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OB ŠESTDESETLETNICI FRANA ZWITTERJA 
(24. X. 1905 — 24. X. 1965) 

Ko se je, še blizu začetkom svojega dela, prof. Zwitter branil pred 
— ne pretirano, pač pa r> napačno smer priostreno — pohoalo svojega 
dela, je izrazil željo, da bi se tudi ob njegovem delu uravnali po starem 
in zdravem načelu historične metode, tj. da presojajo trditve po origi
nalnem tekstu in ne po komentarjih« (44; številke se nanašajo na biblio
grafijo, ki je priključena tej označbi jubilantovega znanstvenega dela). 
Ta poudarek je seveda vselej na mestu. 

Pa vendar je prof. Imitier že dolgo tega izgubil pravico, da bi se 
postavljal na enako stališče ob svojem sedanjem jubileju, ko je dosegel 
leta, o katerih trdijo, da se do njih že prav do kraja pokaže fiziognomija 
znanstvenega delavca in njene dimenzije, čeprav stoji še sredi svojega 
dela. Tudi to delo je že postalo del zgodovine naše znanosti — in pri 
prof. Zmitterju ne le del zgodovine našega zgodovinopisja, marveč tudi 
ne tako nepomemben del zgodovine slovenskega naroda o njegovih naj
težjih in hkruti največjih dneh. To nalaga tudi nam dolžnost, izmeriti 
pomen tega dela — ne zanj, pač pa nam vsem v poduk in spodbudo. 

Seveda lega ni mogoče opraviti z naštevanjem del in opisovanjem 
njihove vsebine. Deset knjig, okrog Г0 razprav ter okrog 100 člankov, 
ocen in prikazov, kar je rezultat dosedanjega Zwitterjevega dela,^ ne 
dovoljuje takšnega pristopa. Ne le zaradi svojega obsega, marveč še v 
večji meri zaradi svojega značaja. Zwitterjeve razprave so namreč — 
ne glede na svoj obseg — značilne problemske obravnave, temeljito 
premišljene in skope v izrazu; za njimi stoji premnogo analiz,^ hkrati 
pa tudi študija širokega okvira; zvezane so s temeljito premišljenimi 
m široko razvejanimi koncepcijami teorije zgodovine in nenavadno 
globokim poznanjem evropskega in svetovnega zgodovinskega okvira, 
hkrati pa so njihove teze branjene s premišljeno in spretno izbranimi 
podrobnimi zgodovinskimi dejstvi in njihovimi analizami. Skratka, ve
liko preveč je vsega tega za kakršno koli kratko povzemanje, ki naj 
bi bilo hkrati dovolj jasno. Pregled te vrste zato moramo prepustiti 
priključeni bibliografiji, kot navodilo za njeno uporabo pa smo zapisali 
zgoraj navedeno »staro in zdravo načelo historične metode«. 

Ob tej priložnosti pa. se seveda kljub temu ni mogoče odreči vsaki 
označbi tega dela, čeprav smo vsi preverjeni, da bo še dolgo raslo in 
da je vsaku označba vse preveč podobna le ogledovanju gornika, ki se 
še sredi pobočja, še pod vrhom, skritim v megli, ozira po pobočjih, 
ki jih je že prehodil. Prav iz tiste srčike, ki ji je zapisal Zwitter še 



o svojih gimnazijskih lelih soojo ljubezen, delo in življenje, iz poglab
ljanja v pot slovenskega naroda v preteklosti in iz strastnega napora 
za spoznavanje sveta okrog tega majhnega naroda je namreč raslo in 
raste še vedno vse drugo, kar je postavilo njegovo življenje v tako ozko 
•in intenzivno zvezo s tisto slovensko sedanjostjo, v kateri je živel in živi. 

Prav od tod je raslo v 30 letih opozarjanje na nevarnost, ki se 
neizogibno približuje in bo prav kmalu postavila Slovence pred naj-
okrutnejši boj za obstanek. To opozarjanje, ki je leta 1938 preraslo 
o ostro spoznanje, da bo prav kmalu le od pripravljenosti na hitro 
bližajočo se zgodovinsko uro odvisno prav vse drugo, vse do pozitivnega 
ali negativnega odgovora na vprašanje, ali je še vredno in mogoče 
živeti, ne zveni le iz njegove — prav v teh letih nenavadno plodne — 
publicistke, ki je opozarjala na skoraj vse premike v našem sosedstvu, 
povečujoče našo in svetovno ogroženost. Prav tako se kaže tudi v nje
govem znanstvenem delu : že tedaj je njegov osrednji problem vprašanje 
slovenskih meja, Slovencev onstran meja takratne Jugoslavije, študij 
argumentacije, ki bi jo bilo mogoče pred svetom navesti glede njihovega 
števila, življenja in pravice do združitve z matičnim narodom, še prav 
posebej pa nemško-slovensko razmerje v zadnjih sto letih. Ta položaj 
je privede] ZrvUterja tudi zelo v sredino takratnega društvenega življenja 
— od živega udejstvovanja v uredništvu Sodobnosti preko Kluba ko
roških Slovencev (ob neuspelem načrtu osnovanja slovenskega narod
nega sveta marca 1938) in narodnoobrambne aktivnosti Slovenskega 
društva do mesta med prvimi podpisniki predloga za ustanovitev 
Društva prijateljev Sovjetske zveze. 

Med vojsko sta ga prav ta zavzetost in hkrati že opravljeno delo 
postavila po organizaciji OF od vsega začetka na tisto mesto, ki je 
nato za celo desetletje določilo njegovemu življenju novo, zelo pomembno 
in aktivno smer: kot ekspert za zgodovinsko problematiko slovenskih 
narodnih meja je postal član »komisije za meje«, ustanovljene pri IO 
OF že leta 1941. Prav v njegovem stanovanju je bila decembra 1941 
seja te komisije, ob kateri je prevzel posebej priprave za zgodovinsko 
argumentacijo meje z Italijo (A.Melik za geografsko, jaz za zgodo
vinsko glede meje z Avstrijo), kar je v resnici v marsičem uredilo tiste 
priprave, zaradi katerih smo mogli Slovenci sprejeti leta 1945 na tem 
področju borbo za meje mnogo bolje pripravljeni kakor leta 1918. 

Prav to vidno mesto v težnjah po koncentraciji zavednega slo
venskega življa pred letom 1941 in angažiranost njegovega dela sta 
vtisnila življenju mladega docenta še drugo značilno potezo življenja 
njegove generacije, te maja 1941 so ga okupatorji prvič zaprli za 
mesec dni; v letih 1942-43 pa je živel poldrugo leto konfiniran v vasi 
Aprica ob italijansko-šoicarski meji. Ob zlomu Italije septembra^ 1943 
pa se ni \umaknil preko bližnje meje na varno, marveč je odšel — 
prežet z željo deliti dobro in slabo s svojim narodom in s prepričanjem, 
da je največja svoboda borba za njegovo osvoboditev — na dolgo pot 
preko severne Italije, domov med partizane. Po odločitvi vodstva slo
venske NOB je — potem ko je preživel veliko nemško ofenzivo v vrstah 
Ljubljanske brigade s puško na rami — organiziral in vodil od januarja 



1944 iedaj na evropskem kontinentu edinstveno znanstveno institucijo 
— Znanstveni institut pri IO OF v gozdovih па Rogu. Tu je sistematično 
nadaljeval svoje že o 30-ih letih zastavljeno delo pri pripravi tiste argu
mentacije za pravične slovenske meje, ki jo je moral izdelati svojemu 
ljudstvu zvesti znanstvenik. Vse druge vezi a prejšnjim delom (zlasti 
sintetična študija o slovenskem političnem razvoju v zadnjem stoletju, 
hkrati rezultat priprav za monografično obdelavo, še do danes ne
dokončano, s katerimi je začel že po izidu »Prebivalstva« [38], obra • 
čun s preteklostjo v prelomnem razdobju in s poprej neslutenimi per
spektivami, ki jih je omogočala prav v slovenskem zgodovinskem 
razvoju orjaška vzpetina Roga z vso svojo duhovno napetostjo in opti
mizmom, ter koncept bodočega dela 110?]) in druge praktične naloge 
(zlasti preprosto, pa vendar z zanimivimi perspektivami napisan pre
gled slovenske zgodovine za potrebe partizanske gimnazije v Črnomlju 
185]) so stopile ob tem v ozadje. 

To je bil začetek boja, ki se je za prof. Zwitterja nadaljeval še 
dolgo po končani vojni. Ko je postal 1945 znanstveni sekretar Inštituta 
za proučevanje mednarodnih vprašanj pri zunanjem ministrstvu, je 
pisal osnutke za memorandume vlade FLRJ o Primorju in Koroški, 
bil odgovornim državnikom vselej na voljo s potrebnim nasvetom in 
podatki, na široko pa je organiziral tudi drugo znanstveno in publi
cistično dejavnost v tem pogledu. Kot izvedenec za teritorialna vpra
šanja je spremljal državnike na konference o naših mejah od Londona 
in Pariza do Nem Yorka in Moskve. V veliki meri prav njegova zasluga 
je, če more slovenska zgodovinska znanost ob pregledovanju tega boja 
ugotoviti, da je bila nanj pripravljena in da je dala — kolikor je bilo 
od nje odvisno — zanj vse, kar je bilo mogoče zahtevati. 

Zanj pa ta stran življenja tudi še danes ni zaprta, te sredi 30-ih let 
je opozarjal na naše arhivsko vprašanje (29-31), čigar sestavni del je 
tudi tisto arhivsko blago, ki je v arhivih v tujini in ki bi se že po 
mirovnih pogodbah po prvi svetovni vojni moralo vrniti v pokrajine, 
kjer je nastalo. Prav njegova osebna zasluga so bile ob pogajanjih po 
drugi svetovni vojni nekatere formulacije v pogodbah, ki so bile po
membne za to problematiko. Le nekaj let je minilo, odkar je pod njego
vim vodstvom v zvezi s tem nastal mogočen elaborat o našem kulturnem 
premoženju, ki je še o avstrijskih arhivih, elaborat, ki služi z naše 
strani kot temelj za pogajanja o vrnitvi tega kulturnega premoženja 
tja, kjer je nastalo. Povsem prirodno je, da prav on tudi vodi delegacijo 
naše države v teh pogajanjih, ki so se začela, pa že nekaj let čakajo 
na svoje nadaljevanje. 

Vsa ta razgibana stran Zmitterjevega življenja kaže, na kakšen 
način je stopil v naš razvoj, o zgodovino: vselej z mislijo na prihodnost: 
na katero pa se je treba temeljito pripraviti. Kakor je v Sodobnosti pred 
vojno opozarjal na bližajočo se nevarnost, tako je med vojno priprav
ljal znanstveni del temeljev zu bližajoči se boj za meje za zeleno mizo. 
Prav tako premišljeno, tehtno in z mislijo na bodočnost slovenske 
kulture je bilo prežeto tudi njegovo vodstvo slovenske univerze, ki 
ji je stal na čelu kot rektor 1952154, prav takšne so vselej njegove 



benedi' o ttuèem povojnem življenju, kadar je sodil, da se mora oglasiti 
(posebej pogosto o problematiki srednjih šol in univerze ter univerzi
tetne zakonodaje), prao tako je tudi njegovo delo v številnih zgodo
vinskih in drugih organizacijskih telesih, v katerih je sodeloval in še 
sodeluje (zlasti kot predsednik Zgodovinskega društva za Slovenijo že 
od leta 1947; kot član odbora Zveze zgodovinskih društev SFRJ od 
njenega nastanka 1954, prvi dve leti kot predsednik; kot član uredništva 
Zgodovinskega časopisa in širše redakcje Zgodovine narodov Jugo
slavije itd.). 

Vse to je gotovo Zrvitterja trgalo v nekem smislu od tistega dela, 
ki si ga je še o mladih letih izbral za središče svojega življenja in 
ki se mu je v javnosti zapisal že s svojim prvim tiskanim prispevkom, 
napol zgodovinsko in napol sociološko oceno v Ljubljanskem zvonu, 
ki jo je objavil kot dvajsetletni študent drugega letnika na univerzi (1). 
V nekem smislu ga je trgalo od študija zgodovine in od poglabljanja 
v pot našega naroda o preteklosti — pa vendar je, kakor smo videli, 
prav ta del Zrvitterjeoega poseganja v slovensko preteklost najože 
povezan z njegovim znanstvenim zanimanjem, rastjo in delom. 

Nekaj značilnih potez svojega dela je prinesel Zwitter očitno že 
kot mlad študent s seboj na univerzo. Tako široko dimenzijo svojih 
interesov, ki se kaže že v njegovi prvi oceni. Ocena izhaja iz kritične 
zgodovinske analize točnosti dovolj široko razpetih socioloških teorij 
in koncepcij o ocenjeoanem delu, nato pa se zaključuje z zahtevo 
>da se moramo truditi le, da dobimo naši dobi primerno in dosegljivo 
formulo po socialnem prelomu, pred katerim stojimo* (1). Kot v tej 
oceni, tako je bilo tudi v vsem njegovem poznejšem delu temelj nje
govih zaključkov v znanstvenem delu zgodovinarja. V zapisani obliki 
se zdi pogosto mirno in natančno odmerjeno; vsi, ki smo s Zmitterjem 
kdaj dalj časa delali, pa menda vemo, s kakšno strastjo in mukami, 
pa tudi s kakšno potrpežljivostjo in vnovičnim in vnovičnim pregledo
vanjem vsega, kar je bilo o zvezi s takimi vprašanji kdaj napisanega 
— pa naj je šlo za podrobne monografične analize, za sintezo v zgo
dovini narodov Jugoslavije ali za članek v enciklopediji — je bil do
sežen končni rezultat. 

Ko je začel s. študijem zgodovine in geografije na vseučilišču v 
Ljubljani (1924—1926; diplomiral 1928), je bila usmerjena tukajšnja 
zgodovinska šota maj v raziskovalnem delu skoraj izključno v srednji 
vek; ob nadaljevanju študija na Dunaju (1926—1928) je sicer srečal 
drugačno in širšo zasedbo učnih kateder, toda že izbrana tema diser
tacije ga je tudi tu usmerjala pretežno v starejšo zgodovino. Precizne 
tehnike zgodovinarjevega dela se je torej v svoji prvi študijski dobi 
učil predvsem ob srednjeveških virih in prav iz tega področja je zajel 
tudi problem svoje prve monografije — o »postanku in razvoju kranj
skih mest in trgov od 13. do 17. stoletja s pravnega, gospodarskega in 
političnega stališča«: (3; označba 47, str. 237) — s katero si je takoj 
po zaključnem študiju pridobil doktorat. K vprašanjem, ki jih je načel 
v tej knjigi, se je tudi do danes vedno in vedno zopet vračal (v sinte
tičnih pregledih 122 in 154; v pregledu široke problematike 47, posebej 
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glede postanka meni 121 I nedokončano]; v ožjih okoirih o Ljubljani 
4-6, 26; Idriji 35; Kranju 65-66; Novem mestu 179), nedokončana raz
prava o postanku »mest in meščanstva na starokarantanskih tleh* (121) 
pa še danes kliče po nadaljevanju in zaključku. 

Prav na tem področju — ki ga je pred odhodom o Pariz (1930—/932) 
edinega obravnaval v samostojnem raziskovalnem delu — se tudi naj
bolj neposredno kaže veliki pomen, ki ga je imelo za Zmitterjevo for
miranje drugo obdobje študija, ki mu je široko odprlo vrata v francosko 
historiografijo prav tedaj, ko se je v njej sprožil tudi za svetovno 
zgodovinopisje pomembni razvoj z začetkom izhajanja časopisa »Anna
les« (1929), Problematika o postanku mest na Slovenskem in njihovi 
zgodovini v srednjem veku iz leta 191? (4?) je postavljena bistveno 
širše, kakor je bila v disertaciji, in je bila očitno oplojena z vsemi 
diskusijami, metodami in koncepcijami, ki so se pojavile o prvih treh 
desetletjih na tem področju v svetovni, zlasti francoski historiografiji. 

Hkrati pa je povezan s tem obratom še drugi, za katerega pa ni
mamo podlag, po katerih bi mogli presojati, v kolikšni meri vendarle 
ni bil pripravljen tudi že prej (morda kaže na to 1 in 2, pa tudi očitni 
interes za »strukture* v 3—5 ter za številčno merjenje prometa po 
raznih poteh 6). Zwitter se je ob študiju v Franciji seznanil s sociološko 
metodo »analistov«, na katero je nato opozarjal že leta 1933 v Geograf
skem vestniku (19), jo leta 193? podčrtal kot poglavitno »novost« svoje 
knjige o »prebivalstvu na Slovenskem od srede XVIII. str. do današnjih 
dni« (38) za slovensko zgodovinopisje (44), jo podrobneje očrtal v svojem 
nastopnem predavanju — kjer je posebej poudaril razlike med nem
škim in francoskim zgodovinopisjem v tem pogledu — na filozofski 
fakulteti v Ljubljani 193?, ob tem pa hkrati izrazil prepričanje, »da 
je bodočnost znanosti prav na tej poti« (46). Teoretično se je teh vpra
šanj dotaknil t\udi nekajkrat v ocenah (10, 56, 70, ?? itd.), posebej pa 
je poudaril isto temeljno idejo — neločljivp povezanost »sociološke in 
historične usmerjenosti«, ^sposobnosti za kritično uporabo virov s smi
slom za prav vsa vprašanja znanstvene sinteze« (46), »ugotavljanja 
dejstev« in »delovanja ekonomskih zakonov« (129; gl. še 146) — še 
ob svoji polemiki z Bičanićem o mestu gospodarske zgodovine v zgo
dovinski znanosti o širšem smislu. 

Posebej pa se je trudil za aplikacijo sociološke metode s pomočjo 
analize statističnih virov glede razvoja prebivalstva ter gospodarstva, 
pri čemer je imel v letih svojega študija v Franciji svoj najbolj izdelan 
vior gotovo v Simiandovih delih (že dobrega četrt stoletja veljajo ta 
dela »anulistom« sicer kot »klasična«, vendar pa skušajo to smer z 
uspehom še poglobiti). Globoki vpliv teh novih spoznanj v Parizu je 
toliko bolj razumljiv, ker se je Ziviler prav v teh letih preusmeril — 
kljub trdooratnosti stare ljubezni do srednjeveških vprašanj zgodovine 
naših mest — D zgodovino novega veka. 

Po povratku iz Pariza je imel poleg disertacije in blizu dvajset več
jih in manjših objav že tudi drugo knjigo, pomembno razpravo o »izvorih 
političnega ilirizma in postanku Ilirskih provinc« (21; z isto problema
tiko se že tedaj povezujeta št. 8 in 11, spremljala ga je prav tako do 
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danea, gl. 73, 120, 137, 172 in še večkrat v širšem okviru). Za Zmitterjev 
način dela značilna izrazno skopa pa temeljita analiza je pokazala za 
vso zgodovino jugoslovanskih narodov o fem času izredno pomembne, 
dotlej neopažene elemente, iako da bi knjiga gotovo ustrezala zahtevam 
habilitacijskega dela. Toda idejna smer knjige ni bila v skladu z nacio
nalno politiko tedanjega režima, pa tudi ozka sistemizacija mest na 
filozofski fakulteti ni dovoljevala na zgodovini niti postavitve asistenta, 
kaj šele novega docenta poleg takratnih dveh profesorjev. Tako je odšel 
prof. Zmitter na gimnazijo in kot gimnazijski profesor je pripravljal — 
poleg pisanja ocen v strokovnih časopisih, opravljanja tajniških poslov 
v tedanjem Muzejskem društvu za Slovenijo in zlasti vedno bolj živega 
sodelovanja a članki v Grudi in Sodobnosti — tri leta svoje habilitacij
sko delo o »prebivalstvu«:, ki je pomenilo po svoji sociološki statistični 
metodi pravi prelom v obravnavanju zgodovine slovenskega naroda v 
zadnjem poldrugem stoletju: prehod od opisovanja k analizi, ugotavlja
nju najvidnejših in najpomembnejših strukturnih premikov v položaiu 
slovenskega naroda v tem času, izmerjenih po enem izmed najpomemb
nejših virov za to razdobje. Po njegovem izidu in po svoji postavitvi 
za docenta obče zgodovine novega veka (ob kateri pa je predaval tudi 
zgodovino Slovencev za isto razdobje) je pri predavanjih slovenske zgo
dovine v 19. stoletju ob primerni priložnosti sam po pravici ugotovil, 
da gospodarskega razvoja Slovencev v tem obdobju ni več mogoče samo 
»opisovati* brez uporabe statistične metode, pa tudi to, da skoraj vse 
delo na tem področju slovenskega zgodovinarja zadnjih stoletij še čaka. 

Pomen iste metode je pokazal tudi v razpravah, s katerimi je že 
pripravljal iz zgodovinopisja bodočo zgodovino — ob analizi »koroškega 
vprašanja* (45) ter ob prikazu vprašanja »Nemcev na Slovenskem« (52), 
svojem znanstvenem opozorilu na novo nevarnost po razširjenju hitler-
jevske oblasti nad Avstrijo. Prav ta metoda je bila med poglavitnimi 
sredstvi, s katerimi je tedaj in med bojem za meje po osvoboditvi pri
speval številne argumente za pravico slovenskega naroda do njegovih 
resničnih meja (npr. 48, 86, 91, 93, 115, 116, 120, razni elementi v 156, 
15? oziroma 162 itd.). 

Razprava o Ilirskih Provincah pa je pomenila prvi korak pri raz
iskovanju zgodovine političnih idej pri Slovencih, ki se ji je začel z vso 
vnemo posvečati po zaključku dela na »prebivalstvu*, delno ob analizi 
njihovih pojavov v historiografiji (o Linhartu 69 in 149, splošni koncept 
61), delno s pripravljanjem monografije o »narodnosti in politiki* pri 
Slovencih, objavljene doslej le v osnutku, z Roga (103) in odlomkih na 
najrazličnejših mestih in v najrazličnejših okvirih; prav ta smer v zad
njem poldrugem desetletju vse bolj prevladuje v njegovem delu, kar 
nas navdaja z upanjem, da bo to tako dolgo snovano in pripravljano 
delo vendarle dobilo vnovič prostor in čas za dozoritev, čeprav vemo, 
kako je danes Zmiiterjev delavnik prenapet in prenapolnjen. 

V svojem nastopnem predavanju je Zwitter opozoril na potrebo 
povezovanja čuta in sposobnosti za sintezo s podrobnim študijem zgo
dovinske problematike. Ta svoj poziv je izpolnjeval sam v celi vrsti 
del — od pregleda zgodovine Slovencev za srednjo šolo (81) preko prve 
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znanstvene sinteze te zgodovine v 18. stoletju o Zgodovini narodov Ju
goslavije z ugotovitvijo povsem novih sestavnih elementov na vseh pod
ročjih (156), do analize »nacionalnih problemov v Habsburški monarhiji* 
(15? in 162, gl. ludi zlasti 131, 145, 167, 168, 169, 171, 173, 175, 176), kar 
je prineslo pomembna priznanja ravni naše historiografije, Zwitter ju sa
memu pa glas enega najboljših poznavalcev te problematike v sodob
nem zgodovinopisju. 

Iz vseh teh korenin je raslo tudi njegovo delo — objavljeno in ne
objavljeno — o Slovenskem Primorju in rojstni deželi njegovega očeta, 
Slovenski Koroški. 

Ko sklepam tu pregled -- zelo nepopolen glede obsega Zmitterjevega 
znanstvenega delu in še bolj glede naštevanja njegovih nalog pri orga
nizaciji zgodovinskega dela pri nus — pa vendar ne morem mimo misli 
Zmitterjevega učenca iz prve generacije študentov, pred katero je stopil 
kot univerzitetni učitelj pred tridesetimi leti. Njegova predavanja, v 
katerih je suvereno razgrinjal problematiko in odprto razmejeval to, kar 
verno, od nerazrešenih vprašanj, so nas študente globoko impresionirala 
že od prve generacije njegovih študentov naprej. V seminarju je znal 
s smotrno delitvijo dela ustvarili kolektiv, ki je bil ob začetku okupacije 
že skoraj nu tem, da bi mogel izdelati kolektivno delo o nekaterih pro
blemih slovenske zgodovine v 19. stoletju o njegovem smislu. Prav go
tovo ni samo slučaj, da se izraža o disertacijah zadnjih let tako močno 
prav tista smer statističnih metod in proučevanja gospodarske zgodo
vine, ki jo je skoraj tri desetletja neumorno poudarjal pri svojem uni
verzitetnem delu med študenti, prav tako pa ob svojih stikih z njimi 
po končanem študiju. 

Pri tem vplivu so prav gotovo sodelovali najrazličnejši elementi — 
od manjše starostne razlike preko posebne organizacijske sposobnosti 
seminarskega dela do dejstva, da je postajal študij novejših obdobij že 
tedaj vzporedno z manjšanjem števila klasičnih gimnazij bolj privlačen 
od študiju starejših obdobij z njihovimi specifičnimi jezikovnimi zahte
vami. Odločilno pa vse to gotovo ni bilo. Zmitter nam je bil najbližji 
predvsem po svojem povezovanju življenja in znanosti. Srečavali smo 
ga v letih., v katerih smo osi videli, kako se nam nezadržno približuje 
z drugo svetovno vojno najtežja preizkušnja zu Slovence kot narod in 
za vsakega med nami posebej kot človeka, prav tam, kjer smo sami raz
pravljali po različnih društvih in odborih o tej nevarnosti in sredstvih 
borbe zoper njo. Brez ovinkov je povedal svoje sodbe o vprašanjih, ki 
so nas najbolj skrbela, se javno in v raznih organizacijah zavzemal za 
podobne ideje kol mi.Prno to življenje je spletlo med njim in nami ožje 
nezi kakor z drugimi profesorji in mu pomagalo zgraditi krog delavcev, 
ki se je čutil že ob boju za meje in ki se še v širših merilih vidi danes 
o našem razvoju zgodovinopisja. 

S hvaležnostjo, ki jo vsi čutimo do njega za to, kar je dal naši zna
nosti s svojimi deli, za vse, kar nam je dal od naših študentskih let kot 
akademski učitelj, in zlasti tudi kot človek sredi življenja, se spominja
mo vsega tega ob njegovem jubileju v pričakovanju in z zavestjo, da 
nam bo še dolgo to, kar je v slovenskem zgodovinopisju postal po svojem 
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delu: neutrudni raziskovalec preteklosti našega naroda, skrben sveto
valec pri vseh žgočih vprašanjih naše znanosti in življenja, ter trden 
inox, ki oselej ves stoji zu vsako soojo besedo — o kateremkoli vprašanju. 

BOGO GR4FENAUER 
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nice 1919—1920 godine. (Nepodpisano). Trideset dana (Beograd) V, 
juni 1947, 66-87. 

101. Borba oko koruškog i austriskog pitanja. Trideset dana (Beograd) 
V. oktabar-novemlbar 1947, 12--24. 
Ne povsem toecn prevod v Vprašanja naših dini, 7. XII. 1947, 1196 
do 120.1. 

1948: 102. (Sodeloval) Obračun in program. ZC I, 1947 (1946), 7—10. 
103. Narodnost in politika pri Slovencih. (Napisano 1944 na Rogu.) ZC 1, 

1947 (1948), 31—69. 
104. Oc. KoiroSkd zibornik, ZC I, 1947 (1946), 195-199. 
105. Problem Slovenačke Koruške. Slovensko bratstvo II, 1948, 423-427. 
106. Documentes on the Carinthiain Question. Mmistery for Foreign Af

fari« of the l'PRY. Beograd 1948, XIV + 216. 
107. (Sodeloval) Memorandum of the Guvernement of the Federative 

Peoples Republic of Yougoslavie to the Deputy Foreign Ministers 
regarding the territorial and other clauses of the Treathy with 
Austria. (Beograd) 1948, 14. 

1949: 108. Naše kulturne revindikacije v novih mirovnih pogodbah. LC iJ/lit, 
1948/1949, 137—165. 

109. Bibliografija o problemu Julijske krajine in Trsta 1942—1947. ZC 
1I/III, 1948/1949, 259—326. 

l i a Ob tridesetletnici univerze v Ljubljani. (Brez podpisa.) Seznam 
predajanj иа zimski semester 1949/50, Ljubljana 1949, 5—6. 

1950: HI. Prva konferenca historikov Srbije. ZC IV, 1950, 216—217. 
112. France Kidrič. ZC IV, 1950, 219—220. 
113. Zgodovinsko društvo za Slovenijo. HZlb III, 1950, 268-290. 
114. La tradition politique de Trieste. Revue de la politique mondiale II, 

No 24. Beograd 2d. novamtbre 1951, 12—13 (tudn v srbski in angleški 
izdaji). 

115. Le caractère ethnique du Territoire libre de Trieste. Revue de la 
politique mondiale II, No. 6. Beograd 14. mars 1951, 11—12 (tudi 
v srbski in angleški iedeji). 
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116. Prebivalstvo Celovca pred sto leti. Koledar Slovenske Koroške 1952. 
Celovec 1951, 112—114. 

117. Poteen slovenske reformacije. (Izjava.) Tovariš VH, 7. IX., 1951, 595. 
118. Oc. Bogo Grafetoauer, Czäraigova etnografska statistika in njena 

metoda. ZC V, 1951, Звб—388. 
119. Oc. Ferdo Gestrin - Vasilij Melile, Slovenska zgodovina 1813—1914. 

ZC V, 1951, 388—394. 
1952: 120. Zgodovina. Razdobje od mim v Campoformiju do konca prve sve

tovne vojne. Slovensko Primorje. Slovensko Pnimtorje in Istra. Beo
grad 1953, 77—81, 86—115. V srbski izdaji Istra j Slovenačko Pri
morje, Beograd 1952. 

1933: 121. K predzgodovini mest in meščanstva na starokarantonskih tleh. ZČ 
VI/VII (Kosov zbornik), 1952/1953, 218—245. 

122. Gospodarski in družbeni razvoj Evrope do XI. stoletja. Slovenci od 
XII. do XV. stoletja: 4. Razvoj obrti in trgovine, nastanek mest in 
meSčanstva. 5. Denar, kredit, rudarstvo. Ustrezni odstavki v Virih 
in Literaturi. Zgodovina narodov Jugoslaivuj©, Prvi del, Ljubljana 
1953. 113—115, 715—729, 744—745. 747—748. Izšlo tudi v hrvaščini 
(Historija naroda Jugoslavije 1, Zagreb 1953) in srbščini (Istortja 
narodu Jugoslavije, Beograd 1953). 

123. Napoleonova Ilirija. Radii onnivora« t et 1, Beograd 1953, 38—47. 
124. L'hinterland de Trieste dans l'histoire. Revue de la politique mon

diale IV, No. 16. Beograd 16 août 1953, 13—14 (tudâ v srbska in an
gleški izdaji). 

125. Izjava (ob angloameraški deklaraciji o comi A STO). Slov. Poroče
valec, 9. X. 1953. 

1954: 126. Ob desetletnici partizanskega Znanstvenega inštituta. NRazgl. III, 
št. 2, 23. T. 1954. 

127. Prvi kongres zgodovinarjev FLRJ. NRazgl. III, št. 11, 5. VI, 1954. 
128. Bivša zona B. Poliitika 6. X. 1954. 

1953: 129. Gospodarska zgodovina kot znanost. ZC VIII, 1954 (1955), 169—173. 
130. Dragotin Lončar. ZC VIII, 1954, 191—191. 
131. Le problème de la renaissance nationale chez les Slaves de Sud 

en Autriche: légititmisme et principe des nationalités. X, mednarodni 
kongres zo zgodovinske vede. Vol. VII. Riassunti delle communioa-
ИЈОШ. Firenze (1955), 394—396. 

132—133. Bnedklapedlija Jugoslavije I, Zagreb 1955: 132. Auersperg Anton 
Aleksander, 234—235. — 133. Bleiweis Janez, 625—626. 

134. NaSe meje pred desetimi leti. NRazgl. IV, št. 9, 14. V. 1955, 207. 
135. Mednarodni kongres zgodovinskih ved v Rinro. Slov. Poročevalec 

25. IX. 1955. 
136. Zgodovinsko jedro koroškega vprašanja. NRazgl. IV, št. 19, 8. X. 1955. 

1956: 137. Les Provinces Illyrienncs de Napoléon. Questions actuelles de so-
oinlismie. Paris, No 35, mars-avril 1956, 101—119. 

138. Spremna beseda. V H. Рзшешге. Srednjeveška mesta. Gospodarska 
iin socialna zgodovina snedmjeveške Evrope. Ljubljano 1956, 359—364. 

139. Spremna beseda. V A. J. P. Taylor, Habsburška monarhija 1809—1918. 
Ljubljana 1956, 325—334. 

140—144 Enciklopedija Jugoslavije 2, Zagreb 1956: 140. Costa Etbin Henrik, 
386. - - 141. Costa Henrik, 386. — 142. Cnsin Fabio, 506. — 143. Czoer-
nig Kari, 512. — 144. Dežman Dragotin, 698. 
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145. Problem modernega preroda pri Južnih Slovanih v Avstriji: legi
timnem in narodnostno načelo. ZC IX, 1955 (1956), 162-169. 

146. Odgovor. (Na članek 11. Bičaniića, Još jedna riječ o ekonomskoj 
povijesti, v ZC VITI, 1954) ZC IX, 1955 (1956), 199-201. 

147. Fabio Cusin. ZC IX, 1955 (1956), 220—222. 
148. X. svetovni kongres za zgodovinske vede v Rimu. ZC IX, 1955 (1956), 

228—253. 
1957: 149. Anton Tomaž Linhart in njegovo zgodovinsko delo. Sod. V, 1957, 

1—13. 
150. Uloga istorije u reformiranoj školi. Historijski pregled III, Zagreb 

1957, 85—86. 
1958; 131. Vprašanje koroške kandidature Ivana Cankarja leta 1907. Koledar 

Slovenske Koroške 1958, Celovec 1958, 57-61. 
152—154. Enciklopedija Jugoslavie 3, 1958: 152. Faster Anton. 411—412. — 

153, Gestrin Ferdo, 455. — 154. Gradovi u Sloveniji od ХП. st., 
554—557. 

155. Kulturna sramota. (I«java <Љ odpravljanju dvojezične osnovne šole 
na Koroškem.) NRazgl. VII, št. 19, 4. X. 1958. 

1959: 156. Zgiodo-vniua .narodov Jugoslavije, Druigti del, Ljubljana 1959: Slovenci. 
1. Absolutizem v okviru starih institucij. 3. Neagrarne gospodarske 
panoge v XVII. stoletju. 4. Kultura v dobi proti reformacije. 6. Raz
voj kapitalizma v XVIII. stoletju. ?. Absolutna država in birokrat
ska uprava. 10. Jožefinizem in janzenizem. 11. Podržavljenje šolstva 
in splošna šolska obveznost. 12. Nova družba in noya kultura. 14. 
Začetek narodnega preporoda. Ustrezni oddelki v Virih im Litera
turi. Str. 746—757, 764—785, 788—807. 817—827, 828—832, 832—835, 
835—837. 837—839, 840—842, 843—844; Zemljevida št. 8 lin 10. 
Isto dbjavljion.o t udii v hrvuišoimii (Historija naroda Jugoslavije, II, 
Zagreb 1960) in srtbSèmi (Istorija naroda Jugoslavije, II, Beograd 
1960). 

I960: 157. Les problèmes nationaux dans la monarchie des Habsbourg (en 
collaboration avec Jaroslav âidak et Vaso Bogdanov). Beograd 1960, 
148. 
Krajša redakcija (z istiim naslovom: XI. medmarodmd kongres za 
zgodovinske vede v Stockhotmu, 1960: Rapports V, Histoire contem
poraine, Uppsala 1960, 163—190 [hrvatski prevod Nacionalni pro
blemi u Habsburškoj monarhiji, Historijski pregled VII, 1961, 111 
do 128)). 

158. Jugoslovansko zgodovinarstvo v svetu. Razgovor z dir. Fr. Zwittrom. 
Delo 4. X. I960. 

139. XI. mednarodni kongres za zgodovinske vede, Stockholm od 21. do 
2a aivgusta 1960 (z odlomkom iz referata Nacionalni problemi v habs
burški nnotnarhìji, prevod str. 138-141). NRazgl. 12. XI. 1960. 

1961: 160. DrugI kongres zgodovinarjev Jugoslavije. ZC XIV, 1960 (1961), 222 
do 226. 

161. K vprašanju razvoja Slovencev v Prekmurju med I860 ш 1918. 
Prekmurska Slovencu v zgodovini, Murska Sobota 1961, 109—113. 

1962; 162. (S sodelovanjem Jaroslaiva Sidaka in Vase Bogdanova) Nacionalni 
problemi v Habsburški monarhiji. (Ponekod razširjen tekst, nave
den pod št. 160, dopolnjen tudi s »Statističnim pregledomc in dvema 
zemljevidoma Avstro-Ogrske.) Ljubljana 1962, 251 + II. 

20 



1964: 168. Simpozij ob stoletnici narodnega preroda Dalmacije in Istre. ZC 
XVII, 1963 (1964), 263—265. 

163. Tretji kongres zgodovinarjev FLR Jugoslavije. JIĆ I, 1. št., 1962, 
135-137. 

164—166. Enciklopedija Jugoslaviju 5. Zagreb 1962: 164. Kavčič Matija, 233. — 
165. LavriČ Karel, 496. — 166. Lončar Dragotin, 549. 

1963: 167. Nekaj problemov okrog jugoslovanskega kongresa v Ljubljani leta 
1870. ZC XVI, 1962 (1963), 145—170. 

169. A nemzeti kerdés az Osztrak-Megyar Monarchiaban (1900—1914) 
(Részletek), Part-TöTteneti Küzlemcnyek X, 3, Budapest 1964, 158 do 
168. (Krajši povzetek referata Die nationalen Fragen in der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie 1900—1914, ki je v tisku v publi
kaciji o konferenci v Rudiiimipešti.) 

170. Prol. Janko Jarc. NRazgl. 11. I. 1964. 
171. Slovenski politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacio

nalne problematike. Sod. XII, 1964, 1061—1080, 1197—1208. 
172. Napoleonove Ilirske province. V zborniku Napoleonove Ilirske pro

vince 1809—1814. Razstava v Narodnem muzeju v Ljubljani. Ljub
ljana 1964, 25—46 (razširjen tekst, nav. pod št. 140). 

1965: 173. Slovenski politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacio
nalne problematike. ZC: XVTII, 1964 (1965). 75—153. 

174. Odgovor polemičnemu izkrivljanju. ZC XVIII, 1964 (1965), 243—250 
(Polemiku z D. Kermavmcirjuiu o ljubljanskem kongresu 1. 1870.) 

175. Mednarodna historična konferenca o problemih Avstro-Ogrske 1900 
do 1918 v Budimpešti 4.-9. maja 1964. ZC XVII, 1964 (1965), 257-260. 

176—178. Enciklopedija Jugoslavije 6. Zuigireb 1965: 176. Njemačko-jugosla
venski odnosi, 2. Politički odnosi u XIX i u početku XX st., 331—337. 
— 177. Preporodovci, 604—605. — 178. Primorska. Historija, 618. 

179. Ob äeststoletnici Novega mesta. Predavanje na akademiji na pred
večer šeststoletniee mesta 6. aprila 1965. Dolenjski list XVI, št. 42, 
21. X. 1965. 

Bibliografija je skušala »ajetì vse jiiibdlamtovo delo, bi se nanaša na 
zgodovino, iprav tako pa — kolikor je objavljeno — njegovo delo ob borbi 
za ipraviöne slovenske raeje raiod vojno in po osvoboditvi. Bibliografija ne 
upošteva le blizu 20 članov, treh šapirografhranih iz gimnazijskih in študent
skih let, devetih o problematiki univerze in univerzitetnega zakona v dnev
nem in tedenskem časništvu iz dobe, ko je bil jnibilant rektor ljubljanske 
univerze (1933—t9!55), dveh o problematiki šolske reforme (NRazgl. 1955—56), 
ter treh s Se sploänojäim značajem v dnevnih časnikih.1 

B o g o G r a f e n a u e r 

1 Starejše biilbliiografije: Letopis SAZU V. 1954. 77—82 (do 1953): prav tam 
IX, 1959, 42 (za 1. 1936—1957); Univerza v Ljubljani. Biogirafije in bibliografije 
univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. Ljubljana 1957.77—79 (do srede 1.1956): 
y letnih poročilih dekana Filozofske fakultete od 1. 1960/61 do 1964/65 (oiklost.) 
je poroèilo o objavljenih delih za ustrezna šolska leta. 
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J a n k o P l e t e r e k i 

DELO dr. FRANA ZWITTRA ZA REŠITEV MEJNIH VPRAŠANJ 

Napredna socialna gibanja na Slovenskem so se od političnega na
rodnega nastanka Slovencev naprej vselej povezovala s terjatvijo po 
Zedinjeni'Sloveniji. Najbolj zrelo, z največjim poudarkom in jasnostjo 
je to programsko geslo postavilo protifašistično ljudsko gibanje v letih 
pred diligo svetovno vojno in med narodnoosvobodilnim bojem. To giba
nje je zahtevi po Zedinjeni Sloveniji dalo tudi doslej daleč največjo 
realno moč, jo najbolj od vseh približalo uresničenju, obenem pa naj
globlje in najjasneje ovrednotilo njen pomen in obseg. Storiti pa je to 
moglo zato, ker sta se v njem pridružili prizadevanjem delavstva in 
njegove politične organizacije tudi zmogljivost slovenske vasi in ustvar
jalnost slovenske kulture in znanosti. 

