovedi so uresničene v velelnih nikalnih oblikah, 
prav tako v 2. os. ed. (ne porajtaj, ne jenjaj, ne posabi) oziroma mn. (ne sa-
molzhite). Posredno velevanje izrazi z naklonskimi zvezami glagola imeti 
in nedoločnika ( ſpoſhtovati ſe imajo nameſtniki boshji; 147), z glagolom 
morati in nedoločnikom ( ſpoſhtovati ſe morjo nameſtniki boshji; 147) in z 
zvezami, ki kažejo neposredno na dolžnost (njih poſhtovati ino poſluſhati 
je ſveta dolshnoſt; 142) oziroma potrebo (Akó pak hozhete kriſtjani vi, naj bi 
vam ſvete molitve nameſtnikov boshjih pomagale, vam je potreba dveh rezhi; 
148). Neposredno izrazi tudi želje oziroma prošnje (druga moja proſhnja 
je, dershi ſe sveſto Jesuſa ino njegove ſvete katolſhke zérkve; 154), posredno 
s členico naj v povednem naklonu (le ſamo ena beſeda nam naſhe ſerze naj 
povsdigne, naj naſ ſerzhne ino veſele ſtori; 153). 

Kot učinkovita sredstva za vzbujanje pozornosti in za prepričevanje so 
tudi v tej pridigi uporabljena retorična vprašanja, vendar ne tako pogo-
sto kot v prejšnji. Zaslediti je predvsem neposredna, avtorska (Kaj bom 
pa tebi povedal, preljubi moj Jakob! mladi shenin ſvete kerſhanſke zérkve, 
novopoſvezhen nameſtnik Kriſtuſov? 153), nekatera imajo vključen tudi 
odgovor (Kdo nam pomaga toliko ſovrashnikov mozhi ſrezhno premagati? 
Bogu poſvezheni maſhniki; 148). Slomšek uporabi tudi druga sredstva pre-
pričevanja, zlasti (ne)posrednega pogojevanja in navajanja posledic, to pa 
je jezikovno izpričano z rabo osebkovih odvisnikov z veznikom kdor (Kdor 
bres prave pokore na miloſt boshjo greſhi, bo tudi bres miloſti boshje vmerl; 
145) in s pogojnimi stavki (Ako hozhete, de bi molitve maſhnikov per Bogu 
sa vaſ vſliſhane bile, je potreba, de jih vi s’ ſvojmi proſhnjami podpirate; 149). 

Slomšek za učinkovitejšo argumentacijo pogosto vključuje svetopisem-
ske citate (z navedbo vira) in citate cerkvenih očetov (npr. Avguština, Kri-
zostoma). Za ponazoritev in podkrepitev nauka uporabi tudi zglede, ki jih 
povzema iz Svetega pisma (npr. o boju Izraelcev z Amaleki, o Abrahamu), 
iz življenja svetnikov (npr. o sv. Lucianu), nekaj pa tudi splošno zgodovin-
skih. Večina zgledov je razširjenih v zgodbe, posamezni pa so zgoščeni 
v obseg ene povedi (Tako je hudoben kralj Antijoh sazhél moliti, ino ſvete 
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obljube délati, kedar ga je pravizhen Bog vdaril ino ponishal, alj hudobnesh 
je moral vmreti, ino ni vſ liſhan bil; 149). Pisani so v pretekliku ali v dra-
matičnem sedanjiku (oz. v kombinaciji obeh), tako prevladuje pripovedni 
slog, ki ga pogosto dramatizira in obogati z mnogimi podrobnostmi in 
nazornostmi (npr. o preganjanju duhovnikov na Francoskem), da si lahko 
naslovnik situacijo čim bolj živo predstavlja. Zgledi in medbesedilni na-
vedki so občasno pisani v premem govoru s spremnimi stavki, z glagolom 
rekanja ( ſveti Janes govori; 144) ali z njegovim deležnikom (je /…/ isrozhil, 
rekozh; 143), in z dobesednimi navedki (Sveti maſhnik povsdigne ſvoje ozhi 
proti nebeſam, ſaj rok povsdigniti ni samogel, ino sazhne is dna ſvojiga ſerza 
moliti, rekozh: »Vezhni Bog! vſiga nam menka, zheſar je ſizer k’ daritvi ſvete 
maſhe potreba« 150). Na koncu zgledov avtor ponovi nauk, trditev, ki jo 
je želel ponazoriti. Medbesedilnost se kaže tudi v rabi topičnih primer in 
aluzij, povezanih s svetopisemskim svetom (bodi ſerzhen, kakor ſveti Peter, 
gorézh sa boshjo zheſt, kakor ſveti Pavl, terden kakor ſveti Jakob, pa tudi 
ljubesniv kakor ſveti Janes; 154).

Zunanja in notranja besedilna členjenost

Besedni red je pogosto podrejen zvočnemu ujemanju (rimi), kar 
ustvarja poetičen slog (pa kedar ſe po meſti ogledujem, ino rajne zhaſe 
premiſhlujem;142; Oj, tak oternite ſi, bratje! ſolse ſvoje, saſliſhite beſede moje; 
142; Bres vſiga ſtrahu v’ ſvoji ſveti ſ lushbi ſtoj, ino ſovrashnikov ſvete vére ni-
kar ſe ne boj; 153). Stilno zaznamovan je tudi besedni red v zvezah pridev-
nikov, ki nastopajo v vlogi levega ujemalnega prilastka, in samostalnikov 
(meſto imenitno, maſhnik novopoſvezhen, angeli boshji). 

Slomšek je izredno natančen in sistematičen pri razvrščanju vsebine, 
saj posamezne vsebinske sklope loči s številkami (arabskimi, rimskimi) in 
tudi s črkami, da bi bil čim bolj jasen in nazoren. 