V zlivanju potenc slovenske znanosti s socialnim in narodnim osvo
bodilnim gibanjem ima dr. Fran Zwitter posebno vidno vlogo. Sam 
pravi o tem dogajanju: »Odlok (o ustanovitvi Znanstvenega inštituta) 
sam pa v resnici ne predstavlja prvega koraka k pritegnitvi znanosti k 
našemu narodnoosvobodilnemu gibanju. Ze v predaprilski Jugoslaviji je 
bilo na ljubljanski univerzi tudi nekaj profesorjev širokega obzorja, ki 
so imeli smisel za svobodna vprašanja. Posebno v zadnjem desetletju 
pred sedanjo vojno so se začeli v zvezi z zorenjem velike krize tudi v 
slovenski znanosti uveljavljati novi pogledi na družbo, politiko, kulturo 
in posebej na narodna vprašanja, seveda ne toliko v oficielnih znanstve
nih revijah in knjigah, kakor v publicistično-revialnem tisku, kar nam 
dokazujejo revije Sodobnost, Književnost, Ljubljanski Zvon in Dejanje. 
Do izraza so prihajale ideje, ki so dobile nekaj časa kasneje v osvobo
dilni borbi tako ogromen pomen.«1 

Zanimanje dr. Frana Zwittra kot zgodovinarja in kot človeka se je 
v vsem širokem časovnem in vsebinskem razponu problemov, ki jih je 
proučeval, vedno znova in s posebno zavzetostjo obračalo k preteklim 
in sodobnim vprašanjem slovenske eksistence, pri čemer sta obe plati 
zanj pomenili nerazdružno razvojno in vzročno celoto, brez znanstvene 
analize in sintetičnega razumevanja prve, ni mogoča razrešitev druge. 
Zanj samega še posebej velja, kar je ugotovil leta 1947 ob pogledu nazaj 
na predvojno delo ljubljanske univerze in nekaterih njenih progresivnih 
predstavnikov: >Univerza v Ljubljani je dvignila kritično raven našega 

1 Fran Zwitter, Naš Znanstveni inštitut. Slovenski zbornik 1945, Li. 1945, 
str. 316. 



znanstvenega dela . . . . a nesoglasje med njeno funkcijo znanstvenega sre
dišča za slovensko ozemlje in irpko politično realnostjo politične raz-
kosanosti tega ozemlja je moralo vzbujati odpor proti versajskemu si
stemu in iskanje poti za drugačno rešitev slovenskega narodnega pro
blema.«2 

Iz predvojnega obdobja izvira vrsta del dr. Frana Zwittra o tej 
tematiki. V svoji fundamentalni razpravi »Prebivalstvo na Slovenskem 
od XVIII. stoletja do današnjih dni« (1936) je imel pred očmi celotno 
slovensko narodnostno ozemlje in vse njegovo prebivalstvo kot dve glav
ni prvini slovenskega nacionalnega nastauka ini obstanka, pri čemer je 
uporabil nove prijeme sociološke zgodovinske metode. Že naslovi teda
njih njegovih študij in člankov v strokovnih časopisih (»Zemlja in zgo
dovina« — 1931. »Socialni in gospodarski problemi Ilirskih provinc« — 
1932, »Prva štajerska narodnostna statistika« — 1937, »Prva koncepcija 
slovenske zgodovine« — 1939) in še posebej v revialnem tisku, predvsem 
v »Sodobnosti« (»Kultura in politika« — 1933, »K socialnemu programu 
hitlerjevcev« — 1935, »Nekaj misli k letu 1934« — 1935, »Konec idile« — 
1935, »Bankrot slovenskega liberalizma« — 1935, »Ideološka vojna« — 
1936, »Koroško vprašanje — 1937, »Nemci na Slovenskem« — 1938, 
»Francoska revolucija v sodbi poznejših dob« in »Pot slovenstva« — 
1939) pričajo o njegovi usmerjenosti k obravnavanju vprašanj, pomemb
nih za sodobni slovenski obstoj, za njegovo napredno socialno in politič
no orientacijo. V njih se zrcali tudi spoznanje pisca, kako posebno po
trebno je za Slovence in njihovo politiko kvalitetno novo obravnavanje 
in spoznavanje problemov narodnostno ogroženih slovenskih obrobnih 
pokrajin. 

Vključitev dr. Firana Zwittra v narodno osvobodilno gibanje je bilo 
samo logično nadaljevanje njegove dotedanje usmerjenosti. Vodstvo 
Osvobodilne fronte je na njegovo sodelovanje računalo že prav od za
četka, pri čemer je dobro spoznalo, koliko lahko pripomore kot izvede
nec za narodnostna vprašanja. 2e leta 1941 je dr. Fran Zwitter postal 
predsednik komisije za meje, ustanovljene na pobudo Izvršnega odbora 
Osvobodilne Fronte kot organ 1 0 0 F . Komisija, v kateri je ustanovnika 
predstavljal Edvard Kocbek, se je od oktobra 1941 naprej večkrat se
stala, enkrat tudi v Zwittrovcm stanovanju. Člani so bili Lovro Kuhar-
Prežihov Voranc kot predstavnik KPS, dr. Svetozar Ilešič, dr. Bogo Gra-
fenauer, Maiks Miklavčič, dr. Anton Melik in do preloma z O F tudi 
ing. Črtomir Nagode. Tu je bilo določeno načelno stališče o slovenskih 
mejah, ij., zajamejo naj celotno slovensko etnično ozemlje, vključno pod
ročja, potujčena v dobi imperializma, od srede 19. stoletja naprej; Za
stavljeno je bilo sistematično in koordinirano delo skupine znanstvenikov 
za proučevanje in ugotovitev takšnih meja. O tej prvi, začetni fazi svo
jega dela na mejnih vprašanjih med narodnoosvobodilnim bojem je 
dr. Fran Zwitter pisal leta 1945: »A tudi sodelovanje znanosti obstoja že 
od prvih početkov osvobodilne borbe in to ne samo v praktični pomoči 
inženirjev in zdravnikov. Vodstvo Osvobodilne fronte se je sicer upra-

8 Obračun in program. ZČ I., 1947, Lj. str. 8. 
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vičeno borilo proli vsem tistim, ki so se izčrpali v pogosto nerealnem in 
imperialističnem »načrtovanju« o slovenski bodočnosti, predstavljajoče 
zanje le prav malo osebnega (vegunja. obenem pa oznanjali, da čas za 
akcijo še ni prišel, da je vojaška borbu »prezgodnja«, in pravilno po
udarjalo, da je prva zahteva časa brezkompromisna in neusmiljena 
vojaška in politična borba proti okupatorju. Vendar pa se je že v prvem 
letu pripravljalo na trenutek, ko bo treba po zmagi postaviti sloven
skemu življenju nove mejnike in ga organizirati v vseh pogledih, po
sebno pa v gospodarskem, na novih osnovah. Ze tedaj so bili ob sodelo
vanju s pristaši — strokovnjaki izdelani prvi, osnovni načrti.«8 V tej 
začetni fuzi je dr. Fran Zwitter v ilegalnem Slovenskem zborniku 1942 
objavil članek, v katerem je razmišljal o" zunanjepolitični orientaciji, 
ki naj bi za mali slovenski narod, ki bo pač tudi v prihodnosti sosed 
velikega nemškega in velikega italijanskega naroda, pomenila trajno 
jamstvo za narodni obstanek.4 — Pogledi, ki so se uveljavili v diskusijah 
te prve komisije za meje pod predsedstvom dr. Frana Zwittra, so bili 
potem izraženi v brošuri Pavleta Vilharja (Lovro Kuhar) »O slovenskih 
mejah«, ki jo je izdala agitacijsko propagandna komisija pri CK KPS 
leta 1943. Lovro Kuhar jo je napisal še leta 1942 pred svojo aretacijo 
8. januarja 194\ 

Aretacija dr. Frana Zwittra 24. februarja 1942 in potem konfinacija 
v Italiji sta preprečili njegovo nadaljnje neposredno sodelovanje z Osvo
bodilno fronto. Ko pa je po kapitulaciji Italije po naporni poti prispel 
nazaj v domovino in se na Goriškem pridružil partizanom, je nastala 
šele prava možnost, da svoje veliko znanje in izkušenost poda narodno
osvobodilnemu boju. Znano je, da je 12. februarja 1944 bil imenovan za 
direktorja Znanstvenega inštituta pri Izvršnem odboru Osvobodilne 
fronte (oziroma pri predsedstvu SNOS), te edinstvene svobodne znan
stvene ustanove v okupirani Evropi. Znano je tudi, da je ta inštitut imel 
poleg drugega nalogo »da pripravlja znanstveni material in znanstvene 
izsledke, ki jih potrebuje narodnoosvobodilna borba.«5 Na drugem mestu 
je opisano njegovo delovanje v Inštitutu, kateremu ni bil samo vodja 
in organizator dela, ampak tudi glavni sodelavec za probleme sloven
skih meja. 

Prvi elaborat o bodočih slovenskih mejah je predložil Znanstveni 
inštitut predsedstvu SNOS že februarja 1944; diskusija o tem elaboratu 
je bila 20. marca 1944 v Semiču. Tu je Znanstveni inštitut dobil nalogo, 
naj izdela načrte za takšne meje, ki jih bodo slovenski predstavniki 
zahtevali v vsakem primeru, to je etnografske meje, a s tistimi korek
turami, ki jih narekujejo gospodarske in strateške potrebe. Člane Znan
stvenega inštituta so 9. septembra leta 1944 povabili na sestanek s člani 
CK in pa z delegati Avnoja na bazo 20 na Rogu, kjer so razpravljali 
o bodočih slovenskih mejah. Tovariš Kardelj je tedaj poudaril kriterij: 

» F. Z., Nas" Znanstveni inštitut. Str. 317. 
* Fran Zwitter, Zunanjepolitična orientacija Slovencev. Slovenski zbor

nik 1942. Ponatis Lj. 1945, str. 28—30. 
• Odlok o osnovanju Znanstvenega inštituta pri IO OF, 12. I. 1944. Slo

venski poročevalec, 13. januar 1944. 

25 



minimalna etnografska moja z vključitvijo ozemlja, potujčenega v im
perialistični dobi in z upoštevanjem manjših korektur zaradi nujnih 
prometnih, gospodarskih in strateških momentov. Na tem sestanku je 
bilo sklenjeno, naj dr. Fran Zwitter izdela elaborat glede zahodne meje.» 

Med svojim delovanjem v Znanstvenem inštitutu se je dr. Fran 
Zwitter poleg elaboratov o mejnih problemih loteval tudi širše zasnova
nih razprav o zgodovinskih osnovah slovenske nacionalne politike. Re
zultat tega dela je predvsem njegova študija »Narodnost in politika 
pri Slovencih«, napisana februarja in marca 1944, v kateri je poudaril 
odgovornost Slovencev za lastno usodo in nujnost njihove progresivne 
politične usmeritve, da se ne bi ponovil položaj iz leta 1918, ko »smo 
bili pri povojnem razkosanju slovenskega ozemlja na več držav in pri 
podrejenosti Slovencev v Jugoslaviji sokrivi Slovenci sami.. .« Naglasu 
je nacionalni program komunistične partije Jugoslavije in Slovenije, ki 
»priznava slovenskemu narodu ne samo kulturne pravice, ampak po
polno pravico do samoodločbe in to brez ozira na meje, s katerimi so 
slovensko ozemlje razkosale mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni.«7 

Delo in pomen Znanstvenega inštituta v zaključnem obdobju na
rodnoosvobodilnega boja je dr. Fran Zwitter takole označil: »Nikdar 
v svoji zgodovini ni bil slovenski narod tako blizu uresničenju svojega 
davnega ideala, združenja vseh Slovencev v zedinjeni Sloveniji, kakor 
prav d a n e s . . . Naša naloga v takem položaju je, da pravočasno, teme
ljito in znanstveno preštudiramo vsa naša obmejna vprašanja in vsa 
manjšinska vprašanja, ki s tem v zvezi nastajajo, zlasti na Primorskem. 
Noben košček slovenske zemlje ni pri tem pozabljen in zanemarjen.«8 

Y Slovenskem zborniku 1945 sta izšla dva njegova članka kot zgled 
popularizacije dela Znanstvenega inštituta in sicer o Trstu in Beneških 
Slovencih. 

Se pred koncem vojne, marca 1945, je dr. Fran Zwitter odšel v 
Beograd, da bi lahko neposredno pomagal v diplomatskem boju za pra
vično rešitev mejnih vprašanj nove, socialistične Jugoslavije. Tu je v 
letih do 1947 deloval kot znanstveni tajnik Inštituta za proučevanje 
mednarodnih vprašanj pri zunanjem ministrstvu. Uveljavil se je kot 
izvedenec in svetovalec, nepogrešljiv pri sestavljanju argumentacije, s 
katero so jugoslovanski deleguti na mirovnih konferencah utemeljevali 
zahteve nove Jugoslavije, nepogrešljiv tudi pri formulaciji teh zahtev 
samih. Podrobno obdelati vse to njegovo ogromno delo, bi bila zahtevna 
naloga, ki pa je najbrž ne bi bilo mogoče do kraja opraviti, saj je veliko 
in morda najdragocenejših prispevkov, ki jih je dr. Fran Zwitter tedaj 
dajal našemu diplomatskemu boju. bilo izrečenih le ustno na posveto-
\anjih, v osebnih stikih z vodilnimi delegati, ali napisano na neštetih 
listkih, podanih delegatom v napetih urah vročega besednega boja na 
sejah mirovne konference, ko je bilo treba za zeleno, mizo reagirati hitro 

e Metod Mikuž, Boji Koraiinmistične partije Jugoslavije'za zahodne meje 
M 1941 do t945), ZC XU/X111. 1958>59. str. 21. 

' F ram Zwitter, Narodmost in poldrtika ipri Slovencih, ZC I, 1947, str. 
51 in 60. 

a F. Z,. Naš Znanstvenu dnStitnt. Str. 321. 
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in neposredno. »Predvsem pa se seveda rad spominjam Zwittra,« piše 
eden tedanjih naših vodilnih diplomatov, dr. Joža Vilfan, »kot eksperta 
delovne skupine za mirovna pogajanja in kasneje eksperta naše dele
gacije na pariški mirovni konferenci in kasnejših mednarodnih sestan
kih, zvezanih z vprašanjem naših meja. Bil je fantastičen v tem, kakšno 
delazmožnost je pokazal in kako je nspeval v razburljivem in hitro se 
menjajočem položaju vztrajati na znanstveni natančnosti. Delali smo 
v pogojih, ki jih najbolje označuje to, da smo na vprašanje, do kdaj 
je treba izdelati neko mnenje ali ekspertizo, navadno odgovarjali: »Do 
včeraj zvečer!c Mislim, da je prav Zwitter, ki je ob strastni zavzetosti 
za stvar in ob najpedantnejšem delu ohranjeval vedno tudi svoj humor, 
našel to posrečeno šalo za naše termine.«» Dolga je vrsta mednarodnih 
diplomatskih sestankov in konferenc, ki se jih je dr. Fran Zwitter od 
leta 1945 do 1948 udeleževal. Aprila tega leta se je moral zaradi težke 
izgube v družini nenadoma vrniti iz Londona, kjer so prav tedaj poga
janja namestnikov zunanjih ministrov o avstrijski pogodbi prišla na 
mrtvo točko. Od tedaj naprej se dela na avstrijski pogodbi kot izvedenec 
ni več udeleževal neposredno, še vedno pa ga je spremljal z zanimanjem 
in nasveti. 

Težišče dela dr. Frana Zwittra je v letu 1945 in 1946 bilo na pro
blemih mirovne pogodbe z Italijo, pozneje pa pogodbe z Avstrijo. A tudi 
leta 1945 je tisti, ki pripravlja akcijo za Koroško in utemeljuje jugoslo
vansko stališče. Koncipiral je znano noto in pa aide-mémoire z dne 
14. novembra 1945, v kateri je vlada Demokratične Federativne Jugosla
vije ugovarjala izvedbi parlamentarnih volitev v avstrijski državni zbor 
na koroškem slovenskem področju, katerega državno pripadnost bi bilo 
treba odločiti šele na mirovni konferenci in s katero je zaveznikom 
prvič obsežno orisala vse vidike koroškega vprašanja, zemljepisnega, 
narodnostnega, zgodovinskega in sodobnega.10 

Koliko je še osnutkov not. memorandumov, aide-mémoirjev in dru
gih diplomatskih dokumentov, pri katerih je dr. Fran Zwitter sodeloval 
kot izvedenec in pisec! V svoji bibliografiji11 upošteva seveda le tiskane 
diplomatske dokumente, ne pa vseh tistih, ki so ostali le v diplomatskem 
občevanju, še manj vse osnutke in neuporabljene variante; tu našteje 
Memorandum vlade Demokratske Federativne Jugoslavije o vprašanjih 
Julijske krajine in drugih jugoslovanskih ozemelj pod Italijo, Beograd 
1945 in pa Memorandum vlade Federativne Republike Jugoslavije na
mestnikom zunanjih ministrov glede ozemeljskih in drugih določb po
godbe z Avstrijo, Beograd 1948. 

Delen vpogled v delo dr. Frana Zwittra in drugih naših ekspertov, 
predvsem tistih, povezanih z Znanstvenim inštitutom in pa njegovim, 
po osvoboditvi ustanovljenim oddelkom za meje, daje obsežna kore-

» Dr Joža Viilftuj. Srečanje z joilbülantom. Naši razgledi, 6. november 
19W, št. 21, str. 430. 

'* Documents on the Caninthian question. Beograd 1948, dok. št. 25, 
str. 54^62. 

11 Univerza v Ljubljani, Biografije in bibliografije univerzitetnih uči
teljev in sodelavcev, Ljubljana 1957, str. 77—79. 
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spodenca med njim i» tom institutom. Iz nje se vidi, kako je skrbel 
za učinkovito usmerjeno dolo tega znanstvenega zaledja, kako je kon
kretno spodbujal in usmerjal posameznike k perečim nalogam. »Sicer 
je tu dela čez glavo, važnega in zanimivega,« je pisal 10. aprila 1945 
iz Beograda svojim »dragim znanstvenikom« v Ljubljano: »samo sej je 
preveč in začetne težave vzamejo ogromno časa. Kakor vidite, so naše 
stvari zelo aktualne in samo škoda, da se pri nas vse začenja tako 
pozno.« 30. novembra istega leta pa jih je spodbujal: »Pošiljajte nam 
vedno nemudoma poročila in l i s te ; . , in za vraga ne čakajte, da se 
naberejo večji fascikli. Zdaj ni čas za historična razpravljanja, vedeti 
moramo kakšen je momentum položaj.«12 

V arhivu Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani je ohra
njenih 38 elaboratov, ki jih je dr. Fran Zwitter napisal v letih 1944 do 
1947 v zvozi z mejno problematiko in pa z našimi kulturnimi revindika-
cijami do Italije in Avstrije. To pa je gotovo le fragment in treba bi bilo 
šole sestaviti bibliografijo, ki bi vsebovala vsaj tudi vse elaborate, ki 
so ostali v arhivu nekdanjega beograjskega Inštituta za proučevanje 
mednarodnih vprašanj in drugod. 

Pri tem bežnem pregledu dela dr. Fran Zwittra kot izvedenca za 
mejna vprašanja tudi no smemo pozabiti njegovo veliko publicistično 
delo, ki ga je opravil vzporedno s svojimi internimi nalogami. Iz Pariza 
jo 4. julija 1946 lapidarno pisal v Ljubljano: »Sicer veste v glavnem, 
kakšna je situacija. Treba bi bilo ogromno pisati.« Dr. Fran Zwitter se 
je dobro zavedal, da diplomatska akcija ni vse, ampak da učinkuje 
veliko močneje, če za njo stoji tudi dobro obveščena demokratična jav
nost v domovini in v svetu. V ta namen je v času najhujših časovnih 
Nti.sk in vročičnega dela pripravil in objavil pomembna znanstvena dela. 
Med njimi je treba na prvem mestu, ne samo časovno, omeniti obsežno 
knjigo >Oko Trsta«, ki je izšla v Beogradu leta 1945 in ki jo je uredil 
in napisal skupaj z vrsto izbranih sodelavcev. Kdor jo je imel kdaj v 
rokah, vo. da je to še danes fundamentalno delo za tržaško vprašanje. 
Bistveno je sodeloval tudi pri francosko pisanem delu o statističnih po
datkih glede etnične strukture Julijske krajine (Beograd 1946) in o 
avstrijski narodnostni politiki v Julijski krajini (Beograd 1946). Leta 
1948 je po njegovi zasnovi in z njegovim uvodom izšla v angleščini »bela 
knjiga« dokumentov o koroškem vprašanju. Še leta 1953 je v Beogradu 
izšla knjiga »Slovensko Primorje in Istra«, za katero je prispeval dve 
poglavji. 

Posebno je skrbel tudi za popularizacijo jugoslovanskih tez v do
mačem in tujih jezikih. Za Ljudsko univerzo v Beogradu je 1946 napisal 
brošuro o slovenski Koroški, ki je izšla potem tudi v Sofiji v bolgarskem 
prevodu, napisal je aktualno politično brošuro o značaju političnega 
režima na Koroškem, objavljeno leta 1947 v angleščini (To destroy 
Nazism or to reward it?). Velik pomen je imela vrsta njegovih doku
mentarnih študij, objavljenih v teku leta 1947 v beograjski reviji »Tri
deset dana« v zvezi s koroškim vprašanjem. Še leta 1951 in 1953 je po-

19 Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, fase. 250. 
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segel v mednarodno razpravljanje s tremi članki o tržaškem vprašanju 
objavljenimi v angleščini, francoščini in srbohrvaščini v beograjski reviji 
>Medjunaro(lna politika«. 

Izpustil tudi ni nobene priložnosti za seznanjanje javnosti v tujini 
z našimi stališči v neposrednem osebnem stiku. Med svojim bivanjem 
v Parizu, Londonu, Moskvi in New Yorku je nastopil pred tujim ob
činstvom s številnimi predavanji. Koliko pa je s svojimi osebnimi stiki 
s tujimi znanstveniki, ki so v njem cenili avtoriteto na svojem področju, 
pripomogel, da so stališča Jugoslavije prišla do veljave tudi v njihovih 
delih, to bi lahko povedal le on sam. 

V svojem že citiranem članku v Slovenskem zborniku 1945 je dr. 
Fran Zwitter ugotavljal za ta čas, da so dani vojaški in politični pogoji 
za zedinjeuje vseh Slovencev. Temu bi bilo treba dodati da so vsaj 
s slovenske oziroma jugoslovanske strani za dosego tega cilja tedaj bili 
dani subjektivni pogoji, ki jih je bila dolžna prispevati progresivna 
slovenska in jugoslovanska znanost. Delež zaslug, ki ga ima dr. Fran 
Zwitter zu to dejstvo, ki je obenem zgodovinski dokaz za zrelost slo
venskega nuroda za samostojno življenje v okviru jugoslovanske fede
racije, je |>rav posebno pomemben in enkraten. 
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F r a n c e Š k e r l 

ZNANSTVENI INŠTITUT 

Narodnoosvobodilno gibanje na Slovenskem je v svoje vrste pri
tegnilo tudi slovenske kulturne delavce. Mnogi so se mu pridružili že 
leta 1941 in potem vsa leta v njem aktivno sodelovali. Prvo jedro v 
Osvobodilni fronti so dali tisi i, ki so /c pred vojno širili in uveljavljali 
napredne poglede na družbo, politiko in kulturo. Svoje misli so pred 
vojno objavljali predvsem v revijah Književnost, Sodobnost, Ljubljanski 
Zvon in Dejanje. V njih so izražali ideje, ki so se kasneje uveljavljale 
v velikem osvobodilnem boju. 

Ob ustanovitvi Osvobodilne fronte oziroma v njeni prvi fazi Proti-
imperialistične fronte so kulturni delavci izoblikovali celo svojo poseb
no skupino, ki je veljala za enega od stebrov osvobodilne organizacije.1 

Tvorci Osvobodilne fronte so s tem dali priznanje ustvarjalni slovenski 
kulturi. V nadaljnjem razvoju so se v osvobodilno akcijo slovenskega 
narodu vključevali vedno novi knltumi delavci. Kakorkoli je pa že 
njihovo število naraščalo med samim narodnoosvobodilnim bojem, je 
gotovo, da se je njihovo število najbolj povečalo po kapitulaciji Italije. 
Med tisoči, ki so v tistih dneh prišli v partizane iz Ljubljane, so imeli 
velik delež zopet kulturni delavci. Nedvomno je bil njihov odstotek 
v narodnoosvobodilnem gibanju na Slovenskem v splošnem večji kakor 
v katerikoli drugi pokrajini Jugoslavije. Odstotek je bil tolik, da je 
udaril v oči vsem, ki so iz drugih jugoslovanskih pokrajin prišli in 

V arhiiwu Instituta <m zgodovino delavskega giiibanja je ohranjeno tudi 
skromno gradivo, ki obsega dopise, zapisnike sej, delavna poročila in referate 
članov ter sodelavcev partizanskomu manstvenioga instituta. Vendar ni zbrano 
na einem mestu. Dopisi im priporočila, ki jiili je institut pošiljal predsedstvu 
SNOS, so obranjenu v sklopu arhivahj predsedstva SNOS (fase. 457) oziroma 
njegovih odsekov, v našeim primeru predvsem odseka za prosveto (fase. 453). 
Največja del gradava pa je ziwran v fasciklu, ki. v oelofci obsega gradivo Znan
stvenega instituta (fase. 499). Elaborati člarnov kolegija in sodelavcev so zbrani 
v posebnih faseiklih (457. 458. 517 in 518). Graiditvo, ki osvetljuje čas po vojni, 
to je regiistratura Znanstvenega instituta za leta 1945—1948, tč je od OSVOUDO-
diitve do razfommianja, se hrami v regisrraturi Muzeja ljudske revolucije, 
vendar je dokaj pomanjkljiva. Razen arhivskega gradiva sem za razpravo 
uporabil tudi nekaj tiskanih Člankov o delu Znanstvenega instituta, lastne 
zapiske, kii so nastali ob delu v institutu, nekatera dejstva pa sem prikazal 
po spominih na svoje živ ljenje v tem institutu. 

1 France Škerl, Politični tokovi v Osvobodim fronti v prvem letu nje
nega razvoja, Zgodovinski časopis V/1951, str, 29. 
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opazovali slovensko osvobodilno gibanje neposredno v njegovi dejav
nosti. Tako se je npr. Rodoljub Ćolaković naravnost čudil temu dejstvu 
in gn blagroval glede na razmere v drugih jugoslovanskih pokrajinah. 
Tega dejstva se je zavedala tudi slovenska kontrarevolucija, kakor je 
mogoče povzeti i/, pisma novomeškega prosta Karla Cerina domobran
skemu konuinduntu podpolkovniku Dežmanu februarja 1944: ». . .To so 
možje in fantje, ki tvorijo že leta jedro domobranskih čet, ko je na
sprotno vsa naša inteligenca šla v hribe, ter tam v hostah množila ne 
čet legijcev, ampak tiste, katerim kot izrazitim komunistom in partiza
nom velja ves ta srditi boj, ki divja sedaj po naših kra j ih . . .« 2 

Kulturni delavci so svoje sodelovanje v osvobodilni vojni večkrat 
tudi manifestirali. Tak primer je pokazal »Slovenski zbornik 1942«. V 
njem so sodelovali avtorji, na katere pozneje ponovno naletimo kot na 
izpovedovavce osvobodilnih itlej in mi borce v osvobodilnem boju. Npr. 
Muteja Bora, oba Kozaka, Borisa Kidriču, Edvarda Kocbeka, Borisa 
Ziheila. Otona Zupančiča. Josipa Vidmarja. Prežihovega Voranca, Loj
zeta Udeta, Jožeta Zemljaka itd.3 izraz posebne vrste dejavnosti kultur
nih deluvcev v partizanih je bilo delovanje partizanskega agitteatra 
na osvobojenem ozemlju na Dolenjskem poleti 1942. Med sodelavci je 
bil tukrut tudi pesnik Ivan Rob.4 

Novo življenje, polno razmaha in novih oblik, se je razvilo po kapi
tulaciji Italije, ko so prišli v partizane in na tedanje osvobojeno ozemlje 
na Dolenjskem tudi številni kulturni delavci iz Ljubljane. Začelo je 
prodirati spoznanje, da je z zlomom Italije nastopil čas, ko bo treba 
poskrbeti, da se v slovenskem življenju praktično uveljavijo nove 
smeri in organiziru življenje na novih osnovah v vseh panogah, zlasti 
pa v gospodarskem življenju. In kakor se med partizanskimi borci nikoli 
ni izgubilo zanimanje za temeljna vprašanja slovenske prihodnosti, tako 
so tudi kulturni delavci spoznali čas. da bo turba bodoče smeri vseh vej 
slovenskega življenja oblikovali na temelju vsakdanje prakse in iz nje 
izvirajoče harmonične perspektive. Osvobojeno ozemlje po kapitulaciji 
Italije je nudilo za tako delo primerne zunanje pogoje. 

Kol načrten usmerjevnvec je kmalu po kapitulaciji Italije nastopil 
najvišji tedanji politični organ osvobodilnega gibanja, vrhovni plenum 
Osvobodilne fronte. Na seji 21. septembra 1943 na osvobojenem ozemlju 
je sklenil na predlog Borisa Kidriča, da se skličejo konference oficirjev, 
kulturnih delavcev, inženirjev, pravnikov. Protifašistične ženske zveze, 
Zveze slovenske mladine in šolnikov. Vse konference so po predlogu 
imele namen manifestirati privrženost posameznih poklicev stvari osvo
bodilnega gibanja in jih v čim večji meri vključiti v narodnoosvobodilni 
boj. Vrhovni plenum O F je ledaj tudi sklenil, kdo naj kak kongres za 
navedene stroke tudi pripravi. 4 8 

s Pismo v ar-luivu 1ZDG; kuraiv F. S. 
3 Slovenski zbornik И42 in njogov panutus v letu 1945. 
1 Viiktor Smolej. Zapiski ii.ii «porabo, 5. Agitteater 1942, Jezik in slovstvo 

t%l 62, št "5, sir. 91. 
Ja /apisniik XIII. seje vrhovnoga plenuma OF z dne 21. IX. 1943. F. 432'1 

v arhivu 1Z.DG. 
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Nove okoliščine so pravzaprav prvi izkoristili pravniki v dneh 10. 
in 11. oktobra 1943. Organizirali so prvi zbor slovenskih pravnikov na 
osvobojenem ozemlju v Metliki. Udeležilo se ga je 85 pravnikov, ki so 
sodelovali v Osvobodilni fronti na osvobojenem ozemlju, 35 pa je bilo 
opravičenih, ker se zaradi oddaljenosti ali neodložljivega dela zbora niso 
mogli udeležiti.» Na zboru so obravnavali aktualne pravne probleme 
v luči narodnoosvobodilnega boja." 

Svoje kongrese so imeli tudi oficirji, Protifašistična ženska zveza 
v Dobrniču in Zveza slovenske mladine v Kočevski Reki. Nove okoliščine 
so izkoristili na poseben način tudi zdravniki, čeprav na seji vrhovnega 
plenuma O F dne 21. septembra o njih niso govorili. Zdravniki so se 
odločili za izdajanje zdravstvene revije. V njej so manifestirali svojo 
strokovno pomoč narodnoosvobodilnemu gibanju. Imenovali so jo P a r 
tizanski zdravstveni vestnik«. Prva številka je izšla šele januarja 1944. 
Do septembra 1944 je izšlo osem številk. Zadnja, to je številka 9-10, je 
izšla v aprilu 1945. Vse je uredil dr. Bogomir Magajna. Glavni namen 
vestnika je bil, dvigniti strokovni, splošni in organizacijski nivo parti
zanske sanitete.7 Dejansko so vse številke kazale tendenco po poglobitvi 
strokovnega dela. Revija partizanskih zdravnikov je bila dostojna pred
hodnica današnje zdravstvene revije >Zdravstveni vestnik«. 

Za 'nošo razpravo je bil pa najpomembnejša manifestacija sloven
skih kulturnih delavcev njihov kongres v Semiču. Na temelju sklepa 
vrhovnega plenuma O F z dne 21. septembra 1943 so o njem razprav
ljali na seji I O O F dne 17. oktobra 1943. Sklenili so, naj bi bil v 
roku 14 dni. Orgunizirali na j bi ga Saša (Josip Vidmar), Pavle (Edvard 
Kocbek) in Šnuderl (dr. Makso Šnuderl).7 8 Toda s tem datumom 
ili bilo nič. Preprečila ga je nemška ofenziva proti osvobojenemu 
ozemlju na Dolenjskem, potem pa še odhod organizatorjev na drugo 
zasedanje AVNOJ v Jajce. Cas za realizacijo se je približal šele po 
vrnitvi »nvnojcev« v Slovenijo. Na seji 29. decembra 1943 je razpravljal 
o kongresu kulturnih delavcev I O O F in znova sklenil, da se kongres 
pripravi. Organizacijo tehničnih priprav so naložili dr. Marjanu Breclju, 
referate pa naj bi imela Josip Vidmar in Božidar Jakac. Dr. Marjan 
Brecelj je v kratkem vse potrebne priprave opravil in kongres kulturnih 
delavcev je potem bil v Semiču v dneh 4. in 5. januarja 1944.8 

» Spomenica o pirvem zboru slovenskih 'pravnikov na osvobojenem ozem
lju, dine 10. am 11. oktobra 1943, izdal resolnicdjski odibor prvega zbora sloven
skih pravnikov na osvobojenem ozemlju 1944, str. 3. 

• Taki ipToblomi so bili: dr. Lado Vavipetič, Slovenski pravniki in naša 
dob«; Lojze Ude, Aktualna poglavja iz medinarodnega prava; dor.Darko Cer
ne j , Državnopravna «naca j našega osvobodilnega gibanja; dir. Makso Šnuderl, 
Graditev slovenske narodne oblasti; Josip Rus, O demokratičnem sodstvu; 
/oran Polič, Ra&voj sodstva v osvobodilni borbi in vloga, pravniikov; dr. Vito 
Kraigher, Bonba proti izdajalski peü koloni in njene pravne oblike. Glej 
Spomenlk-o o prvem zboru slovenskih pravniikov. 

' Partizanski zdravstveni vestnik 1944, št. 1, str. 1. 
»a F. 432/1, v arhmvu IZDG, 
* Slovenski poročevalec 13. januarja 1944, št. 2, članek I, kongres sloven

skih kulturnih delavcev na osvobojenem ozemlju. 
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Kongres v Semiču je bil na poseben način p o m e m b e n za ustanovi tev 
Znanstvenega ins t i tu ta . Ker je bilo na kongresu zbranih mnogo kul tur
n i h deJavcev. ki so bili sicer p o svojih delovnih obveznostih močno raz
treseni, je to dejstvo omogočilo p o t r e b n e popre j šn je razgovore o us tano
vitvi Znanstvenega i n s t i t u t a p o zamisli, ki jo je p r v i zasnoval Boris 
Kidr ič . D a n p o kongresu je bil sestanek v Srednj i vasi, kjer so se že 
dogovorili o vsem p o t r e b n e m za us tanovi tev Znanstvenega i n s t i t u t a . Ne
k a j d n i n a t o je izvršni odbor Osvobodi lne fronte us tanovi l Znanstveni 
ins t i tu t s svojim odlokom, ki nosi d a t u m 12. j a n u a r j a 1944, objavljen 
p a je bil v Slovenskem poročevalcu z d a t u m o m 13. j a n u a r j a 1944. 

ODLOK 
o osnovanju Znuins t vernega 'instituta <pri lOOF 

1. Osmujo se Ziiiamstvonì 'institut pri Izvršnem odboru Osvobo
dilne fronte slovenskoga naroda z nalogo, da prilpravlja znanstveni 
material im znanstveni** lizsledkc, k>i jih potrebuje narodno-osvobo-
dilna -borba v sedanjosti ter 'pri obnoviitvonean delu po osvoboditvi, 
kakor hudi, da po znanstveni podi posreduje izkušnje narodno-osvo-
'Itodilnc iborbe znanosti sumii. 

2. Voldstvo pri Znanstvenem institutu pri Izvršnem odboru tvo
rijo: direktor, namestnik direktorja liin 5 do 15 članov kolegija. 

\ Vodstvo Ziiu.nstve.noga »institutu postavlja Izvršna odbor Osvo
bodilne freonte slovenskega naroda. Organiiizaoija Znanstvenega inšti
tuta in njegovoga dela je poverjena vodstvu Znanstvenega instituta 
im jo vodstvo izvaja v soglasju IOOF. 

4. Za direktorja Znanstvenega tinstituta nastavlja IOOF df. Frana 
Zwittra, tmiwrziitetnepa profesorja, za namestnika direktorja Borisa 
Ziliorla. za članve kolegija dr. ing. Avvfiiina Frana, dr. Černeja Darka, 
Krašovea Staneta. Krivica Vladiiniiirja. dr. Logarja Ceneta, priknarija 
polkovmika dr. Lunačka Pavla. dr.ing. Serneca Dušana, prof. Zem
ljaku Jožeta in Ud-eta Lojzeta. 

5. Odlok stopi takoj v veljavo. 
Dne 12. januarja 1944. 

ZA IOOF 
Predsednik IOOF: Sekretar IOOF: 
Josip Vidmar, 1. r. Boris Kidrič, 1. r. 

Znanstveni instiinit je bil spočetka podre jen izvršnemu odboru 
Osvobodi lne fronte, p o zasedanju Slovenskega narodnega osvobodilnega 
sveta, ki je bi lo v Črnomlju 19. in 20. februar ja 1944. p a so ustanovitel j
sko p r a v i c o prenes l i n a predseds tvo S N O S . t a k o da se je p o t e m imeno
val Znanstveni inst i tut pr i predsedstvu SNTOS." Z ustanovitvi jo tega 
inst i tutu je bila ustvar jena prva znanstvena organizaci ja v p a r t i z a n s k i 
Sloveniji in Jugoslaviji sploh. 

Znanstveni inst i tut ni bil s lučajna tvorba narodnoosvobodi lnega 
gibanja. Zrasel je iz določenih pogojev, k i so n a Slovenskem bili n a j 
ugodnejš i . R a z e n potreb, k i so se z a r a d i pribl ižajočega se konca vojne 

• Fran Zwitter. Naš Znainstvunii -institut. Slovenski zbornik 1945, str. 316. 
Ustniiiovitvuiui odlok je objavil Slovenski poročevalec 13. I. 1944. 



kazale vedno močneje, je njegov nastanek z Insti omogočilo visoko Šte
vilo kulturnih delavcev v slovenskem narodnoosvobodilnem gibanju. 
Videli smo, kako no večkrat in ob raznih prilikah manifestirali svoje 
sodelovanje v NOB že pred ustanovitvijo Znanstvenega instituta. Znan
stveni institut je bil tako le ena od oblik zu delovanje kulturnih delav
cev v NOB, pa čeprav so njegove naloge v okviru osvobodilnega boja 
imele poseben značaj, ki so ga narekovale potrebe časa in NOB. 

Ustanovitveni odlok I O O F je začrtal institutu zelo široko pot raz
voja in aktivnosti. V odloku nas pa mora takoj v začetku zanimati dvoje: 
institutovc naloge in institutova struktura. V prvem primeru je odlok 
določil, da institut »pripravlja znanstveni material in znanstvene iz
sledke, ki jih potrebuje narodnoosvobodilna borba v sedanjosti ter pri 
obnovitvenem delu po osvoboditvi, kakor tudi. da po znanstveni poti 
posreduje izkušnje narodnoosvobodilne borbe znanosti sami«. Naloga je 
bila torej začrtana zelo široko, tako široko, da je mogla v svoj okvir 
pritegniti vse stroke, vse poklice, vse tiste kulturne delavce, ki so 
v osvobodilnem boju sodelovali tudi s peresom. Da je bilo res tako, je 
pokazala njegova druga značilnost, njegova struktura, pravzaprav nje
gov personalni sestav. Po ustanovitvenem odloku so vodstvo instituta 
tvorili direktor, namestnik direktorja in 5 do 15 članov kolegija. Vodstvo 
je bilo torej kolektivno. Po odloku ga je postavljal I O O F oziroma 
pozneje predsedstvo SNOS. Temu vodstvu je bila pa poverjena na
daljnja organizacija instituta in njegovega dela, vendar vse po soglasju 
z ustanoviteljem. 

Za prvega direktorja Znanstvenega instituta je bil postavljen dr. 
Fran Zwitter, za namestnika direktorja Boris Ziherl, za prve člane 
znanstvenega kolegija pa tovariši, ki jih navaja 4. čl. ustanovitvenega 
odloka10. Imenu prvih članov znanstvenega kolegija nam kažejo po po
datkih iz drugih virov, ki jih tu ne bom navajal, da so njegovi ljudje 
delali na različnih področjih. Med njimi so bili zdravniki, pravniki, 
inženirji, ekonomisti, profesorji. Na sami bazi Znanstvenega instituta je 
takoj po ustanovitvi in pozneje živelo le nekaj njegovih članov. Povečini 
so pa živeli ločeno od baze, tam, kjer je zahtevalo njihovo strokovno 
delo. Zdravniki npr. v bolnišnicah. 

Baza Znanstvenega instituta je bila približno eno leto v roških go
zdovih. Spočetka je bila na jugozahodnem robu Roga nad Kolpo in 
imela šifro 13-2\ Ob koncu пшја 1*>44 se je pa institut preselil na 
severovzhodno pobočje Roga nad Poljansko dolino, nn bazo, ki je imela 
številko 80 in so bili na njej nameščeni tedanji odseki predsedstva 
.4NOS. Na bazi HO je Znanstveni inwtitut ostal do konca leta 1944, ko 
se je prav zadnje dni decembra preselil v Črnomelj v hišo na cesti, 
ki pelje iz mesta na železniško postajo. Tu je ostal do velike sebtve 
ob koncu vojne, ko se je z drugimi organi vred preselil prek Hrvatske 
in Primorske (Ajdovščina — Vipava) v Ljubljano. 

Bivanj«" Znanstvenega instituta v roških gozdovih je vplivalo na 
njegovo delo. Živel je v leseni baraki, v kateri niso bili taki pogoji 

10 Glej tistnnoxtitvenj odlok. 
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zn delo kakor npr. v Ljubljani. Tu ni bilo laboratorijev, velikih biblio
tek in arhivov. Ljudje so razvijali svoje delo na temelju znanja, ki so 
si ga pridobili že prej. Kljub temu pa, da so živeli in delali v skromnih 
razmerah, so vendar opravili delo, ki je koristilo narodnoosvobodilnemu 
boju. 

Za razvoj dejavnosti Znanstvenega instituta je bila od vsega začetka 
zelo važna sestava institutovega kolegija. Za presojo aktivnosti služijo 
zapisniki o sejah institutovega kolegija in elaborati članov kolegija. 

Zapisniki o sejah so skromni po številu. Ohranjeni so za šest sej, 
ki so bile 26. januarja 1944 na bazi 13-23, 7. februarja 1944, verjetno na 
bazi 13-23, vendar zapisano ni, 22. februarja 1944 v Črnomlju, 20. marca 
1944 v Semiču, 1. maja 1944 v Črnomlju in 30. junija 1944 v Semiču. 
Razen teh sej je bila še posebna seja 20. marca 1944 v Semiču, 
ki se je je udeležilo po delovnem poročilu Znanstvenega instituta z 
dne 25. aprila 1944 19 tovarišev in tovarišic. Med udeleženci so bili 
torej tudi nečlani in sodelavci instituta. Na seji so namreč razpravljali 
o problemih sloveaiskih narodnih meja in je institut pritegnil k debati 
še več drugih interesentov izven instituta. S tem da so bile seje zaradi 
lažje udeležbe čim večjega števila članov kolegija povečini daleč od 
domače institutove baze, potrjujejo tudi zapisniki izredno razpršenost 
članov kolegija. Tako razpršenost pa potrjuje tudi udeležba na sejah, 
ki nikakor ni mogla zajeti vseh članov. Na prvi seji jih je bilo le sedem, 
na drugi osem, na tretji devet, na četrti šest, na peti pet, na šesti sedem. 
Razen članov kolegija so se sej večkrat udeležili tudi nekateri dopisni 
člani in sodelavci, nekajkrat po tudi posebni povabljenci. Npr. Rodoljub 
Čolaković, Todor Vujasinović in Edvard Kardelj.1 1 V celoti manjkajo 
zapisniki o sejah kolegija v drugi polovici 1944. ker teh sej takrat ni 
bilo. Institutovo delo so opravljali posamezni funkcionarji, za strokovno 
delo pa so referenti sklicevali potrebne strokovne sestanke.12 Zapisniki 
se znova pojavijo v letu 1945. Vendar kažejo tedaj drugačno podobo. 
No govore več o> sejah članov kolegija, temveč o sejah, na katerih so 
razpravljali o čisto določenih problemih, ki jih je želel institut rešiti.13 

Diskusijo o znanstvenih problemih, ki naj bi zanimali kolegij kot celoto, 
prikazujejo tako le prvi zapisniki, to je v prvi polovici leta 1944. 

Takoj v začetku je treba povedati, da je duša vsega dela v Znanstve
nem institutu bil njegov direktov dr. Fran Zwitter. On je osebno ustvar
jal program institutovega dela, koordiniral delo vseh, zraven pa sam 
bistveno sodeloval pri reševanju problemov,, zlasti pri studiranju ob
mejnih problemov slovenskega naroda. 

O konkretnem delovnem programu so člani kolegija razpravljali 
že na prvi seji 26. januarja 1944, čeprav zapisnik ne daje popolne 
slike diskusije. Kakor je pokazula debata o zbiranju gradiva o okupa
torskih režimih v Sloveniji, naj bi se delo instituta razvijalo predvsem 

11 (Hej zvezek Sejmi zapisnik, fase. 499 v Arhivu 1ZDG. 
11 Poročilo Znanstvenega insl.itula o delu za julij-decembcT 1944. fase. 499 

in 554»'IV. 
" Arivi v 1ZDC, fase. 4<>o. 
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v načelnem osvetljevanju posameznih problemov.14 Ob obisku R. Čola-
kovića in T. Vujasinovića na bazi dne 7. februarja 1944 je direktor 
instituta obrazložil institutovo delo tako, da člani kolegija ne bodo re
ševali samo teoretičnih nalog, temveč tudi praktične. Rezultati bodo 
delno namenjeni javnosti prek publikacij, delno pa le političnemu in 
vojaškemu vodstvu.15 

Problem organizacije institutovega dela se je močneje pojavil na 
3. seji kolegija dne 22. februarja 1944. Zamišljali so si ga tako, da bi 
bilo razdeljeno po sekcijah. Toda tedaj za tak delovni razmah še niso 
imeli dovolj delavcev. Odločili so se le za referate o posameznih strokah. 
Po prvem načrtu so bili naslednji: 

1. Zgodovinsko-geografski. V njegovem okviru so diskutirali o pro
blemih slovenskih meja. Referat je vodil dr. Fran Zwitter. 

2. Pravni referat. Vodila sta ga Lojze Ude in dr. Darko Černej. 
V njegovem okviru so razpravljali o državnopravnih problemih Slove
nijo in Jugoslavije v zvezi z načelom sumoodločbe slehernega naroda 
do odcepitve ali priključitve. Na razpravo je prišla tudi eventualna 
priključitev Jugoslavije k Sovjetski zvezi. Tedaj pa je Edvard Kardelj, 
ki se je ic seje udeležil, izrazil mnenje, da kaka direktna priključitev 
Jugoslavije Sovjetski zvezi ni aktualno vprašanje. Glede ugotavljanja 
vojnih zločinov in vojne škode v okviru tega referata so pa ponovno 
ugotovili, naj bi se institut bavi I s pravnimi osnovami tega vprašanja, 
ne pa z ugotavljanjem posameznih primerov. 

3. Medicinski referat. Vodil ga je dr. Pavel Lunaček, ki se je bavil 
z vprašanjem sanitetnih kadrov in ustanov ter sanitetne in socialne 
zakonodaje. 

4. Tehnično-gospodarski referat. Vodil ga je dr. France Avčin. Ba
vil se je predvsem z vprašanjem znanstvene pomoči narodnoosvobodil
nemu boju ter z vpruišanjetn obnove po vojni.16 

5. Prosvetni referat. Vodila stu ga Boris Ziherl in Jože Zemljak. 
Referat je proučeval predvsem vprašanja reorganizacije šolstva in pro-
svete." 

Delo znanstvenega instituta ni bilo omejeno samo na člane kolegija. 
Njihovo število je po ustanovitvenem odloku bilo sicer omejeno, toda 
institut je kmalu uvidel, da samo s tistimi člani, ki jih je imel v kolegiju, 
ne bo mogel razvijati svojega dela na široko. Zato je izkoristil 3. člen 
ustanovitvenega odloka, po katerem je bila organizacija Znnstvenega 
instituta in njegovega dela poverjena institutu samemu. Direktor insti
tuta je to možnost razložil tako. da ima ustanovitelj pravico imenovati 
nove clune kolegija, institut pa ima pravico imenovati dopisne člane in 
sodelavce. Kolegij je potem razložil, kdo more biti dopisni član, kdo 
pa sodelavec. Po tej razlagi naj bi bil dopisni član tisti, ki bi prispeval 
z znanstvenim delom, sodelavec pa tisti, ki bi zbiral knjige in arhivalije 

14 Sejwi 2apiis:nrik, seju 26. I. 1944. 
, s Sejjii zaprisiutk, seja 7. II. 1У44. 
" Sejm zapisraik, seja 22. II. 1944. 
" РогобЛо predsedstvu SNOS z dne 10. IV. 1944, fase. 499. 
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tor informacije za institut. Pri dopisnih članih naj bi se ozirali na po
trebe posameznih strok in znanstveno kvalifikacijo, glede sodelavcev4pa 
bi bilo najbolje, da bi jih imeli po vseh okrožjih, da bi zbirali za 
institut knjige, imeli pregled o knjižnicah in arhivalijah ter načinu 
hranjenja, zbirali podatke o okupatorskih režimih itd. Vso zamisel naj 
bi institut izvedel v soglasju z ustanoviteljem. Kolegij sam je na tej 
seji izbral za dopisne člane: Jožeta Lampreta, verskega referenta XIV. 
divizije, za cerkveno pravo in teorijo gospodarstva; dr. Stanka Peterina, 
inštruktorja vojaškega sodišča, za državno pravo: dr. Lada Vavpetiča, 
člana vrhovnega plenuma, za gospodarstvo in pravno filozofijo; inž. 
Svetka Lapajneta. predavatelja na pionirskem kurzu v Črnomlju, za 
gradbeno stroko; inž. Josipa Grudna, predavatelja na tankovskem kurzu 
v Črnomlju, za prometna vprašanja; inž. Ivana Klemenčiča v Metliki 
za gozdarstvo in inž. Dušana Lasiča za elektrotehniko.1 8 Sodelavec je 
tedaj postal prof. Janko Jarc.1 9 Kasneje so izbrali še nove dopisne 
člane, Lojzeta Dularja, dr. Draga Cvetka, Jožeta Rusa,20 Marjana Ahči-
ua, dr. Bogdana Breclja, Toneta Ravnikarja, Andreja Zupančiča. Frana 
Novaka, Rudolfa Obračunca. 2 1 Za sodelavce so kasneje izbrali Boga 
Gerlanca za ribniško okrožje, Ceneta Kranjca za notranjsko okrožje 
itd.'8 Na samem institutu je pa funkcijo sodelavca tedaj že vršil Jože 
Udovič2" 

Na seji članov kolegija dne I. maja 1944 so razdelitev referatov 
na predlog dr. Čemeja nekoliko spremenili. Predlog so sprejeli in 
potrdili L. Vavpetiča za referenta za državnopravna vprašanja, L. Udeta 
za referenta za vprašanja okupatorskih režimov, vojnih zločinov in 
škode, L. Dularja zu referentu zu gospodarsko-tehnična vprašanja, P. 
l.unučka za zdravstvena vprašanja, B. Ziherla pa za prosvetna vpra
šanja.84 Toda na seji 30. junija 1944 so ponovno posegli v strukturo re
feratov. Na Vavpetičev predlog so referat za meje izločili iz njegovega 
referata, in ustanovili poseben referat za' meje, ki ga je prevzel dr. 
Zwitter.85 

Zaradi fluktuacije institutovega personala pa tudi ta struktura in-
slitutovega delu in referentov ni bila stabilna. Prišlo je še do novih 
sprememb, ki jim je le delno mogoče slediti v sedanjem gradivu o 
Znanstvenem institutu. Na temeljno linijo institutovega dela pa niso 
dosti vplivale, ker so pač bile v glavnem podrejene ravno temu delu. 

Strokovno delo se je razvijalo v okviru referatov. Na njem niso 
sodelovali sauno člani kolegija, temveč tudi dopisni člani. V institutu 
so se zbirali elaborati vseh. Obdelovali so vsak iz svojih strokovnih 
\idikov probleme, ki naj bi olajšali v skladu s prvini členom ustano-

1S Soj ni zapisnik. 20. III. 1944. 
18 I bid. 
*° Sejna zapisniik, seja 1. V. 1044. 
51 Sej iiii zapisuiik, seju t'. VI. 1944. 
- Ibkl iiii roročiilo o delu zu liiaj-junij 1944. 
••< Ibid. 
•4 Sej ivi zapisnik, soju 1. V. 1944. 
-5 Soj mi zapisnik, seju 1. VI. 1944. 
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vitvenega odloka narodnoosvobodilni boj v tedanjem času, priiv tako pa 
naj bi podprli tudi obnovitveno delo po osvoboditvi. Sčasoma se je teh 
referatov nabralo kar lepo (Število. Na začetku januarja 1945 je beležila 
zbirka rokopisnih elaboratov, predloženih institutu v letu 1944, že 85 
številk. Največji del jih je nastal v drugi polovici tega leta, ker je 
v prvi polovici leta bilo samo 40 številk.89 

V znanstvenem institutu zbrani referati so bili v določenem smislu 
izraz »načrtovanja.« slovenske bodočnosti. Vendar taki, kakor so bili 
oziroma nastali v takratnih okoliščinah, so se močno razlikovali od 
nekdanjega nagodetovskega načrtovanja leta 1941. V času nagodetov-
skih načrtnikov položaj še v ničemer ni bil razčiščen. Takrat je bil 
nu mostu le brezkompromisni vojaški in politični boj z okupatorjem, 
čeprav je seveda res, da so bili partizanski borci že v začetku osvobo
dilnega boja živo zainteresirani na temeljnih vprašanjih slovenske bo
dočnosti. Toda zavedali so se reda, po katerem si morajo problemi 
slediti. V letu 1944 se je tehtnica svetovnega dogajanja že prevesila v 
korist protihitlerjevske koalicije in narodnoosvobodilnega boja, pa je 
zato nastopil čas, da se jasneje določijo tudi smernice za razvoj po 
osvoboditvi. 

V sklopu strokovnih oddelkov, ki so v Znanstvenem institutu pri
pravljali referate po prvi točki ustanovitvenega odloka, je vprašanje 
slovenskih meja vedno zavzemalo nadvse pomembno mesto, in to že od 
začetka. Ko so na seji 22. februarja 1944 govorili o sekcijah oziroma 
strokovnih referatih, po katerih naj bi se razvijalo institutovo delo, 
so postavili problem meja v okvir zgodovinsko-geografske stroke. Med 
prvimi elaborati, ki so bili izdelani v institutu, so bili ravno elaborati 
o bodočih slovenskih mejah, pri čemer so seveda mislili na politično 
upravne meje, ki naj bi jih imela Slovenija kot bodoča federalna enota 
zvezne Jugoslavije. 

Temeljni elaborat o obmejni problematiki z naslovom »Problem bo
dočih slovenskih meja«, je napisal dr. Fran Zwitter. Lojze Dular je 
napisal k njemu koreferat z naslovom »Gospodarske pripombe k refe
ratu o mejah«,87 nekoliko pozneje pa Lojze Ude »Nekaj načelnih pripomb 
k vprašanju o mejah« ter Ivo Pirkovič »Donesek k vprašanju Trsta«.1 8 

Že na seji 22. februarja 1944 so sklenili, naj bi dr. Marjan Brecelj orga
niziral diskusijski sestanek, na katerem bi razpravljali o elaboratih o 
mejnih problemih. Na sestanek naj bi povabil razen članov kolegija še 
nekatere vodilne politične in vojaške osebnosti osvobodilnega gibanja.2* 

Diskusiju o vseh elaboratih o bodočih slovenskih mejah je bila 
dejansko 20. marca 1944 v Semiču. Udeležilo se je je po zapisniku o 
sestanku 17 oseb, po delovnem poročilu instituta za januar—april 1944 
pa 19, Diskusija je bila zelo dolga, trajala je sedem ur. Problem sloven
skih meja so osvetlili z različnih strani, s politične, gospodarske in stra-

*• Perorilo o delu za julij-deceaiuber 1944. Seznami rokopisov, izročenih 
/.iianstvouetnu institutu, so v fase. 499/V. 

" Sejni zapisnik, seja 22. H. 1944. 
"* PoroiSilo o delu za januar-upnil 1944. 
'» Sejmi zapisnik, seja 22. II. 1944. 



teške, vsi pa so se skladali, da mora bodoče razmejevanje sloneti na 
etnografskem načelu. Razpravljali so tudi o odnosu do narodnih manj
šin, kolikor bi ostale v okviru slovenskih upravnih meja. s o 

Nadaljnje delo o mejnih problemih se je razvijalo po sugestijah raz
pravljanja v Semiču. Pri Znanstvenem institutu je bil pozneje na seji 
kolegija 30. junija 1944 ustanovljen poseben, pravzaprav samostojen 
referat za meje, njegovo vodstvo pa je prevzel dr. Fran Zwitter.31 Do 
konca leta 1944 je bilo v tem okviru izdelanih približno 20 elaboratov. 
Napisali so jih delno po sugestijah seje v Semiču, delno po poznejših 
dogovorih Jaka Avšič, Lavo Čermelj, Nograšek, Sienčnik, Šnuderl, Zwit
ter.3 2 Zlasti Zwitter sam je bil zelo aktiven na tem področju institutovega 
dela. Strokovni referat zu meje je postajal vedno važnejši, čimbolj se 
je približeval konec vojne. Njegova velika pomembnost pa se je v polni 
meri pokazala po vojni. 

Na tem mestu naj omenim debato na seji kolegija 30. junija 1944, 
ki je nastala zaradi vesti v zavezniških in sovražnih listih o nekakšni 
pogodbi med Titom in Badogliom ter o intervjuju poverjenika za zunanje 
zadeve v NKOJ J. Smodlakom z ameriškim novinarjem C. L. Sulz-
bergerjem 10. aprila 1944. Smodlakov intervju je izzval debato in mne
nje, da ni bil docela v skladu z razpravljanjem na sestanku v Semiču. 

Po navedenih vesteh je Smodlaka kot Titov odposlanec podpisal 
v italijanskem mestu Bariju s predsednikom italijanske vlade, Ba
dogliom, pogodbo o vojaškem in političnem sodelovanju med Jugosla
vijo in Italijo. V njej je Badoglio med drugim priznal NKOJ kot vlado 
Jugoslavije de facto. Italijanska vlada se je končnoveljavno odpovedala 
vsem zahtevam po Dalmaciji vključno z Reko. Badoglio je privolil v 
principu na reko Sočo kot mejo teritorialnih zahtev obeh držav. Obe 
državi naj bi se po tej privolitvi odpovedali »strateškim« mejam. Vpra
šanje Trsta naj bi ostalo neodločeno do konca vojne. Bodoča italijansko-
j ugoslovanska meja bi po tej pogodbi bila določena šele po vojni na 
podlagi svobodnih plebiscitov obmejnega prebivalstva. V intervjuju gle
de pogodbe v Bariju je Smodluka po časopisnih vesteh izjavil: Kar se 
tiče naših severnih meja, mislim, da vprašanje tistih Slovencev, ki so 
bili pod italijanskim gospostvom, in celotnega vprašanja Istre ne bo 
tako težko rešiti po tej vojni, ker bodo gotovo obstajale mednarodne 
gu ranci je za pravico manjšin. Mi bomo seveda garantirali pravice vseh 
manjšin uu našem ozemlju. Meja med Jugoslavijo in Italijo mora biti 
določena v veliki meri na osnovi zdravih gospodarskih pravic. Privile
giji narodnih manjšin na obeh straneh meje morajo v celoti veljati na 
eni ali drugi strani.3 3 

V Znanstvenem institutu niso bili zadovoljni z navedenimi vestmi. 
Na seji kolegija dne 30. junija se je razvila daljša debata. Rezultat je 
bil sklep, da se obrnejo na predsedstvo SNOS s prošnjo, da izposluje 

M Zapisraik o seji v Semiču 20. III. 1944, fase. 499/1. 
81 Sejni zapisnik, seju 30. VI. 1944. 
aa Poroöilo o delu za julij-tlocantiber 1944. 
** Prepisi iz inoztxmsk'ih časopisov o intervjuju Smodlake in pogodbi 

Battaglioni, fase. 453/IV. 
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pojasnilo i» eventualni dementi teli vesti.8'1 Sporim zadeva je bila pred
vsem možnost plebiscita za posamezno dele slovenskega prebivalstva. 
Na sentali k u v Semiču je bila namreč izrečena misel, da samoodločba 
(torej plebiscit v tem primeru, op. F. S.) ne more veljati za posamezne 
dele Slovenije, temveč v vseh primerih le za celotni slovenski narod.3 4 

Aktualno vprašanje v delovanju Znanstvenega instituta je bilo 
raziskovanje okupatorjevih režimov. Tu sta se pokazali dve plati tega 
dela. Institutova naloga je bila ustvariti historično sliko okupatorskih 
režimov in ugotoviti njihov odnos do mednarodnega prava. Drugo nalogo, 
katere bistvo nuj bi bilo ugotavljanje posameznih primerov okupator
skih zločinov in domačih pomagačev pri njih, pa naj bi opravljala 
»Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev«. 
Dejansko sta tudi dva člana Znanstvenega instituta, Lojze Ude. in Ivo 
Pirkovič, sodelovala v tej komisiji. Prva naloga se je v institutu lepo 
razvijala, dokler je na njej delal Lojze Ude. Ko pa je kot predsednik 
»versko komisije« bolj razvil svoje delo v njej, je njegovo delo na oku
patorskih režimih oslabelo. Težišče dela na okupatorskih režimih se je 
potom bolj uveljavilo v obliki ustvarjanja podrobne slike okupatorskih 
režimov, katere najboljši poznuvavec je postal predsednik Komisi je. . . 
dr. Makso Snuderl.8 6 

Pravniki so svoje delo začeli že pred ustanovitvijo Znanstvenega 
institutu, saj so, kakor smo videli, že oktobra 1943 imeli svoj zbor v 
Metliki. V Znanstvenem institutu so se bavili predvsem z vprašanji 
državnopravnoga značaja osvobodilnega gibanja in vprašanja položaja 
Slovenije v bodoči zvezni Jugoslaviji. Na teh vprašanjih so delali Lojze 
Ude, dr. Darko Černej, dr. Pcterin, dr. Vavpetič.37 Ko pa se je ustano
vila študijska komisija pri predsedstvu SNOS, se je težišče obravnavanja 
pravnih vprašanj, zlasti tistih, ki so se tikala vseh mogočih oblik uprave, 
prenesla na študijsko komisijo. Toda pri njenem delu je sodeloval tudi 
Znanstveni institut.3 8 

Institutovi sodelavci s področja zdravstva so svoje strokovne raz
prave pisali v prvi vrsti v Partizanskem zdravstvenem vestniku. V 
Znanstvenem institutu so pa sodelovali z elaborati, ki so razpravljali o 
perspektivi zdravstvenega razvoja, vendar do pravega razmaha v sa
mem institutu med vojno niso prišli.3» 

Elaborati tehnikov in gospodarstvenikov so najbolj posegli v tre
nutne koristi narodnoosvobodilnega boja, čeprav tudi perspektivnih 
obravnav niso zanemarjali. Tehniki so večkrat morali reševati važna 
vojaško-tehnična vprašanja. Dr. Avčin je npr. za glavni štab napisal 
spomenico »O rušenju elektrotehničnih objektov na celotnem slovenskem 
ozemlju«, Lojze Dular pa »O rušenju vojno važnih objektov na Koro
škem, Štajerskem in v Avstriji«. O aktualnih potrebah slovenskega go-

84 Sejmi zapisnik, seju 30. VI. 1944. 
M Zapisnik seje v Semiču, 20. Iti. 1944. 
s e Poročilo o dielu Znanstvenega instituta. 
97 Poroftilo o tlohi zu joinuar-apr.il 1944. 
s e l'onioilo »u juliij-<decem!ber 1944. 
s» Poroftilo o delu Znanstvenega instituta. 
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spodarstvn in o načrtih njegova obnove jo zlusti mnogo pisal Lojze Dular. 
Razen njega pa so pisali še drugi .Npr. Ivo Pirkovič. Ivo Klemenčič in 
d rugi.48 

V okviru prosvetnega referata so elaborati obravnavali predvsem 
vprašanja bodočega slovenskega visokega šolstva. Dr. Drago Cvetko je 
delal na muzikalno pedagoških problemih in se bavil z odnosom med 
narodnoosvobodilnim gibanjem in partizansko pesmijo.41 

Ali so bili številni elaborati, ki so nastali v Znanstvenem institutu 
koristni, ali so kaj prispevali znanosti? Glede delovanja Znanstvenega 
instituta je treba vedeti, da ni imel nobenega namena postati kaka 
akademija ali univerza, temveč delati le po določilih ustanovitvenega 
odloka. Znanstveni institut je delal v okoliščinah, ki jih označujemo za 
partizanske, sredi svobodnih slovenskih gozdov, v skromnih razmerah, 
brez luboratorijev, brez velikih arhivov iu brez obsežne domače in tuje 
znanstvene literature. Kljub temu pa je ob skromnih pripomočkih, ki 
si jih je ustvaril z dobro voljo in požrtvovalnostjo svojih članov in 
sodeluvcev, izdelal številne elaborate, ki so večkrat sicer zasledovali le 
praktične koristi osvobodilnega boja, zraven pa vendarle dali tudi zna
nosti marsikakšna pomembna dognanja na vseh področjih, delovanja. 
Heed a t« »poznanja živijo bolj v spominih ljudi, ki so delovali v 
Znanstvenem institutu. Toda nekoč bo treba temeljiteje pregledati na
pisane elaborate z vidika takratnega dela. pa tudi z vidika prakse 
povojnega razvoja in njune medsebojne povezave. Takrat bo pomen 
elaboratov Znanstvenega instituta dokazan tudi za razvoj znanosti. 

Znanstveni institut v svoji dejavnosti ni bil zaprt sam vase. V 
tesnih stikih je bil posebno s tistimi ustanovami, ki so delale na proble
mih, za katere je tudi sam kazal posebno zanimanje. Takih bližnjih 
organizacij je bilo več. 

Prva bližnja organizacija je bila š t u d i j s k a k o m i s i j a pri 
Predsedstvu SNOS, ki jo je ustanovilo predsedstvo SNOS na seji 19. 
avgustu 1944.4S Bavila se je z vprašanji, ki so se tikala organizacije 
uprave in sodstva v takratnem času, zraven tega pa tudi z izgraditvijo 
bodoče Slovenije v zvezni Jugoslaviji. Ta vprašanja so bila taka, da 
jih je bilo treba tudi znanstveno študirati. K delu študijske komisije so 
mu pritegnili tudi Znanstveni institut, katerega direktor je postal njen 
chi 11. 

Drugu bližnja organizacija je bila K o m i s i j a z a u g o t a v l j a 
n j e z l o č i n o v o k u p a t o r j e v i n n j i h o v i h p o m a g a č e v. Pri 
njenem delu s(u sodelovala insiitutova sodelavca T-ojze Ude in Ivu 
Pirkovič. Kako se je to razmerje razvijalo, smo pa videli že prej. 

Tretja organizacija je bila V e r s k a k o m i s i j a . Predsedstvo 
SNOS jo je postavilo ua svoji seji 16. septembra 1944.43 Njena naloga 
je bila tudi proučevati vprašanja, ki izhajajo iz razmerja med cerkvijo 

•»> I b i i d . 
41 lbitl. 
43 Ztt'pisniiki predsedstva SN(XS, seja 19. VIH. 1944, fase. 448/11. 
*» Zapisniki 'predsedstva SNOS, seju 16. IX. 1944. fase. 448/П. 



i» državo. Ta vprašanju niso bila snino praktičnu, temveč' tudi znan
stvena. Zato ui bilo nič čudnega, če je član Znanstvenega instituta postal 
predsednik verske komisije. 

Znanstveni institut tudi ni šel mimo problemov slovenskega gospo
darstva, njegove obnove in preosnove, in to celotnega slovenskega gospo
darstva ne glede na državne meje, ki so po prvi svetovni vojni razkosale 
slovensko ozemlje. S temi nalogami so se primarno bavili gospodarski 
odseki pri predsedstvu SNOS. Toda vsa vprašanja je bilo treba štu
dirati tudi znanstveno. S tem študijem se je bavil Statistični urad pri 
predsedstvu SNOS. Ustanovljen je bil s sklepom predsedstva SNOS na 
seji 19. avgusta 1944.44 Njegovo vodstvo je bilo poverjeno institutovemu 
sodelavcu inž. Lojzetu Dularju. Tako je tudi pri tem uradu sodeloval 
Znanstveni institut.4 8 

V Znanstvenem institutu je bilo izdelanih mnogo elaboratov. V in
stitutu so razmišljali zato tudi o možnosti objavljanja rezultatov, čeprav 
so vedeli, du je imel večji del elaboratov le interni značaj, delno pa so 
bili namenjeni le vodilnim političnim in vojaškim organom.48 Kolikor so 
imeli elaborate za primerne, da bi jih objavili, so v institutu večkrat 
govorili o »Slovenskem zborniku«, v katerem naj bi ti elaborati izšli. 
Zbornik je bil spočetka zamišljen kot zbornik, ki naj bi obsegal znan
stvene in beletristične prispevke.4 7 Kasneje so koncept zbornika spre
menili, tako da bi znanstvenih prispevkov ne imel.48 Toda s Slovenskim 
zbornikom ni bilo nič v nobeni obliki. Med vojno ni izšel. Izšel je šele 
po vojni v redakciji Juša Kozaka z naslovom »Slovenski zbornik 1945«. 
Združil je znanstvene prispevke, spomine, reportaže, pesmi, črtice itd. 
Približal se je torej prvotni zamisli iz začetka leta 1944. 

Izredno skrb je Znanstveni institut posvetil dokumentaciji narodno
osvobodilnega gibanja. 2e od vsega začetka si je prizadeval, da bi v 
institutu nustttla knjižnica in arhiv osvobodilnega gibanja, čeprav se je 
sočasno prizadeval tudi za ohranitev knjižnic, arhivov in zgodovinskih 
spomenikov na Slovenskem sploh. Strokovno delo inštitutovih članov 
se je začelo na zelo skromnem temelju knjižničnega fonda 200 del, kolikor 
jih je knjižnica imela en mesec po inštitutovi ustanovitvi. Pa še te 
knjige so bile v glavnem izposojene, ne rekvirirane.4" Toda bil je temelj, 
ki je postopoma rasteh Inštitutovi sodelavci so gu množili tako. du so 
zbirali knjige po malih krajih osvobojenega ozemlja in jih prinašali na 
bazo Znanstvenega instituta, ali pa so knjige po različnih kanalih pri-
tihotupljali iz Ljubljane in Trsta, zlasti tiste, ki so bile potrebne pri 
študiju problemov slovenskih meja. 

Posebno skrb je institut od vsega začetka posvetil tiskanim produk
tom samega osvobodilnega gibanja. V Znanstvenem institutu se je po-

" ly Miinka Frana Zwitlrn. Nus Znanstveni institut, rokopis v arhivu 
Ziuuistveivoga instituta, in Slovenski xihorinik 1945, Ljubljanu 1945. str. 319. 

** Sejni zapisnik, seja 7. 11. 1944. 
" Sejmi zapisnik, seja 20. 111. t944, 
** Poročalo o delu Zimnstvciiejcu instituta. 
" Sejni zapisnik, seja 22. II. 1944. 
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rodilu misel, da bi se v institutu obvezno zbirale vse publikacije, ki so 
izšle kot produkt narodnoosvobodilnega gibanja. Idejo obveznega po
šiljanja vseh takili publikacij je podprl tudi IOOF. Najprej je naročil 
partizanskim tehnikam, nuj pošiljajo po en izvod svojih publikacij tudi 
Znanstvenemu institutu. Učinek okrožnice ni bil velik. Zato pa je z 
odlokom 12. marca 1944 na poprejšnjo institutovo prošnjo uradno od
redil, da morajo partizanske tehnike pošiljati Znanstvenemu institutu 
po dva izvoda vseh publikacij.6 0 Učinek odloka je bil kmalu zadovoljiv, 
zlasti je uspeval potem, ko je Lojze Ude na novinarski konferenci 5. maja 
1944 v Metliki obrazložil njegov pomen, to je pomen zbiranja partizanske 
literature vseh vrst.51 

V skladu z odlokom je funkcioniralo pošiljanje publikacij, ki so 
izšle po ustanovitvi Znanstvenega instituta. Institut pa je mislil tudi na 
zbiranje starejših publikacij, ki so izšle pred njegovo ustanovitvijo. Toda 
nu sistematično izvedbo ni mogel misliti. Stvarno se je koncentracija teh 
publikacij izvedla šele v času po popolni osvoboditvi. Ne glede na obseg 
zbiranja pa je obvezno pošiljanje partizanskih publikacij Znanstvenemu 
institutu ustvarilo primerni temelj, na katerem je v kasnejših letih zra-
stel zaklud partizanske literature, ki jo danes hrani Institut za zgodo
vino delavskega gibanja v Ljubljani. 

Vzporedno s knjižnico je Znanstveni institut ustvarjal arhiv. Za
četki zbiranja so bili prav tako skromni kakor pri knjižnici. Temelj je 
dulu zbirka domačih in sovražnih listov in letakov, za organizacijo več
jega arhivu pa ni bilo ne materiala ne personala. Nov moment v razvoju 
arhivu je bil sporazum Znanstvenega instituta s Komisijo za ugotavljanje 
zločinov in obveščevalnim oddelkom glavnega štaba, po katerem je in
stitut prevzel večje število lusciklov italijanskih arhivalij. Potreben je 
postal poseben arhivar. Poleti 1944 je to funkcijo prevzel dotedanji 
institutov sodelavec v belokranjskem okrožju prof. Janko Jarc.5 2 Odslej 
je arhiv pravzaprav šele obstajal in redno funkcioniral. Po ureditvi je 
bil razdeljen v naslednje enote: 

1. Akti italijanskih vojaških oblasti, zlasti divizije »Isonzo«, ki je 
pred kapitulacijo Italije imela svoj sedež v Novem mestu. Za arhiv te 
divizije je takoj po kapitulaciji Italije poskrbel prof. Jarc. Poskrbel je 
za njegov odvoz iz Novega mesta. Na žalost je bil znaten del gradiva 
uničen ob nemški ofenzivi oktobra 1943. Od ohranjenega dela je nekaj 
dobila Komisija za ugotavljanje zločinov, nekaj pa Znanstveni institut. 
Tragično usodo je doživel arhiv italijanske divizije >Macerata«. Ob 
kapitulaciji Italije je bil spočetka rešen. Ob nemški ofenzivi, to je nekaj 
tednov pozneje, je pa ves ta arhiv, ki je obsegal 18 zabojev, padel v 
roko Nemcem, ki so ga požgali.83 Enaka usoda je zadela tudi arhiv ko
čevske podružnice italijanske družbe »Emona«:, ki je bil požgan ob 

50 Sejmi zapisiuk, seja 20. III, 1944. 
51 Porodilo o delu zu maj—j imi j 1944 in poročilo o delu za julij—de

ce nube r 1944. 
ä s Poročilo o delu Znanstvenoga instituta. 
53 France Skerl, Poroöilo o arhivskem gradivu za slovensko zgodovino 

v dobi narodinoosvobodSlne 'borbe. Zgodovinski časopis 1/1947, str. 167. 
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Slika predstavlja člane Znanstvenega instituta v Črnomlju na cesti, ki pelje 
i/ mesta proti /elczmiškii postajii. Na sliki so od leve 'proti desni: prof. Janko 
Jarc. Jože Udovič. dr. Fran Zwitter, dr. Dragot™ Cvetko, Lojze Ude, dr. Luka 

Sicnč.nik. dr. France Škerl dn administratorka Nena Kavec 

nemški ofenzivi na Dolenjskem oktobra 1943.54 Od italijanskega gradiva, 
ki ga je dobila Komisija za ugotavljanje zločinov, je odstopila OZNI 
akte, ki so se nanašali na MVAC.55 

2. Akti okrajnega glavarstva v Črnomlju z drobci občinskih arhivov 
v Črnomlju in Metliki. 

3. Akti nemških okupacijskih oblasti z zasedene Štajerske in Go
renjske, ki so jih zaplenili partizani. 

4. Dokumenti in korespondenca sovražnih vojakov, ki so padli v 
roke partizanskih organov. 

5. Letaki in lepaki civilnih in vojaških oblasti narodnoosvobodilnega 
gibanja. 

6. Letaki in lepaki ter propagandna literatura domačih kontrarevo-
lucionarjev. 

7. Letaki in lepaki okupacijskih oblasti. 
8. Zbirka partizanskih muzikalij.5 6 

Kakor knjižnica se je tudi arhiv zanimal za varstvo arhivalij na 
osvobojenem ozemlju. Kakor knjižnica je tudi arhiv posvečal temu var
stvu veliko skrbi. Pristojne organe je opozarjal, naj skrbno varujejo vse 
spise naših oblasti, vse rokopise in druge stvari dokumentaričnega zna-

54 libid, str. 166. 
55 Poročilo o delu za julij—december 1944. 
56 ibid. 
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čaja, čeprav zu tekočo upravo niso bili vrč potrebni. Ko je opoz«rjal na 
potrebno varstvo vsega takega gradiva, je vključevat v svoja navodila 
nuli dokumenturično grudivo domačih izdajavcev in tujih okupatorjev, 
češ da iinu tudi tako gradivo svoj zgodovinski pomen. 

Vzporedno s akrbjo za knjižnice in arhiv v Znanstvenem institutu 
se je pojavila tudi misel, dn bi bilo treba knjižnice in druge objekte 
/uvarovati s formalnimi predpisi, češ da samo okrožnica o potrebi take-
gu varstva ne zadostuje, čeprav je tudi potrebna. Člani kolegija so raz
pravljali o tem že na seji 1. maja 1944; ponovno so razpravljali o pro
blemu na seji 30. junija 1944. Tedaj so ponovili sklep, naj dr. Černej 
in J. Zemljak skupaj z L. Udetom in Fr. Zwitterjera izdelata predlog 
odloka o zaščiti knjižnic in drugih kulturnih objektov, Zwitter pa bo 
v sporazumu z J. Zemljakom napisal še primerne članke za liste." 

Klj4ib intenzivnemu prizadevanju pa omenjeni odlok ni izšel tako 
hitro. Želja članov in sodelavcev Znanstvenega instituta se je izpolnila 
Sele januarja 1945, ko je v Slovenskem poročevalcu 27. januarja izšel 
naposled dolgo pričakovani in tako zaželeni >odlok predsedstva SNOS 
o zaščiti knjižnic, urhivov in kulturnih spomenikov«. Po prvem členu 
so prišle pod posebno zaščito slovenske narodne oblasti vse knjižnice, 
vsi arhivi, umetniški, kulturni in zgodovinski spomeniki, znanstvene in 
umetniške zbirke ter prirodne znamenitosti, nuj bodo last kogarkoli.68 

Izvedba odloka je bila ob institutovem sodelovanju poverjena odseku 
za p ros ve to pri predsedstvu SN()S; r" 

Pripombe k pomembnosti odloka je napisal direktor Znanstvenega 
iiisliliiln. V teli pripombah so pojasnjeni motivi, ki so pripeljali do iz
dajo odloka. Avtor pripomb je namreč opozoril, da je bilo v odloku 
novo predvsem novo pojmovanje privatne lastnine. Po njem morejo 
orguni narodne oblusti bolj. kakor je bilo dotlej mogoče, uveljaviti kul
turne inuicM- nasproti malomarnim privatnim lastnikom. Največji del 
avtorjevih pripomb pa je obravnaval izvedbo odloka in organe, ki naj bi 
pri tem sodelovali, npr. glavni štab z določenimi smernicami svojim 
onotunt, dn bi kulturne predmete v času operacij obvarovale pred po
škodovanjem. Posebna pozornost je bila posvečena ravnanju s kultur
nimi predmeti v trenutku popolne osvoboditve.00 

Znanstveni institut je videl v odloku pravno podlago predvsem za 
bodoče delo knjižnice in arhivu. Na tej podlagi je nameraval v spo
razumu s pristojnimi institucijami organizirati akcijo za zaščito v od
loku omenjenih predmetov, zlasti pa rešiti vprašanje nekaterih upravno 
iu politično važnih arhivov nekaterih institucij iz starejše dobe. Do osvo
boditve bi si pridobili evidenco nad čimvečjim številom partizanskih 
publikacij in urhivov. po osvoboditvi pa bi koncentrirali vse na enem 
mestu.*1 Dejansko je povojni razvoj institutove dejavnosti ^krenil pu 
tej poli. 

" Sej ai /ii|»isniik. seja t. V. in V). VI. 1M4. 
M Slovanski 'ju»rt>eev«l-c<' .>7. I. l'M->. 
»• iibid. 
•• fase. 4W/II. 
" Poročalo o delu za juliij- dcccimbcr lf>44. 
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Na tonici ju /will rovih pripomb k odloku o zaščiti knjižnic, arhivov 
in kulturnih spomenikov, napotil odseka za prosveto ter navodil zvezno 
komisije zn ugotovitev š k o d e . . . na kulturno zgodovinskih predmetih 
sta potem odsek za prosveto pri predsedstvu SNOS in Znanstveni in
stitut izdala skupno »okrožnico o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturnih 
spomenikov« o izvajanju odloka te zaščite. Okrožnica je zrasla iz skup
nega posvetovanja obeh organov, ki je bilo 8. februarja 1945. No, pro
blem zaščite knjižnic, urhivov in kulturnih spomenikov je bil tako 
važen, da so o njem ponovno razpravljali zastopniki Znanstvenega in
štituta, odseka zu pfosveto, komisije za ugotavljanje zločinov, odseka za 
notranje, zadeve, propagandnega oddelka pri glavnem štabu itd. Tako 
so na seji 10. marca 1945 razpravljali o zaščiti nastajajočega arhivskega 
gradiva kakor tudi o starejšem arhivskem gradivu, o načinu hranjenja 
odrabljenega gradiva in o vprašanju koncentracije arhivov. Po ohranje
nem odlomku zapisnika neke nedatirane seje je J. Jarc opozoril tudi na 
potrebo zbiranja in ohranjevanja predmetov za muzej. Zbirati bi bilo 
treba fotografije, dokumentarične slike (Jakca, Miheliča, Maja-Klemen-
čiča), partizansko orožje, obleke, uniforme, paziti na razne barake in 
partizanske hiše itd/ 8 Skratka skrb za gradivo, ki naj bi dokumentiralo 
narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda, je bila velika že takrat in 
je sčasoma vedno bolj naraščala. Tudi razumevanje za te potrebe je bilo 
vedno večje. Zaslugo za oboje je nedvomno imel Znanstveni institut. 