Jezikovna sredstva, ki potrjujejo retorično oblikovanost pridige, so npr. 
parafraze in perifraze, ki jih pogosto kopiči in niza ( ſinu duhovſkimu, 
ſvojmu naſtopniku v’ duhovſki ſ lushbi; moj mladi brat, novopoſvezhen 
maſhnik; otroka boshjiga, brata Jesuſoviga, dedizha nebeſhkiga; ſtari ozhak, 
pravizhen Abraham; preljubi moj Jakob! mladi shenin ſvete kerſhanſke 
zérkve, novopoſvezhen nameſtnik Kriſtuſov; 153). Opazen stilem v izbra-
ni pridigi je tudi antiteza, ki se pojavlja na skladenjski (s’ enim odvesati 
grehe prav ſpokorjenim, s’ drugim savesati neſpokorjenim; 145) in tudi na 
vsebinski ravni (prijasno ravno polje v’ grosovitno moriſhe premeni; 145). 
Pogosto niza skladenjske strukture, v katerih prepoznavamo paralelizem 
stavčnih členov (Glejte, koljko ſovrashnikov naſhe lepo, naſhe ſveto, naſhe 
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angeljſko opravilo ima; 152–153) in stavčne zgradbe (Saſtonj ſe greſhna 
duſha ſpovednikam v’ molitve priporozhaſh, ako pa greſhne priloshnoſti ne 
sapuſtiſh; mozh molitve maſhnikove per tebi tvoja huda navada ſpet saduſhi. 
Sapſtonj ti ozhe ino mati sa ſvoje rasvujsdane otroke molitve najemaſh, 
ako jim ti ſvojo voljo puſtiſh; boshja miloſt bres potrebe nad tvojimi otro-
zi zhudeshev ſtorila ne bo. Sapſtonj proſiſh bolnik, naj sa tebe molijo, de 
bi tebi Bog ljubo sdravje dal, ako ſi ſam sdravila ne jiſheſh alj pa jemati 
nozheſh. Sapſtonj ſvete maſhe plazhujete, ino prozeſje najemate, o kriſtjani, 
ako ſe hude bolesni med ljudmi alj pa med shivino med vami sazhnó, ako 
ſami ſvojiga pohiſhtva neſrezhe ne varjete, ino ſe snanih natorſkih pomozhi 
poſlushiti nozhete. 148). Kaže se tudi miselno stopnjevanje, kar jezikovno 
uresniči s stopnjevanimi pridevniškimi oblikami (Straſhna je ognja nev-
krozhana mozh, ki eno ſamo nozh hiſhe, veſi ino meſta vpepeli, grosovitna je 
derezha povodnja, ki v’ nekih urah dreveſa ino pohiſhtva podere, nar lepſhi 
polje saſuje, ino ljudi potopi; velik je ſtrah hude vojſke, ki tavshente nedol-
shnih bratov pomori, s’ prelito kervjo zherno semljo napaja, ino prijasno 
ravno polje v’ grosovitno moriſhe premeni; alj veliko ſtraſhnej in grosovitej 
je sa greſhnika nepokoj hude veſti, poſebno na poſledno uro, ki mu vrata v’ 
neſkonzhno vezhnoſt odpira; 145) ali s stopnjevanjem prislovov (Veliko je 
mlazhnih kriſtjanov na ſveti, ki sakrament ſvete pokore ſ labo prijemajo, ſebe 
ino ſpovednika goljfajo /…/ She vezh je takih, ki pogosto greſhijo, le malo-
kdaj pa k’ ſpovedi grejo /…/ Doſti je pa tudi greſhnikov bres duſhnih, ki ſhe 
enkrat v’ leti ne ſpovejo ſe; 144–145).

Čustvena zaznamovanost je na skladenjski ravni uresničena v vzkličnih 
pastavkih (Oh lepa sveta nedolshnoſt nepohujſhanih otrók! 143) in v vzklič-
nih stavkih (O ſveti slati zhaſi pervih kriſtjanov, vaſ med nami v’ tim kraji 
vezh ni! 151; Oh kako hudo je to! 153), ki so pogosto okrepljeni z medmeti 
(Oj, tak oternite ſi, bratje! ſolse ſvoje; 142). Čustveno zaznamovano je tu-
di besedje, kar je izkazano tako v pozitivnih kot negativnih pridevnikih 
( ſtraſhen glaſ ſmerti, peklenſki ſovrashnik), tvorbi pomanjševalnic (roshiza, 
lampica), pridevniških zaimkih, ki izražajo pripadnost ( ſoſed vaſh). Stil-
na zaznamovanost se kaže tudi v izpustih (ne vém, bi ſe veſelja jokal, alj 
shaloſti ſolsil).

Opozarjam še na druge retorične figure, ki so v izbrani pridigi močno 
uresničene. V tej pridigi je veliko poetičnih primer in bogatih prispodob, 
predvsem iz stvarnega sveta, iz narave: Lepſhi ko sarja juterna je tvoje zhiſto 
oblazhilo; lep raven pot s’ shlahnim’ roshami naſjan je tvoje posemelſko shi-
vlenje! (143) / Alj kakor derezha svér pohlevno zhredo rasshene, kakor ljuti 
volk nedolshno jagne rasterga, in rjovezhi lev ſe zlo paſtirja loti, tako dela 
s’ ſveto nedolshnoſtjo tudi ſedajin ſvét (143); / Huda veſt njega pezhe, kakor 
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shivi ogenj, dokler nje ne saduſhi; (144) / ſovrashna nezhiſtoſt ſe kakor kuga 
ljudi prijema, poshréſhnoſt jih kakor velika povodnja saliva; goljufija kakor 
goſta mresha veſ ſvet pokriva (144); / Alj roshiza hudiga mrasa vmorjena 
vezh ne zveti, poſoda potruplena ino ſtrena vezh zela ni, tako ſe tudi greſhni 
duſhi godi (144); povsdignite glaſ, kakor trobente boshje beſede (145). Veli-
ko je tudi metafor (kedar zhloveku ſonze shivlenja sahaja; kedar pride ve-
zher njegovih dni; 145 / kazhje beſede; vajvoda vezhnih temniz), poosebitev 
(semlja shaluje; imenitnoſt pokopana ſpi) in ukrasnih pridevkov (prijasno 
ravno polje, blago mesſto, grosovitno moriſhe, neſramno shivlenje, ſovrashna 
nezhiſtoſt, ſpijozha véſt, grisezhi zherv, slati dan). 

sklep

Slogovna analiza izbranih Slomškovih pridig je potrdila Slomškovo je-
zikovno ustvarjalnost in umetnost ubeseditve. Na izviren način je znal 
izraziti versko-vzgojni namen svojih pridig – skladno z literarno estetskimi 
merili in s težnjami takratnih literarnih programov, ki so se zavzemali 
za slogovno različno oblikovano literaturo glede na (ne)izobraženost na-
slovnika. Raziskava je ob izbranih besedilih pokazala, da se je Slomšek s 
premišljeno izbranimi jezikovnimi sredstvi znal prilagoditi konkretnemu 
naslovniku, njegovemu načinu razmišljanja, sposobnostim, potrebam in 
njegovi življenjski situaciji. 