V zadnjih tednih pred osvoboditvijo se je delo Znanstvenega insti
tuta močno prepletlo z delom Komisije za ugotovitev škode na kulturno
zgodovinskih predmetih v Sloveniji. Temelj za komisijo je položil odlok 
poverjeništva za prosveto pri N K O J z dne 19. decembra 1944. Z njim 
je bila ustanovljena zvezna komisija. Tej komisiji je poverjeništvo za 
prosveto dne 20. decembra 1944 predpisalo poseben pravilnik, po ka
terem je bila državna komisija sestavljena iz predstavnikov posameznih 
federalnih poverjenikov. Za Slovenijo je bil imenovan v zvezno ko
misijo dr. Karel Glazer, bivši direktor študijske knjižnice v Mariboru. 
Dr. Glazer je v svojem dopisu z dne 21. decembra 1944 napisal podrobna 
navodila za delo komisije v Sloveniji, ki naj bi se čimprej ustanovila. 

Toda v Sloveniji je bilo delo glede škode na kulturnih spomenikih 
začeto nekoliko drugače. Po iniciativi Znanstvenega instituta se je za
čelo že prej, preden so zvezni odloki sploh prišli v Slovenijo. Na to 
področje je segel odlok o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturnih spome
nikov, za katerega se je Znanstveni institut boril več mesecev. Zato se 
je institut bavil s problemi škode na kulturnih spomenikih že na te
melju tega odloka. Delno pa se je s temi problemi bavila tudi Komisija 
za ugotavljanje zločinov, ki je v svojem delovnem okviru ustanovila 
še poseben odškodninski referat. Zaradi usklajenosti dela z zvezno ko
misijo za ugotovitev škode se je pa tudi v Sloveniji ustanovila Komisija 
za ugotovitev škode na kulturnozgodovinskih predmetih Slovenije. 
Uradno je bila podrejena odseku za prosveto. pri njenem delu pa so v 
vojnem času delali predvsem sodelavci Znanstvenega instituta in Komi-

** fase. 409. 
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bije za ugotavljanje zločinov ter člani, ki jih je delegiral odsek za 
prosveto. Predsednik komisije je postal Božo Vodušek, ki se je lotil 
dela z resničnim interesom. Pri svojem nadaljnjem delu se je komisija 
največ opirala na tiste, ki so ji pomagali ne samo k ustanovitvi, temveč 
ji dajali na razpolago svoje ljudi in ji ustvarili njeno delovno fiziono
mijo. Njena povezanost z Znanstvenim institutom se je pokazala tudi 
v tem, da je po vojni imela svoj uradni sedež kar v prostorih Znanstve
nega instituta. Namen komisije je bil ugotoviti škodo, ki je nastala v 
vojni dobi na kulturnih predmetih v Sloveniji, s pomočjo vojaških or
ganov doseči, da bi nastalo pri vojaških operacijah čim manj škode 
na njih, s posebnimi poobluščenci in začasnimi varuhi pa zlasti ob 
osvoboditvi preprečiti okupatorju, da bi v zadnjem besu uničeval kul
turne spomenike ali pa jih s slovenske zemlje odnesel s seboj. 

Yes april, to je zadnji mesec pred osvoboditvijo, se je Komisija 
za ugotovitev škode na mnogih sejah intenzivno pripravljala na izvrše
vanje svojih dolžnosti.es Stopila je v stik z organi, ki bi mogli pozitivno 
delovati v smislu njenih nalog. V trenutku osvoboditve so bili njeni 
organi nn mestu takoj, kolikor je le bilo mogoče. Seveda pa z osvo
boditvijo delo te komisije ni prenehalo. Pravzaprav so njeni člani 
s pravim ugotavljanjem povzročene škode šele začeli. Toda vse delo se 
je razvijalo po smernicah, ki so jih izdelali že pred popolno osvobo
ditvijo. 

Delo Znanstvenega instituta je v enem letu razvoja pokazalo znatne 
spremembe. Spočetka so bili težišče njegove aktivnosti elaborati, v ka
terih so člani in sodelavci obdelovali probleme v širokem obsegu svojih 
strokovnih nalog z vidika trenutnih potreb narodnoosvobodilnega boja 
ali z vidika perspektivnega razvoja po vojni. Teh elaboratov je nastalo 
kar lepo število. Razen sodelovanja teh so se pa vzporedno, kakor smo 
že videli, pojavljale še druge naloge, ki so postajale iz posebnih razlogov 
vedno važnejše in nekatere med njimi potem sploh prevladovale. Teh 
nalog ni vsiljevala samo bližajoča se osvoboditev, temveč, so na njih 
razvoj močno vplivale »personalne« spremembe v samem Znanstvenem 
institutu. 

Že zgoraj smo videli, da nikoli niso vsi člani kolegija živeli na bazi 
Znanstvenega instituta. Povečini so živeli ločeno od nje, tam. kjer je 
zahtevalo njihovo strokovno delo. Npr. zdravniki v bolnišnicah. Čim 
bolj pa se je približeval konec vojne in z njim popolna osvoboditev, 
tem bolj je razvoj posegel tudi med člane in sodelavce Znanstvenega 
instituta. Mnogi niso bili samo ločeni od baze. temveč so začeli odhajati 
iz Slovenije drugam, na druge dolžnosti, zlasti v Beograd. Ta proces se 
je začel po osvoboditvi Beograda in trajal do splošne osvoboditve. Tako 
so odšli inž. Sernec za člana kraljevega namestništva, Boris Ziherl za 
urednika beograjske Borbe, Lojze Dular v zvezno ministrstvo za ru
darstvo. V Beograd sta odšla tudi dr. Darko Černej in dr. France Avčin. 
Ivo Pirkovič je odšel v Bari v južni Italiji in tam organiziral nekakšno 
podružnico Znunstvenega instituta. Naposled je sredi marca 1945 odšel 

•a Zapisniki sej 16. IV., 18. IV. in 2\ IV. 194=5, fase. 499. 
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tudi direktor instituta dr. P"ran Zwitter in preko Barija poletel v Beo
grad na službo v ministrstvu za zunanje zadeve.'4 Njegov odhod je bil 
povezan z organizacijo diplomatsko akcije za boj za naše meje. Kakor 
je v roških gozdovih opravljal delo referenta za meje, tako je tudi v 
Beogradu nadaljeval to delo.88 Mnogi od članov kolegija so v Sloveniji 
prevzeli funkcije, ki so jih povečini oddaljile od neposrednega dela v 
Znanstvenem inštitutu. Krog se je torej ožil in tovariši, ki so odšli, so 
vedno redkeje vzdrževali stike z Znanstvenim institutom. Na izpraz
njena mesta niso prišli novi ljudje oziroma le v skromnem številu. Do 
konca vojne so Člani kolegija postali le še trije: Ivan Bra tko, dr. Drago-
tin Cvetko in dr. France Skerl. V institutu sta praktično delala le 
zadnja dva. 

Vse te spremembe so vplivale na značaj dela v Znanstvenem in
stitutu. Sčasoma je postajalo značilno za institut le tisto delo, ki so ga 
opravljali ljudje, ki so trajno bivali na bazi ali vsaj v njeni bližini. 
Tako so v zadnjih tednih pred koncem vojne »znanstveniki«, kakor so 
drugi odseki pri predsedstvu SNOS tedaj šaljivo imenovali člane in 
sodelavce Znanstvenega inštituta, osredotočili svoje delo predvsem na 
realizaciji odloka o zaščiti knjižnic, arhivov in kulturno-zgodovinskih 
spomenikov ter se pri tem tesno povezali s Komisijo za ugotovitev škode 
na kulturno-zgodovinskih spomenikih. Za mejne probleme se je ustano
vila posebna komisija, katere tajnik je postal dr. Čermelj, člana pa 
dr. Furlan in dr. Bebler. Njena naloga je bila zbirati gradivo za mi
nistrstvo zunanjih zadev in po njem za bodočo mirovno konferenco.88 

V pripravljanju na čas po osvoboditvi so se odigrali odločilni do
godki na svetovnih bojiščih in v domovini. Zavezniške vojske so hitler-
jevski vojski zadajale udarec za udarcem. Aprila so že prodrle v 
osrednjo Nemčijo ter 8. maja 1945 prisilile Nemčijo h kapitulaciji. V 
Jugoslaviji je 4. armada prodrla v Slovensko Primorje in 1. maja 
osvobodila Trst. Vrata za popolno osvoboditev domovine so se odprla 
na široko. Vrhovni organi osvobodilnega gibanja v Sloveniji IOOF, CK 
KPS, predsedstvo SNOS z vsemi odseki, ustanovami in komisijami so 
pospravili svoje stvari na bazah v Beli krajini in prek Gorskega kotara 
krenili najprej na Primorsko, potem pa naprej v osvobojeno Ljubljano. 
Tudi za partizanski Znanstveni institut se je začela nova doba in z 
njo nove naloge, na katere pa se je v partizanih dobro pripravil. 

Pri redko kateri ustanovi ali organu nove ljudske oblasti je bila 
delovna kontinuiteta med vojnim in povojnim časom tako očitna, kakor 
je bila ravno pri Znanstvenem institutu. Videli smo, da sta se prav 
zaradi opravljanja strokovnih nalog mnogih članov izven institutove 
baze, delno pa zaradi potreb, ki jih je prinesel bližajoči se konec vojne, 
izkristalizirali v samem institutu dve nalogi, ki sta že v vojni dobi 

u Pisma dr. Zwittra z dne 15. Ш. tin 22. HL 1945 Znanstvenemu institutu 
ter Znan s tvornega insta tu ta dr. Zwittru 20. IV. 1945. 

•» Pismo 22. Ш. 1945. 
•• Bismo ZI dr. Zwittru 20. IV. 1945. 
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postali specifični za Znanstveni institut, se razvijali v njem že od 
začetka, nazadnje pa v njem sploh prevladali. 

1. Znanstveni institut je postal središče za zavarovanje in zbiranje 
gradiva vseh vrst za zgodovino okupacije in narodnoosvobodilnega boja. 
V tej zvezi se je že pred koncem vojne izoblikoval v institutu kader, ki 
je poznal svoje naloge in njihovo problematiko ter se pripravil na bo
doče delo. 

2. Druga naloga je bila v pripravi na diplomatsko akcijo za boj 
za nuše meje. Zbiranje gradiva za to akcijo je bila važna naloga 
Znanstvenega instituta v NOB. Z njo je bil ustvarjen temelj za po
znejše delo v Ljubljani in Beogradu. Institut je namreč mnogo prispeval 
k strokovni kvaliteti našega boja za državne meje na zahodu in severo
zahodu. V zvezi s pripravo za diplomatsko akcijo je Znanstveni institut 
ustvaril za tedanje razmere kaj bogato knjižnico, kakih 1000 knjig. 
Zbral jih je delno na osvobojenem ozemlju, delno jih je pritihotapil 
iz Ljubljane, v največji meri pa iz Trsta. Z velikimi težavami so parti
zanski kurirji ilegalno odnašali iz Trsta knjige o Trstu in jih prenašali 
na nasprotno stran slovenske zemlje v Rog in Belo krajino. Zal se ta 
knjižnica ni ohranila v celoti. Večji del je bil prenesen v Beograd v 
zunanje ministrstvo, ko se je tam osredotočila diplomatska akcija za 
meje. Današnja »roška« knjižnica v Inštitutu za zgodovino delavskega 
gibanja je le skromen ostanek nekdanje knjižnice iz roške dobe Znan
stvenega instituta (ca. 150 knjig). 

Novi čas je za Znanstveni institut nastopil z osvoboditvijo. Po pre
selitvi v Ljubljano v starem obsegu pravzaprav ni več deloval. Njegov 
kolegij se po osvoboditvi ni več sestal. Institut je odslej deloval v 
zoženem okviru. V polni meri so se uveljavile tiste naloge, ki so po
stale specifične že ob koncu »roške« dobe Znanstvenega instituta. 

Po prihodu v Ljubljano se je Znanstveni institut nastanil za nekaj 
dni v prostorih nekdanjega francoskega konzulata v Beethovnovi ulici 
(4/III).«7 Od 22. maja 1945 naprej pa je svoje prostore imel na Napo
leonovem trgu 6 (danes Trg francoske revolucije), kjer je od Akademije 
znanosti in umetnosti prevzel prostore bivšega »Istituto di cultura 
italiana« z vsem inventarjem in biblioteko vred.88 Tem prostorom je 
pozneje priključil še nekaj sob v isti in sosednji hiši ter v njih ostal 
do razformiranja. 

Kako je Znanstveni institut po preselitvi v Ljubljano deloval v 
zoženem obsegu, se je videlo tudi v njegovem osebju. V Ljubljani so 
namreč nadaljevali delo tisti, ki so v institutu delovali že pred koncem 
vojne. Namesto direktorja dr. Frana Zwittra, ki je že marca 1945 od
potoval v Beograd, je vodil Znanstveni institut Lojze Ude kot vršivec 
dolžnosti direktorja. Kot • člana kolegija sta v tem času razen Udeta 
ostala le dr. Dragotin Cvetko, ki je bil v Ljubljani tudi tajnik instituta 
in dr. Fraiice Skerl. Od nekdanjih sodelavcev sta ostala v institutu in 

•' Dopis Znanstvenega instituta predsedstva SNOS št. 137/20. V. 1945 v 
registratura ZJ. 

•* Porodilo za maj in j oni j 1945, fase. 453/IV. 
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nadaljevala svoje delo arhivar Janko Jare in knjižničar Jože Udovič.8» 
Navedeni .so ostali na delu v institutu tudi vso »ljubljansko« dobo 
institutovega življenja. Pozneje so postopoma prišli v institut kot stro
kovni sodelavci sicer še novi ljudje, toda celotno število je vendarle 
slej ko prej ostalo skromno. 

Kako zelo je Znanstveni institut svoje »ljubljansko« delovanje po
vezal z delom v partizanski dobi, se je jasno videlo pri njegovem prvem 
aktu, ki ga je napravil v osvobojeni Ljubljani. Takoj 11. maja, torej 
naslednji dan po prihodu v Ljubljano, je Slovenskemu poročevalcu in 
Ljudski pravici poslal v objavo poziv za zbiranje arhivskega gradiva 
iz časa narodnoosvobodilnega boja, češ da je to dragocen material, ki 
ne sme propasti, »služil nam bo za potrditev nas samih, za mednarodno 
propagando, zlasti na mirovni konferenci in kot zgodovinski material 
za verno sliko te velike dobe«. V pozivu se je skliceval na odlok pred
sedstva SNOS z dne 27. januarja 1945, to je na odlok o zaščiti knjižnic, 
arhivov in kulturni]) 'spomenikov, ki ga je Znanstveni institut izposloval 
še v roški dobi.'0 Na kontinuiteto z delom medvojne dobe kaže tudi 
»Opozorilo« vsem tiskarnam in ustanovam, ki so v tem času. to je že 
po osvoboditvi, izdajale kakršnekoli publikacije, da pošiljajo Znanstve
nemu institutu po 2 izvoda v smislu odloka z dne 12. marca 1944.71 

Poziv v dnevnih listih kukor »opozorilo« tiskarnam sta dala le 
malo sadov. Cas po osvoboditvi je bil pač različen od časa med vojno 
in skrb ш zbiranje arhivov ter druge dokumentacije je morala najti 
drugačne načine, da je Znanstveni institut izpolnil naloge, ki si jih je 
postavil že prod osvoboditvijo. 

Po preselitvi v Ljubljano je Znanstveni institut ostal tesno povezan 
s Komisijo za ugotavljanje škode na kulturno-zgodovinskih predmetih. 
Večina sodelavcev se je tedaj neposredno vključila v delo Komisije za 
ugotavljanje škode, kar je zelo koristilo tudi opravljanju nalog, ki so 
jih imeli kot sodelavci Znanstvenega instituta. Kot sodelavci Komisi
j e . . . so dobili vpogled tudi v gradivo, ki jih je zanimalo v sklopu 
nalog Znanstvenega instituta. Na temelju evidence nad celotnim gradi
vom so lahko \ikrepali hitreje tudi v interesu nalog Znanstvenega in
stituta. 

Novi čas je pokazal, da se mora delo Znanstvenega instituta v de
lovnih smereh, ki so mu po osvoboditvi ostale, predvsem poglobiti in s 
tega vidika potem šele razširiti. Tako prizadevanje je postalo nujno 
tako na področju zbiranja gradiva, ki se nanaša na obdobje narodno
osvobodilnega boja, kakor tudi na področju obravnavanja mejnih pro
blemov. 

Drugo področje, kakor koli je bilo aktualno, se je začelo po vojni 
razvijati močno samostojno. Zanj je bil organiziran povsem samostojen 
o d d e l e k z a m e j n a v p r a š a n j a . Vodil ga je Lojze Ude, ki je 

"àbiti. 
'• Rokopis Poziva v arhivu ZI, objave v SPor 12. V. 19*5, 5t 17 ia 

Ljudska pravtiea 13. V. 1945, št. 16. 
" Arhiv 'IX v Muoeju Narodne osvoboditve. 

«* 51 



sočasno ostal vršivec dolžnosti direktorja v Znanstvenem institutu. Po 
njem je bila ustvarjena oziroma je funkcionirala nekaka personalna 
unija med Znanstvenim institutom in oddelkom za mejna vprašanja. 
Samostojna pot oddelka za mejna vprašanja je bila v tistem času nujna. 
Sistematična priprava gradiva za mirovno konferenco je zahtevala, da 
je oddelek. . . pritegnil k delu številne strokovnjake in sodelavce, ki z 
Znanstvenim institutom sicer niso bili v ničemer povezani. Ti strokov
njaki so napisali več aktualnih razprav o slovenskih političnih proble
mih, zlasti o Primorski in Koroški. Tak sistem obeh organov je trajal 
do razformiranja Znanstvenega inštituta februarja 1948. 

Od vseh področij, na katerih je deloval Znanstveni institut, je bilo 
najbolj stalno in najbolj neprekinjeno delo na zbiranju gradiva, ki se 
nanaša na obdobje narodnoosvobodilnega boja. To pa zato, ker so bili 
člani, ki so se s temi nalogami bavili, najbolj stalni v institutu. To 
delo se je organsko preneslo iz medvojne dobe v povojni čas in postalo 
ne samo aktualno, temveč tudi prvenstveno, nujno. Brez zbiranja, ki 
je zahtevalo nedvomno mnogo dela in naporov, bi propadlo za zgodo
vino dobe našega narodnoosvobodilnega boja dragoceno in nepogrešljivo 
gradivo. Brez Znanstvenega instituta bi npr. propadla večina nemških 
arhivalij, ki jih je bilo še posebej zavarovati pred nevarnostjo gesla 
»pa to je švabsko«, ki je zanikalo kakršnokoli vrednost nemških arhi
valij za poznavanje narodnoosvobodilnega boja. Brez Znanstvenega in
stituta bi se poizgubile ali bi prišle na smetišče že itak neznatne arhi-
valije naših kvislingov, raztrosile bi se že itak tako strašno razpršene 
arivi vali je partizanskih organov. 

Slika predstavlja člane Znanstvenega instituta v Črnomlju v delovni sobi 
hiše na cesti, kii pelje iz mesta piroti železnliški postaji. Na sliki so isti člani 

kakor na strani 45, le drugače razvrščeni 
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Za sodelavce Znanstvenega instituta so bile tedanje nalogt povsem 
jasne: najprej /bruti arhivsko gradivo, ki je bilo kakor koli pomembno 
za zgodovino narodnoosvobodilnega boja, ga urediti in potem znanstveno 
obdelovati oziroma raziskovati. Gledajoč na naloge, ki naj bi jih Znan
stveni institut opravil oziroma začel opravljati takoj po osvoboditvi, 
je bila pri njegovih sodelavcih jasna še ena misel: vse arhivsko in 
knjižno gradivo, ki se nanaša na čas narodnoosvobodilnega boja, pa naj 
bo okupatorskega, belogardistično-domobranskega ali partizanskega 
izvora, osredotočiti v Ljubljani kot slovenskem središču, češ da bo 
sistematično, temeljito in kvalitetno raziskovanje te dobe za Slovence 
mogoče samo v njihovem središču. 

Za uspešen, potek zbiralne akcije navedenega gradiva so pa bili 
važni še nekateri momenti, za katere pravzaprav ne vemo več ali pa 
jih vsaj pozabljamo. 

V prvi vrsti moramo povedati, da bi praktično delo, ki ga je institut 
razvil po osvoboditvi zaradi zbiranja arhivskega gradiva, sploh ne bilo 
mogoče brez razumevanja vseh institutovih potreb in dragocene pod
pore, ki jo je institutu nudil tedanji podpredsednik vlade LRS dr. Marijan 
Brecelj. On je bil tisti, ki je institutu preskrbel prometna sredstva za 
prevoz dragocenega arhivskega in knjižnega gradiva v Ljubljano. Z 
danušhje perspektive izgleda taka pomoč morda malo pomemben teh
nični ukrep. V dneh po končani vojni pa je pomenil izreden poseg v 
funkcioniranje repaibliškega prometnega stroja. Da je bilo resnično 
tako, se je pokazalo, ko tedanje ministrstvo za lokalni promet ni moglo 
ustreči tuki institutovi prošnji. Pri tem ni šlo za nobeno nerazumevanje, 
temveč izključno za konkretne okoliščine, v katerih je tedaj bilo mini
strstvo. Dalje je podpredsednik Brecelj preskrbel denar, da je institut lah
ko nabavljal inozemsko literaturo o drugi svetovni vojni, predvsem itali
jansko. Dragoceno, naravnost nesebično pomoč so nudili partizanski 
orguni, ki so po osvoboditvi prevzeli oblast. Z velikim razumevanjem 
so šli na reiki' akciji Znanstvenemu instituta pri zbiranju in koncentraciji 
dokumentarnega gradiva v okviru Znanstvenega instituta, na kar so bili 
delno pripravljeni že z okrožnicami Znanstvenega instituta v mesecih 
pred koncem vojne. 

Pri zbiranju arhivskega gradiva se je v kratkem času nekaj tednov 
pokazalo, kako bo mogoče dobiti gradivo pri ljudeh in organih, ki so ga 
takrat imeli. Videli smo že prej, da se je Znanstveni institut obrnil s 
posebnim pozivom na tiste, ki bi gradivo utegnili imeti. Ta poziv ni dal 
zaželenih sadov. Pokazalo se je hitro, da bo za akcijo zbiranja najbolje 
ubrati čimveč neposrednih osebnih stikov s prizadetimi. Z njimi je bilo 
pa spočetka težko zaradi pomanjkanja prevoznih sredstev, potem pa 
zaradi premajhnega števila ljudi v institutu, ki niso mogli biti na enkrat 
na vseh krajih. Začasni zavarovalni ukrepi, na katere so bili v prvih 
trenutkih prisiljeni, so se večkrat izkazali kot nezadostni in so zato 
arhivsko gradivo marsikje kljub vsemu zmetali stran. K sreči ta čas ni 
dolgo trajal. Sodelavci instituta so svoj posel opravljali intenzivno, bili 
so vodno na poti po vsej Sloveniji in konferirali z vsemi mogočimi 
odbori. S tem so odpirali in širili razumevanje za arhivsko gradivo pri 
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pristojnih organih. Na temelju prvih ustnih razgovorov je potem tudi 
dopisovanje rodilo pozitivne uspehe. Toda vse to je bila le priprava za 
učinkovito zbiranje na terenu in izvedbo koncentracije v Ljubljani. 

Dasi so se sočasno zanimali za vse gradivo, ki se je nanašalo na 
dobo narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji, je vendar koncentracija 
posameznih vej tega gradiva potekala različno. Okupatorsko gradivo, 
predvsem nemško je bilo laže zbrati, ker je bilo stacionirano na nekaj 
točkah, na katerih so bili sedeži nemških upravnih organov. Italijansko 
gradivo je bilo v največji meri že od nastanka koncentrirano v Ljubljani; 
gradivo na Primorskem je bilo pa koncentrirano v Gorici ali v Trstu, 
kamor pa organi Znanstvenega instituta s svojimi nameni niso mogli. 

Največ truda in časa je bilo treba za zbiranje partizanskega arhiv
skega gradiva, ker je bilo izredno razpršeno. Po obsegu je sicer res bilo 
manjše, toda kot neposredni pismeni dokument narodnoosvobodilnega 
boja je bilo toliko dragocenejše. Zbiranje tega gradiva je bilo zelo 
počasno, zahtevalo mnogo poprejšnjih informacij in potov, preden je 
koncentracija uspela. Administrativni način je ravno pri partizanskem 
gradivu uspel v splošnem najmanj. Izjema je delno bila le Ljubljana, 
pa še tu je bilo treba za začetek mnogo osebnih razgovorov, potem je 
šele bilo mogoče namene o koncentraciji uresničiti. V krajih izveu Ljub
ljane pa je administrativni način zbiranja v splošnem odpovedal. Skoraj 
vedno se je bilo treba najprej osebno pogovoriti, nato pa osebno odpe
ljati gradivo. 

Kuko je \ podrobnostih potekal proces zbiranja arhivskega gradiva, 
zlasti pu kakšne rezultate je v nekaj letih zbiranje dalo, mislim, da na 
tem mestu ni treba posebej opisovati. O rezultatih zbiranja in torej o 
opravljenem delu Znanstvenega instituta govori »Poročilo o arhivskem 
gradivu za slovensko zgodovino v dobi narodnoosvobodilne borbec v 
Zgodovinskem časopisu 1947, str. 162—173. Omenim pa naj le, da je bilo 
iskanje partizanskih arhivov v nekaterih primerih že kar detektivsko. 
Kako dolga je bila pot včasih, kaže npr. iskanje arhiva Briško-beneškega 
odreda. Prve informacije je dobil Znanstveni institut o njem v Kobaridu, 
kjer je nekdo izjavil, da mora biti v Brdih v Kojskem pri >Zivku« Ma-
rinčiču. Ta pa je izjavil, da more za arhiv vedeti le njegov brat, ki je 
takrat služil vojsko v Kostanjevici na Dolenjskem. Zastopniki instituta 
so se oglasili pri njem, toda o arhivu ni vedel ničesar. Kasneje so v 
Opatjem selu na Krasu v štabu Jugoslovanskega odreda zvedeli, da bi 
morali dobiti dva človeka, ki sta bila v Gradnikovi brigadi, s katero sta 
menda odnesla tudi arhiv BBO. Zanju bi bilo treba vprašati v Kanalu. 
Ko so zastopniki ZI prišli v Kanal, jih na tedanjem okrajnem odboru ni 
nihče poznal. Pač pa so povedali, da oni hranijo arhiv BBO. Podobno 
so zastopniki Zl pozneje iskali arhiv .Istrskega odreda in ga dobili na 
popolnoma drugom kraju, kakor so ga prvotno iskali. Precej pozneje ga 
je namreč Znanstvenemu institutu nepričakovano poslal oddelek za 
zaščito nuroda v Ljubljani. Ta dva primera kažeta, koliko potov je bilo 
včasih potrebnih, da je ZI prišel do iskanih arhivov.72 

" Zgodovinski časopis 1<)4~, str. 169—1"0. 
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Kadar je alo za arhive v Ljubljani sami, takih dolgih potov seveda 
ni bilo treba oziroma prenos v ZI ni zahteval toliko truda, čeprav tudi 
tu brez težav ni bilo. 

Ne glede na težave, ki jih je moral premagovati Znanstveni institut 
pri izvrševanju svoje akcije zbiranja, moramo ugotoviti, da je institut 
do razformiranja v februarju 1948, torej v slabih štirih letih svojega 
dela, zbral v svojem okviru velike količine arhivskega in knjižnega gra
diva, ki se kakorkoli nanašajo na dobo narodnoosvobodilnega boja m bi 
brez'njegovega zbiranja nedvomno v veliki meri propadlo. Zato lahko 
rečemo, da bi brez tega dela današnjega bogastva, ki ga hrani Inštitut 
za zgodovino delavskega gibanja, ne bilo ali vsaj ne v takem obsegu, 
kakršno dejansko eksistira. . 

Vzporedno z zbiranjem arhivskega in knjižnega gradiva se je Znan
stveni institut bavil tudi z zbiranjem predmetov za bodoči muzej 
narodnoosvobodilnega boja. Temelj zbirki so dali predmeti z razstave 
vojaških delavnic Vil. korpusa, ki je bila v Črnomlju v začetku 
marca 1945. Tej zbirki je sledila zbirka predmetov s partizanske raz
stave ob peti obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte aprila in maja 
1946. Naio je institut pridobil mnogo predmetov, ki ponazarjajo delo 
in razvoj partizanskih zdravstvenih organizacij. Počasneje so se zbirali 
predmeti partizanskih tehnik in tiskarn, dokumentarna umetniška dela 
slovenskih likovnih umetnikov, ki so nastala v dobi NOB. 7 3 Toda zbi
ranje muzejskih predmetov ni bilo tako intenzivno kakor zbiranje pisa
nih in tiskanih dokumentov. Sodelavci instituta so bili po svoji strokovni 
usmerjenosti bližji arhivskemu in knjižnemu gradivu, za muzejske pred
mete pa posebnega sodelavca ni bilo. Toda to dejstvo ni bilo tako tra
gično. Zbiranje arhivskega in knjižnega gradiva je bilo v tistem času 
aktualnejše in nujnejše. Čas je to dokazal. 

Ne glede na težave, ki so se večkrat pojavljale, a so jih sodelavci 
instituta sproti odpravljali, se je delo na zbiranju razvijalo zelo dina
mično. Sodelavci instituta so se namreč zavedali, da morajo zelo pohiteti, 
če hočejo večji del gradiva rešiti in zbrati. Zato so v začetku »ljubljan
ske« dobe Znanstvenega instituta potisnili vse druge naloge vstran. Vse 
delo je steklo v tem smislu in se razvijalo tnko.hitro, da je bilo mogoče 
sadove vidno opazovati iz dneva v dan. 

Komaj pa so akcijo zastavili, se je že pojavila nevarnost, da cilj 
no bo dosežen. Nevarnost je prišla iz štaba IV. armije in se tikala 
arhiva glavnega štaba NOV in P O Slovenije. Pod pojmom arhiv glav
nega Štaba Slovenije niso sodelavci instituta razumeli samo arhivalij 
bivšega glavnega štaba, temveč prav tako tudi arhivalije VII. korpusa. 
IX. korpusa, IV. operativne cone in njihovih bogato razčlenjenih oddel
kov ter podrejenih enot. Ta arhiv se je zbiral po vojaški liniji. Nazadnje 
se je skoneentriral v zgodovinskem oddelku IV. armije. Nekako sredi 
julija se je ta oblast preformirala, nastala je nevarnost, da arhiv glav
nega štaba odpeljejo v Beograd. Preden se je kaj takega zgodilo, se je 
Znanstvenemu institutu posrečilo, da je to gradivo pridobil za arhiv 

'» Poroöilo o Institutu nwrödne osvoboditve, brez datuma. 
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Slika je delo akademskega sLikuirja Frainceta Miheriča, predstavim karikaturo 
dr. F runa Zwiittra v njegovom natanônem pojmovanju slovenskih narodnih 

meja 

Znanstvenega institutu. S tem pa je bila odstranjena samo prva nevar
nost. Za njo so prišle še nove, ki so bile še nevarnejše od prve in so 
institutu grozile, da bo arhiv glavnega štaba izgubil. Institut se je spustil 
v boj za ta arhiv. Bil je lùul in segel je zelo visoko. Odločilni trenutek 
se je začel, ko je štab IV. armije 28. julija 1945 pozval Znanstveni insti
tut, da izroči arhiv obveščevalnega oddelka glavnega štaba NOV in POS 
štabu armije, da ga odpošlje generalnemu štabu JA v Beograd. Nekaj 
dni nato je štab IV. armije izjavil, da bo treba izročiti celotni arhiv 
slovenskegu glavnega štaba generalnemu štabu v Beogradu. Za vse so
delavce Znanstvenega instituta so bili taki pozivi nekaj nerazumljivega. 
Uvideli so, da grozi največja nevarnost domačemu raziskovanju doma
čega razvoja. Nastal je razburljiv položaj, za katerega v trenutku po
zivov ni bilo mogoče v naprej reči, kako se bo razpletel. 

V prvimi trenutku se je Znanstveni institut obrnil na predsedstvo 
SNÜS kot svojo nadrejeno instanco, da bi se ta arhiv ne odvzel Znan
stvenemu institutu. Pri tem je navedel več argumentov, ki so govorili za 
njegovo ohranitev v institutu. Toda na predsedstvu so se izrekli za 
izročitev, češ da gre pri tem za vojaško oblast, na stvarne razloge, ki jih 
je institut navajal, pa niso odgovorili. 

V razočaranju nad predsedstvom SNOS se je Znanstveni institut 
obrnil za nasvet na pomočnika komandanta IV. armije, na general-
majorja Dušana Kvedra, kako naj institut reši zase arhiv glavnega 
štaba in s tem omogoči sistematično preučevanje zgodovine slovenskega 
narodnoosvobodilnega gibanja doma. Dušan Kveder je tedaj nasvetoval, 
naj se institut kot civilna institucija obrne na Edvarda Kardelja, kot 
podpredsednika jugoslovanske vlade, ki naj s svoje strani doseže, da bo 
arhiv bivšega slovenskega glavnega štaba ostal v Ljubljani. Znanstveni 
institut je tako storil. S posebno vlogo z datumom 3. avgusta 1945, ki jo 
je utemeljil z 10 točkami, se je obrnil direktno na Edvarda Kardelja, ki 
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j© bil U'daJ podpredsednik јм̂ онЧоунпике vladu hi milliliter za Icon • 
itltuaiito.'4 Uspeh nI iaontal. Prlfilu jo roSitev, da «rhiv bivlega glavnega 
Rtabe NOV in POS ostano v Znanstvenem institutu. Kako dragoeona je 
bila taka reSitev, li moro misliti vsak, ki ve, kako bogat je arhiv tega 
Štaba in d a bi brez tega bogastva v Sloveniji sploh ne bilo mogoče zado
voljivo raz iskovat i celote slovenskega narodnoosvobodi lnega boja. 7 8 

Znanstveni ins t i tu t ni o r e z u l t a t u intervenci je p r i E d v a r d u Kardel ju 
n ikogar posebej informira l , k e r je imel p r o b l e m za rešen, čim je inter
vencija uspela. N a n a č i n zbiranja p a s a m a intervenci ja i tak n i vpl ivala. 
V e n d a r se je kasne je pokaza lo, d a bi ne bilo n a p a č n o , če bi bi l o uspehu 
intervenci je obvestil vsaj predseds tvo v lade L R S . N e k a j mesecev kasneje 
se je n a m r e č pokaza lo , d a p r i p r e d s e d s t v u v lade niso imeli povsem 
jasnih pogledov n a zbiranje arh ivskega g r a d i v a v Znans tvenem ins t i tu tu . 
Ko se je š tab IV. armi je j a n u a r j a 1946 obrni l n a predseds tvo v lade, n a j 
bi p o d p r l o zbiranje gradiva, k i se je n a n a š a l o na operaci je n a r o d n o 
osvobodilne vojske n a območju Slovenije, je predsedstvo v lade p o d p r l o 
to p o b u d o v korist š taba IV. armi je in naroči lo vsem minis t r s tvom in 
us tanovam p r i p redseds tvu NVS, d a organizira jo zbiranje t a k e g a gra
diva in ga p r e p u s t e š tabu IV. armi je . 7 0 Slabe štiri mesece kasneje je p a 
v navodi l ih, ki j ih je da lo istim resorom glede š k a r i i r a n j a r a z n i h doku
mentov za oddajo v p a p i r n i c e izrecno naroči lo, da morajo resori p o p r e j 
obvestiti Znanstveni ins t i tu t (ali F e d e r a l n i zbirni center), d a bi g rad ivo 
p r e j pogledal in važne d o k u m e n t e prevzel v svoje zbirke. 7 7 D r u g a na
vodila so bi la p r a v z a p r a v v n a s p r o t j u s prv imi . Bila p a so r e z u l t a t us tne 

7 4 Dopis Edvardu Kardelju, fnsc. 499/II. 
7 8 Na tam mestu naj omenim, kako je Tone Ferenc prikazal vzrok, zakaj 

je arhiv glavnega .štaba ostal v Znanstvenem institutu v Ljubljana. V svoji 
ruizipravi »Arhiv (inštitutu za zgodovino delavskega pihanja«; v Prispevkih 
1960/1, str. 329—349 je na strami 329 napisul: » . . . Vojiiazgodovlraskii institut 
JLA v Beogradu je namreč po osvoboditvi povsod drugod prevzel tovrstno 
arhivsko gradivo (namreč arliivalije partizanskih in sovražnih vojaških usta
nov, o kuloriih ffovorti malo pre j . op. F. S.), pustil ga je v Sloveniji, kjer je 
že.ihila 'ustanovu, ki. je že mod sminimi osvobodilnim bojem zbirala arhivsko 
gradivo. To je bil Znanstveni institut pri Predsedstvu Slovenskega narodno
osvobodilnega sveta, ki mu je odlok Izvršnega odboTa Osvobodilne fronte 
o ustanovitvi z dne 12. ianwairja 1944 naložil za nalogo.. .« Moram takoj pove
dati, da Fereucovo razlaganje, zakaj je arliliv glavnega štaba ostal v Ljub
ljani, ni pravilno in ne osnovano. Res je. Ferenc boju za arhiv glavnega 
štaba ni poznal. Toda njegovo mnenje l>i moglo koga zavesti na krivo "ot 
glede resničnega ozadja, zakaj je arhiv glavnega štaba prišel v Znanstveni 
institut in v ujem tudi ostal. Niti malo «i odločalo dejstvo, da je v Ljubljani 
ze obstajala ustanov«, ki je že med NOB in pozneje zbirala tovrstno gradivo. 
Narobe! Siab IV. anmiije se iœreeno na obstoj Znanstvenoga .instituta in nje
govo zbiranje ni prav nJ<č oziral. Svojo akcijo je razvil tako. da ga je 
prav tej ustanovi hotel odvzeti in odpeljati v Beograd. Du je arhiv ostal 
v Ljubljanu, so odločali samo argumenta, ki jih je Znanstveni (institut navedel 
za ohranitev arhiva v Ljubljani in posredovanje tedanjega podpredsednika 
jugoslovanske vlade, Edvarda Kairdclja. Nepravilno je rudi mnenje, kakor 
tla bi ustanovitveni odlok Znanstvenega instituta sam na sebi dal temini insti
tutu kako direktno nalogo, da zbira arhivsko gradivo. Na to nalogo so prišli 
člani Znanstvenega instituta sami. kakor sem pokazal zgoraj. 

" Dopis predsedstva NVS z dne 22. I. 1946 v arhivu ZI. 
77 Dopis vlade LUS z dne M. IV. 194«. 
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intervencije Znanstvenega instituta. Kakšne rezultate so pokazala prva 
navodila. Znanstveni institut ni mogel presoditi. Kakšne posebne škode 
Znanstveni institut ni utrpel. To je mogoče sklepati predvsem iz rezul
tatov, ki so jih dala druga navodila, po katerih so resori vlade LRS 
drug za drugim in v daljših časovnih terminih izročali Znanstvenemu 
institutu arhive nekdanjih odsekov in komisij pri predsedstvu SNOS. 7 8 

Glede na tri stopnje odnosov do gradiva, na katere se je koncentri-
rulo delo Znanstvenega instituta, zbiranje, ureditev in znanstveno ob
delovanje, moramo reči, da je v prvem času bila prva stopnja naj
aktualnejša.. Bila je seveda povsem tehničnega značaja. Toda v treh 
letih po osvoboditvi je Znanstveni institut z njo nedvomno opravil zgo
dovinsko delo, ker je zbral večji del arhivsko-knjižnega gradiva, ki se 
nanaša na dobo narodnoosvobodilnega boja. S tem da je to gradivo 
zbral, je položil temlje za nadaljnje delo na njem. Medtem ko je glavni 
del zbiranja bil časovno v bistvu omejen, trajati je mogel leto več ali 
manj, je pa znanstveno raziskovalno delo dolgotrajno, lahko zelo dol
gotrajno, toda nemogoče brez temelja, kakršnega je ustvaril Znanstveni 
institut.'To dejstvo je treba poznati, če hočemo pravilno oceniti tedanjo 
dobo aktivnosti Znanstvenega instituta. 