Slogovna analiza prinaša naslednje pomembnejše ugotovitve: prva pri-
diga, namenjena neizobraženemu naslovniku, je bolj preprosta in razum-
ljivejša; prevladuje realističen slog z več stvarnimi opisi, jasno izraženo 
namembnostjo in treznimi definicijami. V drugi pridigi, namenjeni veči-
noma bolj izobraženemu naslovniku, pa prevladuje slovesen, vzvišen slog 
z močno poetizacijo jezika, z več simboličnosti in pesniškimi elementi. 

Besedilna zgradba obeh pridig izkazuje klasično strukturiranost vsebi-
ne, ki je zaradi jasnosti in večje preglednosti dodatno sistematično členjena 
s številkami in črkami.

Ogovorne oblike naslovnikov so v prvi pridigi skromnejše oziroma jih 
skoraj ni, medtem ko so v drugi pridigi številnejše in predvsem bogatejše, 
tako skladenjsko kot leksikalno. 

V prepričevanju naslovnika je v prvi pridigi bolj neposreden, v ute-
meljevanju pa jasen, kratek in eksakten. Razlago strukturira po sistemu 
vprašanje – odgovor, da ga naslovnik lažje razume. V drugi pridigi se mi-
selni razpon utemeljevanja razširi, misel bolj poglablja in stopnjuje s po-
močjo različnih jezikovnih sredstev. V obeh pridigah pogosto uporablja za 
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učinkovitejše vplivanje oziroma za podkrepitev argumentacije medbese-
dilne citate in zglede iz drugih virov. Pri tem se v prvi pridigi kaže moč-
nejše vzporejanje teh zgledov z življenjsko situacijo naslovnika, prav tako 
prevladujejo zgledi, ki so vzeti iz naslovnikove realnosti oziroma so mu 
bližje po kraju dogodka in življenjski izkušnji. V drugi pridigi je več zgle-
dov iz svetega pisma. V obeh pridigah so zgledi pisani v preprostem pripo-
vednem slogu, ki ga Slomšek pogosto poživi z dramatičnim sedanjikom.

V obeh besedilih misel izrazi s pomočjo različnih jezikovnih sredstev, 
npr. parafraz, perifraz, antitez in paralelizmov, vendar so ta sredstva v prvi 
pridigi redkejša in preprostejša, v drugi pridigi pa pogostejša in predvsem 
skladenjsko in leksikalno razvitejša.

V obeh pridigah se kažejo elementi čustvene zaznamovanosti, ki so tako 
na skladenjski kot tudi leksikalni ravni močneje zastopani v drugi pridigi. 
V drugem izbranem besedilu je tudi več pomenskih prenosov s številnimi 
prispodobami in metaforami, tudi bolj zapletenimi, poosebitvami, ukra-
snimi pridevki, kar ustvarja bogatejši slog, hkrati pa lahko za preprostega 
naslovnika otežuje dojemljivost in razumljivost pridige. 

Na skladenjski ravni so pri prvi pridigi opazne preprostejše strukture 
tako na stavčni kot na besednozvezni ravni, medtem ko v drugi pridigi pre-
vladujejo večstavčne skladenjske strukture, bogato razvejane s številnimi 
priredji in podredji, besednozvezno pa so obogatene s pogostimi prilastki. 
Več je nizanja in kopičenja. V obeh pridigah se kaže stilna zaznamovanost 
besednega reda, ki je povezan predvsem z blagoglasnostjo in zvočnim uje-
manjem, to pa je v drugi pridigi še intenzivneje izpričano. 

Raziskava torej potrjuje Slomškove ubeseditvena znanja, s katerimi je 
izvirno prispeval h kulturi umetniškega izražanja in predvsem pridigo 
povzdignil na raven literarne zvrsti, česar slovenska literarna zgodovina 
še ni ovrednotila. 

viri in literatura

Marjan DOLGAN (ur.), 1990: Slovenski literarni programi in manifesti. Ljubljana: Mla-
dinska knjiga.

Marko JESENŠEK, 2003: Slomškov jezikovni nazor in slog. Slovenski knjižni jezik – ak-
tualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, Obdobja 20, Metode in zvrsti. Ljubljana, Cen-
ter za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 
669–682.

Marko JUVAN, 1989: Slovenska baročna pridiga kot transtekstualni pojav. Obdobje baro-
ka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 9. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. 
175–184.



100 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2012/4 • razprave – studies

Matjaž KMECL, 1975: Od pridige do kriminalke. Ljubljana: Mladinska knjiga.

– –, 1996: Mala literarna teorija. Ljubljana.

– –, 1977: Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba Borec.

Fr.[anc] KOSAR, 1863: Anton Martin Slomšek, knez in škof Lavantinski, prisednik apo-
stolskega pristola sv. Očeta, meščan Rimski. Slomšekove Drobtinice za leto 1863. 133–229.

Franc KOVAČIČ, 1934–1935: Služabnik božji Anton Martin Slomšek knezoškof lavantin-
ski. I–II. Celje: Družba sv. Mohorja.

Anton MEDVED, 1906–1908: Zgodovina slovenskega cerkvenega govorništva. Voditelj 
v bogoslovnih vedah. Maribor. 

Martina OROŽEN, 2010: Evangelijsko sporočilo in sodobnost v pridigah blaženega škofa 
Antona Martina Slomška. Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Ur. 
J. Čeh Steger, M. Jesenšek, B. Rajh. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba 
(Mednarodna knjižna zbirka Zora 74). 

Anton Martin SLOMŠEK, 1862: Vaje cerkvene zgovornosti. Drobtinice za leto 1862. 3–46.

The STYliSTic chArAcTeriSTicS of TWo SloMŠeK’S 
SerMonS. “Poduk za berače” and “keršanska beseda Per 
novi maši častivrednega gosPoda stePišnik Jakoba” 
Summary

In the Slomšek era, i.e. in the middle of the 19th century, many different programmes 
were created. One of the most important was Levstik’s Popotovanje od Litije do Čateža 
(A Journey from Litija to Čatež), where the author strives for a simple literature intended 
for an uneducated reader. On the other side and with a growing bourgeoisie, “Vajevci” 
(establishers of the literary newsletter “Vaje”), started producing literature for the Slovene 
intellectuals. The third example of a literary programme are “Mohorjevke” and Slomšek 
ideationally cooperated with them. They stressed the importance of educability and practi-
cal instructiveness and in this way they took over and continued with Levstik’s literary 
programme that was designed for a simple addressee. On the basis of the most important 
contemporary programmes the article presents the findings of how Slomšek in his ser-
mons realised the basic principles of the literary programmes. A sermon is in the Slovene 
literary theory still, from the point of view of literary genres, differently defined – some-
where between poly-literary and literary genre – and Slomšek, with reaching high literary 
standards, succeeded in raising sermons to literary levels. This treatise is based on selected 
Slomšek’s sermons (collection Krščanska beseda Antona Martina Slomška / Christian Word 
of Anton Martin Slomšek), which are on the one hand designed for the prevailing simple 
and uneducated addressees and on the other hand for intellectuals (priests). The stylistic 
analysis presents the ascertainment that Slomšek was, with clever use of stylistic and 
verbalisation procedures, able to approach and adapt to a concrete addressee, to his/her 
comprehension abilities, needs and expectations; at the same time he was also able to take 
care of a cultivated language as well as to shape it. 
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Die STiliSTiSchen chArAKTeriSTiKA Von ZWei SloMŠeKS 
PreDigTen. „Poduk za berače“ unD „keršanska beseda  
Per novi maši častivrednega gosPoda stePišnik Jakoba“ 
Zusammenfassung

In Slomšeks Zeit, d.h. in der Mitte des 19. Jahrhunderts, formierten sich verschieden-
sten Literaturprogramme. Einer von den wichtigsten ist Levstiks Popotovanje od Litije 
do Čateža (Die Reise von Litija bis Čatež), in dem der Autor sich für einfache, für einen 
ungebildeten Leser gedachte, Literatur einsetzte. Im Gegensatz dazu fingen die „Vajevci“ 
(Mitglieder der Literaturzeitschrift Vaje) wegen des wachsenden Bürgertums eine Litera-
tur für die slowenischen Intellektuellen zu schaffen. Als drittes Beispiel eines Literatur-
programmes dienen die „Mohorjanke“, bei denen auch Slomšek mitmachte. Sie hoben 
die Lehrbarkeit und praktische Lehrhaftigkeit hervor und in diesem Sinne übernahmen 
sie Levstiks Programm einer Literatur für den einfachen Adressat und fuhren es weiter. 
Der Artikel stellt auf der Basis der Grundliteraturprogramme die Feststellungen dar, wie 
Slomšek in seiner Predigt, die in der slowenischen Literaturtheorie immer noch als Lite-
raturgattung verschieden bestimmt wird – zwischen Polyliteraturgattung und Literatur-
gattung – die Grundprinzipien der Literaturprogramme realisierte und die Predigt mit 
der Verwirklichung hoher literarischen Standards auf die Ebene einer Literaturgattung 
erhob. Die Studie beruht auf ausgewählten Slomšeks Predigten (die Sammlung „Krščanska 
beseda Antona Martina Slomška“ / „Das christliche Wort Anton Martin Slomšeks), die auf 
der einer Seite dem überwiegend einfachen, ungebildeten Adressant und auf der anderen 
den Intellektuellen (Priester) zugedacht sind. Mit der Stilanalyse werden die Feststellungen 
präsentiert, wie Slomšek mit durchdacht ausgewählten Stil- und Artikulationsverfahren 
sich dem konkreten Adressant, seinen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Erwartungen zu 
annähern und zu anpassen wusste und gleichzeitig eine kultivierte Sprache gestaltete 
und sie pflegte. 
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SloVenSki JUDJe: ZgoDo-
Vina in holokaVSt. pregled 
raziskovalnih tematik, uredili 
irena Šumi in Hannah starman, 
center judovske kulturne dedi-
ščine sinagoga Maribor, Maribor 
2012, 403 str.

Slovensko zgodovinopisje je bogatej-
še za zajetno publikacijo, ki prinaša 
tehtne razprave, članke in prispevke 
o slovenski judovski problematiki, 
s posebnim poudarkom na novejših 
izsledkih in analizah o holokavstu 
slovenskih Judov in posledicah tega 
genocida za sicer vedno majhno skup-
nost na območju zdajšnje Slovenije. 
Knjiga je v sodelovanju z ZRC SAZU 
izšla v založništvu Centra judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Mari-
bor, njeni urednici sta dr. Irena Šumi 
in dr. Hannah Starman, oblikovala jo 
je Anja Premk, v nakladi 300 izvodov 
pa jo je natisnila tiskarna Grafika LD 
iz Ljubljane. Zbornik je bil pripravljen 
v okviru projekta Šoa – Spominjajmo 
se 2011, ki ga je finančno podprla ITF 
– Projektna skupina za mednarodno 
sodelovanje na področju izobraževa-
nja, spominjanja in raziskovanja ho-
lokavsta. Naslovnico krasi fotografija 
nekdanje mariborske sinagoge, in to 
pogled z južne strani na zgradbo pred 
pričetkom obnovitvenih del v začetku 
90-ih let minulega stoletja.

Zbornik je vsebinsko razdeljen na 
štiri dele, ki so prvenstveno kronolo-
ško urejeni glede na prispevke, ki jih 

prinašajo. Prvi del je posvečen sred-
njeveški judovski zgodovini, drugi 
zgodovinskemu dogajanju v 19. sto-
letju, ko se je v Srednji Evropi utrjen 
sklop predsodkov do Judov kristali-
ziral v politično artikuliran antisemi-
tizem. Tretji del je posvečen poteku 
holokavsta na območju zdajšnje Slo-
venije, četrti pa posledicam tega zlo-
čina po vojni. Kot sta posebej zapisali 
urednici knjige, objavljeni prispevki 
nimajo namena, da bi te tematike do-
končno obdelali. Namen zbornika je 
predvsem predstaviti stanje in dosež-
ke v raziskovanju problematike Judov 
in judovstva na sedanjih slovenskih 
tleh, kot se kažejo v tem trenutku. 
Zdi se, da je bilo takšno izhodišče 
povsem smiselno, saj se nekatere te-
matike nadgrajujejo in poglabljajo z 
novimi raziskavami. Zlasti tematika 
holokavsta, ki za slovenske razmere še 
vedno ni docela raziskana in bo kot se-
stavni del bodoče celovite zgodovine 
slovenskega judovstva morala dobiti 
prednostne poudarke v takšnem de-
lu. Zgodovina slovenskega judovstva 
nastaja počasi in k temu veliko pri-
spevajo tudi parcialne študije in raz-
prave. V raziskavah, ki so objavljene v 
pričujočem zborniku, so avtorji iden-
tificirali in zbrali arhivske vire za zgo-
dovino slovenskega judovstva, ki so 
kot začetni nabor tovrstnega gradiva 
že zbrani in dostopni med arhivskimi 
zbirkami Spominskega muzeja holo-
kavsta Združenih držav (USHMM), 
kmalu pa bodo, vsaj upamo tako, tudi 