V »ljubljanski« dobi Znanstvenega instituta je tehnično delo na 
zbiranju arhivsko-knjižnega gradiva použivalo večji del energije insti-
tutovih sodelavcev. DiHige oblike dela so zaostajale, vendar čisto brez 
njih ni bilo. Tako je bilo veliko institutovih sil posvečenih tudi ureje
vanju arhivulij. Zaradi številnih premikanj in selitev je prišel velik del 
arhiva lij v institutove roke v popolnem neredu. Zaradi velike množine 
neurejenih arhivalij je bila pa njihova ureditev zelo naporna in zahte
vala mnogo časa. Seveda je tako delo zaradi bodočega znanstvenega 
izkoriščaneja bilo absolutno potrebno. Sčasoma se je težišče dela od 
zbiranja premaknilo na urejevanje gradiva. V nekaj letih je tudi poka
zalo svoje uspehe. 

Na najslabšem je bilo spočetka znanstveno raziskovanje dobe 
narodnoosvobodilnega boja. Manjkalo je potrebnih pogojev, urejenega 
gradiva ter miru oziroma časa, ki ga zaradi zbiratcljskih in uredit
venih nulog seveda ni bilo. Vendarle je že v tej dobi na temelju institu
tu vega gradiva bilo napisanih nekaj del, v glavnem v zvezi s problemi, 
ki jih je moral reševati oddelek za mejna vprašanja oziramo je zanje 
moral pripraviti gradivo. 

/hrano gradivo je Znanstveni institut uporabljal včasih tudi za 
propagando narodnoosvobodilnega boja. V Prešernovem tednu 1946 je 
priredil v Narodnem domu veliko razstavo partizanskega tiska, ki je 
s svojim bogastvom partizanske literature iznenadila vse obiskovavce. 
Pri veliki razstavi ob peti obletnici Osvobodilne fronte 1946 je znova 
priredil razstavo partizanskega tiska v Narodni galeriji, zraven pa so
deloval pri organizaciji celotne razstave in prispeval tudi mnogo svojega 
gradiva. S svojim zakladom je podprl tudi razstavo v Trstu ob priliki 
obiska zavezniške komisije v Slovenskem Primorju. Takih in podobnih 

Dopi sii v arhiirvu Zl. 
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razstav, pri katerih je prispeval večji uli manjši dole/, je bilo se vel
im Primorskem, Štajerskem, Dolenjskem itd. 

V Znanstvenem institutu je že 1945 nastal načrt o ustanovitvi štu
dijskih knjižnic po okrožjih, ki so bila takrat posebne upravne enote 
med republiškimi in okrajnimi organi. Po tem načrtu bi študijske knjiž
nice morale dobivati obvezno po en izvod vseh tiskanih in grafičnih 
izdelkov, ki bi izšli na območju Slovenije. Po zamisli Znanstvenega 
instituta naj bi študijske knjižnice po okrožjih prevzele v svoje varstvo 
tudi vse arhivalije lokalnega značaja, in to začasno, dokler bi drugače 
ne odločil odlok o Državnem arhivu Slovenije. 

Pri načrtu za ustanovitev študijskih knjižnic sta Znanstveni institut 
vodili dve misli. Na eni strani je želel podpreti rast kulturnih centrov 
zunaj Ljubljane, na drugi strani pa ustvariti več. knjižničnih centrov, 
da bi knjižni fond v primeru kake nesreče mogel utrpeti manj katastro
falnih udarcev. 

Idejo o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic je sprejelo takratno 
republiška ministrstvo za prosveto in poskrbelo za ustanovitev takih 
knjižnic. 

V Znanstvenem institutu se je rodila tudi ideja praktičnega in 
zakonskega varstva spomenikov iz narodnoosvobodilnega boja. Sodelavci 
Znanstvenega instituta so namreč na svojih poteh, ko so iskali in zbirali 
arhivsko in knjižno gradivo, videli, kako so mnogi kraji, baze ali punkti 
v kratkem času dveh let po osvoboditvi izgubili vse znake spomina na 
junaško dobo narodnoosvobodilnega boja. Nekatere baze so tedaj že 
popolnoma razpadle, druge so bile na tem da razpadejo, pri tretjih pa 
je bilo jasno, da ne bodo mogle kljubovati zobu časa. če zanje ne bo 
nihče poskrbel in jih v primerni obliki ohranil bodočnosti kot dragocene 
spomenike iz dobe NOB. 

Mod take spomenike naj bi po predlogu Znanstvenega instituta 
prišteli baze vrhovnih organov narodnoosvobodilnega gibanja: bolniš
nice v Rogu in po drugih pokrajinah (VFranja«): tiskarne, ciklostilne 
tehnike v Ljubljani; skrivališča ali bunkerje prvih borcev osvobodilnega 
gibanja; partizanske grobove, kolikor j ili po vojni niso prekopali, kraje 
množičnega mučenja in streljanja talcev, Begunje, Draga, Sv. Urli. 
Frankolovo, Celje. Maribor itd. Po mnenju Znanstvenega instituta naj 
bi te kraje ohranili v stanjfu, v kakršnem so bili v času uporabljanja. 
Varstvo iu ohranjevanje bi vsekakor moralo bili strokovno kvalitetno, 
zraven bi pa morali določiti tudi organ, ki naj bi neposredno nadziral 
spomenike iz NOB in zanje skrbel v sporazumu z vsemi prizadetimi 
faktorji.7U 

Ideja je padla na rodovitna tla, le da problem varstva teh spome
nikov organizacijsko ni bil rešen pred razformiranjem Znanstvenega 
instituta, temveč šele pozneje. 

Uspešno zbiranje arhivskega in knjižnega gradiva v Znanstvenem 
institutu in zra\en še skrb za ohranitev celotnega tega gradiva v do-

78 Dopis Ziuiiistvenega .instituta predsedstvu vlade LRS. št. 295/47 z 
«Ine 18. VII, m ? . 
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itincih rokuli jo sprožilo v p ruša nje. kaj napraviti z Znanstvenim insti
tutom, ali ga ohraniti ali namesto njega napraviti nekaj drugega, kar bo 
tudi po imenu bolj ustrezalo delu, kakršno se je razvilo v »ljubljanski* 
dobi Znanstvenega instituta. Sodelavci instituta so mislili, da bi se 
institut preoblikoval v Institut narodne osvoboditve. 

Prvič po vojni je. Znanstveni institut načel organizacijsko vprašanje 
na seji sodelavcev dne 18. junija 1945. Že tedaj je postavil na dnevni 
red preimenovanje in reformiranje svoje organizacijske strukture Se-
vodu je koncept izražal tedanje gledanje članov in sodelavcev instituta. 
Temeljil je na delu, ki ga je institut tedaj prvenstveno opravljal oziroma 
na perspektivi, ki naj bi se na tej bazi razvila. Institut naj bi v prvi 
vrsti zbral vse gradivo, ki se je nanašalo na zgodovino Slovencev v dobi 
Osvobodilne fronte, ga hranil in proučeval zgodovino Slovencev v tej 
dobi. Celotno gradivo naj bi bilo razdeljeno v knjižnico, arhiv, muzej 
in partizansko galerijo. Studijskim namenom bi služile sekcije, ki bi 
bile organizirane po strokah. Personalna struktura naj bi bila urejena 
po vzorcu one v Znanstvenem institutu v vojni dobi.80 

Nov moment v razmišljanju o usodi Znanstvenega instituta je 
prinesla zahteva štaba IV. armije, da bi arhiv bivšega glavnega šluba 
Slovenije izročili Beogradu. Sodelavci instituta so se takoj postavili 
proti centralizaciji arhivov v Beogradu. Na razgovoru s sekretarjem 
predsedstva SNOS dne 20. julija 1945 so to mnenje tudi jasno povedali.81 

V boju za rešitev arhiva glavnega štaba se je izoblikovala misel, da 
Znanstveni institut v stari obliki iz partizanskih časov v novem času ne 
more več ustrezati, da gu je treba preoblikovati v Institut narodne osvo
boditve, katerega naloga naj bi bila preučevati dobo Osvobodilne fronte. 
Da bi pridobili tej zamisli primerno moralno oporo, so sodelavci orga
nizirali 24. septembra 1945 anketni sestanek, ki se ga je razen trenutno 
navzočih sodelavcev v institutu udeležilo še 11 drugih ljudi. Med njimi 
so bili: rektor univerze dr. Milko Kos, dekan juridične fakultete prof. dr. 
Boris l'urlan, ravnatelj pokrajinskega muzeja v Mariboru Franjo Baš, 
ravnatelj mestnega muzeja dr. Janko Pretnar, kustos Narodnega^ mu
zeju dr. Jože Kastelic, akademski slikar Božidar Јакас, prof. Viktor 
Smolej, zastopnika zgodovinske sekcije sanitetnega oddelka štaba IV. 
armije podpolkovnik dr. Marjan Južnič in kapetan dr. Janez Kanoni, 
major Janez Kramar in zastopik generalmajorja Dušana Kvedra Ivan 
I .okovšek- Jan. 

Po besedah v. d. direktorja Lojzeta Udeta je bil namen diskusije na 
sklicanem sestanku zvedeti za mnenje navzočih o osnovanju Instituta 
narodne osvoboditve ter o ustanovitvi Muzeja narodne osvoboditve in 
o čim boljši organizacijski obliki za obe ustanovi. Navzoči naj bi raz
čistili vprašanje upravičenosti in potrebnosti Instituta narodne osvobo
ditve. Navzoči so se izrazili proti kakršnemu koli razdeljevanju gradiva 
i/, dobe NOB, pač pa nnj se zbere v Institutu narodne osvoboditve, 

sa Po zapiskih iz dnevnika F. S. 
81 Po /»piskih iz dnevnika F. S. 
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s katerega potrebo ustanovitve so v hist vu vsi soglašali. V nadaljnji 
diskusiji so posamezni diskutanti navajali Številne značilnosti v razvoju 
slovenskega narodnoosvobodilnega boja in poudarjali njegovo samostoj
nost v primeri z dogajanjem dogodkov v Jugoslaviji.82 

Kakor koli so navzoči v bistvu soglašali s potrebo ustanovitve Insti
tuta narodne osvoboditve, so se pa razhajali v tem, kako uresničiti nje
govo idejo. Pojavile so se tri variante. Po prvi bi se Znanstveni institut 
preosnoval v Institut narodne osvoboditve tako, da bi se ohranila zgo
dovinska kontinuiteta med obema institutoma. Po drugi varianti bi se 
ustanovil Institut narodne osvoboditve brez formalne povezave s parti
zanskim Znanstvenim institutom. Po tretji varianti, ki jo je zagovarjal 
le dr. Zwitter v posebnem pismu iz Beograda, naj bi Znanstveni institut 
ostal v dotedanji obliki, Institut narodne osvoboditve pa naj bi bil 
sestavni del Znanstvenega instituta.8 3 

Zaradi prevelikega števila variant ni bilo nobene formalne rešitve 
glede položaja Znanstvenega instituta. Sodelavci so nadaljevali z delom 
po vpeljanih tirih. Pozneje so kar sami začeli uporabljati naziv »Institut 
narodne osvoboditve«, ki je praktično dobival vedno večjo veljavo. 
Stvarna sprememba v uradnem položaju Znanstvenega instituta se je 
po septembrski anketi 1945 zgodila samo ena. S 1. januarjem 1946 je bil 
izločen iz kompetence predsedstva SNOS in podrejen predsedstvu na
rodne vlade Slovenije.84 

O položaju in reorganizaciji Znanstvenega instituta se je ponovno 
začela diskusiju jeseni 1947. V oktobru tega leta je bil o usodi instituta 
razgovor z Borisom Ziherlom. Na njem se je izluščilo mnenje, da je treba 
Znanstveni institut kot dediščino iz partizanske dobe razformirati, češ 
da po prvotni zasnovi ne ustreza več razmeram v letu 1947. Namesto 
Znanstvenega instituta naj se ustanovi Institut narodne osvoboditve, ki 
naj nadaljuje z delom, ki ga je že opravljal Znanstveni institut. Pro
blem zase je bil načrt muzeja narodne osvoboditve, ali naj se ustanovi 
kot samostojna ustanova, ali pa naj bi bil le samostojna celota v stro
kovnem smislu, sicer pa organizacijsko povezan z Institutom narodne 
osvoboditve. Na razgovoru z Borisom Ziherlom je prodrl drugi koncept.8 5 

Ko je kmalu nato prišla usoda Znanstvenega instituta dokončno na 
dnevni red vlade LRS, je bila rešitev nekoliko drugačna. Po Uradnem 
listu LRS z dne 10. februarja 1948 je bil Znanstveni institut ukinjen. 
Namesto njega sta nastali dve ustanovi. Iz nekdanjega oddelka za mejna 
vprašanja je nastal pri univerzi Inštitut za narodnostna vprašanja, ki 
pa se je pozneje izločil iz univerze in postal popolnoma samostojna 
znanstvena ustanova. S posebno uredbo je bil ustanovljen Muzej narodne 
osvoboditve, ki je prevzel vse gradivo ukinjenega Znanstvenega insti
tuta razen tistega, ki ga je prevzel Institut za narodnostna vprašanja.8« 

га Po zaiptisnliku iinketaega sestanka. 
NS Po zaioJsraikti anketnega sestanka in spremnem dopisu predsedstvu 

SN OS, St. 42Г'4">-ех z line 26. sept. 1945. 
84 Po dopisu ipnvilsetdstvu SNOS, .št. T75/45 z dne 13. II. 1946. 
NS Po zaipisbih I''. S. 
"e Uradmi list Utó 10. 11. 1948, št. 7. 
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Sliku je delo akademskoga slikarja Francetu MihelKa -predstavlja karikaturo 
dr. Frana Zwittra v njegovi fumkciji strokovnjaka za slovenske narodne meje 

S februarskimi uredbami 1948 je bil partizanski Znanstveni institut 
razformiran. Namesto njega sta nastali dve novi instituciji, od katerih 
je ena v svojem jedru začela z delom že v dobi vojne, druga pa ,je bila 
popolnoma nova, ki po svojem imenu praktično ni imela korenin v vojni 
dobi. Z njo je bila povezana le z delom gradiva, ki ga je zbral ze parti
zanski Znanstveni institut, večji del pa je bil zbran v povojni, dobi, 
vendar na temelju smernic, ki jih je izdelal že partizanski Znanstveni 
institut. Tako je bila kontinuiteta aktualna tudi v iej instituciji. 

Ce bi si hoteli ob februarskih uredbah leta 1948 zastaviti vprašanje, 
ali je Znanstveni institut izpolnil postavljene naloge, bi se morali ozreti 
predvsem na delo, ki ga je institut opravil v dobrih štirih letih svojega 
obstoja in koliko je bilo to delo v skladu z nalogami, ki mu jih je bil 
namenil ustanovitveni odlok. Videli smo že prej, da so naloge Znanstve
nega instituta bile zamišljene zelo široko, da se je v njihovem okviru 
moglo razviti zelo mnogovrstno delo, kakršna je pač bila iniciativa 
članov in sodelavcev instituta. Videli smo, da je institut svoje naloge 
izvrševal takrat, ko jih je prijel, zelo na široko, pa tudi pozneje, ko jih 
je zožil zaradi posebnih potreb in okoliščin. Prav te zožene naloge so 
mu opravičevale in omogočile eksistenco po vojni. Seveda je pa ziv-
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ljenje po vojni bilo organizirano mnogo SlrftV. \н\ ludi temeljiteje in 
bolj specifično, Prav iato se je pokazalo, da določbe ustanovitvene!» 
IMI U S I t U Т II U V « III U U O U J U O W • \*V U f i i n f i H i i i ' J * » " ^ , ^ v -•* «•..«- - - ~ c ~ " 

življenja potisniti ћааај v stare pravne določbe ustanovitvenega odloka, 
temveč jo bilo treba dati delu, ki se je bilo razvilo prek starih temeljev, 
nove predpise. Pri novih predpisih je izrecno šlo tudi za zavarovanje 

odloka v novem éasu niso ve6 ustrezale. Leta 1948 ni bilo več mogoče 
živi 
temvei 
nove , r.-- . _ _ . . . _ j u i 
opravljenega dela in s tem za njegovo priznanje. Razume se, da je bilo 
s tem rečeno toliko, kakor da je partizanski Znanstveni institut uspešno 
opravil naložene naloge. 

Ker so februarske uredbe leta 1948 zavarovale opravljeno delo par
tizanskega Znanstvenega instituta, je morda prav. če se še za trenutek 
zadržimo pri institucijah, ki so svoje delo razvile na temelju, ki ga je 
zgradil partizanski Znanstveni institut. 

V primeri s konceptom, ki je bil predmet razgovora z Borisom 
Zihcrlom in po katerem naj bi bil nositelj znanstvenega dela na proble
mih NOB Institut narodne osvoboditve, muzej pa naj bi bil podrejen, 
kolikor bi ne postal vzporedna samostojna institucija, je po uredbah 
leta 1948 Muzej narodne osvoboditve postal nosivec vsakršnega obdelo
vanja problematike NOB. Kako se je razvijal v podrobnostih koncept 
znanstvene obdelave NOB v Muzeju narodne osvoboditve, more biti 
stvar posebne razprave. Zanimivo je bolj to, da je prišlo po 11 letih, to 
je leta 1959, do nove reorganizacije ustanove, ki se je bavila s problemi 
NOB. Ustanovljen je bil Inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Ce 
se ne oziramo na dejstvo, da je novi inštitut zajel časovno daljše raz
dobje kakor Muzej NO. moremo reči. da je uveljavil koncept, ki je 
bil predmet razgovorov z Borisom Zihcrlom že leta 1947. Težišče dejav
nosti je prešlo na tiste oblike, ki so same po sebi rezultat študija v 
arhivu in knjižnici, Muzej pa je dobil funkcijo vzporednega faktorja, 
vendar v okviru IZDG. Ni bilo treba dolgo čakati, ko so odpravili tudi 
to organizacijsko zvezo in vsaka od institucij je zaživela kot popolnoma 
samostojna ustanova, vsaka s svojimi nalogami, vsaka s svojimi cilji. 
Tudi ta koncept ni bil absolutno nov. Pojavil se je že leta 1947, čeprav 

se je uresničil šele po 14 letih. Težišče aktivnosti se je sedaj preneslo 
na znanost. 

Na koncu se lahko vprašamo še, ali je med sedanjim Inštitutom za 
zgodovino delavskega gibanja in nekdanjim partizanskim Znanstvenim 
institutom še kakšna zveza. Nedvomno še. Oba sta med seboj naj-
intimneje povezana po arhivskem in knjižnem gradivu, ki ga je v naj
večji meri zbral nekdanji Znanstveni institut, dopolnjevale pa so ga 
ustanove, ki so iz njega nastale. Oba sta med seboj močno povezana tudi 
s tistimi nitmi, ki nastanejo in se tko iz odnošajev do tega gradiva, ki je 
od nekdanjega ali partizanskega Znanstvenega instituta prišlo v Inštitut 
za zgodovino delavskega gibanja. Sorodstvo med njima je v resnici 
močno. Ce upoštevamo etapo Muzeja narodne osvoboditve kot samo
stojno etapo v zgodovini znanstvenega obravnavanja problemov NOB, 
moremo reči, tla je Inštitut za zgodovino delavskega gibanja pravi vnuk 
nekdanjega za našo zgodovino vsekakor zaslužnega partizanskega Znan
stvenega instituta. 
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J o s i p K o r o š e c 

ZANIMIVI KULTNI PREDMETI V NEOLITU JADRANSKEGA 
KULTURNEGA KROGA 

V danilski kulturni skupini so doslej bili najdeni izredno zanimivi 
predmeti, ki jih moremo tako po obliki kakor tudi po njihovem kultnem 
namenu označiti kot faluse. Poleg že večkrat na raznih mestih obrav
navane kultne vaze1 so to skoraj edini plastični predmeti, ki jih naha
jamo v tej kulturni skupini, ki pa poleg tega ne predstavljajo nikakršne 
možnosti za njihovo praktično uporabo.2 Po prvih fragmentaričnih najd
bah je bilo samo domnevano, da bi ti predmeti mogli predstavljati 
faluse.3 Kasneje se je izkazalo, da je bila prvotna domneva popolnoma 
upravičena.4 

Obliku faliisov je dokaj preprosta. Baza, spodnji del ali postament 
je koničen in votel5, zgornji del pa cilindričen in polno delan, medtem 
ko je zaključek ali vrh različno oblikovan. Sodeč po nekem primeru. 
(T. I, 4) baza ni morala vedno biti konična, temveč je bila tudi cilin
drična, vendar pa votla. Ornamentika, uporabljena na teh predmetih, 
je imela čisto okrasni namen, podobno kakor na kultnih vazah. Tako 
imamo posamezne primere falusov. ki so brez kakršnekoli ornamentike 
(T. I, 1), drugi imajo zopet ornamentirano samo bazo (T. I, 2; T. II, 3; 
T. III, i, 2; T. IV, 4) ali spodnji del. medtem ko so tretji ornamentirani 
zopet po^ vsej površini (T. 1, 2; T. II. 1; T. VI, i, 4, 7). Zal imamo pre
majhno število toliko ohranjenih primerov, da bi mogli soditi ali je bil 
na enem primeru enoten ornament ali pa imamo tudi kombinacijo raznih 
motivov. Najbolj pogostni so šrafirani trikotniki, predstavljeni v pa
sovih, pa tudi posamezni spiraloidni motivi, predvsem na spodnjem 
delu pasta menta. Poleg tega so pa tudi še drugi ravnočitni ornamenti. 

Kakor je že omenjeno, je falus v osnovi vedno enak, samo njegov 
zgornji del močno variira. Tako imamo primere, kjer je zgornji del 

1 J. Korošce. Neolitska naseobina u Damrihi Bitiinju. Zagreb 1958/59, 55 si. 
— J. Korošce, Danilo jm daralska kultura, Ljubljana 1964. 28 si — S. Batović, 
Neolitske iKmirte kultne à« Smiilôicu, Arheološki vestniik IX—X/1958—1959, 
79 si. — Vjesmik m airheolagtiju d historiju dalmatinsku LIV, 1952, 74 si. — Itd. 

"' Med predmete, ki niso mogli imeti praktičnoga inamena, spadajo tuda" še 
nekateri drugi predvsem keramični predmeti. 

3 J. Korošec, Neolitska naseobina u Daiülu. bO, 140 si. 
4 J. Korošec, Damilo in danilska kultura, 26 si. 
3' \Ч «kij uoe.no, da obstajajo ludi druge oblike spodnjega dela falusov, 

tar doslej še mi bilo ugotovljeno. 

5 Zgodovinski fssopts лг 
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navadno polkrožno oblikovan (T. 1, 1. 3; T. VI. 1. 7). Dalje imamo pri
mere, kjer je zgornji del razširjen in tudi polkrožno, kupolasto obliko
van (T. II, 1; T. VI, 4). Pri nekaterih primerih je. na sicer nekoliko 
razširjenemu delu, nekoliko plastičnih vzboklin, od katerih je ena na 
»redi, ostale so pa ob robu (T. II, 4; T. IV, 1; T. VI. 2). Dalje imamo 
primere, kjer je plastična vzboklina samo na sredi (T. II, 3). Zanimivo 
obliko predstavljajo falusi, pri katerih je zgornji del skoraj kroglaste 
oblike, toda s sedmimi globokimi in širokimi navpičnimi žlebovi, obli
kovan kot nekakšen čekan (buzdovan) (T. IV, 3). Ravno tako zanimivi 
so pa tudi primeri, kjer je zgornji skoraj kroglasti del pokrit po celi 
površini z globokimi križajočimi se izrezi, tako da se javljajo bodisi 
bolj piramidalne ali pa nekoliko zaobljene manjše vzbokline. Po vsem 
kaže, da so pri takšnih primerih namerno naredili take vzbokline (T. 
II, 2; T. VI. 3). 

Karakterističen moment pri naših falusih predstavlja tudi rdeča 
inkrustacija v vrezih oruamentov. Poleg tega-je zgornji del falusa tudi 
vedno rdeče barvan. Včasih je plast rdeče barve izredno debela, posebno 
pri primerih, ki imajo križajoče se izreze, kar pomeni, da so tako glo
boke vreze in izreze delali samo zato, da bi se barva čim laže mogla 
ohraniti. 

Posebno poglavje bi glede na obliko zahteval predmet sicer mogoče 
v obliki falusa, vendar pa v zgornjem delu povit (T. VI, 5).« Vendar 
je še vedno vprašanje, ali ta predmet v resnici predstavlja falus, ali je 
to zgolj držaj kake posode, zajemalke ali podobno. 

Falusi so navadno okoli 8—10 cm visoki ter imajo 3—3,5 cm v pre
meru, računajoč na sorazmerno ohranjenost fragmentov ter njihove 
dimenzije. Vendar imamo ravno tako tudi izredno velike primerke. Tako 
ima fragment nekega falusa (T. II. 1; T. VI. 4) 5 cm v premeru stebla, 
medtem ko je premer vrhnjega dela 5.9 cm. Tudi en falus s piramidal
nimi vzboklinami (T. VI, 3) ima večje dimenzije kakor ostali. V resnici 
lahko sodimo, da so v glavnem falusi, ki jih danes imamo, vsaj pri
bližno istih velikosti, a so mogli biti tudi večji ali manjši. 

Razširjenost takšnega tipa falusov je videti za sedaj omejena le na 
jadransko obalo ali na danilsko kulturo. Doslej znane lokalitete s takš
nimi predmeti so Danilo, Smilčić in Bribirske Mostine. Ostala najdišča 
danilske kulturne skupine, kakor so Piramatovci,7 Šibenica pri Sinju,8 

Markova spilja na otoku Hvaru." Pokrivenik na otoku Hvaru. 1 0 Kakanj 
in Arnautovići v Bosni," pa za sedaj nimajo takšnih predmetov, bodisi, 

e J. Korošec, Danilo in danilska kultura, T. 5, si. 5. 
' Doslej neraziskana, a ugotovljena llokaliiteta. 
8 Plr\oI*i r '/nuna tri пл elii/.ninn n n i ,1-«-.. :U — _ „ J 111^ /ЛТ 1 _ Doslej znana le po slučajno najdenih predmetih (Vjesnik za arheologiju 

i historiju, dalmatinsku LIV, 152, 88 si.). 
* C ' N o v a k . Markova spilja na otoku Hvaru. Radovi i rasprave I, Zagreb 

1959, 5 si. — Radovi i rasprave II, Zagreib 1962. 19 si. 
" V. Mri'rosoivljeviić, Nalaz heladske kulture u spilji Pokriivemik na Hvaru. 

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LIH, 1951, 623 si. — G.Novak, 
Ljetopis Jugoslovanske akademije 55, 1954. 49 si. 

" A. Benai\ Osnovraa Obilježja neolitske kulture u Kaknju Glasnik Ze
maljskog iniwoja u Sarajevu 1956, 167 si. — Arheološki pregled I, Beograd, 
l» jy , lij gj, 

8' • 6 7 
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da Sc sploh niso raziskani, kot je npr. Pirainalovci in Šibenka pri Sinju, 
ali pa so raziskovana samo s pomočjo sond. Nekatera seveda tudi vsaj 
danes ne kažejo močnejšo naselitev naše kulturne skupine. Tudi okolica 
Trsta, kamor je prodrla danilska kultura, nima sedaj nobenega zna
nega primera.1 2 Kljub temu pa moramo sklepati, da je faluse uporab
ljala naša kulturna skupina povsod, kamor je prodrla tudi kultna vaza. 
Slaba raziskanost ozemlja, ki se danes omejuje včasih samo na posa
mezne manjše sonde, ima za posledico pomanjkanje tudi takšnih pred
metov, posebno če upoštevamo tudi dejstvo, da so vsaj trenutno falusi 
številčno skromneje zastopani kakor kultna vaza. 

Drugo vprašanje pa nastaja glede tistih skupin, ki so v bližjem 
medsebojnem odnosu z našo kulturno skupino. Nobena od teh skupin 
doslej nima niti enega takšnega predmeta. Ripoljska skupina, ki kaže 
/. dauilsko stične točke posebno v slikani keramiki.1 3 nima niti kultne 
vaze niti falusov. Cu popolnoma upravičeno upoštevamo, da je ona 
tudi najbolj oddaljena od danilskc glede na to, da jo od naše deli 
Jadransko morje, bi takšna odsotnost bila še delno upravičena. Problem 
se dunes javlja tudi pri vprašanju o možnosti samega direktnega stika 
med tema kulturama. Nesporno je. da Jadransko morje ni predstavljalo 
nepremostljive ovire med njima.14 Že nekdaj se je pa pojavilo vprašanje, 
ali je bil tukaj direkten medsebojni vpliv ali pa vpliv ali skupni izvor 
i/, nekega tretjega centra.1 6 Danes bi glede tega mogli postaviti še neko 
dodatno vprašanje, ki bi zajemalo bolj problem splošnega družbenega 
stanja, ekonomike in kulturnega razvoja, ki bi v določenih razmerah 
mogli povzročiti v materialni kulturi podobne ali sorodne rezultate, ki 
niso bili odvisni recimo od nekih direktnih medsebojnih stikov. Vendar 
pa o teh problemih ne moremo razpravljati na tem mestu. 

Med tem ko je odsotnost falusov in kultne vaze v ripoljski kulturi 
še kolikor toliko razumljiva, bi bila veliko bolj kočljiva odsotnost takš
nih kultnih predmetov tako v bulmirski kakor tudi v hvarski kulturni 
skupini. Posebno danes je takšno vprašanje opravičeno, ker imamo se
daj realno podlago za točno ugotovitev izvora tako ene kakor druge 
kulturne skupine. Kljub odporu posameznih bo problem izvora za te 
skupine potrebno iskati na drugi strani, kakor se je pa to doslej 
delalo. Danes ne obstajajo samo posamezni elementi, temveč vrsta sicer 
še neobjavljenih dokazov, ki bodo osvetlili ta problem s popolnoma 
drugega gledišča. Lahko samo trdimo, da, so danilska in butmirska 
skupina na eni strani ter danilska in hvarska na drugi veliko močneje 
medsebojno povezane, kakor so doslej domnevali. Zato je toliko bolj 
neverjetno, da niti butmirska niti hvarska kultura v svojem inventarju 
uiinuta niti kulturne vaze niti falusa. Možnosti za neka preliminarna 
tolmačenja je več. Na eni strani nam je butmirska skupina danes znana 

l s J.Korošec. NeoW na Krasu in v Slovenskem primorju. Zgodovinski 
("•usopi.s XIV. Ljubljanu I960. 15 si. 

13 J. Korošec. Neolitska naseobina u Danilu, 107 si., 166 si. — J.Korošec, 
DiiruiJo in danilska kultura, 66 si. 

u |. Kono&ec, Neolitska naseobina u Üumiilu, 166. 
16 I.e. 166. 
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samo z dveh le delno raziskanih najdišč: Butmir1 6 in Nebo v dolini 
Bile blizu Travnika.1 7 Gradivo je sicer objavljeno, vendar ne v celoti. 
Zato je toliko teže zaslediti kak fragment, kljub še kasnejšim novim 
dopolnitvam ob monografijah, ki so pa v glavnem neznatne, katerega 
bi bilo mogoče povezati z našimi kultnimi predmeti. Z drugimi bese
dami bi mogli pričakovati med še neobjavljenim gradivom tudi še kak 
fragment, ki bi pripudal bodisi kultni vazi ali pa falusu. To pa tem 
verjetneje, ker imamo tudi v že objavljenem gradivu nekatere elemente, 
ki jih sicer za sedaj samo še domnevno lahko povežemo z nekaterimi 
našimi predmeti, predvsem s fallisi. Omogočeno nain je to zato, ker 
imamo danes v krogu same danilske skupine že dovolj gradiva, ki je 
posebno glede zgornjega dela zelo raznovrstno. Tako imamo v Butmiru 
dva fragmenta, ki bi mogla pripadati falusom. Radinisky in Hoerncs ju 
sicer označujeta za držaja1 8 (T. III, 4; T. IV, 5). Prvi primer, ki je v 
svojem spodnjem delu votel in je verjetno bil tudi koničen, ima na vrhu, 
glavici, tri plastične vzbokline ter se more primerjati z nekaterimi naši
mi fallisi, ki pa imajo več vzbokliii, čeprav ni izključeno, da se bodo s 
podrobnim zaključnim delom pojavili tudi v krogu danilske kulturne 
skupine. Drugi primer bi mogli uvrstiti ravno tako med faluse kljub 
temu, da je zelo fragmentiran, predvsem zato. ker je bil ornamentiran 
z vseh strani z vrezanimi ornamenti, kar za noge posod, pa najsi bodo 
tudi kultne posode, ni niti malo verjetno.18 Težko je pa reči, ali bi bilo 
prišteti sem mogoče še kak doslej objavljen primer iz Butmira.2 0 O tem 
danes ne moremo soditi, čeprav bi en primer nudil dokajšnjo možnost 
za tukšno sklepanje. Tudi na najdišču Nebo pri Travniku imamo en 
primer zgornjega dela nekega predmeta, ki bi ga mogoče mogli uvrstiti v 
našo skupino' 1 (T. IV. 2). V kolikor se izkaže, da so vsaj nekateri primeri 
v resnici falusi, kar bi skoraj z verjetnostjo mogli trditi, je njih uporaba 
v krogu butmirske skupine tako rekoč neznatna, v primeri s pogostno 
uporabo v danilski kulturni skupini. 

Podoben primer imamo tudi v hvarski kulturni skupini. Na doslej 
raziskanih najdiščih, ki so delno tudi objavljena, kot so Grapčeva 
spilja,** Pokrivenik,88, Markova spilja,84 jama Gambera na otoku La-

'• Radiiimskv-Hoemes, Die neolühische Station von Butmir, Wien 1895. — 
Fiala-Hoernes, Burnviir II, Wien 1896; 

" A. Bemac, Prahistorijsko naselje Nebo j problem butmirske kulture, 
Ljubljana 1952. ~ A. Benac, Istraživanja prahistorijskih, nalazišta u dolimi 
Bile. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1949—1950, 5 si. — A. Bemac, 
Neolitsko naselje u dolimi Bile, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1953, 
237 si. 

18 Rwdiimsky-rloemnes. Butmiir I. T, IV, 18, 19; str. 19. 
18 Vse doslej авдтае kultne posode aH "пјшп fragmenti imajo noge orna-

mentijaue le na vidnih mestih, 
'» Butrašr I, 19, si. 37, 38. 
81 A. Banac, Prethistorijsko naselje Nobo, T. XII, 9. 
»3 G.Novak, Pretliistorajski Hvar, Zagruh 1955. 
88 V.Mi rosavi jnviić. Vjesnik /a arheologiju i historiju dalmatinsku LIH, 

1952, 124. si. — G. Novak, 55 Ljetapđs Jugoslavenske akademije 1954, 150 si. 
" G. Novak. Arheološki radovi ii rasprave I, 5 si. — G. Novak, 1. c. II, 19 si. 
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stovo , s itd., doslej ne kažejo nikakršnega predmeta, ki bi ga mogli 
prišteti med faluse. V isto skupino spada tudi okolica Trsta, kamor je 
segla lako dniiil«ka kakor tudi hvarska k u Itti fa.1*" Čeprav «o tukaj bili 
najdeni fragmenti kultnih posod, jih danes zaradi njih odsotnosti v 
močnejših postojankah matične dežele hvarske kulture moramo pripisati 
danilskemu vplivu ali nosilcem danilske kulture, živečim v Slovenskem 
primorju v času ncolita." Podoben primer je tudi s kultno vazo, ki 
je bila najdena v Zeleni pećini.2 7 Ta je sicer po podatkih bila najdena 
v tretjem stratumu skupaj s cardium-impresso keramiko, kateri pa ne 
pripada, kakor ne pripadajo v krog te keramike tudi nekateri drugi 
fragmenti, najdeni v istem stratumu.2 8 Vsaj nekateri fragmenti pripadajo 
začetkom stratuma II, nekateri pa utegnejo biti še veliko mlajši. Stra
tum II pa v Zeleni pećini pripada v glavnem livarski kulturni skupini 
in sicer verjetno že neki kasnejši fazi, ne pa njenemu začetku. Tako 
bi tudi kultna posoda v tej jami mogla pripadati časovno hvarski kul
turi ali ostalim ostankom te kulture v Zeleni pećini, ker izrazitih danil-
skih ostalin v tej jami nimamo. Analizirajoč gradivo Zelene pećine bi 
pač mogli sklepati, da se je kultna posoda tukaj uporabljala na samem 
začetku, ko se je pojavila hvarska. To bi se nekako ujemalo tudi s 
siratigrafskimi podatki, ker je baje tako in tako bila najdena v stratumu 
Ш, kamor pa, kakor je že omenjeno, ne spada. Obstaja pa tudi še neka 
drugu možnost. Glede na to, da je to jama, ki je nikakor niso uporab
ljali kot mesto stalnega bivališča, nam verjetno manjkajo posamezne 
kulturne faze. Tako tukaj, ako izključimo kultno posodo, sledi cardium-
impresso keramiki neposredno livarska kultura in sicer, kakor je že 
omenjeno, v neki svoji kasnejši fazi. Tako bi tudi kultna posoda mogla 
časovno pripadati danilski kulturni skupini, katere faze pa tukaj niso 
močneje zastopane. Tudi Crvena Stijena ima podoben primer. Na 
tamkajšnjem najdišču je v stratumu II. ki leži nad stratumom III ravno 
tuko z impresso-cnrdium keramiko, fragment kultne posode29 v okviru 
gradiva, ki bi ga mogli ravno tako pripisati danilski kakor hvarski 
skupini.3 0 Vsekakor bi tukaj našli več danilskih elementov kakor pa 
livarskih, česar pri Zeleni pećini ni. Vedno pa imamo pri tem samo 
kultno posodo, nikdar pa nimamo falusa. Seveda pa nikakor ne smemo 
trditi na podlagi takšnih primerov, da bi bil ta kultni predmet omejen 
v glavnem samo na. jadransko obalo. Že poprej so bile omenjene mož
nosti, da imamo falus tudi v butmirski kulturni skupini. Isto bi mogli 
soditi tudi za livarsko. Res, da danes nimamo izrazitih primerov v 

88 A. Raxhnillù, L'isola dì Lagostn nella preistoria. Im memoria di F. Mala-
volti, Modena 1956. 

as» j . Korošec, NeoHt na Krasu in v Slovenskem primorju. Zgodovinski 
časopis XIV, 1960, 5 si. (Glej tudi tam >amemjeaio literaturo.) 

«• 1. c. 15 si. 
87 A. Beinae, Zelena, peóina. Glasnik Zemaljskog muzeja 1957, T. 13, si. 5, 6. 
2S Primerjaj I.e.T. XI, XII in X111, 1-4. 
8* Л. Betimi-, Crvoaa strjona 1955. Glusiuik Zemaljskog muzeja 1957, T. IV, 4. 
8 0 thid. T. IV, 5, 6. Mogoče hi daiiilski skupmi pripadal fragment na T. IV, 

t. Zal na podlagi niso. podanih Lreiz profilov, ni mogoče nič določnega skle
pa«. _ Lbld. 1958, T. VT7 
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centru razširjenosti te skupine, tj. ob jadranski obali in na otokih, 
vendar je pa v notranjosti ob Neretvi v Lisičićih zopet nekaj primerov, 
ki bi morda mogli soditi med naše predmete. To so sicer še delno dvom
ljivi predmeti»1 (T. IV, 6, 7), vendar je dokajšnja možnost, da bi mogli 
predstavljati faluse. To pa predvsem zato, ker so tenki, nekateri celo 
z zaobljenim enim koncem ter jih ne moremo imeti za noge nekake 
posode. Malo je tudi verjetno, da bi vsaj nekateri primeri predstavljali 
držaje pokrovov, kakor tudi domnevajo.32 Zato bo pri natančnejši ana
lizi gradiva vsekakor potrebno izločiti tiste primere, ki so mogli pred
stavljati ali ki so bili falusi. Vendar pa po dosedanjih podatkih takšni 
primeri ne spadajo v krog hvarske kulturne skupine na tem najdišču, 
temveč zopet prej v krog butmirske skupine. 

Kulturna vaza je znana tudi na raznih najdiščih Grčije, predvsem v 
centralni Grčiji, a sega tudi že na Peloponez.3 3 Čeprav je tam že popol
noma degenerirana, je vendar to ista oblika, kakor jo imajo naše kultne 
vaze. Zanimivo pa je, da se vsaj za sedaj drugo gradivo niti na splošno 
ne ujema z gradivom danilske kulturne skupine. Kljub kultni vazi pa 
nimamo tudi tam znanega nobenega falusa. S. Weinberg, ki se je za
nimal za ta problem, prinaša sicer v svoji razpravi o Elatei en primer 
s tega najdišča,84 ki bi naj predstavljal talus, vendar je pa ta predmet 
preveč neizrazit, tako da je dokaj problematično, ali ga moremo uvrstiti 
v to skupino. Drugi primer, ki ga navaja," pa za nas ne prihaja v 
poštev ne glede na to, ali predstavlja falus ali ne. 

Glede na vse danes znane momente bi bilo kot prvo možnost mogoče 
domnevati, da se falus izven kroga danilske kulture ni v večji meri 
uporabljal. Druga možnost, ki je danes zelo verjetna že glede na ne
katere sedaj nove momente, ki so se povsem nepričakovano pojavili, 
bi pa bila, da je namreč že danilska kulturna skupina v svoji IV. fazi 
in v nadaljnjem razvoju zgubila ali ni več uporabljala niti kultne po
sode niti falusa. Tako bi bilo povsem mogoče, da ju ne nahajamo v 
večji meri ali pa sploh ne, niti v butmirski niti v hvarski skupini.3" 
Čeprav je trenutno ta domneva še najbolj verjetna, pa ima tudi svoje 
pomanjkljivosti. Mogoče bo to potrditi šele tedaj, ko bo dokazano, da 
IV. danilska faza ravno tako ni uporabljala teh objektov in jih je 

»• A. Benac, Neolitsko naselje u Sasičićima kod Konjica, Sarajevo 1958, 
T. XXVni, 4, 5. 

» Ibiid. 48. • 
M Karint, Elateio, Orlramenos, Chaewmeliia, Draohmani, S. Wemmberff. ex

cavations at prehistoric Elateia 19». Hesperia 31, 1962, 190 si. 12—13, T. 63—65. 
(Glej tudtr tam omenjano literaturo.) 

« S . S. Weinberg. Hesperia 31, T. 68, c. 2. 
» Ibid. 202. — Waco-Thompson, Frehiistomc Thessaly, Cambridge 1912, 
** že nekdaj domnevano TV. tea danilske kulturne skuipime (J. Когодес, 

Domilo Фп danilska kultura, 56) se je sedaj pokazala kot povsem točna. Ona 
obstaja, Čeprav ni Se točno diferonairana po svojih elementih. Glede na ta 
racHnemt bo pa potrebno popraviti nekdanja gleditšoa o začetku stika med 
butralirsko m danSlsko kulturno skupino, medtem ko je to za h-vasrsko brilo 
domnevan» že dokaj točno, pa* s to razliko, da tukaj ne bo šlo več za neki 
kultwrnd stik in vpliv, tomveč bolj za kulturni razvoj. 
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v večji meri ali pa popolnoma opustil«. Kolikor je danes mogoče pre
soditi, Sai le »a tenilju enega samega najdišča, ki pa poleg tega ni 
bilo niti sistematično raziskano in na katerem je tudi IV. faza danil-
ske kil It ure,1" v minici ta faza več ne uporablja niti kultne posode niti 
falusa. Vendar pa, kakor je že omenjeno, utegne biti to le videz in sta 
se v tej fazi kljub temu mogla uporabljati vsaj še nekaj časa oba pred
meta. Vsekakor sta pa kljub temu morala sčasoma priti iz uporabe, 
ker danes, kakor vemo. niti najdišča hvarske kulture, ki so mlajša od 
IV. danilske faze, ne kažejo sledov o uporabi take vrste predmetov. 
Podobno odsotnost opažamo celo v danilski slikani keramiki.»8 Poleg 
tega pa danes tudi o hvarski kulturni skupini ne moremo več misliti, 
da se je priselila na Jadran od nekod z vzhoda ali z ostalega Sredo
zemlja ali celo iz Afrike ali z Malte. Danes imamo že dovolj dokazov 
in razvojnih oblik, da moremo hvarsko kulturo imeti za avtohtono, 
razvito iz avtohtonih elementov tu živečih starejših kulturnih skupin. 
Judi butmirski skupini moremo danes že dokaj zanesljiveje določiti 
njen izvor, kakor je bilo do sedaj mogoče. Tudi nekdanja domneva, da 
je mogoče bila danilska od hvarske izrinjena ali celo uničena,8 9 se je 
izkazala kot zgrešena. Danilska kulturu, čeprav v nekoliko drugi obliki, 
zaradi razvoja traju še dalje, pač pa je dobila drugo ime ali je poiine-
novuiia koi neka drugu kulturnu skupina. 

Omenjeni dve možnosti obstajata dunes zaradi pomanjkanja upo
rabe falusa tako v hvarski kakor tudi v butmirski kulturi, kolikor se 
primeri, ki smo jilt omenili, ne pokažejo v resnici kot fallisi. Vendar 
pa bo tudi v tem primeru njihova uporaba omejena. Ne gre tukaj zgolj 
za uporabo kot tako in za zunanji videz, temveč gre za neki kult, t j. 
za neki globlji pomen, ki se je sčasoma ali popolnoma zgubil ali pa 
so samo zunanji, do danes ohranjeni znaki prišli iz uporabe. O teh in 
podobnih problemih je še težko razpravljati. Dejstvo pa je, da se 
kasneje niti kultna posoda niti falus več ne uporabljata. Da tudi fahis 
predstavlju kultni predmet, za to ne govori le njegova oblika, ki prak
tičnega namena ni mogla imeti, temveč ravno tako tudi rdeča barva 
ali iiikrustai'ija. Vrh falusa je bil redno rdeče barvan. Pri primeru, ki 
je imel mi vrhu piramidalne vzbokline. nastale z globokimi in širokimi 
vrezi, je moral biti. sodeč po ostankih rdi^če barve, ves izpolnjen z rdečo 
barvo. Zato so takšne vzbokline ali vrezi imeli čisto praktičen, ne pa 
ornamentalen, namen za lažjo in trajnejšo inkrustacijo. 

Med zanimive probleme spada vsekakor tudi vprašanje odnosa, ki 
ga je mogel imeti falus do kultne vaze.. Nekakšna zveza med njima vse-

,,; (ìrml'iwi je trenutno še v ohdeluv.i im ii.i še objavljeno. 
14 Slikami keramika kakor tudi nekatera ilrugii fragmenti v MaTkovi spilji 

ita Hvaru pr«i»mlujo danilski kulturni skuptini. ne pa hvarski. Podoben primer 
je tudi i jamo Poknìveiiwk. ZatiiimAvo pa je, da nobena od teh jam ne kaže 
nekega /gmdneJKVgti elementa, ki hi se mogel povezati un enii strani z začetki 
»li s I, fazo iluniilske kulture. Ravno tako oa ne kaže tudi nobenega elementa, 
ki M pniKul«! IV. fazii to skupine, temveč iprûpadajo vsi elementi le bolj II. in 
lil. fazii Du ivi la. 

se J. Korošce. Neolitska iiascatM'nu u Danilu, 144 si. 



kakor mora obstajati. Nejasno je pa danes, kako ju povezati. Ruvno 
tako je pa tudi mogoče, da vsak od teh predmetov predstavlja znak 
nekega posebnega kulta. O kultni vazi je bilo izraženih že dokaj do
mnev.40 Vendar pa to vprašanje še zdaleč ni rešeno. Ali je bila v zvezi 
s kultom vode glede na to, da so naselbine vedno na bolj močvirnatem 
zemljišču,41 ob rečici, potoku ali izviru, ali pa je bila v zvezi s kultom 
plodne sile, tega še ne moremo presoditi. Mogoče je bila pa tudi v zvezi 
z nekim tretjim, nam neznanim kultom. Vsekakor je oblika kultne vaze 
karakteristična in edinstvena. V takšni obliki nam ni doslej nikjer 
znana, ako izpustimo tiste pokrajine, ki so jo kot kultni objekt sprejele 
z naše jadranske obale. Tudi naša oblika falusa mi ni znana v nobeni 
drugi kulturni skupini, niti v drugih pokrajinah. Ne glede na obliko 
in njene variante pa nastane vprašanje, kaj pravzaprav ta predmet 
predstavlja. Mogoča je domneva, da je to simbol moškega božanstva 
nasprotno vzhodnim balkanskim krajem, kjer imamo v izraziti ženski 
plastiki simbol ženskega božanstva. S tem seveda ni rečeno, da le-ta 
ni mogel biti v zvezi s kultom plodne sile. Seveda pa nikakor ni iz
ključeno, da ne bi mogli imeti opravek z nekim nam doslej neznanim 
kultom. 

V zvezi s prejšnjimi zanimivimi vprašanji, na katerih razjasnitev 
je potrebno še počakati, se pa postavlja še neko drugo vprašanje, na 
katerega je še nemogoče odgovoriti. Vendar je pa vprašanje samo 
mogoče postaviti, čeprav se bo lahko posameznikom zdelo nepravilno. 
To je vprašanje tedanje družbene ureditve. Glede na čas in kulturno 
razvojno stopnjo, t j . kameno dobo, dalje pa tudi glede na pojav figu
ralne plastike v obliki ženskega božanstva kot izraza plodne sile do
mnevajo o matriarhalni družbeni ureditvi. Danilska kulturna skupina 
sodi glede na čas in kulturno razvojno stopnjo prav tako v kameno 
dobo — neolit. Vendar je tukaj ženska figuralna plastika sploh neznana, 
kljub sosednim skupinam, ki imajo izrazito žensko figuralno plastiko. 
Pač pa se javlja falus, recimo kot simbol moškega božanstva, čeprav 
tudi le-ta more prav tako predstavljati plodno silo. Toda odsotnost 
ženskega božanstva, kolikor pač kultne posode ne bo treba pripisati 
takšnemu ženskemu božanstvu, in pojav simbola moškega božanstva 
nas postavlja pred vprašanje, ali ni mogoče bil to tudi odraz druž
bene ureditve. Ne glede na večjo množino kultnih posod, kar je pa 
lahko samo navidezno, obstaja tudi možnost, da so takšne kultne posode 
služile v istem kultu kakor falusi, a so mogle biti le-tem podrejene. Ta 
domneva je še toliko bolj verjetna, ker so kultne posode sicer po svoji 
obliki edinstvene, vendar pa glede na samo vsebino predstave neizrazite 
in nejasne. Samo tiste noge, ki niso pod ustjem, dajo včasih soditi o 
nekakšni antropomorfni obliki, čeprav so tudi te izredno stilizirane. 
To je pa v resnici tudi vse, kar bi jih eventuelno vezalo na antropo
morfne predstave. Ce upoštevamo tudi ta moment, tedaj prihaja še bolj 

<° Ibid. 55 si. — S. BatovJjć. ArheoloSki vestnirk 1958/59, 79 si. — Itd. (Glej 
v omenjetuih člainkih citarono literaturo.) 

41 J. Korošec. Damilo im daimJska kultura, 29 si. 
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do izraza falue s svojo izrazito predstavo. Simbol moškega božanstva 
nasproti simbolu ženskega božanstva, ki bi bil poleg tega prvemu tudi 
Se podrejen, pa utegne imeti svoj odmev tudi v družbeni ureditvi, ki 
bi se mogla bistveno razlikovati od ureditve, kakršno domnevamo za 
ostale kulturne skupine tega časa, bodisi na Balkanu kakor tudi drugod. 

INTERESSANTE KULTGEGENSTÄNDE IM NEOLITHIKUM 
DES ADRIATISCHEN KULTURKREISES 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

In d a r Danfilo-Kultuirgruppe wundem außerordentlich interessante Gegen
stände gefunden, die wir als Phallen beBoiehinem können. Neben dem schon 
des öfteren besprochenen Kultgefäß1 sind diies die fast einzigen plastischen 
Gegenstände.8 Ursprünglich wurde wogen inirer Fragiineintiertheit nur ver
mutet daü idliese Gegenstände Phallen vorstellen könnten, später erwies sich 
diese Vermutung als richtig.3-4 

Die Basis der Phallen ist konisch n n d hohl, dor obore Teil aber zylin
drisch und vollgearibeitet.8 Naoh einem Exemplar geuirteilt (Taf. I, 4), konnte 
die Basis auoh 'zylindrisch sein. Die Onnuimemlik bezweckt n u r als Verzierung 
zu dienen. Einige Phallen sind unornainentiert (Taf. I, 1). andere haben nur 
die Basis ornamentiert (Taf. I, 2; Taf. II, 3; Taf. III, 1, 2; Taf. IV, 4), während 
einige auf dor garnizon Oberfläche ornamentiert siinid (Taf. I, 2; Taf II, 1; 
Taf. VI, 1, 4, 7). Das Ornament hi Idem geradlinige ninid spiraloide Motive. 

Der Phallus list .grundsätzlich immer gleich, stark variiert nun- sein oberer 
Teil. Ewige sind lim oberen Teil halbkugelig geformt (Taf. I, 1, 3; Taf. VI, 1, 7), 
andere si'tud iim oberen Teil erweitert und kuippelföraiig (Taf. II, 1; Taf. VI, 4), 
bei einigen'befunden sich onf d e r Kuppe einigte plastische Warzen (Taf. II, 4; 
Taf. IV, 1; Taf. VI. 2), ferner kann sien auf der Kuppe auch nur eine Wanae 
befinden (Taf. II, 3). während einige eine Kuppe von fast kugeliger Form 
haben, die 'durah breite vertikale Rillen fast wie ein Eberhauer (buzdovan) 
gestaltet ist (Taf. IV, 3) oder der obere, halbkugelige Teil ist mit sich kreu
zenden tiefen Eirenitaungon bedieckt (Taf. II, 2; Taf. VI, 3), so daß allerlei mehr 
pyramidenförmige Warzen entstehen. 

In den Ornaimentainritzungen befindet sich eine rote Inkrustation, außer
dem ist aaioh die Phalluskuppe in der Regel stets rot gefärbt. Bei den Bei
spielen, 'die mit eich kreuzenden EimriHzungern bedeckt sind, sind diese gänz
lich mit roter Farbe ausgefüllt. 

Ein besonderes Kapitel würde aim Gegenstand ibi Id en, der iim oberen 
Teil gewunden ist (Taf. VI, 5).' Es ist jedoch nach nicht geklärt, ob auch er 
einen Phallus darstellt. 

Die übliche Höhe der Phallen betrug etwa 8—10 am unddnr Durchmesser 
ч his 3,5 em. Es gibt aber auch außerordentlich große Beispiele. So betrug 
beim Fragment eines Phallus (Taf. Il, 1; Taf. VI, 4) der Durchmesser der 
Rute 5 om und der Durchmesser des oberen Teils 5,9 cm. 

Einstweilen scheint es, als ob dieser Phallustyp t w auf die adriatische 
Küste bzw. auf «lie Daniilo-Kulturgruppe beschränkt gewesen wäre. Trotzdem 
gibt es aus einigen Fundstätten keine entsprechenden Funde, wohl deshalb, 
weil sie noch nicht durchforscht older nur sondiert sind.7-11 Auch in der 
Umgebung von Trst. his wohin die Danilo-Kultirr gedrungen rist," ist kein 
ähnliches Objekt bekannt. 

Es ist interessant, daß bisher die umliegenden Kulturgruppen, die mit 
der Danilo-Kultur^ ruppe in Verbindung standen, keine solchen Objekte ver
zeichnen. So verhält es sich z. B. nuit tier Riipolii-Gruppe in Italien.13-15 Obwohl 
ein solches Niicht-Viorhunidonsein für diese Kultur noch verständlich wäre, ist 
es dies keineswegs der Fall für die Butmir- und die Hvar-KultuTgruppe. 
Das giilt heute noch mmso mehr, weil alle diese Kulturen viel stärker mdt-
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einander verbunden wuiren, als man bisher wigewiunimen hut. Obwohl die 
Butmi'r-Kultur heut« nur aus zwoi Fundorten bekannt ist und das Material 
nur z mm Teil varSffetntliicht.1"17 könnten wir doch voraussetzen, dafl auch diese 
Knlhirgpuppe die Phallen ku route. Dus dürfen wiir iumso mehir, weil die zwei 
)>ekan,iiten Fragmente «war als Henkel bezeichnet sind1 8 (Taf. Ill, 4; Taf. IV, 
5), doch tatsächlich wohl auch Phallusfralgimente darstellen könnten. Auch 
einige andere Beispiele dürften ähnliche Objekte darstellen (Taf. IV, 2).1*-11 

Die IIvar-Kulfcurgrupipe bat a'ber bisher Sin der Tat kein einziges Beispiel 
a uftzm weisen, das wir im diese 'Gruppe eimoirdmen könnten."- 2 5 * An einigen 
Fundorten, wo es Überresten entweder von der Danilo- oder der Hvar-
Gnuppe. giibt, sind zwiair Kultgefäfie aum Vorschein gekommen, doch niemals 
auch Phallen, wenigstens insofern das Material bisher bekannt ist. Das ist 
der Fall mit eiimigiem Fundorten in der Uimgebuimg von Trst, ferner jedoch 
auch mit der Zelena Pećina und den Crvene Stijene."-3 0 Dagegen gibt es in 
Lisičići an der Neretva wieder einige Beispiele, die zu unserer Gruppe ge
hören könnten. Si« selbst sind zwar noch zweifelhaft, doch ist es recht gut 
möglich, dafl sich unter dein dortigen Material auch solche Objekte befinden 
(Taf. IV, 6, 7)."-»« 

Wenn aneli in Griechenland heute das Rultgefäfi schon in einer ganzen 
Reihe vom Fundorten 'bekannt ist,3* halbein war dort bisher keime Phallen. 
Das Beispiel, das S. WeAniberig aus Elateia*4 anführt, ist recht unausgeprägt, 
während wir das Exemplar aus Thessalien überhaupt nicht berücksichtigen 
könman.M 

In AirtbetraeM a/uf den heutigen Wissensstand könmton wiir schließen, 
dafl dor Phallus außerhalb der Danilo-Kultur niioht verwendet wurde. Die 
zweite Möglichkeit wäre, dafl schon die IV. Phase der Danilo-Kultur sowohl 
die Verwendung des Kultgefäßes als auch des Phallus aufgab. Dann wäre 
auch das Niicht-Vorhandensein solcher Objekte verständlich, oder ihre nur 
spärliche Verwendung im Rühmen der Butniiir- innid der HvaT-Kultur.36 Die 
Unziilänigljchkait liegt einstweilen darin, dafl die IV. Phase der Danilo-Kultur 
noch nicht erforscht ist und auen bisher n m aus einem Fundort bekainnt ist.3 ' 
Insofern man. feststellen konnte, wurden hier in der Tat in dieser Phase weder 
Phallus noch Kultgöfäfl mehr verwendet, doch kann uins dieser Anschein auch 
täuschen. 

Jedenfalls hatte (lier Phallus eine bestimmte tiefere Bedeutung ähnlich 
wie die Knltvase. Es ist aber heute noch schwierig, über diese Probleme zu 
spreehou. Unter die interessanten P'robleme gehört auch die Beziehung des 
Phallus zur Kultvase. Es ist niioht ausgeschlossen, daß sie in gegenseitiger 
Verbindung stehen, doch kann auch jedes für sich das Kennzeichen eines 
besonderen Kults darstellen.4 0-4 1 Mit allen solchen Fragen steht aber in 
Verthinduing auch die Frage, ob nicht diese Plastik ihren Ursprung aus der 
damaligen Gesellschaftsordnung herleitet. Bekannt sind die Blickpunkte be
treffend die weibliche figurale Plastik, die an der Danilo- und auch in der 
Hvar-Kiiltut überhaupt wicht vorkommt. Es besteht kein Zweifel, daß auch 
der Phallus die Zeugumigskraft darstellt, doch ist diese schon in ihrer 
Vorstellung selbst nicht identisch mit der Vorstellung der weitblichen figuralen 
Plastik. 
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S t a n e G a b r o v e c 

POMEN GROBA S SESTAVLJENO ČELADO Z VAC 

V zgodnji zimi leta 1883 je bil na Vačah odkrit skeletni grob s 
sestavljeno čelado. Odkopali so ga domačini (v inventarni knjigi Na
ravoslovnega muzeja na Dunaju je naveden Grilc) na zahodnem hrbtu 
pod Slemškom. Grob naj bi bil iz velike, nizke gomile, v kateri je 
bilo pokopanih očitno še več skeletnih grobov. Inventar groba je Szom-
bathy pridobil za tedanji Dvorni muzej na Dunaju in nam o njem 
ohranil dosti izčrpno poročilo1 z risbo, ki podaja le delno inventar 
groba. 

Pomembnosti groba so se zavedali od vsega začetka. Tako mu je 
zaradi čelade posvetil veliko pozornost že F. v. Hochstetter.2 F. Stare 
je jasno uvidel njegov pomen za kronologijo in ga je relativno krono
loško pravilno uvrstil, čeprav še vedno v mladohalštatsko obdobje 
(Vače II a).a Po nadrobni proučitvi čelad sestavljenega tipa,4 kot jo 
pozna vaška grobna celota, se je vaški grob dal prepričljivo uvrstiti že 
v sedmo stoletje pr. Kr., torej v starohalštatsko obdobje. Pri študiju 
tega groba se je običajno upoštevalo le risarsko objavljeno gradivo, zato 
je F. Stare upravičeno ponovno opozoril» še na ostali del grobnega gra
diva, ki ga F. v. Hochstetter sicer samo našteva, vendar toliko jasno, 
da lahko razpoznamo značaj in pomembnost najdb. Zaradi tega sem 
skušal v Naravoslovnem muzeju na Dunaju ugotoviti celotno grobno 
gradivo, kar se je skoraj v celoti tudi posrečilo.8 Neugotovljiva je ostala 
le »rdeča žara«, ker je bila celotna keramika inventarizirana brez po
datkov in nimamo zanesljivih prijemov, da bi »rdečo žaro« ločili od 
ostale keramike, ki je bila inventarizirana skupaj z njo. 

Danes ugotovljiva grobna celota obsega naslednje gradivo. 
1. Bronasta čelada sestavljenega tipa. Nadroben opis glej pr i Hoch-

Metterju. Tab. 1 a-f. Inv. št. 7583.7 

1 F. v. Hochstellur, Die neueste« Grabcrfuinide vom Watsoh und St. Мат-
Kiirttliem un kraèn. uemkschrifton d. nuath.-naturwùss. CI. d. k. Akad. d. Wiss. 
Wii-.ii. 47. 1883, 168. 183 *»g. 14. 

a Hoehstettor 1. c. 182 ss. 
3 Prazgodovinske Vače (195*), 124s. 
4 S. Gabrovec, Sdhtla 1, 1960, 37 ss. 
s Arh. vestmk (AV) 13—U, 1962-63. 402 s. Op. 78 a. 
• Dueetiitu rlr. K. Kromeirju, ki nvi je ljubezj»w> dovolil pregled vaškega 

materiala v Nwravoslovmean nwizeju na Duiaaju im dovoLil objavo, se tudd na 
tema mestu najlepše «aihvaljujom. 

7 In voûta mie številke se nanašajo na inventar Naravoslovnega muzeja 
na Dima ju, 

• Zgodovinski časopis gj 



Taib. 1. Vade — girob s sestavljeno čelado — Grab nuit zusammengesetzter 
Kalotte. Po Hochstetterju 



2. 2eloziia sulica s pravokotno skovanim rebrom, d. 55 cm. luv, št. 
7585, Tab. 1, 3 (po Hoclistetterju), tab. 2, 2 (naša nova risba),8 

3. Železna tulasta sekira z majhnim ušescem in delno ohranjenim 
lesenim toporiščem. D, 19,5 cm. lnv. št. 7584. Tab 1, 2 (po Hochstetterju) 
in tab. 2, 2 (našu nova risba). 

4. Bronasta skodela iz tolčenc pločevine, s širokim robom, okrašena 
z manjšimi iztolčenimi in večjimi utolčeninii pikami. Skodela je imela 
na enem koncu železen (?) ročaj, ki je pritrjen z bronastima zakovi
cama, ena je še ohranjena. Pr. 25 cm, v. 3,5 cm. lnv. št. 7600. Tab. 2, 8. 

5. Štirje bronasti razdelivci za konjsko jermenje v obliki gumba z 
obročasto nogo, uliti, izdelani v predrti tehniki. Na obodu imajo štiri-
krut po tri zankice. Pr. 4,5 cm, v. 1 cm. lnv. št. 7612. Tab. 2, 3—6. 

6. Ostanki železnih uzd. lnv. št. 7605. Tab. 2, 7. 
Inventar groba ima prav ključno mesto za razumevanje kronoloških 

in kulturnozgodovinskih problemov slovenske halštatske kulture in je 
zato prav, da to na kratko prikažemo. 

Čelado sestavljenega tipa smo že izčrpno obravnavali in je rezultat 
znan: kronološko sodi v sedmo stoletje, leta okoli 600 so čas njene naj
mlajše uporabe. Razširjena je pri nas in v Picenu, le delno tudi v 
severni Italiji. Nininmo vzroka, da bi dvomili v domače delavnice, ki 
naj bi jo izdelale, pobude za izdelavo pa niso popolnoma jasne: lahko 
bi mislili na domačo žarnogrobiščno tradicijo, pa tudi na Italijo. Eno 
je gotovo: ornament na čeladi, rozeta z bunčicami na paličastih krakih, 
je korintsko-etruščanskega izvora. Po pravici smemo domnevati, da je 
prišel k nuni iz Italije vse dotlej, dokler ne dobimo za suhozenisko pot 
preko Balkana ali preko vzhodne judranske obale oprijeniljivejših do-
kuzov. V Grčiji in Italiji dobimo rozeto tega tipa predvsem na kera
miki10, v severni Itali j i" in jugovzhodnih Alpuh1 2 na kovinskih izdelkih. 
Vsekakor je tu ornament jasen glasnik stika prvih povezav slovenske 
halštatske kulture z grško-italskim svetom. Y isto smer nas vodi tudi 

8 V innSi risarski dokimneniacijii prinušuim na tab. 1 še einkrat gradivo, 
kot ga je ubjaviil lfoehstctter 1- c. fig. 14. Nu tab. 2 pa gradivo, ki na eini 
strani do sedaj v risbi še ni bilo objavljano (tab. 2, 3—8), poleg tega pa še 
on k rat železno sulico in sekiro, ki ju objavlja že Hochsletter, ker naša risba 
delno popravlja llochstetterjevo. Sulica oziroma sekira na tab. 1, 2—3 pri
našata torej isti original kot tato. 2, i—2. 

8 Si tuia 1, 1960, 37 SSL 
io p rvi je nu to opozoril, O. H. Frey, Germania 40, 1962, 68 s. Za korintske 

in etruäoamske rozete cfr. II. G. G. Payne, Protokorijtnthische Wasortmalerei 
(1933) Taf. 11,2; 13.2; 14,1.2; 15, 19,1.3.4.6; 20,1-2. Рауше, Necrocorinthiia (1951) 
pi. 3,1.3; 4.4; 5,1.4; 8—11 i. dr. 

u Motiv rozete «a situili Benvenuti: Umetnost alpskih Ilirov in Venetov 
(t962) 79. Tab. 4. Luckr-Frey, Diie Sifculu in Providence (Röm.-Geran. Forsch, 
26, 1962) 62 ss. Abb. 8,17 a. Toif. 23. Motiiv rozete na spodnjem delu krajcev 
sestavljene čelade poana pruv tako če I udu iz groba 1 v Sesto Calende (orna
ment neobjavljen, za čelado glej Montelius, Civ. prim. pi. 62. Situla 1, 1960, 
si. 13,4. 

" Poleg nažega primerka glej še Klean-GloLn, W. Schmid, PZ 24, 1933, 
219 ss. Abb. 18. 20. 23. Hallstatt grob 697, Kromor, Gräberfeld von Hallstatt 
(1959) Taf. 128. 
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analiza bronaste skodele (tab. 2. 8). ki jo sedaj prvič objavljamo. Tip 
posode je pred kratkim obdelal W.'Dolin18 (po njem je tudi naša karta 
razprostranjenosti bronastih skodel tega tipa) in iz njegove študije 
moremo dobro razbrati položaj. Izhodišče je očitno etrnščanska Italija, 
kjer jo dobimo v številnih primerkih (npr. Tomba Regolini Gelassi'4. 
Fabriano1 5). Iz tega izhodišča je izšla pobuda za kose, ki jih najdemo 
na halštatskem področju od zahoda (St. Saturnin-lès-Apt. Dep. Vau-
cluse; Vauveiiargues, Dep. Bouchos-du-Rhône),le preko najdišč na sever
nem robu Alp (Hohmichele, Heuneburg; Wohlen, Kt. Aargau; Cormin-
boeuf, Kt. Freiburg) 1 7 do vzhoda (poleg našega primerka še Magda-
lenska gora).1 8 Bronaste skodele. ki smo jih našteli med- primerjalnim 
gradivom, se med seboj delno razlikujejo in skoraj gotovo ne gre za 
direkten import (razen morda v južno Francijo), ampak bolj za pobude, 
ki so jih prevzele domače delavnice. Italski izdelki so iz sedmega stol. 
pred Kr. (Tomba Regolini Calassi), ostali pa, kot sledi iz zanesljive 
analize W. Delma, iz zgodnjega šestoga slol. (Ha D i ) nli že tudi nekaj 
mlajši (Ha D 2). Naš novi primerek z Vač je v številu izvenitalskih 
očitno najstarejši.18a 

W. Dehn je v zvezi z našo bronasto skodelo opozoril na podoben 
ti]> skodele. katere široki rob pa ni oriianientiran z iztolčenimi pi
kami, ampak s prepletom (Strettweg, Vix, Serres v Hautes Alpes in 
Mailhae, Aiidei na naši karti razprostranjenosti so označeno s praznim 
krogom),10 ki potrjuje misel mediteranskega importa. Le da bi pri pre-

1S Fuivdlbor. aus Schwaben N. F. 1", 1965. 126 ss. 
11 L. Paniti, Lu Tomba Regolimi Gulussù (1947) 238 ss. Nr. 210—214. Tav. 22; 

585 Nr. 445. Tav. 59. 
15 Mont. Ant. 35, 1933. 275 s. fig. 3. 
" Vse gradivo ci t irajo v opomibnh 16—18 ipninašu še enkrat W. Dehn, 

Fiiiiidber. tins Scihwuibon N. K 17. 1%5, 126 ss. Л. D mm ou lin. Gallia 16, 1958, 
197 ss. Fig. 2. F. lìunoiit. Gallia 20. 1962, 6% füg. 19. 

" Riimk-Huiidt, Dor Hohmliehclc (Riim.-Gor. Forsch. 25. 1962) 91 Nr. 145 
TuT. 8. Druek-Schi'b, ïllustniortc Geschichte d. Schwärz 1 (1958) Taf. 11. 
W. Kiiimmiig. BRGK 43/44. 1962/63 (1964) 51 s. W. Druck. Aeltere Eisenzeit der 
Schwede. Westsehwem/. (Materinlhofte z. Ur- und Frühgeschikhte d. Schweiz 4, 
1964) 14 ss. Tuf. 4—5; Taf. B. 

18 F.Stare, Zbornik fil. fok. 2, 1955, lab. 30. 3. AV 13—14. 1962-63, 401 s. 
Tab. 9,5. Glede grobne celote glej G. Desc.bnmnn, MAG t4. IS84, 51 in AV 15—16. 
1964-65, 131. 

'*а Ko je bil sestaiviek že v tisk u miti. me je prof. W. Delvn ljubeznivo oi>o-
zowil So nu ein ipniiiiierek bronaste skodele ooriuvjiuvanogu tiipu lice Hradeniin-a 
(Češku). giroil> 28: F. Dvorak. Puuuitky a roh. N. K. 6—8. 1936-38 (1939) 79 ss. 
(>br. 22,17 (= F. Dvofók, Wageiiigraiber <ler älterem Eisenizoit IMI Böhmen. Prae-
historica 1 [1938] 33 ss.). Posoda je ležalu v bogatom knežjem grobu z bojnim 
vozom, ki sodi v s taire j Se hulštutsko obdobje (IIa G). Grob ibi bil torej isto-
čusein. a li pa celo nekaj starejši od vaškega. Kur je češki grob lizruziit iprcd-
sluvinik hulštutske kulture, zrasli; iMiposwdmo iz žarnogrobiščne tradicije, in 
ker v češkam iprostonu v tom času komaj lahko računamo z .italskimii vplivi, 
se ob torn novum p ni merk u »novu zastavlja vprašanje, koliko vendarle ni tudi 
v lem tipu bronaste posode vlkletii žurnogrobiščini .izvor, kot je to pokazal 
Merhart že za druge kovinske posode. / novim primerkom, kri nd vnesen 
v karto, postaja torej (italsku izvor obravnuvune kovinske plitve skodele še 
odprt. 

»* Fundiber. ans Schwaben 17, 1%5, 153 z nadaljnjo literaturo. 
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pletu tega tipa lahko mislili tildi na grško izhodišče. To misel je potrebno 
poudariti, ne samo zaradi utrditve teze mediteranskega izhodišča bro
nastih skodel vaškega tipa. ampak tudi zato. ker poznamo ornament te 
vrste tudi na fragmentih bronaste posode iz Ljubljane20 in je bil njegov 
grški izvor v tuji literaturi že poudarjen.2 1 

V popolnoma drugo smer nas vodi na novo objavljena konjska 
oprema (tab. 2, 3—6). Razdeliva' za konjsko jermenje izdelani v predrti 
tehniki sodijo izrazito v sklop tako imenovane trako-kimerijske konjske 
opreme (na naši karti razprostranjenosti so najdišča označena s križ
cem2 2). Naše najdišče je sedaj najzahodnejše, težišče najdb je na vzhodu. 
Podobno velja za železno uzdo (tab. 2, 7), le da je ohranjena fragmen
tarno in v tako neizrazitih fragmentih, da sama na sebi naših izvajanj 
ne more podpreti. Da pa sodi v sklop uzd trako-kimerijskega tipa oz. 
tradicije, ne more biti dvoma. 

Iz navedenega primerjalnega gradiva je tudi datacija jasna: čelada 
sestavljenega tipa, tipični ornament na njej. razdelivci za jermenje. 
bronasta skodela s širokim robom govore enotno in skladno za sedmo 
stoletja, torej starejše halšatsko obdobje (Ha C 2). Ta datacija je pod
prta s povezavami z dvema različnima kulturnima krogoma. Na eni 
strani z Italijo, na drugi z vzhodnimi halštatskimi provincami. V orna-
mentalnem motivu rozete z bunčicami na paličastih krakih imamo tudi 
dobro oporo za absolutno datacijo. Motiv je namreč zelo pogosten na 
protokorintski keramiki, dobimo ga še na prehodu iz protokorintske v 
korintsko, ne srečamo ga pa več v tej izvedbi na zgodnjekorintskih 
vazah, prišel je torej v matični deželi že pred koncem sedmega stol. iz 
rabe.2 8 

V grobni celoti z Vač se izredno poučno zrcali zgodovinska situacija 
sedmega stoletja v slovenski halštatski kulturi. To je čas prvega vzpona, 
prvega izoblikovanja plemenske aristokracije. Ekonomsko ima ta vzpon 
gotovo svoj vzrok v železarstvu. Železo se že v starejšem halštatskem 
obdobju v jugovzhodnih Alpah v velikem obsegu pridobiva in predeluje. 
V tem času se ustali bojna oprema, ki bo ostala tipična vse do konca 
halštatskcga obdobja: bojna sekira, dve sulici (da imamo v našem pri
meru le eno, je čisto naključje), v višjem sloju tudi čelada ali morda še 
oklep in ščit. Ta sestav bojne opreme je sedaj izključna posebnost jtigo-
vzhodnoalpskega kroga, pri čemer mislim še posebej na dolenjsko sku
pino, kjer pride to v grobnem kultu še posebno izrazito do veljave. 

•* F. Stare. Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (1954) tab. 84, 7—8. 
F.Stare. Zbornik fil. fak. 2, 1955, tab. 1,8. 

81 G. Kossack, SUdbayera während der Hallstattzeit (Röm.-Germ. Forsch. 
24, 1959) 56. 

88 G. Kossack, JbRGZM 1. 1955 (1954) 125. Karte 3. 160 B 2 (seznam naj-
diäe, ki ga je treba sedaj dapolmti z Hteraturuiiiimi podatki: Beroiu-Comsa, 
Materiale ai eereetami Archeologie 2, 1956, 324 s % . 53,7; 54; 55; 56. (Balta 
Verde). D. Garašarain, Katalog metala (1954) 37 s. Tab. 25—27 (Rudovci). S. 
Gabrovec. AV 13—14, 1962-63. 297 s. Tab. 1 (Smarjeta). Primerjaj tudi Glasdnac 
(Beaiac-Cowic, Glasùnac 2, 1937 toi». 6,7.10) dn podobne, ki sodijo v skupino 
Glasinac IV b. 

8a 0. H. Frey, Germania 40, 1962, 69. Glej še drugo literaturo v op. 10. 
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Veljak tedanjega časa je bil poleg tepa vitez na konju, konjsko opremo 
je prevzel iz trako-kimcrijskega kroga, v čemer je bolj ali manj povezan 
tudi z ostalimi halštatskimi skupinami srednje- in zahodnoevropskega 
kroga. Nekdanje žarnogrobiščno orožje, meč, je opustil, pri tem se raz
likuje od omenjenega kroga. Prav tako so vidne razlike z vzhodnimi hal
štatskimi kulturami. Bojna oprava je na eni strani gotovo zunanji izraz, 
»uniforma« aristrokracije, na drugi pa gotovo tudi izraz tedanje bojne 
tehnike prebivalstva naših krajev in naše kulturne skupine. Ta je zrasla, 
kot dobro vidimo v našem primeru, iz domače žarnogrobiščne tradicije, 
bitni element (borbo na konju in lok, ki v našem grobu sicer ni zastopan) 
pa so prevzeli od stepskih ljudstev, tako imenovanih Troko-Kimerijcev 
in pozneje Skitov. 

Kulturno pa se v tem času jugovzhodni alpski prostor odpre medi
teranskemu svetu. Prvič srečamo sedaj ornamentalne motive grško-
italskega kroga, zahtevnejša kovinska obrt se začne zgledovati po 
etruščanskih vzorcih, tako v ornamentu, kot delno, čeprav manj, tudi po 
samih oblikah. Enega takih primerov bi lahko videli tudi v bronasti 
skodeli tab. 2, 8. V slovenski halštatski kulturi jo dobimo le dvakrat, 
poleg našega primerka še na Magdalenski gori, kjer pa je že mlajša. 
O tem nam govori tako grobna celota — najdena je bila skupaj z vazo 
estenskega tipa — kakor tudi oblika, ki je bolj oddaljena od italskega 
prototipa. Vaška bronasta skodela pa stoji kronološko nenavadno blizu 
italskim primerkom in jo smemo upravičeno imeti za najstarejšega v 
krogu ostalih imitacij. Naj to pomeni, da je slovenska halštatska kultura 
prva, ki pride v stik z višjimi kulturami mediteranskega sveta in se jim 
prva odpre? Prva je tudi pripravljena, zmožna, za ta sprejem. Če se to 
opazovanje potrdi, bomo smeli videti dejansko neko prednost jugo
vzhodne alpske halštatske kulture nasproti ostalim. Jugovzhodni alpski 
prostor je prvi od ostalih prazgodovinskih kultur na robu Mediterana 
siopil z zgodovinskimi kulturami v plodni stik. To bi bilo važno zgodo
vinsko spoznanje. 

Karta razprostranjenosti, ki jo prinašamo, nam plastično pokaže 
položaj slovenske halštatske kulture v poznem sedmem stoletju, na 
začetku njenega vzpona. Korenine njenega vzpona segajo v domačo 
tradicijo, v vzhodne stepske kulture in v Italijo. Na eni strani je zadnja 
prazgodovinska kulturna provinca na severovzhodu, ki je še ustvarjalno 
sprejela vplive italskih kultur in na drugi zadnja na zahodu južno od 
Alp, kjer je bila trako-kimerijska stepska bojna oprema sprejeta v tem 
sestavu.84 Geokulturni in geopolitični položaj danes slovenskega ozemlja 
pride tako dobro do izraza. 

84 V posameandih kosih srecamo konjsko «premo trakokiknerijskega izvora 
tuiH neredko v Italiji. Cfr. MUllor-Kanpe, Chronologie (Rom.-Germ. Forsch. 
22, 1<У59) Taf. 94D; 102.5.12.П (Este); 65.5.6; 67,1t (Bologna) in dr. Prav tako 
je sestavni del srednjeevropske in zahodnoevropske halštatske kulture, se
veda v raizUčmh kombinacijah kot v jugovzhodnih Alpah. Glej G. Kossack, 
JbKGZM 1, 1953 (1954) Ш ss. in njegove karte razprostranjenosti 2—4, ki to 
mejo jasno ponazarjajo. 
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N a cinipi s i rani p a je naravnost presenet l j iv širok evropski r a d i j . 
s ka ter im je gradivo vaSkego groba povezano, soj sega od izliva Rodanti 
na zahodu in do spodnjega dela Donave na vzhodu. Istočasno ko si 
ustvari s lovenska hnlš iatska k u l t u r a močno lastno podobo, je h k r a t i 
najbolj o d p r t a navzven, t a k o na vzhod kot n a zahod. Kot da je s tem 
d a n t u d i usodni simbol za bodočo slovensko zgodovino, ki ima v jubi
lantu t a k o odl ičnega glasnika. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

DAS HEI.MGRAB VON VAČE UND SEINE BEDEUTUNG 
FÜR DEN SUDOSTALPINEN KRETS 

Dus Crni) mit Helm uvit zusammengesetzter Kaiotto von Vače war schon 
oft der Gogcmslaiwl der Diskusiitmi (Anm. 1—5). jedoch oline Heranziehung des 
ganzen Materials, das liis joezt zeichnerisch nur teilweise wiedergegeben 
worden ist. Ank»r macht jetzt uoch dein tinilwkanmten Teil des Maternais, das 
im Nutiirhlstiurisehen Museum in Wien aufbewahrt 'ist. bekannt (Anm. 6). 
Dus ist: 

1'. Flache Bronizeso.hiissel iniit flach eLngođelltom Boden nmd horizontal 
uusgelogtem Rand; der Rand trägt zweii umlaufende Por'biickclreihcm, die 
eine von oben und die zweiite van uintcin getrieben. Taf. 2.8. 

2. Vier Iviiiigfussknöpfc mit daurchb roch ein gearbeitetem Innenkreuz, m 
Kleeblatt form. Taf. 2,3—6. 

3. Reste eiserner Tremsen. Taf. 2,7. 
Das übrige Material (Taf. 1) veröffentlichte schon F. v. Hochetetter 

(Anm. 1): (liio Bisenlanizo umd tlas Eiiseinbeil sind teilweise verbessert noch 
einmal zeichnerisch wiodergogoibcm (Taif. 2.1—2). »Rine rotile Urne«, die noch 
ins Grab gehörte (Amin. 1) list heute niieht mehr zw eriiiierem. 