o c e n e  i n  p o r o č i l a  – 
r e v i e w s  a n d  r e p o r t s
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del zelo koristne in mednarodno pri-
znane slovenske elektronske baze SI-
STORY. Kot je posebej poudarila dr. 
Irena Šumi, se je »raziskovalska, ka-
kor tudi politična arena v preteklem 
deset letju soočila tudi z mednarodni-
mi zavezami, obveznostmi in forumi, 
ki poudarjajo edinstveni pomen pre-
učevanja in poučevanja holokavsta 
ter nuje poprave zgodovinskih krivic. 
Prav dejstvo, da so se slovenski državi 
postavile zahteve za restitucijo držav-
ljanskih in premoženjskih pravic Ju-
dov, žrtev in preživelih holokavsta, je 
bilo močna asignacija, da se je opravil 
pregled in nabor ključnih zgodovin-
skih virov,« poudarja dr. Irena Šumi. 
O teh in sorodnih vidikih raziskova-
nja ter »o pojmovnih nastavkih« piše 
dr. Irena Šumi tudi v spremnem be-
sedilu zbornika z naslovom Naloge za 
znanost: preučevanje Judov v Sloveniji. 
V njem med drugim izpostavlja zani-
kanje holokavsta v okoliščinah »men-
talitete etničnega kreacionizma«.

Prispevki v knjigi so urejeni kro-
nološko. Avtorica prvega prispevka 
je Maja Toš, ki je pripravila zgodo-
vinski pregled slovenskega judovstva 
vzdolž časovnic od najzgodnejšega 
dokumentiranega poseljevanja Judov 
na tleh današnje Slovenije pa vse do 
konca 2. svetovne vojne. Ta pregledni 
prispevek predstavlja okvir zborni-
ka in je neke vrste vsebinski uvod, ki 
tematike uokvirja in vstavlja v nuj-
no časovnico. Sledi prispevek, ki ga 
je napisal Klemen Jelinčič Boeta, in 
sicer razprava o srednjeveški mari-
borski judovski skup nosti. Ta je bila 
ena naj pomebnejših, če ne celo najpo-
membnejša srednjeveška skupnost na 
tleh zdajšnje Slovenije. Jelinčič je med 
drugim posebej izpostavil vlogo moč-
nih žensk v tej skupnosti in seveda ve-

likega učenjaka Israela Isserleina, na 
katerega je slovensko zgodovinopisje 
skoraj povsem pozabilo oziroma ga je 
spregledalo. Boris Hajdinjak v prvem 
delu zbornika objavlja razpravo o Ju-
dih na Ptuju. Andrej Pančur piše o po-
gromaštvu proti Judom na Štajerskem, 
kar je bila doslej skoraj povsem nezna-
na epizoda v slovenski zgodovini. O 
zgodovinski formaciji srednjeevrop-
skega antisemitizma piše Marko Zajc, 
ki orisuje vsebine zrelega političnega 
in medijskega antisemitizma v sloven-
skem tisku v času bližajočega se konca 
avstro-ogrske monarhije. Renato Pod-
bersič je pripravil kratko, razumljivo 
in nesentimentalno predstavitev zgo-
dovine preganjanja goriških Judov in 
portret enega od prominentnih slo-
venskih nacistov, Odila Globočnika. 
V svojem drugem prispevku Boris 
Hajdinjak obširno piše o mariborskih 
žrtvah holokavsta s posebnim pou-
darkom na uničenju dveh maribor-
skih judovskih družin, ki sta dodobra 
zaznamovali dogajanje v mestu Mari-
bor na gospodarskem področju med 
obema svetovnima vojnama. To sta 
bili družini Kohnstein in Singer. Gre 
za zelo obširno raziskavo, s katero ze-
lo natančno dokazuje, da je bil holo-
kavst zelo blizu nas, tako rekoč med 
nami. Usoda pripadnikov omenjenih 
družin je pojasnjena večplastno, kom-
pleksno, pri čemer lahko celo zapiše-
mo, da je prispevek dobrodošel tudi za 
boljše védenje o tragediji holokavsta v 
okupirani Evropi nasploh. Besedilo 
dopolnjujejo izbrane fotografije in fa-
ksimili arhivskega gradiva. V tretjem 
delu zbornika sta Oto Luthar in Irena 
Šumi predstavila kronološko strnjen 
izsek o dogajanju v Prekmurju leta 
1944, ko je bila uničena pomembna ju-
dovska skupnost iz pokrajine ob Muri, 
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pa tudi po letu 1945, ko smo bili priče 
postopnemu izbrisu prekmurskih Ju-
dov iz javnega in socialnega spomina. 
V četrtem, zadnjem delu zbornika so 
objavljeni prispevki in razprave Re-
nata Podbersiča in Damjana Hančiča 
(povojne zaplembe judovskega premo-
ženja in montirani politični procesi), 
Hannah Starman (življenjska zgodba 
zadnjega preživelega holokavst iz Len-
dave, danes izraelskega poslovneža 
Yoela Shacharja), Damirja Josipoviča 
in Irene Šumi (raziskovalna metoda 
presoje kontekstualnih zgodovinskih 
virov, predvojnih zemljiškoknjižnih 
razmerij v Prekmurju in predvojnega 
ter povojnega šolanja judovskih otrok 
in mladine v ohranjeni šolski doku-
mentaciji). Vsi objavljeni prispevki 
imajo dodane angleške povzetke in 
seveda znanstveni aparat, kar daje 
objavljenim besedilom objektivno te-
žo in brezhibno sporočilno vrednost.

Knjiga je naletela na izjemno za-
nimanje med bralci, najbrž zato, ker 
govori o časih, »ko so ljudje morda 
globalno, v zgodovini, ki jo dandanes 
pom nimo, vsaj v Evropi, najgloblje 
padli, bodisi kot storilci, podporniki, 
opazovalci ali pa domnevni nevtralci«. 
Gre za zgodbe, ki jih ni mogoče prezreti 
in še manj pozabiti. Dolžnost zdajšnjih 
generacij je, da se tragedije holokavsta, 
kateri je posvečen dobršen del zborni-
ka (vključno s posledicami, ki so bile 
za slovensko predvojno judov sko skup-
nost usodne, saj si po genocidu niko-
li več ni opomogla in so od nje ostali 
le še ostanki ostankov), vedno znova 
spominjamo, da se tragedija ne bi več 
ponovila. A odgovornosti tistih, ki so 
bili kakor koli vključeni v ta kruti čas 
in program »trajne in dokončne rešit-
ve judovskega vprašanja«, ne more 
prevzeti nihče drug in jih od nje tudi 

ne odvezati. Ostaja kot trajni opomin 
vsemu človeštvu. Skoraj prepričani 
smo, da bo zbornik slej ko prej doživel 
ponatis ali celo dopolnitev z novimi iz-
sledki strokovnjakov, ki so v Sloveniji 
angažirano vključeni v prizadevanja za 
odstiranja tančic in skrivnosti mnogih 
poglavij zgodovine Judov in judovstva 
v deželi na sončni strani Alp.