Dus neu erschlossene Mnteinhil erweitert in mancher Sicht die chrono
logische und kulturhistorische Stellung des Tlelmgrabcs. Das Pferdegeschirr 
steht oiwandifroii li'ii der sogen anm ten thrukokiiimimcnisehen Tradlitiion. Die Rie
men k reirzunigen iiinseirer Form haboin ihre Entsprechungen nur im Osten 
(Arnim. 22. s. Verlbroiituinigsknrte). sie sim'd althallstättisoh. In Gegensatz dazu 
ist dus Ur.4|>riiii)gslanid «1er RrowKoschiissol lim et russischen Italien zu suchen, 
wie um längs t W. Dehn (Anm. 13) mit guten Gründen dargelegt hat. In die-
selne Richtung weist auch das Kremponornumient (Taf. 1.1 d), da* in dieser 
Form nur auf die protokoniatbisehe Piimktrosctte zurückgehen kann (Anm. 
10—11). 

Mit dem» neu crsehlossemeim Material ist die schon gegebene (Anm. i) 
nllhnllstättiische Datierung (Ha C 2. Honi'zont der Pamiz-ergräber Stična—Novo 
mesto) des Helnvgrabes vom Vače nur erhärtet. Die Datierung ist durch grie-
ihiseh-iitaliische (der Helm mit zusammengesetzter Kalotte und die Pumkt-
i-oseilcl wiedmreh Ostbeaiehimigem (des Pferdogrschir der thrako-kiimmerischen 
Tradition) gestützt. Auch der Beginn des Horizontes der Pnnzergräber van 
T\ p Stična—Novo mesto ist damtit nuit grösserer Zuversicht nuit der älteren 
Stufe (Ha C 2) nördlich von Alpen zu paralleliisiiorciii. Steht die Rronzesehüssel 
Taf. 2,8 damit im Wiodersprueh? Sie ist männlich imi westalpimen Hallstatt-
krois meistens juinghiillstätisch (wie sonst auch das Stück von Magdalenska 
gi>ra (Anm. 18), das typologisch etwas jüngiv zu sein sclieint). Ein zeitlicher 
Vorrang ist hin Fall der Voeeschüsscl kaum zu leugnen. Damiit ist auch ein 
Wink gegeben für diie Beurteilung des übrigen Imports aus Italien in den 
siidostiilpinon Raum. Sioher ist miit keiner grossen Zeitspanne zwischen den 
italischen Piototvpen und siidoistalpinein hnportc bezw. Imitationen zu rech
nen. In .diesem Sinne darf man aiueh das Graib von Stična nuit der tierver-
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zierten Sdtula (Iiniv. Arch. Y 4t). dus aine Qiinohoe »•vom Ende des 7. oder 
Begann des 6. Jahrhunderts« (Jtieoibsthal) enthält, in die späte 7. Jahrhundert 
verweisen. . _ . . . 

in der Kamiplteclvniik list dor erste hallstättischc Fürstenhorizont an bud-
ostalpon ganiz der Urnenfeklerztradition und den Einflüssen der Steppen-
völker verünunden, dagegen spiegelt das heimische Kumstgewenbe schon klar 
die mediteranen Einflüsse von Italien. Die verschiedenen Komponenten, die 
sieh im ersten Fürstenhonizont zusammensetzen, spiegeln gut die geokultu-
rellc und geopoliitische Lage des siidostalpinen Hallstattkreises. 
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J o s i p K l e m e n e 

BEG PRED SMRTJO NA SEMPETRSKIH SPOMENIKIH 

Bogato, antično pokopališče v Šempetru v Savinjski dolini je zaradi 
svojih spomenikov in rekonstrukcije najvažnejše v prostoru med nek
danjo severno mejo rimskega imperija, Donavo in Akvilejo. Posebno je 
važno zaradi velikega števila spomenikov, ki so razmeroma dobro ohra
njeni in ki jih je bilo mogoče v celoti rekonstruirati.1 Postavili smo dve 
grobnici z baldahinom, ki sta tipični za šempetrsko grobišče, grobnico 
v obliki svetišča, več nagrobnih napisov in večje število manjših sarko
fagov.» Od napisov je ostula neprebrana manjša marmorna, popolnoma 
izlizana plošča, dočim smo na malih sarkofagih iz peščenca vendar 
prečitali nekatera imena.» Nagrobni napisi so posebno važni za epigra-
fiko in njen razvoj pri nas, saj je bilo pokopališče v porabi čez 200 let. 
Na nnjkasnejših spomenikih imamo že obliko vulgarne, provmcialne 
latinščine.4 Nagrobniki z napisi so pa tudi važen vir za poznavanje 
zgodovine, etnografije, tedanje rimske uprave in materialne kulture. 

Kakšen je bil gospodarski položaj v posameznih razdobjih nam pa 
posebno jasno pokažejo rekonstruirane grobnice: bogate, razkošne pred 
markoiminskiui vdorom in razmeroma zelo skromne po njem.6 Mogoče 
se nam bo posrečilo rekonstruirati tudi najstarejšo, najlepšo in tudi 
največjo grobnico z baldahinom. Njeni ohranjeni deli so sorazmerno 
največji in tudi najbolje izdelani, samo niso še vsi izkopani.7 Grobnice 

1 Šrmipetrski spomeniki stoje rekonstruira« por korakov od mesta, kjer 
so bili izkopani njihovi deli. Jos. K lamane, llimske izkopanine v Šempetru. 
Ljubljana 1%1. Načrt razmestitve. „ 

»O sarkofagih i/. poMem-n glej o. c. str. 62, »1. 72-{6. Klemene, Novi 
iui|»is iz Šempetra v Savinjski dolini, Arheološki vestnmk XIII— AIV, Ljumjaua 
l%\ str. 479 ss. . , . c . . 

» J. Klemene, Grobne skrinje za pepel pokojrakov ,iz Šempetra v bavinj-
aki dolini. Arh. vestniik VIL. Ljubljana 1956, str. 584 ss. 

4 Idem, Die Familie Prisciwui uwl ihre Verwandten auf den Crratxlenk.-
mUlern von St. Peter, Latomns XLIV. Bruxelles i960, str. 474 - opomba L , 

s Bpigrafskti podatki moraj« biti seveda v soglasju z drugima vira. V pra
meni, tla niso, pridemo do neraziunljimih rezultatov, kakor smo ira datirali 
pred rekonstrukcijo spomenik Tu toltine v sredino 1Г. stol. Postavljen je pa bal 
im vsiik iwieiu po Murkotmenskih vtojnnh, zelo verjetno v pračetku 111. stol. 
1'rejsino dataoijo ima Se tov. Sašel, Sitala V., Lj., 1963, št. 373. 

• Primerjaj, Klemene, Riunskc јикорадапе v bempetru, Lj. 1961, stoke 
št. 33, 34, 38, 39, 40 s slikami št. 42, 43, 45. .. 

' Klemene, o. c., si. 51—54. Izkopani ©nifon (si. 60) na sprednja stram 
baldahina in rozete znotraj na njegovom oboku (si. 58 in 59) so prave umet
nine iz najstarejšega šemipetrskega obdobja. 
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sante so pa že močan i zrn z tedanje državne umetnosti, (ločini so pn 
mnogoštevilni reliefi mitološke vsebine na njih dokaz helenistično-rimske 
umetniške koncepcije. Ta umetnost obdelava povsod poleg človeka s 
posebnim veseljem tudi živuli. Razne scene iz živalskega življenja se 
nninašajo zelo pogosto na človekovo usodo, njegov beg pred smrtjo, poto
vanje v boljše življenje ild. Smrt. ki naj bi bila potovanje v boljše živ
ljenje, nam predstavlja v Šempetru relief Evrope na biku.8 Ta relief se 
nanaša na smrt mlade Kalendine, ki je upodobljena v reliefu med 
drugimi člani rodbine Enijcev. Njihov pepel je bil shranjen v grobni 
skrinji s prednjo steno Evrope na biku. S potovanjem na otok blaženih 
na spomenikih so odvzeli predstavi smrti njeno bridkost in grenkobo. 
Vendar se v antiki večkrat nanaša na grenko ločitev relief, ki pred
stavlja kako Had ugrabi Koro in jo vozi v podzemlje.9 

Smrt ni bila nikdar zaželena pa si je vsakdo poskušal podaljšati 
življenje z begom pred njo. Tak beg so v antični plastiki največkrat 
upodabljali z begom preganjane živali, ki beži pred zasledovalcem in bi 
mu tudi ubežala, če je ne bi čakalu v zasedi še druga, krvoločnejša zver. 

Eden prvih spomenikov, ki so jih našli 13. januarja 1952 v Šempetru, 
ko so še kopali gramoz, je bila marmorna greda z dvema prizoroma, 
kako živali beže pred zasledovalci (Lnv št. 10). Tu preklada je ozek 
del prednje stene Priscijunove grobnice, ki omejuje pod njo stoječe 
reliefne plošče s prizorom (Tigonije no Tauridi pred žrtvenikom in z 
Dioskurima na vsaki strani. Nn gornji strani je imela preklada več 
vdolbin za železne kline, ki so jo spajali z napisno ploščo. Klini so 
bili zaliti s svincem. Greda je dolga 270 cm a visoka 28,5 cm in se kon
čuje na zunanji strani z reliefom hipokampa, ki je pa že del stranske 
stene. Razmeroma dolga in nizka preklada je zelo pripravna za upo
dabljanje prizorov, ki segujo v širino. Gornji in dolnji rob je trikrat 
proli Uran. Gela površina je razdeljena s tremi medaljoni na dvoje polj. 
V sredini je v štirikrat profilirnnem medaljonu glava kuštravega silena 
z vinsko trto in grozdjem v laseh. Napet obraz, širok nos in debele 
ustnice so značilni tudi za ostala dva medaljona na koncu preklade. 
Samo ta dva nista silena ampak meduzi, ki imata namesto grozdja kače 
v laseh. 

Na desni polovici preklade beži pred zasledujočim levom v silnem 
gnlop4i konj z vihrajoČo grivo in razmeroma kratkim repom. Mogoče 
bi konj še utegnil pobegnili zasledujoči zverini, če ga ne bi na koncu 
preklade čakal že drug, proti njemu obrnjen, razkoračen lev s široko 
odprtim gobcem, da bi ga požrl. Konjev beg je zaman. 

Na levi polovici preklade pa vidimo dva zajcu, kako bežita na vso 
moč pred zasledujočim psom, ki bo skoro zadnjega ulovil. 

Omenjena lovska prizoru iz živalskega sveta nam jasno pokažeta 
v prenesenem smislu, da je človekov beg pred smrtjo brezuspešen. Ce-

* J. Klemene, Evnopu i/. Šempetra, Tkaloičov zbornik, Zagreb 1958, str. 
17—22. 4 tuble. 

" Jos. rininšiiukl. Nagrobni spoimeiimk M. Valenija Sperata iz Vimmiacija, 
VHAD NS. I., Zagrob 1895/0, str. 1 ss. 
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prav človek misli, da ji je že ušel, ga čaka še bolj grozeče na drugem 
mostu. 

Grobnica Priscianov1 0 je precej visoka (8,28 m) in ima kipe pokoj
nikov pod baldahinom in dvoje ločenih napisov. Kot podnožje baldahinu 
služi prekladu (inv. št. 58) z napisom, ki omenja Justo, ženo oziroma 
muter Priscianov. Desno in levo od tegu napisa stu upodobljeni dve v 
skoku zasledujoči zverini, ki zasledujeta živali, ki niso več upodobljene. 
Na vsuk način je ta prizor bil sličen prej omenjenemu. 

Zgodnejša, lepša a sicer nekoliko manjša (viš. 6,60 m) kakor grob
nica Priscianov jo grobnica rodbine Enijcev.11 Reliefne portrete pokoj
nikov čuva pred padavinami dvokapna baldahinova streha (inv. št. 265), 
ki jo spredaj nosita dva stebra, zadaj pa stena s portreti Enijcev. Strop 
baldahina je izpolnjen s prekrasnimi peterokotniki in pasom hipokam-
pov, ki se nadaljuje tudi na zunanji strani. Desna in leva navpična 
baldahinova stena pa predstavljala dva reliefa z živalmi, ki jih pre
ganjata pes in lev. 

Levo zunanje polje (dolž. 117 cm, viš. 40 cm) je izpolnjeno s prizo
rom, kako lev preganja konju. Ozadje tega prizora je izpolnjeno s 
štirimi dvo- ali trovejnatimi drevesi. Konj z dolgim repom in dvignje
nima sprednjima nogama v zraku beži proti 1. robu. Za njim drvi lev z 
nekoliko dvignjenima šapama, mogočno grivo na glavi in navzgor zavi
tim repom. Zdi se, da bo lev vsak trenutek zgrabil bežečega konja. 

Na zunanji desni strani baldahina je upodobljen prizor, kako pes 
goni srni podobno žival. Gozdna pokrajina je naznačenu s troje dvo-
uli trovejnalih dreves. Srna beži proti zunanjemu robu tako, da se z 
zadnjima nogama dotika tal, sprednji ima pa visoko v zraku. Jezik ji 
vsled napora visi iz gobca. Na glavi ima mali rog, rep pa je zelo kratek. 
Srno goni očividno lovski pes, saj nosi okrog vratu jermen. Pes zelo 
hiti in ima sprednji šapi skoro vodoravno, le z zadnjima se dotika tal. 
Ušesi ima položeni čieio ob glavi. Hep jo precej dolg in vodoravno 
položen. 

Med večjimi nagrobniki v Sloveniji ima sličen prizor tudi poznani 
Orfejev spomenik iz Ptuja.1 2 Vmesno polje med reliefom z Orfejem, 
ki svira na liro in napisom predstavlja v levem vogalu gazelo, ki beži. 
V sredini nupada medved bika, a na desni lev zasleduje divjega osla. 

V cerkvi sv. Martina v Šmartnem na Pohorju je v južni cerkveni 
steni vzidana reliefna plošča s približno isto vsebino kot že omenjeni 
Orfejev spomenik v Ptuju. Pod sceno z Orfejem je precej ozek pas s 
prizorom, kako pes goni zajca, ki ga pa napade še en pes.13 

Poleg omenjenega Orfejevega spomenika je iz Petovije še nagrobnik 
nekega Raviusa Restitute, ki je danes v muzeju v Mariboru. Polje med 

10 Cele, rekonstruirane grohniiec so uipodoblionc le v Klemene, Riimske 
à'zkupanme v šttmipetru: Grobnicu Prisuiauov je si. 11, grobnica Enijcev si. 53 
im 34, grobnica Sekundlijauov si. 42, 44, 43. 

11 Glej opombo 10. 
18 Al. Abranwé, Poetovm (SI.) str. 1% ss, si. 9Г. lloffiller-Saria, Antike 

Insclvriftem aus Jugoslavie^, Zagreb. 1(>3(), str. 175 ss, št. lij*) z literaturo. 
1S A. Abrami«, o. e. str. 1ЗД, si. <>8., Hoffiillor-Sania, 1. c. 
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napisom in timpanonora izpolnjuje prizor, kako goni pes srno na levo. 
Na desni strani se mirno pase govedo.14 

Nagrobnik nekega Vibenusa iz Ptujske okolice (Gornje Lendave), 
ki je danes v muzeju v Budimpešti, ima nad napisom v polju sceno na 
levi, kako pes zaustavlja vepra, a desno, kako pes lovi zajca." 

Zelo mnogo reliefov, ki se nanašajo na beg pred smrtjo m na po
smrtno življenje ima nagrobnik Valerija Sperata iz Viminacija (vis. 2 m, 
šir. 75 cm). Zgornjo tretjino spomenika zavzema relief, ki predstavlja, 
kako bog podzemlja Had vleče na voz Proserpino. Konje vodi Hermes, 
v ozadju je pa še Atena. Izpod tega prizora a nad napisom je mnogo 
ožji friz, ki ima na levi polovici prizor, kako lovec teče k živali, ki jo 
je podrl a na desni polovici vidimo, kako ogromen lev zasleduje bežecega 
jelena, ki ga bo gotovo dohitel. Spodnji del spomenika pod napisom pa 
predstavlja Evropo na biku, ki hiti na levo. Desno in levo od tega pri
zora pa stojita oba Dioskura s svojimi konji.18 

Iz gornjega opisa vidimo, da nosi ta spomenik vse tri elemente 
untične smrti. Lovska prizora se nanašata na beg pred smrtjo. Rop 
Proserpine — bridka ločitev, ko mora zapustiti svojo mater Demetro. 
Evropa na biku potovanje na otok blaženih. 

Figuralni lovski motivi bega pred smrtjo so najpogostejši ravno v 
dunavskih pokrajinah rimskega imperija. Schober jih našteje v Solvi 3, 
v Petoviju 3, v Savariji 5, v Scarabantiji 3, v Arrabom 2, v Vinkovcih 
1, v Sirmi umu 1. 

» Hoffiller-Sa<ma, o. c. str. 182, št 402. 
« Л. Schober. Die röm'ischon GrnlbsteLne von Nonikmn und Fannonien, 

Wien 1923, str. 167, št. 234, si. 131. 
w J. Bruinšmiiid, VHAD, N. S. I. 1895/6, str. 1 ss. 
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P a o l a K o r o š e c 

TEHNIKA >DAMASC1RANJA« NA SLOVANSKEM NOŽU 
IZ GROBA NEKROPOLE NA PTUJSKEM GRADU 

Razni moderni tehnični prijemi za odstranjevanje rje na železnih 
predmetih iz starejših zgodovinskih epoh so večkrat dali, ko so bili 
napravljeni v okviru vseh določenih pravil, zelo dobre rezultate. Ti niso 
bili sumo konservatorskega značaja, temveč so v nekaterih primerih 
nudili tudi posamezne druge momente in detajle, ki jih brez takšnih 
posegov ne bi mogli ugotoviti. 

Tako je bila tudi ena od konservatorskih tehnik uporabljena pri 
določenem številu nožev, odkritih v grobovih na nekropoli na Ptujskem 
gradu.1 Medtem ko so nekateri od teh nožev zaradi močne korozije, ki 
je zajela tudi jedro predmeta, po posegu dobili popolnoma drugo obliko,2 

se na drugih bölj ohranjenih more siediti tudi tehnika njihove izdelave. 
Tako se je pokazulo, da je bil nož izdelan vedno iz enega osnovnega kosa 
sploščenega železa, kateremu so pri nadaljnji obdelavi za oblikovanje 
predmeta dodali še tunjšo plast iste kovine. Samo rezilo noža pa so 
naredili s kovanjem. O takem načinu izdelovanja so do danes menili, 
da je vedno bil v splošni navadi pri izgotavljanju navadnih ter bojnih 
nožev v vseh periodah, v katerih se javljajo. 

Odstranjevanje rje na ptujskih primerih je pa medtem odkrilo, da 
to v resnici ni bil tudi edini način, v katerem so jih izdelovali, temveč 
da so jih izgotuvljuli tudi v tehniki, ki je v znanstveni literaturi znana 
pod imenom »damasciranje«.3 Res je, da so jo na naši nekropoli odkrili 
za sedaj samo na enem primeru, toda še bolj je zanimivo, da imamo 
opraviti z nožem iz groba 155 (inv. št. 329), ki ni pritegoval nobene 

1 Berce it.. Poroailo laboratorija Zavrela za dobo od jesenu 1950 do po-
mlwti 1953. Varstvo spomenikov IV, t'>51-52, Ljubljana 1933, str. 114 si. Avtor 
na sir. 115 omanja du »...v Ptuju sicer neprapartiramh predmetov praktično 
sploh n i . . .,< toda omeniti inoratilo, da slovanski maternal ni bil konserviran, 
mfcj bronasti niri drugi predmeti, mod katerimi so mišljeni tudi železni. Zad
njih pa je ^precejšnje število. Da so vsi predmeti (hi jih je nekaj stotin) 
nujno potrebovala konservadijo, za to govorni najbolje njihovo sedanje stanje, 
ki je v posameznih premerih zelo žalostno. 

a Kot npr. nož iiz groba 249 (Inv. št. 484). 
a To tolumku ne omenjajo niti za nože niti za sakse Eisner, Devinska 

Nova ves, Bratislava 1952, str. 297 si., dalje Hruby V. Stare Mesto, Veliko-
moravske poh rubiate »Na valaohe, Praha 1955, str. 108 si., Poulik J. Staro-
slovanskâ Morava, Praha 1948, str. 41 itd. Končmo to tehniko ne omenja niti 
Korošec j . v svojom Uvodu v materialno kulturo Slovanov, Ljubljana 1952. 
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pozornosti, ko je bil imjdeii. Pri odkritju ji- prcdsiuvljal neznatno frag-
nienüran, nekoliko daljši nož z osiro oddeljenim ročajem od rezila, ki 
je imelo ravno ostrino. Hrbet je bil proti vrhu nekoliko upognjen. Para
lelno s hrbtom je na obeh straneh lista bila širša vzdolžna kanelura.« 
Glede na vse to se ta nož po obliki in ostalih detajlih ni ločil od serije 
navadnih nožev, kakor tudi ne od bojnih nožev, odkritih na iej nekro
poli. Po odstranjevanju rje se je pa ta nož delno spremenil. Postal je 
nekoliko manjši.5 Ker je rja zajela njegove zgornje plasti, je odpadla 
tudi zunanja dodana plast, zaradi česar sta izginili tudi omenjeni 
vzdolžni kaneluri. Ohranjeno jedro je pa pokazalo zanimivo sliko. Jasno 
se je videlo, du je bilo izdelano iz dveh delov. Spoti uji, iz katerega je iz-
gotovljena ostrica in kateri prehaja samo delno tudi v ročaj, je na 
zgornji struni proti sredini listu izdelan v obliki žage. Drugi del, ki ga 
predstavlja zgornja polovica lista, je bil zgotovljen iz ploščatega paliča-
stega železa. Obu ta dela sta bilu sestuvljenu z železno prevleko, ki je 
bila naknadno vkovana v zobce. Tudi pri tem primeru je bila ostrina 
kovana kakor pri nožih navadne izdelave. Glede na samo konstrukcijo 
noža je'bilo moč ugotoviti, da sla vdolžni kuneluri bili točno na mestu, 
katerega je obsegal nazobčan del spodnje polovice lista. 

Ker je za sedaj ta primer tehnike izgotuvljunja nožev edinstven, se 
v splošnem postavlja vprašanje, od kod je ta nož prišel na nekropolo na 
Ptujskem gradu. Kavno tako se postavlja vprašanje, zakaj so na njem 
uporabili to tehniko. Poleg tega pa odpira to odkritje vrsto problemov, 
ki nikoli do sedaj niso bili dotaknjeni pri obdelavi kovanih predmetov 
te zgodnje periode slovanske materialne kulture. 

Ce se ozremo nu dosedaj znano pojave damasciranja v splošnem 
v zgodnjem srednjem veku, vidimo da so bili v glavnem ugotovljeni na 
orožju iz krogov germanskih narodov in sicer na zahodu med alaman-
skimi najdbami.« v naši bližini — na vzhodu pa med germanskimi najd
bami srednjega Podonavja7 ter vzhodnih Alp.7 a Kakor v enem, tako je 
tudi v drugem območju damasciranje bilo uporabljeno pri mečih. Pri či
ščenju teh predmetov iz damaščanskegu jekla8 je bilo moči ugotoviti, da 
je prav na mestu, kjer je bilo izvršeno damasciranje, potekala vzdolžna 
kanelura, podobno kakor tudi pri našem nožu. Glede na pogosto uporabo 
tehnike damasciranja no mečih pa tu za sedaj ni ugotovljena na skrama-
suksih bodisi v slovenskih, bodisi v germanskih skupinah, ki zelo pogosto 

iti ^ 0 , r ^ l ' c . - l : - S , U k r u ? l o v ' ' n ^ u nekropola na Ptujskem gradu, Ljubljana 
' t k t 1 ' - Ч *Hr.w,lu» ! t obrnuti aa 180° _ dalje Korošec J. 1951). 

Obranjenu dolaum 1?,3 ta šumua 0,43 eni 
/ .un i u? r u e , r h-^as а1мп«имсис CïToborfeid van Biilach, Basel 1953, 51 
(dalje Werner 19̂ >) - Werner J., Dus alamauisclie Gräberfeld von Mündel-
heatm. kullmiinz/Dpf 1955, 8 (dulje Werner 1953) **™ia ^оп đaunaei 

' Lwledbatier-Ori'l H., Linss-Zizlau. Dus buireràsahe Gräberfeld an der 
iTttuimmitpduinc. Wien-München 1962. T. 40 spodaj in T. 1, srob 7 si i T 4 
grob tó «1.2, Г. 9 «„ab 96 si. 1 (dulje Ladinbuuor-Orel . * ' ' 

» ' " " V 1 " " t o p o l i ki-unj-Ujh odkriti meč je daniascdraii. 
im«t, J Ä i T J 0 V ' a w * e , a n i ! h . v *çj, tcahmdkû, veliko večje «evalo, kor se 
Sri A i » ' 2 t f f ' popolnosti «vedel, da se aie bi uničila nožnica, ki je 
pre tukàinJi aneäi.h boguto oniunmcuit/iirumu (Werroer 1953, str. 51). 
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spremljajo omenjeno meče v grahovih. To pu še holj p o u d a r j a posebnost 
tegu pojavu pr i nušem nožu. 

Mnogi znanstvenik i , dotikajoč se pojava lehnikc dumusciranja na 
germansk ih mečih, pr ipisuje jo tej zahoden izvor,* upoštevajoč pr i tem 
tako obliko ročaja, k a k o r b r a n i k a na meču. 9 a Poleg tega j ih pr i njihovih 
sklepih ravno t a k o vodijo ostali e lementi , ki v grobnih celotah spremlja jo 
te meče. 1 0 Medtem pa nu našom nožu n i m a m o p o d o b n i h elementov, kot 
so ročaji na g e r m a n s k i h mečih. G l e d e na os tanke lesa na kovinskem 
jezičku za ročaj in glede na druge m o m e n t e " je n a š nož mora l imeti 
ročuj, kot so bili v n a v a d i na ostalih p r e d m e t i h te vrste. 

Med s lovanskim grobnim mater ia lom večkrat na le t imo n a m a r s i k a k e 
predmete , ki so bili v s e k u n d a r n i uporab i p r i Slovanih 1 * iii ki so bili v 
posameznih p r i m e r i h celo prede lan i . 1 3 T a k o bi mogli domnevat i , d a je 
mogoče bil tudi nož iz groba 155 izdelan iz k a k š n e g a kosa germanskega 
meča. Tej hipotezi p a nasprotu je jo n a p r v e m mestu vzdolžne kane lure , 
ki so bile na našem nožu mnogo ožje od onih na g e r m a n s k i h mečih. 1* 
Poleg tega, a k o p r i m e r j a m o očiščene meče z naš im nožem glede na 
način da'masciranja, o p a ž a m o , da sta v ta n a m e n na mečih bili nazobčani 
ohe polovici lista, 1 5 m e d t e m ko je n a n a š e m nožu n a z o b č a n a samo spod
nja polovica, z a r a d i česar je d a n m s e i r a n o polje ožje, a s tem v zvezi sta 
ožji tudi nekdanj i vzdolžni kane lur i . 

Poleg tega vidimo, d a so to tehniko uporabl ja l i v g lavnem n a pred
metih večje vrednosti . Kl jub temu že sam nož, posebno p a še naš iz 
groba 155, ni predstav l ja l n i k a k r š n e dragocenosti , temveč je s p a d a l v 
vrsto n a v a d n i h p r e d m e t o v kot p o t r e b š č i n a za vsakdanje življenje. Iz 
teh vzrokov l a h k o sodimo, da takšne tehnike ni bilo v r e d n o uporabl ja t i , 
ker je zahteva lu precej k o m p l i c i r a n postopek. S a m o damasc i ran je je 
imelo to lastnost, da n a r e d i p r e d m e t prožen ter istočasno t u d i odporen, 
k a r je za meče glede na njihovo dolžino nujno pot rebno. Vsi ti pogoji p a 

9 't'inciti Orelovu. ko omanju to te.li>niiko, sodi da je njono izipopolnjevanje 
trubu iskati na zahodni, kjor je že bila znana v rdim s kom času (Ladeaibau&r-
Orel. str. 62). 

" a Petersen J. Da merske ViikLngesverd, Kristliaraa 1919. 
1 0 Kot nipr. Idiimika odtiskovanja ma garnituri -predmetov iz groba 7 v 

Linz-Zizlau. za katetro Orelovu motni, da so to fedelkii. bajuvarskih delavnic 
(il»id. str. 86). 

11 HUMIIO tako kot brunik, kii ga gotovo mi iiinel, lin hudi nd iimel drugih 
prkiutkov, kot jih iimamio v рлмгооги germanskih grobov. 

12 V tum priimeru je interesaiilen grob št. 5 liste nekropole. Tu je upo-
ruiblieii torq u is s priveski, od kuiemli sta dva verjetno fragmenta •prazgodo
vinske spiralne zuipcstiiiiee ter ulruin. titpitiein za periodo selitve narodov. Ta 
/.udnjii potrjuje huaii, da groib ne ipniipadu prazgodovinskemu času. Skrabar V., 
Dus frulimittelalterlie.lie (Jriibeirfcld auf Schloss Oibenpettau, Zeitschr. d. Hist. 
Vor. für Steiermark, VJll/"\ Oiuz 1910. str. 3. T. V, 67 (dalje Skraibar 1910). 

13 Verjetno •пшгшпн k prod<cluiniiiiu ipredmetom prišteti na prvem mestu 
steklene jagode, k/i so jih Slovani izdelovali dz ostankov antičnega stekla. 

M Širina kuneluire nu germanskih nioöLli ie ca. 1.7 cm din še več (Laden-
buiKn-Orel str. >0 in Werner 1955, str. 8), niedteun ko je na našem nožu bdla 
širina eu. 0.5 cm. 

J 5 Ludenibauer-Orel T. 40 spodaj. 
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niso potrebni nožu, ki je bil, čeprav nekoliko daljši od ostalih, glede na 
dolžino meča še vedno kratek. 

Лко na koncu vzamemo kot gotovo dejstvo, da moramo iskati izvor 
takšnega načina izdelave v krogu zahodnih delavnic, kakor v znanstveni 
literaturi mislijo, bi morali predpostaviti, da je tudi naš nož bil tam 
izgotovljen. Toda ker med ostalim gibljivim gradivom v krogu karan-
tansko-kottlaške skupine ne nahajamo nobenih ustreznih drugih ele-
mentov,1" bi bilo težko sprejeti hipotezo o importu z zahoda. Končno ne 
smemo pozabiti, ne glede na ustaljena mnenja, na velik pomen, ki ga je 
imelo področje srednjega Podonavja pri formiranju raznih kulturnih 
skupin zgodnjega srednjega veka, katerih vplive pa nahajamo na precej 
širokem območju. Ker je prav to področje posredovalo razne tehnike za 
izdelovanje predmetov od antike dalje, je moglo ravno tako v kovaški 
obrti poznati tehniko daunuscirunju ne glede na etnični krog, kateremu 
jo pripisujejo. Glede na to, da so si karantanski Slovani ravno tako pri
svojili marsikatere starejše in istočasne tehnike pri izdelavi svojih pred
metov, lahko domnevamo, dn so prevzeli tudi tehniko damasciranja. 

Poleg teh vprašanj o izvoru takšne tehnike izgotavljanja orožja, 
kakor tudi o mogočem izvoru našega noža, se vrinja med ostalim tudi 
vprašanje kronologije ali njegovega datiranja ter njegov odnos do 
ostalega materiala, odkritega v grobovih naše nekropole. Ako upošte
vamo datiranje damasciranih mečev na zahodu, vidimo, da segajo največ 
v Vil. stoletje in v nobenem primeru ne prehajajo v VIII. stoletje.17 

Tu dutacija je napravljena na temelju inventarja bogatih knežjih gro
bov, kot so umbi od ščita, dalje tavziranih zaponk in jezičkov, katerih 
ornamentika sovpada z ono na mečih, ter tudi na bazi drugih nakitnih 
in podobnih predmetov. Poleg tega se to datiranje približno ujema tudi 
s časovnim opredeljevanjem analognih grobov v srednjem Podonavju. 
Glede na neke druge in tudi arheološke momente, s pomočjo katerih 
se opredeljuje vsa nekropola, v katere sestavu so takšni grobovi, so 
stavljeni v periodo, pri kateri se kot gornja meja jemlje leto 700.18 S tem 
bi bila približno po današnjih izsledkih postavljena tudi zgornja meja 
izdelave ter uporabe takšnega načina kovanja in varjenja v istem času. 
Ker smo dognali, da nož ne bi mogel predstavljati kosa, ki je že bil na
menjen za neki drugi predmet, je s to datacijo delno omejen tudi čas 
njegovega nastanka, tako da ga moremo na temelju tega pripisati času do 
okrog leta 700. Ako na koncu vzporedimo ta čas s kronološko oprede
litvijo materialne kulture karantauskih Slovanov, spada ta nož v njihovo 
starejšo ali pa v prehodno fazo kulturnega razvoja, ki sta poleg tega 
tudi na nekropoli na Ptujskem gradu dobro zastopani.1 9 

" Korošec P., Poskus deMtve slovanske materialne kultirre na področju 
Kairuintanđje, Zgodovinska časopis XV, Ljubljana 1961, str. 1&7 (dalje Korošec 
P. 1961) 17 Wcnnar postavlja dvorei/jnc meče v daljši časovni razpon ta sicer od 
sradiinc VI. A> êruige polovice VII. stoletja, tj. v meroviimško periodo (Werner 
1953. 67 si.). 

,N LudeniLmiior-Orel, str. S5. 
" Korošec P. 1%1, str. 160 kakor nekatera dimgi grtìbovà, kli tukaj niso 

uporabljanji. 
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Vsi IttkSiii moiiH'iili vnaSnjo zopel novo luč v kulturno dogajanje 
uit področju vzhodnih Alp. v času starejše slovanske zgodovine. Glede 
na io, da nam je za to periodo zelo malo znanega o delavnicah, katere 
HO izdelovale predmete zu vsakdanjo potrebo, nam ta nož pravzaprav 
govori o razvitosti kovaške obrti na področju Karantanije, ki je glede 
na stalne borbe in tuje/ pohode čez to in sosedno področje morala imeti 
določen vpliv tudi na razvoj izdelovanj« orožja. Zanimivo je. da so pri 
tem prevzemali tudi nekatere tehnike, ki niso imele svoj izvor v slo
vanski obrti. Podoben sprejem lahko sledimo ludi v drugih obrtih kot 
so tehnika odtiskovanja pri nakitu, izdelovanje steklenih biserov in 
podobno. 

IME TECHNIK DES >DAMASZI KRENS* AUF DEM SLAWISCHEN MESSER 
AUS DER NEKROPOLE AUE DER BURG ZU PTUJ 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

In diesem Artikel bespricht (lier Autor das Messer aus Or ab 155 der 
Nekropole auf der Bn'rg /JU Ptuj.4 .bei dem es sieh mieli dem Konservieren1 

erwies. da(i es lin <leir Technik des Duminszlierens ausgearbeitet w»r.s Diese 
Technik ist bisher 'bei chin slawischem gewöhn liehen Messern wie auch bei 
dein Koniiofniesscrn weht bekannt.» sondern nur boi don Schwertern von ger
manischem Charakter."-' Da diese Technik inuir besi den langen Waffe« ange
wendet w-uwclc, mm sie elastiiseh zu machen, stellt sich uns die Frage, wieso 
sie toeï eiinem Messer angewandt winde, das relatii.v kurz ist.5 Ebenso recht
fertigt aneli (kie Eowni unseres Messers so eine kostbare Technik nicht, wie 
das der Kall ist 'beri den germanischen Schwertern.8 Gegen die Annahme, daß 
wii'r es hier inlit 'der sekundärem Uminrlbeituing. ciimes anderen Gegenstandes 
oder eines Teiles davon («les Schwertes) ии timi halten, spricht die Tatsache, 
(lull das Dnmasziieruinigsfeld an Schwertern breiter ist. weil beide Hälften des 
Blattes geztiihmt sind,111 wahreiwl bei dem erwähnten Messer narr eine Hälfte 
gozailmt ist. Dodi trotz der heute noch litichi gelöstem Frage über den Ur
sprung dieser Technik auf dem Messer in Ptuj. gewährt es einem sicheren 
chronologischen Zeitpunkt für die Datierung .des Grabes, in denn es gefuindeii 
wurde. Weil die Zeiitgremze der Datieruiiig der Danuiszenerschwerter imi 
Westen iiimtl im nuittleireui Douuwngebiet nicht ins Vili. Jahrhundert über
geht,17-18 ku.n.ri niiOTi die Entstehung dieses Messers uin'gefähr in dieselbe Zeit 
setzen. Mit Hinsieht auf die kulturelle iimid chronologische Einteilung der 
materiellen Kiultir-r der KaranUiiiuischcm Slawen fällt die Zeit der Herstellung 
iinid Verwendung des Damnststuihls zuisuminiciii mit der Periode der Karan-
ttHiiischea und deir uiberganigs-rvultungiruipipe imi Ostalpengebiet, die beitle 
ebenso noioli im der Nekropole umf der Burg zu Ptuj vertreten sind.18 
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B o g o G r a f o n a u e r 

VPRAŠANJE SREDNJEVEŠKE ETNIČNE STRUKTURE PROSTORA 
JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NJENEGA RAZVOJA 

1. Terminologija in osobina oojmon 

Vprašanje etnične strukture je kakor v drugih obdobjih tudi v 
srednjem veku — v marsičem težje na ozemlju, na katerem se je po 
zaključku oblikovanja narodne zavesti v modemi dobi razvilo več na
rodov, kakor na ozemlju, na katerem se je v tisoč- in večletnem razvoju 
razvil en sam uurod. čeprav iz različnih korenin in sestavnih delov. 
Vprašanje zahteva pri obravnavanju toliko večjo vestnost, kolikor bolj 
so ti narodi sorodni — s tem namreč odpadejo pri njihovem razlikova
nju naravni etnični kriteriji (zlasti jezikovno razlikovanje) — in na 
kolikor širšem vmesnem ozemlju se je njihova preteklost prepletala med 
seboj. Z vnašanjem sodobne vsebine (in elementov narodne zavesti) v 
glasovno iste izraze preteklosti, s katerimi označujemo tudi danes razne 
etnične skupine (narod, imena konkretnih narodov itd.), se je že tako 
težko vprašanje pri premalo vestnem in teoretično nerazjasnjenem raz
iskovanju le še bolj zapletlo. Na takšno neprečiščeno razumevanje 
pojmov se je v preteklosti le prepogosto opiralo dokazovanje o geo
grafskem razprostirali ju tega ali drugega današnjega naroda (in njegove 
pravice do te ali druge pokrajine). Tako so se vprašanja treznega znanst
venega uiinlizirunjtt prepletula s čustvenimi stališči političnih teženj. Io 
se je kazalo v zgodovinopisju zlasti v sistematičnem in zgolj faktološkem 
zbiranju podatkov o pojavih imen današnjih narodov v različnih po
krajinah, ki ga ni spremljala analiza, kaj takšna imena tu ali drugje 
pomenijo.1 v jezikoslovju pn v težnjah, prenesli ob analizi tipov krajev
nih in osebnih imen današnje narodnostne enote v začetno razdobje 
nastajanja narodnostnih skupin pri Slovanih.2 Takšno nerazčiščeno 

1 Primi. V. D c n i é . O snpskom imenu u Staroj SrWij.i i Makedoniji. 
Beograd. НИ4 isM, O snpskom imemiu '|x> zuipuKliinijcm кгајелшпа našega na
roda. 2. ,iznl.. 'tìeojpraid t9t4; V j . K l a i c . Hrvati i Hrvatsku (Ime Hrvat u 
povii jesti slavenskih inuiroda), 2. -r/A., Zagreb 19M); а n o n ini n o . Makedonskite 
slavij«!« SÄ ll>al>gari (svidetelstvu i dokumenta), s. I., s. a. (193T?) ira sharia 
dela. 

s |. S t a n i s 1 a v , Sluvcinskv juh v strexlovekii 1—11. TiiTČiianski bv. Matr-
tiiii, 1'HS; listi, Dejimv sloveinského jazyku I. 2. imi. 1958. 155—212: A. I s a -
c e u k o. ju/vk a pàvod frwiìnskyeh pamiiatok. Bratislava tl>4>; E. P a u 1 i n y . 
Ktinologickv vvvjin shiveiiÄnik Bratislava 1%V 1. P o p ò v i e . Geschichte 
der sei-bokioatdseheui Sprache, Wiesbaden 1%(), 2')--44; gl. za druge podobne 
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upornim terminologije ki moro vzbujali vsaj dvom o pravi lnost i misli, 
ki se skrivajo za stavki - srečujemo še vse do d a n e s v del ih s področja 
etnografi je in filologije, pa tudi zgodovinopisja. 3 

Pri tem v p r a š a n j u se spr ičo vsega tega še ostreje kot n a v a d n o 
postavl ja zahteva, da mora zgodovinar uporab l ja t i le po jme z raz
čiščeno vsebino in njenimi d imenzi jami za dobo, o k a t e r i govori. Tudi 
izrazi »narod, l judstvo, pleme« (lat. nat io, p o p u l u s . gens: grš. бгјџос, etfyoç 
yévoç: v srednjeveški nemščini vole. s tam, v 14. st. t u d i n a t i o n ; itd.) 
spada jo med števi lne družboslovne termine, k i so v preteklost i spremi-
njnli svojo vsebino in pomen. Seveda je jasno, da v srednjem veku ni 
mogoče povezovati s temi izrazi m o d e r n e opredel i tve n a r o d a (npr . »zgo
dovinsko nasta la , s ta lna skupnost jezika, gospodarske povezanost i , 
ozemlju in duševnega ustroja, ki se izraža v posebnost i ku l ture« ; 4 manj 
precizno »specifična skupnost , nas ta la n a podlagi d r u ž b e n e del i tve dela 
epohe k a p i t a l i z m a , na s t rnjenem ozemlju in v okviru s k u p n e g a jez ika in 
bl izke e tnične (sic!) ter k u l t u r n e sorodnosti sp loh«: 5 »po jeziku, tradici j i 
in pol i t ični zavesti povezana človeška s k u p i n a kot geografsko omejena 
enota«:« pr i tem se pojavl ja jo bolj »objektivne« opredel i tve in pojmo
vanja s težiščem na jezikovnih skupnost ih, ter ^subjektivne« s težiščem 
im »narodni zavesti ali n a r o d n e m čustvovanju« p r e b i v a l s t v a določene 
države ali ozemlja, medtem ko se opredel juje kot bistvo nacional izma 
»zavest o razl ičnem znača ju razl ičnih n a r o d o v in želja, pomnoži t i nji-

leopije in. k o n c e s i j e Л. Ki. h a t , Slovene mdducjval History.Selected «»dies . 
New York - Wwskiingtoin 1962. The Monuments of Frdrarog, 1/4-125. TuЉ do
kazovanje J. Z aii-mo v u , l>iie bulgarischem Ortsnamen auf - e s t aus a t j 
umd Uvre Bedeutung Mr di« Siedlumigsgesohiielite der Bulgaren widen Balkan-
lamdem. Tiniguistome bnlka-miifue IX. 1065. 5-80. .predpostavlja Ustrnoi/.apazenn 
(•in .neobruviimivainü) prohod ml töparwmasttöniih dejstev do k a . t e f ° " J ' ? . * Д * Л ; 
u j e g n .pojmovanja, ki stoje — v delu samom nevidna — kot KKr.lJòUUM 
pred koiienimii södibaimii. 