Marjan toš

oB desetletnici delova-
nJa sinaGoGe MariBor

V Mariboru že od leta 2001 deluje Kul-
turni center Sinagoga. Urejen je bil v 
obnovljeni zgradbi nekdanje judovske 
sinagoge v Židovski ulici 4 v starem 
mestnem jedru ob Dravi. Temeljna 
programska zasnova kulturnega cen-
tra, ki se ga je prijelo prepoznavno ime 
Sinagoga Maribor, izhaja iz historič-
nega izročila in umetnostnozgodovin-
ske ter arhitekturne vrednosti objekta, 
ki je bil v času razcveta srednjeveške 
judovske skupnosti v Mariboru v 14. 
in 15. stoletju celo sedež vrhovnega ra-
binata za Štajersko, Koroško in Kranj-
sko. Sinagoga je bila pomembna za 
dobršen del območja zdajšnje Sloveni-
je, to pa je tudi za sodobno slovensko 
judovstvo velikega pomena. Morda je 
tudi zaradi tega in drugih nespornih 
zgodovinskih dejstev o pomenu in 
vlogi mariborske sinagoge v srednje-
veškem času leta 2010 končno dozo-
rela pobuda za ustanovitev Centra 
judovske kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor. Ustanovljen je bil z odlokom 
mestnega sveta Mestne občine Mari-
bor 28. junija 2010 in 26. januarja 2011 
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registriran pri pristojnem sodišču v 
Mariboru. Ob desetletnici odprtja 
obnovljene nekdanje judovske sina-
goge v Mariboru je 1. aprila 2011 začel 
uradno delovati, in to tudi v funkciji 
muzejsko-dokumentacijskega in štu-
dijskega centra za slovensko judovsko 
zgodovino. 

Nova organiziranost omogoča učin-
kovitejše navezovanje mednarodnih 
stikov in iskanje dolgoročnih strateških 
partnerjev ter sofinancerjev dejavno-
sti iz tujine. Z dodatnimi finančnimi 
sredstvi iz javnih mednarodnih razpi-
sov bo mogoče širiti dejavnost, zlasti 
s področja proučevanja holokavsta in 
antisemitizma. Novi Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoga Maribor 
tako zapolnjuje vrzel na tem področju, 
ki se kaže že dalj časa. Slovenija je na-
mreč ena redkih evropskih držav, ki še 
vedno nima specializiranega Centra 
ali Inštituta za proučevanje holokav-
sta in antisemitizma. Potrebovala bi 
ga že zdavnaj, saj je pri nas strokovnih 
del o zgodovini in sodobnosti Judov 
na Slovenskem izjemno malo. Še manj 
je sistematičnega raziskovalnega dela 
na tem področju in združevanja no-
vih dognanj in znanja na enem mestu. 
Novi center v mariborski Sinagogi bo 
tako to vrzel nadvse koristno zapol-
nil in prevzel pobude za obsežnejše 
znanstveno-raziskovalno in strokov-
no delo na področju antisemitizma, 
holokavsta in sodobnega slovenskega 
judovstva. Razlogov, da dobi Sinagoga 
ustreznejši status in vlogo v sloven-
skem prostoru, je bilo več kot dovolj. 
Nenazadnje deluje v objektu nekda-

nje sinagoge, ki je najvažnejši ostanek 
judovske dediščine na Slovenskem in 
ena od najstarejših ohranjenih sred-
njeveških sinagog v srednji Evropi. Je 
ostanek tiste judovske skupnosti, ki je 
bila v srednjem veku pomembna za ves 
današnji slovenski prostor. V njej je de-
loval tudi judovski učenjak svetovnega 
formata, ena največjih avtoritet rabin-
skega prava vseh časov, Israel Isser-
lein. Prav mariborska sinagoga je bila 
po navedbah virov že pred več kot 500 
leti prostor, ki je izžareval toleranco in 
spoštovanje do drugačnih in drugač-
nosti. 

V štajerskih mestih so se Judje poja-
vili v 13. stoletju – na Ptuju je judov-
ska posest prvič omenjena leta 1286, 
v Mariboru pa Jude prvič zasledimo 
med letoma 1274 in 1296. Versko, du-
hovno in kulturno središče maribor-
ske srednjeveške judovske skupnosti 
je bila sinagoga, prvič omenjena leta 
1429, čeprav je gotovo starejša. Obsta-
jala naj bi že prej, še preden je tu živel 
prvi znani mariborski rabin Abraham 
(umrl leta 1379).

Mariborski Judje so bili izjemno 
aktivni na gospodarskem področju. 
Prav zaradi svoje gospodarske dejav-
nosti (predvsem trgovanja in denar-
ništva) so bili navezani na tedanja 
gospodarska in prometna središča. V 
Mariboru je bila judovska četrt v ju-
govzhodnem delu obzidanega mesta. 
Mariborska srednjeveška judovska 
skupnost je bila tako številčno kot tudi 
ekonomsko zelo močna, njen položaj 
pa je urejal »judovski red«, ki ga je le-
ta 1244 izdal Friderik II.1 Postopoma 

 1 Predpis Friderika II. Babenberškega je postal kasneje osnova za večino judovskih redov za 
Madžarsko (Ogrsko), Češko, Šlezijo, Poljsko in Litvo. Judovski red je izrecno izvzemal Jude 
iz pristojnosti mest ter jih podrejal vojvodi ali njegovemu komorniku. V judovskem redu iz 
leta 1244 najdemo tudi splošno zaščito pred nasiljem, ki se – glede na pravno samoupravo 
znotraj judovske skupnosti – nanaša le na odnose s kristjani.
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so postajali Judje, ki so imeli trgovske 
povezave tudi s Prago, Dunajem, Du-
brovnikom in Benetkami, velikanske 
dobičke jim je prinašala prav trgovina 
z beneškim blagom, vse bolj finančno 
obremenjeni. V času Maksimilijana 
I. so se začele krepiti protijudovske 
zahteve, zato je cesar 10. marca 1496 
izdal ukaz, da morajo Judje zapustiti 
Koroško. 18. marca istega leta je cesar 
izdal še odredbo, da morajo oditi tudi 
s Štajerske.2 Kot zadnji rok, do katere-
ga so se morali Judje izseliti s Štajerske 
(torej tudi iz Maribora), je bil določen 
6. januar 1497. Z izgonom Judov je bilo 
mariborsko mesto vsestransko osiro-
mašeno.3 Spomin na judovski živelj, 
s katerim je mariborsko meščanstvo 
skupaj preživelo več kot dvesto let, pa 
se je pri ljudeh vendarle ohranil, in 
to še zlasti v poimenovanju Židovske 
ulice in v dobro ohranjeni sinagogi. 
Spomin na Jude v drugih štajerskih 
mestih pa je v glavnem šel v pozabo.

Kot vrhovni rabin je v Mariboru 
služboval tudi Israel Isserlein (1390–
1460), najpomembnejši talmudski 
učenjak dežel Svetega rimskega cesar-
stva v prvi polovici 15. stoletja. V Ma-
riboru, kamor se je preselil leta 1427,4 
je med drugim vodil tudi pomembno 
versko akademijo. Njegovo delo pred-
stavlja pomemben del literature po 
imenu »responza« ali v prevodu iz he-
brejščine »odgovori in vprašanja«, ki 
so si jih medsebojno naslavljali rabini 
po celotni srednjeveški Evropi. Poleg 
tega, da Isserleinove odločitve še danes 

predstavljajo pomemben, uporaben in 
neločljivi del judovske legalne teološke 
tradicije, besedila povezana z njim nu-
dijo enkraten vpogled v srednjeveško 
judovsko življenje na območju Avstrije 
in Slovenije, kjer je preživel velik del 
svojega aktivnega življenja.

Z izgonom Judov januarja 1497 so 
vse njihove ustanove propadle – sina-
gogo sta še istega leta kupila zakonca 
Barbara in Bernardin Druckher, ki sta 
si tudi sicer pridobila največ nekdanje 
judovske posesti. Sinagogo sta preure-
dila v katoliško cerkev Vseh svetnikov. 
Po vsej verjetnosti se je to zgodilo leta 
1501. Leta 1659 so jo opremili z zvo-
nikom in zgodnjebaročno fasadirali. 
Cerkev so kasneje prizadele reforme 
cesarja Jožefa II. Skupaj s kaplanijo 
so jo izročili vojski, mežnarijo pa ver-
skemu skladu, ki jo je kmalu prodal. 
Vojska je cerkev (nekdanjo judovsko 
sinagogo) uporabljala kot skladišče do 
leta 1811, nato pa je prešla v meščanske 
roke. Po starih vedutah iz leta 1795 in 
1798 sklepamo, da je šele po letu 1800 
izgubila zvonik in doživela prvo prezi-
davo, ki jih je bilo nato do leta 1877 še 
več. V drugi polovici 19. stoletja so bi-
li porušeni gotski oboki, zgornja etaža 
pa je bila spremenjena v stanovanja. V 
začetku 80-ih let prejšnjega stoletja 
je bilo v spodnjih prostorih urejeno 
likovno razstavišče. S tem razstavi-
ščem je upravljala mariborska Zveza 
kulturnih organizacij.5 Razstavišče iz 
več razlogov ni zaživelo, med njimi sta 

 2 Klemen Jelinčič Boeta, Kratka zgodovina Judov, Ljubljana 2009, 202.
 3 Jože Mlinarič, Judje na slovenskem Štajerskem do njihove prisilne izselitve v letu 1496, v: 

Judovski zbornik, ČZN, št. 1–2/2000, Maribor 2000, 70.
 4 Klemen Jelinčič Boeta, ki se študijsko veliko ukvarja z delom in življenjem rabina Isser-

leina, navaja, da je ta služboval v Mariboru med letoma 1421 in 1450.
 5 ZKO.
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podtalnica in neurejena kanalizacija, 
zaradi česar je bilo razstavišče večkrat 
poplavljeno, zato tudi neuporabno.6 
Obnove sinagoge so se strokovnjaki 
lotili še posebej previdno.

Zaradi nerešenih lastniških razme-
rij je bila sinagoga nekaj let zaprta, 
prenova in rekonstrukcija pa sta se 
začeli maja 1992, ko so lahko izdelali 
natančne arhitektonske posnetke in 
vzporedno z gradbenimi in arheolo-
škimi raziskavami začeli pripravljati 
konservatorski program ter projekt 
potrebnih posegov. Zaradi izjemnih 
lastnosti sinagoge v širšem prostoru je 
namreč prišlo do odločitve, da je treba 
sinagogo rekonstruirati v tisti obliki 
in obsegu, za katerega so imeli stro-
kovnjaki zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine Maribor dovolj 
materialnih podatkov in dokazov. Ar-
heološko poročilo je bilo pripravljeno 
leta 1994, obnovitvena dela pa so po-
tekala vrsto let.7 1. aprila 2001 je bila 
obnovljena sinagoga v Židovski ulici 
4 odprta za javnost. Njena lastnica je 
Mestna občina Maribor, do leta 2011 
jo je upravljal Pokrajinski muzej Ma-
ribor. Pred odprtjem je bil junija 1999 
pripravljen predlog vsebinske zasno-
ve ter organizacije izvajanja progra-
ma. Temeljni program, ki ga določata 

narava objekta in njegova zgodovina, 
je program ohranjanja, negovanja in 
predstavitve judovske kulturne dedi-
ščine na območju današnje Slovenije. 
Po tem temeljnem programu naj bi 
imela Sinagoga funkcijo muzejskega 
informacijskega centra, ki bi informi-
ral o zgodovini judovstva na območju 
celotne današnje Slovenije in bi hkrati 
predstavljal različne spomenike ju-
dov ske kulturne dediščine.8 Nekdanji 
bogoslužni prostor (osrednja velika 
dvorana) naj bi postal večnamenski 
kulturno-prireditveni prostor za kul-
turne prireditve komornega značaja 
(koncerti, literarni večeri, likovne in 
druge razstave, predavanja). V letnem 
programu naj bi na osnovi elaborata o 
vsebinski zasnovi sinagoge, ki sta ga 
skupaj pripravila Pokrajinski muzej in 
Mestna občina Maribor,9 imeli abso-
lutno prednost programi, povezani s 
predstavljanjem judovske kulturne de-
diščine in sodobne judovske kulture. 
Prostor naj bi se od začetka vključeval 
v mestno mrežo prireditvenih prosto-
rov z identiteto, zgrajeno na visokih 
kakovostnih standardih ter z rednimi 
(periodičnimi) programi. Dopuščena 
je bila tudi možnost, da bi v primeru 
interesa Judovske skupnosti Slovenije 
prostor uporabljali tudi za občasne 

 6 Sinagoga – židovski tempelj v Mariboru, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine 
Maribor, poročilo o obnovi sinagoge, Maribor 2000.

 7 Razloga sta predvsem dva, najvažnejši je bil nereden dotok denarja, zaradi česar v enem 
letu niso mogli dokončati niti enega dela predvidene obnove objekta. A to jim je po dru-
gi strani omogočalo, da so lahko opravljali temeljite zgodovinske raziskave. Dela zaradi 
vztrajnosti strokovnjakov in sodelavcev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine 
Maribor niso bila nikoli prekinjena. Denar za obnovo sta zagotavljali Mestna občina Ma-
ribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

 8 Tovrstni sklop prireditev so v elaboratu poimenovali „Center judovske kulturne dediščine 
Maribor“, na katerem so sodelavci Sinagoge že leta 2007 zasnovali delovna programska 
izhodišča za ustanovitev Centra za judovske študije srednje Evrope.

 9 Glavni avtorji elaborata so bili Danijel Sajko, Peter Može in Valentina Varl.
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verske namene.10 Tega interesa ni bi-
lo, in tudi sicer je judovska skupnost 
zainteresirana, da se sinagoga ohra-
nja in živi kot kulturno-zgodovinski 
spomenik in muzejsko-dokumenta-
cijski center, ki med drugim sodeluje 
s pristojnimi državnimi organi v pri-
zadevanjih za krepitev zgodovinskega 
spomina na holokavst. Temu poglavju 
judovske zgodovine Sinagoga kot no-
vi Center judovske kulturne dediščine 
zadnja tri leta namenja posebno skrb 
in vsebinsko pozornost.

V obnovljeni sinagogi se od leta 2001 
vrstijo najrazličnejše kulturne prire-
ditve, razstave in koncerti, uporablja 
se kot muzejski prostor in uveljavlja 
kot novi mestni kulturnoprireditveni 
center. Vsako leto je Sinagoga dobro 
obiskana, saj predstavlja vrhunski in 
redek kulturnozgodovinski spomenik 
– tako rekoč edinstveni ostanek sred-
njeveške judovske dediščine na Slo-
venskem. Prevladuje ocena, da je novi 
kulturni prostor v nekdanji obnovljeni 
sinagogi na Židovski ulici 4 v starem 
mestnem jedru, ki se ga je povsem 
oprijelo ime »Kulturni center Sinago-
ga«,11 pomembno obogatil kulturno 
in turistično ponudbo Maribora. Za 
pripravo programskih izhodišč in te-
meljne vsebinske zasnove je bil imeno-
van tudi poseben programski odbor, 
ki ga je vodil ugledni mariborski javni, 
znanstveni in kulturni delavec prof. 
dr. Bruno Hartman. V odboru so bili 

še Matija Ravitz kot predstavnik Ju-
dovske skupnosti Slovenije, Danijel 
Sajko z Mestne občine Maribor, Fran-
ci Pivec iz Zveze kulturnih društev 
Maribor, Brigita Pavlič iz Narodnega 
doma Maribor in Andrej Brvar iz za-
ložbe Litera.12 Prvi dve leti delovanja 
Kulturnega centra Sinagoga13 sta mi-
nili v znamenju ofenzivne promocije 
objekta in nastajajočih kulturnih pro-
gramov, velika pozornost pa je bila na-
menjena tudi promociji sinagoge kot 
vrhunskega kulturno-zgodovinskega 
spomenika in njegovega vključeva-
nja v turistično ponudbo Maribora. 
V zadnjih letih je postala sinagoga 
pomembno prizorišče za prireditve, 
s katerimi se utrjuje pomen medkul-
turnega dialoga, strpnosti in sožitja. 
Ob desetletnici delovanja je bila pri-
pravljena pregledna razstava, ki jo je 
avtorsko zasnovala Marjetka Bedrač, 
sicer koordinatorica kulturnih pro-
gramov v Sinagogi. Zanimanje zanjo 
je veliko in je že gostovala.

Desetletnica delovanja je lahko no-
va pomembna iztočnica, da tudi v 
novejšem času, ko smo priče širjenju 
sovražnega govora, ksenofobije, nacio-
nalizma in drugih oblik nestrpnosti, 
razvijamo programske vsebine, ki 
bodo preprečevale tovrstne in takš-
ne pojave ter pripomogle k večjemu 
medsebojnemu spoznavanju in vza-
jemnem spoštovanju. Ko govorimo o 
družbeni toleranci in vzgojenosti za 

 10 To se doslej v sinagogi še ni zgodilo, saj v njej ni liturgičnih predmetov in opreme, pa tudi 
Judovska skupnost Slovenije se je izjasnila, da naj bo mariborska Sinagoga, kot osrednji 
spomenik tovrstne dediščine na Slovenskem, kulturni in muzejsko-dokumentacijski pro-
stor.

 11 V kulturnih krogih je še bolj popularen skrajšani naziv »Sinagoga«.
 12 Programski odbor je imenoval takratni mariborski župan Boris Sovič, ki je bil tudi sicer 

zelo naklonjen celoviti obnovi nekdanje judovske sinagoge.
 13 Za takšno poimenovanje so se odločili Marlena Humek, Peter Vernik in Marjan Toš.
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sožitje v različnosti, je nekakšen baro-
meter te družbene tolerance prav od-
nos do Judov v vsaki družbeni sredini, 
torej tudi v slovenski. Potrebujemo to-
rej načrtno in poglobljeno strokovno 
delo, s katerim bomo lahko dokazova-
li resnični interes za boljše poznavanje 
slovenskega judovstva. Hkrati bomo 
lažje preprečevali pojave sodobnega 
antisemitizma, ki smo jim priče tudi 
v Sloveniji in ki se zrcalijo skozi posa-
mezne primere sovražnega govora in 
drugih oblik nestrpnosti. Predvsem 
pa je treba okrepiti zgodovinski spo-
min na uničene judovske skupnosti, še 

zlasti v Prekmurju, Ljubljani, Maribo-
ru in Gorici. Vse prehitro gre v pozabo 
tragedija holokavsta, ki je zdesetkala 
slovenske Jude, od katerih so ostali 
le še ostanki ostankov. Skrb za pom-
njenje – za spomin in za sožitje ter 
sobivanje z redkimi – je naša skupna 
obveza. In tej skrbi je med drugim na-
menjeno tudi poslanstvo mariborske 
Sinagoge, ki želi odgovarjati na dileme 
sodobnega slovenskega judovstva: biti 
živ organizem, povezovati, združeva-
ti, raziskovati in opozarjati.

Marjan toš



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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