» Zu filologe priiim. (»p. 2: za etmogroife macin obravnavanja pri B. 
. I) r o lun j n k o v i i e . Etnologija mairoda Jugoslavie. Prvu deo, Beograd 19*0. 

<U -KW- /n zgodovjmarje — le kot onoga od mtruimerov. ki niso redka. -
I, II u v I i k Veliikû Morava а stredoevrapšti Slovane, Praha 1964. JM wiaten 
del tu str. 449-464 navedene llMaratuTC. Podobne pojave srečujemo tudii j ne
katerih n.vvejših delih «holgairskoga zgodovinopisja glade Slovanov v Make-
«ItMHirn: lako npr. .piti V. T a n k o vil- Z alimi o v i , Naisestyaja a etmceskite 
pnoiiiwnll 'na Bulkui.uite, Sofija 1966. 75-79, ki omenja Makedonijo kot del 
ii,L'(>/.ah(«li...e Bolgarije im Slovume v Makedoniji ihn Allhamuja kot del »bolgar

ske .skii.piine (.»ni skiiipamj.il te virsle /. jeaikovune .podobnosti ma etraeno pri-
nadutost bi mogli niu tisti ivuttn /.uitnemjuti ivpr. tonrain »vzhodnoslovaiisku 
skupina» z oanaebo »iruska skuipimtu liln pod.). P.wmeje se bomo dotaknili rudi 
Se koiweipdij D. Angelov«, kii spadajo v isto vrsto sklapanja. 

» S . p e r a n s (E. K a r d e l j ) . Razvoj slovenskega narodnega viprrašamja, 
Ljiilbljnma 1939. 27 (rpo J. V. Stalim. 1913, gl. Soflimeniija 2, 1946, 296). 

» E. K a r d e l j , n. d., 2. iizd.. Ljubljana 1957. 34. 
• K. D. B r a c h e r , v Fischer Lexikon 2. Staat wind Politik, 1957, 198: 

eine durch Sprache. Tradition mmd politisches Bewustseim zusammemhangemide 
Memsahongrutppe als geographisch .umgrenzte Einheit; shano t . B a y e r , 
Wörterbuch der Geschichte. Stuttgart I960. 546 si., z razlikovanjem subjek
tivnega im objektivnoga pojmovainja. 
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Uovo moč. svobodo in blogoslanje. vkl jučno last noga «roda« itd.). 
Vendar pa je očitno, da so v navedenih opredel i l vali. ki U j ih seveda 
mogli še močno pomnoži l i , poleg izrazito družbcnozgodovinskih in na 
moderno zgodovino navezanih e lementov (zlasti »narodne zavesti« 
in n jenih podlag) tudi takšni e lementi , ki so zvezani že s samo p r i 
r o d o človeka kot takega (zlasti jez ikovna skupnost preb ivavs tva na 
določenem ozemlju). 8 Spoznanje tega raz l ikovanja med človeškimi skup
nostmi je gotovo že p r a s t a r o in se zato tudi v srednjem veku postavl ja 
vprašanje, k a k š n e pojmovne kategori je so teda j poznali za povezanost 
človeških skupin na tej podlagi in k a k o da leč so se te kategori je v 
fevdalnem obdobju že razvile in uveljavile. 

Pred stikom južnih Slovanov /. izročili m e d i t e r a n s k e civilizacije, 
ki so jim jih posredoval i , preoblečene v k r š č a n s k o obleko, največ južni 
in zahodni sosedje, so bile povezave te vrste pr i njih omejene vsekakor 
le na p 1 e m e n s k e skupnost i (etnologi opredel juje jo to npr . »vetje šte
vilo druž in, rodov ali vaških skupnost i , ki imajo isti jezik, podobne 
ureditve, navade in običaje in so v svojem rodbinskem a h rodovnem 
j e d r u s k u p n e g a izvora«, ali - skupina, ki je samostojna v gospodar
skem pogledu, govori isti jezik in živi na e n a k n a č i n . . . pojem sam na 
sebi ne vsebuje n ikakega poli t ičnega e lementa« : za dobo presel jevanja 
narodov je »gens hkrat i tudi poli t ično telo«, sicer p a velja: »ce označu
jemo zavesi o s k u p n e m izvoru kot poglav i tni kri teri j e tničnega mišljenja, 
se zdi oprav ičeno uporab l ja t i pojem pleme le za e tnične enote«, ki niso 
nujno tudi »polit ične skupnosti«)." O d st ika s s tar imi civil izaci jami, 
izraženega v nasta janju poldržnvnih in d r ž a v n i h oblik ter v širjenju 
krščanstva, se razšir ja jo med južnimi Slovani v tem pogledu pojmovanja 
tedanje zgodnjefevdalno in fevdalne Kvrope. zvezana zlasti s termino
logijo, k a k r š n o za e tn ične skupnost i uporabl ja Biblija. Zadnje velja se 
posebej za vse p isane spomenike, ki so se nam ohrani l i skora j do konca 
srednjega veka. saj izvirajo pri južnih Slovanih skoraj do konca tega Q 

obdobja tako rekoč izkl jučno od d u h o v n i k o v in se v njih pogosto zelo 
izrazilo občuti terminologija Biblije. 1 0 

7 P r H e r t z Nutiion, ivnfiiamnle Ideologie, umi .Nationalismus, v Gruiral-
l.e^nhff«. 'der Gesehiid.te. Bortel.mans Vorl. Gütersloh. 14(4. 2*3--'»- ^ ' « 
lanogo .(«v.omiosbi iposvoču tem vprašanje»» tudli L. I, e .m l> e r g , INataomttas-
iHiis l i%4 16—20. W—226, II. 1<X>4.. 2»-^2.. 

» Za tako ruKliikttvonjc frtm. l ir . I) u r d « v . Osnovmn .istomsko-etmcma 
|»itttiiia u ruizviitku iuanoslovensk.il. nairodu do odmizov trnja nacija. J regle«. 
Sain.je.vo. 411/2. 1060. l - П , :rn 11 luga erkve u startjoj i s t oni.|u srpskoj,' naroda. 
Sroroje-vo lOM. П — % . Ista vlprašmnja Ulmivmava tudi UMiiUVrg. n.d. 11. >4—4>, 
vendar preteraio z dnnngaeni'li stallia sKWloUmeiga sveta. _ . . _ . , . .„ ,„ 

" H T r - i m f c o r n . Lelunbiieli der Völkerkunde, •>. izd.. Stuttgart 1«»8. 
176 s|. ; K u j B i -r k e t - S m it h . Pu tovu k u I hm-, /aprçib 1460. 278 : A. M o r e -
G. D a v v , Des elans aux Knupires. v l/Bvtohitioii de 1 Hii-maniite VI Pans 
P>23 1 — t'v>- H \ V e . n s k u s . Stuinimeshïlduiig mind Verfassung (Das Werden 
ilcir'f.riimittèlolterliiichein giwtes), Köln-Gra/. t%l . o pojmu 1—112: «a .marksi
stično teorijo Pr. E n g e l s . Dor Ursprung der Pamulie. des Privateigentums 
ami des Staates. Marx-hlnpels. Ausgewählte Sdmiftem nui zwea В а ™ о п - "• 
lierlin 11Лч, 2^4-275; J. A d a n i u s, Polska team ja rodowa. Lodz 1958. 

1 0 N R a d o i è ù é . Dnwsrviefnio i diržuvmo iiredjeiiie kod Snba u ranom 
srednjem veku. Glasnik SND XV. 1'Ш. 21 (za Barski rodoslov); premalo 
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V Vulgati sc u p o r a b l j a l a izraza »natio« in-»pons« (zlasti v množini, 
gen tes. polog gentiles) unvudiio za pogane, »populus« za »izvoljeno ljud
stvo« in po (eni vzgledu poslej Indi za kr is t jane. Izraz »populus« (poleg 
njega indi »gens«) se uporabl ja po tem vzgledu v p r v e m obdobju sred
njega veka za poli t ično l judstvo (vojsko, zbore p o l n o p r a v n e g a prebi
valstva, zbore pr i volitvi ali kronanju kral ja itd.), nat io (in gens) p a 
se uporabl ja pr i označevanju p lemenske s t r u k t u r e in p lemenske p r i p a d 
nosti. D o konca srednjega veka p a se je — potem ko so začeli uporabl ja t i 
pojem »natio« ob del i tvi univerz i te tnih š tudentov v korporaci je s tem 
imenom ter ko se je od 1273 n a p r e j uvel javl jala deli tev v več ;-nationes« 
na cerkvenih zborih, o b a k r a t v vse večji, č e p r a v do konca lie povsem 
jasni in dosledni povezavi tega izraza z jez ikovnimi s k u p n o s t m i - -
na evropskem kont inentu vsebina poglavi tnih izrazov (natio iii^ po
pulus) spremeni la in delno celo zamenjala . P r e m i k vsebine k a ž e že 
dejstvo, da se uporabl ja po nemških knezih I. 1454 izraz »nemškega 
j e z i k a « v označbi cesarstva, za k a r se 1. 1486 u r a d n o uvede naslov 
»rimsko cesarstvo nemške n a r o d n o s t i « (der deutschen N a t i o n ) . Iz
raz »natio« pomeni svobodno in suvereno d r u ž b e n o skupnost , zaradi 
česar pogosto obsega ta izraz le vladajoče razrede. Populi l? (od tod nem. 
Pöbel, ungi, p o p u l a c e , v naših pr imorsk ih mestili ne le popolani , marveč 
tudi vsaj nova vsebina izrazov p u k in pučani) p a zajema (enako kot 
nem. Volk) lé nižje razrede tako d a ima izraz m a n j v r e d e n in prezir
ljiv smisel . " V terminologiji ogrskega d r ž a v n e g a p r a v a so ostali — 
spr ičo izredno velikega vpliva p lemstva v d r ž a v n i uredi tv i — do konca 
srednjega veka in še n a p r e j k a r trije izrazi (populus [po Verböczyju 
velja razumet i pod tem imenom s o l u m u i o d o . . . quoslibet Nobiles, sed 
non ignobiles]. natio in gens); za podre jene nesvobodne sloje so uve
ljavili ime »plcbs«.1 2 Podoben razvoj je mogoče — m u t a t i s m u t a n d i s — 
sledili tudi p r i terminoloških p r e m i k i h v srednjeveški in m o d e r n i gr
ščini. Medtem ko je Konstant in P o r l i roge net os v svojem opisu »obredov 
b izant inskega dvora« uporabl ja l ime ођцис za organizaci je, ki so imele 
vsaj neko vlogo v pol i t ičnem preds tav l jan ju n e k i h vpl ivnejš ih delov 
bizant inskega mestnega in v manjš i meri podeželskega prebivavstva . 
in medtem ko mu pomeni izraz /.rtoç isto kol cP(0,naioi (čeprav se res že 
razlikujejo vplivnejši in p o l n o p r a v n i ljudje kot ло/.Ттш od »navadnega 
l judstva« — y.tui'ôç kaoç), v istem času pa se uporabl ja jo izrazi yéi'oçin 
HVI-O,ZU označevanje tujih p lemen ali v množini tdvi} tudi kot sinonim 
za tiiiijßaiHH, je v novi grščini p r a v obrat no. Tu pomeni tfrvoç naci ja. o»),«oç 
občino ali l judstvo. À«óg l judstvo ali množico l j ud i . " 

upoštevano npr. M. H o l I n u n i . Der Boigni.ff ..populus« in der Convenrsio 
Rngoai-ionim et Carunlinioriiun. v Cyrillo-Metlioeliana. Zur Frühgeschichte 
ChnistenImus luli den Slaweui S6V-t4b\ Köln-Graz. 1%L Ibi —15". 

11 J Sc h in i d - A . S l e u m e r . Kiirclieiilateiiiiselies Wörterbuch. Lim
burg t'>26. 35-1 (gens, gentiles). 5Sl> (natio), (»IS (populus); Fr. Hertz. Grun-
begiriiffe . . . . 243 si. , „ 

'-' V. M nž u runi i ć . Prinosi za hrvutskii pravno-tpovjestTia. rjoennlc. ua-
greib 1'Ш 1922. П6. ^ r , „ . , . 

13 C o n s t u n t i a I' o r p h v r o g è n è I e . l,e [«vre des Cereinoins par 
A. V o g l . Paris, ll/l. TT ST. 11/2. 82-S-t. !(><>: J. k. M i t s o t a k ,i s . 1 asclien-
VVÖTtcrbueh NeuffriediiscIi-De-ulseli. 4. li/.t!.. Iic-rlii.ii 1433, 269, 314. 5%. 
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Terminologi ja naših domačih virov in virov o naš ih n a r o d i h v 
srednjem veku glede teh v p r a š a n j ni s i s tematično p r e i s k a n a , vsaj ne 
v večjem obsegu. 1 4 Kot zasilno nadomesti lo za t a k š n o preiskavo, ki bi 
morala s p o d r o b n o anal izo zajeti vse vire in bi brez dvoma p o k a z a l a 
koristne rezul ta te (posebej pr i cerkvenoslovanskih tekst ih, za k a t e r e 
so ohranjeni isti ali vsaj zelo sorodni teksli v grščini ali lat inščini), 
moremo uporab l ja t i predvsem razl ične slovarje: poleg teh se moremo 
opreti le na nekatere delne o b r a v n a v e te terminologije in njenega 
razvoja. 1 5 

Izraz нарОД-к se uporabl ja v cerkvenoslovanskih tekstih za rod (ge-
П118,ус)'Оч). l judstvo (df//(ob\ tako izkl jučno v Klocovem Glagol jašu: po-
pnlus : včasih tudi zaRtVi'oç. k a r pa se tudi z preva ja газик-ћ, страна, род*к, 
л»ДН1). p a t u d i množica ( turba. ir / ïoç, n/S/Ov;) in ljudje (homines àv&nco-
m>i). V srbskih spomenikih nnlelimo v Sa v i nemi življenjepisu Štefana 
Nc.mnnjc na la izraz tudi kot na ime za udeležence državnega sabora 
ob umiku Nemanje s prestola. V D u b r o v n i k u ga uporabi jo včasih tudi 
v zvezi z etničnimi imeni (y т у р Ц * ^ H стр©и,ИНсХ> H K HH-fc)fk нароДфО, 
toda š irša zveza kaže. da gre za pojem d r ž a v e in ne n a r o d n o s t i. 
Pač pa se uporabl ja pr i preva jan ju Biblije ta izraz tudi v s'iiiislu politič
nih ali jez ikovnih narodnostnih enot; v e n d a r je zveza z etničnimi označ
bami knj iževna in se --• izven nekater ih mest v Bibliji in za vsakdanjo 
terminologijo — pojavlja šele od okr. 1600 naiprej: >u narodni јеш pje
smama ne nalazi se npr . grčki, turski narod, nego: C i c i . Turci itd.«. 1 6 

Podobno mnogoznačen je izraz ПЛ1МА. ki pomeni n a v a d n o skupine, 
povezune po razl ičnih s topnjah sorodstva (od d r u ž i n e p r e k o — naj
večkrat d innst ičnega — rodu do plemena), večkrat tudi človeški rod kol 
celoto, le iz jemno p a se uporabl ja za e tnične (polit ične ali jezikovne) 
enote, npr . «plemena sr 'pskngo*. »plenic bl 'gorsko. ellinsko« i td. 1 7 P r a v 

11 Pniun. op. 10; mlitd pni S rinili niti ipni Hrvatih sisieinatiičma preiskava 
š<* n,i nI I i zadela — miti s strami zgodovinarjev miti s širnimi sociologov; še 
največ* je v leim pogladili opravljamo pni tilovoinili — èchidi aie za vse 
skiii]M'iii- ' virov - - ilo 18. stoletja s stirami liiteranne zgodovine rim filologije fel. 
op. 21 do 25). I.. Ha. v l i k . (lens Maravopiiim (Po/mâinky k vyvoji goules 
u Slovanu). Sliâ/uiliec 1946— 1965, lìmo 1966. 99—115, je sicer lii/.pisal števiilne 
podatke te vrste (<!« 9. st.) tudi «a južno Slovane, vondiair pa. mi pristopil k 
njihovi aiiializii. 

" Priiii. v toni ipmglediu vKonmi slovwr k izdaju Clozmmis. izd. A. D o 
s t n I, Praga 1959, 513—398; za suhsko knjiižcvmtost še vodno I). D a n i č i č , 
Kjučmik ite knii'ževuvi'h starinu srpskiiili I- III, Beograd 1863—1864, uporabljen 
tritili v l''r. IVI li k I o sli c h , Ix'xiieoii palaooslovem.ico-graeco-laiiniiim. 2. ivzd., Du-
nuj 1862 -1865, hi pni V. Mu'žuramiiću («p. 12): Rjočniik liirvatskog ili srpskog 
je/jika, i/.d. JAZU, гииШим zvtv.k'i; gl. tinnii slovarske pnispevke pri V. J a g i ć . 
l'-nsti'liiingsgesdi'klile' der kinliensluviischeiii Sprache. 2. ii/xl., Berlin 1913. 
281-479. 

•• Fr. Miiklosich, 4.11; Daniiàié. Il, 122; Wjctimik . . . VU. 586—590; V. Ма-
žurtmic, 715 si. N. H a d o j f i i ć . Teoctosijevii poggili na .društveno i državno 
iirtxljeiije Spini je, Ljubljana 1931, 55 si. (narod = gotovo listo što i množina). 

" Kr. MikUvsich 571; Dantòié. 11. 162; l l i jcô iuk. . . X. 1931', 58 -41 ; V. Ma-
itiranic, 935—942; gl. k lamu Se (). M а л d i ć , Bralstvo u ramosredojave-
kovnoj Hrvatskoj. HZb V, 1952, 225—298; N. K I a i ć . Postanak plemstva »dva
naestoro plemena kraljoviiine Hrvatske«. HZib XI—XII, 1958—1959. 159-148; 
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t a k o je z izrazom iMtKi. puk . K» da tu močno prev ladu je nad drugač
nimi pomeni — v srednjeveških virih vojaški pomen (vojska ali 
vojaški oddelek) . 1 8 

Sieer p a kaže isto znači lno in svojevrstno sestavljenost vsebine 
iste besede tudi način u p o r a b e etničnih imen v domačih virih. »Srbin« 
je človek iz Srbije, p r a v tako se u p o r a b l j a (včasih t u d i v množini) 
v e tn ičnem smislu za razl ikovanje od drugih d o m a č i h prebivavcev (Gr
kov, Bolgarov itd.) ali od tujeev (Dnbrovčanov, Lat inov i td . ) : pomeni 
pa tudi poljedelca pr i razl ikovanju od živinorejca (vlaha) ali rudar ja 
(sasn). V množini -- Srbije — pa pomeni to ime n a v a d n o ali »prebi-
vavci s rbske države« ali pa .•»srlwko državo« ( s r p s k a zemlja). »Srbijo« 
(ti izrazi se izenačujejo zlasti v v ladarsk ih naslovih, naslovih p a t r i 
arhov in pod. ) . I S a P o p r o p a d u srednjeveške srbske d r ž a v e je prevzela 
vlogo povezovavca Srbov pod turšk im gospostvom le pr iv i leg i rana or
ganizaci ja srbske cerkve, kot p e r s o n a l n a zveza srbskega (v n e k a t e r i h 
obdobj ih tudi sosednega s lovanskega) pravos lavnega prebivavs tva . T a 
položaj je bil bliže p r i r o d n e m u (jezikovnemu in k u l t u r n e m u ) razl iko
vanju narodnostnih s k u p i n , zato se je p r a v v teh stoletj ih izoblikoval 
jasnejši po jem srbskega n a r o d a in njegove povezanosti v enoto. Seveda 
p a se je spr ičo tega do 18. stoletja uporabl ja l pri raz l ikovanju e tničnih 
s k u p i n kr i te r i j , ki ga E v r o p a izven pokra j in turškega cesarstva (in 
delno že p r e d tem izven vplivnih področi j b izant inske ku l ture) ni po
zna la : »nacionalna p r i p a d n o s t se je opredel jevala p o veri in cerkvi« 
in šele Dositej O b r a d o v i ć je postavil pri Srbih p r v i načelo p r i r o d n i h 
kriteri jev —- >sknpnosli jezika in porekla« — kot temel j za zavest 
nacionalne skupnost i . 1 " Podobno nas topa tudi ime »Hrvat« v domačih 
spomenik ih do 15. stoletja le v množini in s p o m e n o m ali »Hrvatska«, 
»Hrvuitskn zemlja« ali »prebivavstvo Hrvatske« (v n e k a t e r i h vir ih po
meni »v Hrvat ih« po vsem videzu tudi posebno ime za širše zaledje 
Z a d r a ) ; od srede 14. stoletja se v lat inščini u p o r a b l j a ime C r o a t i tudi 
posebej za p lemstvo (nobiles C r o a t i ; duodec im g e n e r a t i o n u m Croato-
r u m ; consuetudines . . . nobi lumi C r o a t o r u m ) . 2 0 T a sestavljenost besedne 
vsebine odkr iva — poleg p r i r o d n e jezikovne podlage — še d r u g e ele
mente, ki so v fevdalni dobi vplivali na razl ične obl ike in s topnje 
obl ikovanja in povezovanja: očitno je pri tem zelo v p l i v n a t u d i po
vezanost v ter i toriulno-poli t ičnih enotah, ki so v nas ta jan ju narodnost i 
toliko bolj vplivne, k a k o r večja je njihova samostojnost in tra jnost . 

S. C i r k o v i Ć. Ostaci s t uni j e društvene strukturne u bosanskom feudalnom 
društvu, Istoniskii glasntik 195S, 3—4. 155—1'64: J ti. V. B r o m l e j . Stanovlemde 
feodali/чпа v Horvate, Moskva 1964. gl. liinideks pwd ^plemena, plemja* (395). 

"> FT. M'iklosioh 411; V. Мали rniraić, U1)!—1193. 
'"a Damioić. III. 147—133. 
•• Br. Dju'rdjov, Ulutga erkve (gl. twti Istonija naroda Jugoslavije II, 

1%0, kjer je 'ìraveidcina t udii starejša Iti tora tu rat; \ . C u br ì i l o v i e , Sroska 
nraivutslavoia crkva pod Тштчшш od XV do XIX veka. Zbornik Filozofskom 
fakulteta u BeogirnAi V/l. I960, 163—188; M. K o s t i i ć . Dositej Obradović 
u âstoriiskoj perspektivii XV11I i XIX veka. Beograd 1932, 171 si. 

9 0 Нјебгак. . . 111. 1887-1891. 712—713; Damiòié. III. 434—435; F. S . i š i ć , 
Povàjest Hrvata u v ni j ume -narudiiviih vladeira. Zagreb 1925, 659 si., Priručnik 
izvora hrvatske povtijesti 1, 1914, 488, 494 si. 
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Tudi pri Slovencih se je izoblikoval pojem nurodu v sodobnem 
smislu Sele pod konec IH. stoletju, kakor je tudi izraz »slovenski narod« 
un meji meti 18. in 19. stoletjem dobil tisto vsebino, kakršno mu dajemo 
še danes. Pred tem ne srečujemo le besed »nurod« (ali njej odgovarja
joče. I u ju besede) v zelo različnih pomenih, marveč tudi zelo veliko ne
jasnost v pojmovunjih, s katerimi je zvezana za nas ta beseda. Miklavž 
Pcčaher, živeč na Češkem, se je sicer res v 15. stoletju označil z bese
dami »Carniolac genitus, natio zlava men est« (rojen sem na Kranjskem, 
moja narodnost je slovanska), a nemogoče bi bilo dokazati, da je pri 
svoji drugi označbi mislil na kaj drugega kakor na jezikovno sorodnost 
Slovanov nasploh. Doma pa je bila stvar še mnogo manj jasna. Do 
začetka 1(>. stoletja se je sicer pri koroških stanovih ohranil v posebni 
»kurunUinski« državnopravni koncepciji spomin na to, da je izšla ta 
»nadvojvodinu, objeta s svojimi mejami in markami in krajinami, od 
davnine iz tujega in ne nemškega naroda (von fremder mid nicht 
teutsclier nation)«. Toda od 16. stoletja naprej se začenjata uporabljati 
izraza natio in Nation v zvezi z organizacijo deželnih stanov, tako da 
pomenita poleg njih kvečjemu še prebivavstvo pokrajine, ki jo stanovi 
predstavljajo (torej Koroške, Kranjske itd.). Protestantski pisci slovan
skega izraza narod niso uporabljali, čeprav so se brez dvoma zavedali 
jezikovne povezanosti vseh Slovencev in jo z ustvaritvijo skupnega 
knjižnega jezika še celo bistveno okrepili. Poznali so le izraza »ljudstvo« 
in »folk«. Vendar pa kažejo Trubarjevo izražanje o »Kranjcih inu Slo
vencih«, »kerščeniki liga kranj«kiga inu slovenskiga jezika« ter Dalma
tinovo iu Bohoričevo naštevanje prebivavcev posameznih naših zgodo
vinskih pokrajin (Kranjcev, Štajercev, Korošcev itd.) vzporedno ob 
Hrvatih. Ualmatincih. Kraševcih, Čehih, Poljakih, Rusih, Ukrajincih, 
Bošnjakih, Srbih itd., du jim ti pojmi še niso jasni, ali vsaj ne dovolj 
jasni. Pri združevanju oz. poimenovanju posameznih narodnostnih enot 
sla jih vodila očitno še vedno o b a kriterija fevdalne dobe — prirodni 
kriterij jezikovni- enakosti in zgodovinski kriterij povezanosti po po
krajinskih mejah -— ne pa pojem naroda in narodnosti, ki bi bil podo
ben našemu in ki se v Evropi prav tedaj šele začenja uveljavljati v 
najbolj razvitih predelih. Prav v tem času je po vzgledu nemškega 
epigonskegn humanista Laziusa (mixti enim ab co tempore Slavi Саг-
nis Teutonibus in iinani paulufim eandenique gentem) Korošec Christal-
niek jezikovni kriterij celo povsem nadomestil s pokrajinsko zgodovin
skim, češ da so se slovenski in nemški Korošci »tako močno združili 
in med seboj pomešal i . . . da je iz obojih nastalo eno samo ljudstvo 
(einerlev volk)«. Prišteva ga »v število pobožnih Nemcev«, prav tako 
pa trdi, da izviru slava Koroške »od stare hiše Frankov in ne od 
Slovanov (Sclaven), čeprav je res ostalo nekaj podeželskega ljudstva 
od Slovencev (Windischen)t. Megiser je v objavi Christalnickovega 
dela ta stališča ohranil, nejasnost o pojmu pu izpričuje tudi njegov 
slovar, v katerem prevaja nemški »Volk« z besedama »folk, puk«. To 
nejasnost so nadaljevali zgodovinarji 17. stoletja, kajti tudi Schönleben 
in Valvasor sta med obema kriterijema za določanje narodnostnih enot, 
ki so ju uporabljali protestanti, zavrnila nujnost razlikovanja po jeziku 

109 



ter »e oprla v prvi vrsti na pokrajinsko pripadnost. V skladu s tem 
stališčem, ki ga brani ludi načelno, trdi npr. Valvasor, da obstoje Korošci 
in Kranjci >le iz Nemcev, (lasi z dvema načinoma govora« (aus lauter 
Tcutschen, aber unter zwcycrley Red-Art). Kastelec je v svojem roko
pisnem slovarju Dietioimrium latino-carniolicum iz predzadnjega de
setletja 17. stoletja že prevedel natio-Volk z »narod« in to povezoval 
z jezikovno skupnostjo (Natio Itala — lashki narod) ter razlikoval 
od »ludstuu« (gens, plebs). Toda oče Hipolit, ki je njegov rokopis upo
rabljal, je v svojih rokopisili v začetku 18. stoletja še vedno prevajal 
Natio z »de ž e l s k u fudstvu, narod, zarod«, .populus pa z »en folk, 
cnu hidstvu, ena gmajna eniga mesta«. Prav tako je v tretji izdaji 
Megiserjevega slovurja, ki so jo 1744 oskrbeli celovški jezuiti, dostavljen 
ob besedi Volk poleg izrazov »folk, puk« kot tretji le še izraz »množica«. 
Razen pri Kasteleu torej povsod iščemo zastonj vsaj podobnosti z da
našnjim pojmovanjem naroda. Zato nas tudi ne more začuditi, da se 
označuje okrog 1700 Gregor Vorenc kot »natione Lithopolitanus, patria 
( arniolus«, kar spričo takega stanja moremo prevajati le kot »po rodu 
(od naseor, naroditi se, ne od narodnosti!) Kamničan, po očetnjavi Kra
njec«.81 Šele v drugi polovici 18. stoletja se je v prvi dobi narodnega 
prebujanja oblikovala pri Pohlinu in Gutsmannu jasnejša terminologija, 
ki je razlikovala očitno več oblik ljudskih in etničnih skupnosti (Guts-
mann: Geschlecht — rod, spol, pleme, zarod, rodovina; Nation — lud-
vinii, zarod, narod; Pöbel — niži ludstvu, mnoštvo, puk, skupšina: Volk 

ludst vu, kardelu. srenja, puk, zarodji, občina, množica; ludstvu — 
Volk; Indovina — Nation; narod — Nation. Geschlecht; puk — Pöbel).2 2 

V istem času se je pojem »narod« osvobodil zveze s pokrajinami in se 
preko jezikovne skupnosti povezal tudi s skupnim kulturnim življenjem, 
pri Linhartu pu v historični perspektivi tudi že s skupno tradicijo in 

a l Л. B r e z n li k , Slovemski slovarju, Raiziprave Znanstvenega društva za 
liiMiian.istitfme vode lil. Liuibl jama. 1926. 110—174 (pos. 112 si., 115. 124. 130—132. 
154-). in kastelčov lutiiiisko-slovcniskii slovar, Slovenski jozik I, 1958, 61; Fr. 
K i d T ii Г-. Razvojna Li'ii'iju slovenskoga pw|x»rwd'u v prvih razdobjiih, Raz-
prave Z.UIIV V—VI. 1930. 50—32. 72—75. 00—93, iin Zgodovina slovenskega 
slovslMi od začetka «lo Zoisove smrti. Ljubljana 1929—1938, 7, 14. 89. 131, 182. 
239, 260, 349, 351, 387. 534. 715, 721; F r . Z w i t t e r . Prva koncepcija sloven
ske zgodov№i)c. Glasnik Miuzejskogu društva /a Slovortijo XX, 1939. 335—372, 
in .'Villen Toma/ Linhart in njugovo zgudoviiinsko delo. Naša sodobnost V. 
1957. I 13; W. N e u m a n n , 'Michael Got hard Christalnick. Kärntner Mu-
siMiiiiissi hi'ìfte« XIII. 1936. 59—79. ц.ц Wiirklkiikeiit und Idee des >\v,i,n<üseheni( 
Lnzher/ogtuins Kannten. SirriosUlcutschcs Arclurv 111, 1961, 141—168, posebej 
219--223). Pretres ipojinovonj protestantov, o katerih obstoje različna mnenja 
(Л. K o s , DruÄbctnii iMiizor slovonskih protestantov. Ljubljana 1946. 87—101, 
in Slavistoma reviija I. 1948. 186—198); F. Zwitleir. Sodobnost V, 1957, 6 si.; 
Л. S l o t ) u j a k . Geschichte der slowoniisihon l i te ra tur , Berten 1958, 52 si., 
57, 64 st.; M. K u p e i , Piiitinoz Trubar, Ljubljana 1962, 227—229). še vedno 
ai dokončan, kajti še vođino je mogoče — zlasti pni Trubarju — razlagati 
nekatere izjave (že od 1550 naprej) vsaj v snuislu začetkov nekakega nad-
pok rajonskega pojmovanja naroda; F. Gestnm skuša sedaj razčistiti to vpra
šanje kolikor je to .mogoče z vinovičiniiin pregledom vse virov, ne le 'protestant
skih knjig. 

- (). G u t s m a n n , DetitseJi-wiiwIiisehes Wörterbuch, Klagenfurt 1789, 
115, 198, 218, 407, 518, 526, 538. 
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političnim življenjem, tako tla je pri njom dozorela prviè v zgodovini 
» ludi že jasnu vsebina pojmu, »slovenski narod*.23 

Pojmi ne žive samostojnega življenja, inarveè so samo izraz in odraz 
stvarnega razvoja. Poleg prirodnoga temelja narodnostnih skupnosti -
jezikovne povezanosti in razlik - kažeta izvor in vsebina izrazov, ki 
smo si jih ogledali, še na druge podlage oblikovanja etničnih skupin v 
dobi pred izoblikovanjem sodobnega pojmovanja narodov (oz. nacij). 
»Pleme« in »narod« imata oba stranska pomena v zvezi z istim izvorom 
oz. sorodstvom. V dobi pred nastankom držav opozarjata s tem na 
pomen plemenskih enot v naslajanju in razlikovanju etničnih skup
nosti. Posebno povezovanje teh izruzov z vladajočim razredom fevdalne 
države - in včasih celo omejevanje njihove vsebine le nanj — opozarja 
v fcvdulni družbi še posebej na pomen države (ali organizacij z delnimi 
državnimi funkcijaini) pri oblikovanju narodnostnih skupnosti. 

Vsebinski razvoj terminov kaže sam na sebi neutemeljenost takš
nega obravnavanju vprašanja etnične strukture v odmaknjenih časih, ki 
vnaša v besede s tedaj drugačnim smislom našo vsebino. Zato historio
grafskih sporov, ki so nuslujuli s takšnim prenašanjem polpreteklih ali 
celo sodobnih sporov o razsežnosti posameznih narodov ali o nacionalni 
pripadnosti tega ali drugega področja v oddaljena obdobja24 niti ni 
potrebno posebej navajali ali obravnuvati problematičnosti v argumentih 
le vrste. Vendar pa je pretres le terminologije hkrali pokazal, da ima 
izoblikovanje narodov (nucij) z narodno zuvestjo im evropskem konti
nentu vsaj tisočletno predzgodovino (tudi če pustimo ob strani starejše 
sredozemske civilizacije) v oblikovanju etničnih skupnosti, ki so kvali
tetno višje od plemenu, ne stoje pu še nu stopnji naroda moderne dobe. 
Njihov ruzvoj pu sega že globoko v vsebino modernega naroda. Če 
vzumemo kot primer enega od zadnjih poskusov čim natančnejše opre
delitve »pojma uucijc«-s kol »zgodovinsko nastale človeške skupnosti, 

-,;l l''r. /wiitler. gl. op. 21. 
24 /a l'aiioiiiijo v 9. stoletju gl. op. 2 Lu k tamu analizo spora B. G r a -

Г e n u ii e r, (Jros.xiiiüliirou, Uuitoiipanmioiiioiu uuud Kitramtaniien, Das Gioss-
miili'iiisclie lloiic.li. AV C'SSK, 1%6, lila Slovauisko-neiiiiiška boflba za srednje Podo-
navjc v 0. stoletju, Kuzprave rawroida za /igodovùnskc in druMiom: vede V, SAZU, 
Ljubljanu 1%(), "—76 (I laiipniaiuiov ziboriuik): za Lìosno prhtn. spor mod 
I1'. & >i š i i ć e u i . Iloroeg-liosnn prigodom aneksi je (Googrufsko-ernogirafsko-
liislork'-ka ii držav iiopraiviia rtiiziiiu t ranija), /ju'greb 1908 (potliobuia lim še ostrej
ša stališča so vscibovuiiiu v delili Vj. Klaiiéa), tur I. j . J o v a n o vii ć e m , O 
prošlosti Hosiiio i Hercegovino. I sv., Beograd 1909; za problem »Crveme 
Hrvatsko, gl. Zgodoviuio "narodov Jnugoslaviije I, I95\ pregiaci tega spora 
str. 222 si., Id pu doživlja seveda še v<«lino nove — za /.godovtinopisje res-
ikinu1 pretoklostii prav aiič pomoiiiibne -- п ^ т е (npr. v delili D. M e n d i c a , 
(iveiim Hrvatska, Vin"., m K usprave 'i piliknzi iiz stare hrvatske povtijesti, 
Itiiim 1963. in K. C i n g a l o . Kada je »držan saibor na üuvanjskeni polju. 
AL I nini k 1%">); za Makedoiuijo so tak spor stare historiografije (npr. med 
Z l a t a r s k i m im I'. 1) j o r d j e v i č o in — v bolgarsko-srbskem smislu) 
nadaljuje še do daines mod bolgarskim« (npr. D. K o š e v . Reviziomističeski 
falsifiikaeu ina balgarskata ustori ja \i skopski istoniei. Istor. pregled, Sofija 
H, ll>54, No. t, l'i-44) la makedonskimi zgodovinarji (npr. 1). Г a š k o r s k i . 
Stumnlovoto carstvo, Skopje 1961), ne <la 1м prod temi raziiistili vsobimopojmov. 

ä i V. M. K o g a č e v - M. A. S v e r d l i t n , O ponjatii »naai ja«, Voprosv 
isturili 1966. No. i. 33—48. 
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ki jo označuje ustal jena skupnost gospodarskega življenja (ob obstoju 
delavskega razreda) , ozemlja, jez ika (zlasti knj iževnega), zavest etnične 
p r i p a d n o s t i , p a tudi n e k a t e r i h znači lnost i ps ih ičnega ustroja, t radici j 
n a č i n a življenja, k u l t u r e in osvobodilne borbe«, na jdemo razen gospo
d a r s k e povezanost i in k u l t u r e (seveda t u d i z njo povezanega knj iževnega 
jez ika ! ) , ki je v predindust r i j sk i dobi last skra jno ozkih d r u ž b e n i h sku
pin, vse d r u g e sestavine tega po jma v predzgodovin i sodobnega naroda, 
segajoče do pretapl junju p lemen v l judstva. V neki obliki — čeprav 
d r u g a č n i od moderne nac iona lne zavesti — velja to t u d i za zavest e tnične 
p r i p a d n o s t i (po jezikovni skupnost i , pol i t ično-ter i tor ia lni p r i p a d n o s t i ; 
po uvedbi krščanstva v raz l ičnih o b r e d n i h ob l ikah t u d i p o skupnost i 
tuko imenovanega »kul turnega jez ika al i narečja«, k i ima n a d n a r e č n i 
ali m e d p l e m e n s k i značuj) . 8 6 

Tudi vsebino »prednacionalne« povezanost i e tničnih s k u p i n p a 
moremo že delit i v e lemente dveh vrst — v n a r a v n e in h i s tor ične: 

a) D v a elementu e tn ične del i tve in opredel jevanja s ta zvezana s 
sumim n a s t a n k o m kakršnekol i n a r a v n e človeške s k u p i n e : zavest o s k u p 
nem izvoru, ki p a vsaj od s tapl junja p lemen v večje skupine in z njihovo 
cepitvi jo v razl ične d r u ž b e n e sloje vse bolj izgublja na splošnosti in 
p o m e n u , ter povezanost po s k u p n i l judski govorici. Razl ikovanje skupin 
p o jez ikovnem kriteri ju je vselej j a sno n a s t iku s k u p i n z izrazi to različ
nimi jeziki (in ob njihovem mešanju ob raz l ičnih kolonizaci jskih toko
vih, ki j ih spr ičo tega v tem smislu še vedno l a h k o štejemo med nosivce 
p r i r o d n i h e tničnih lastnosti) . Kjer p a se st ikajo skupine s sorodno ljud
sko govorico, je ta meja mnogo m a n j j a sna in celo n a meji m e d moder
nimi narodi na terenu večkra t skoraj neobčutna . V teh p r i m e r i h je 
odločal o spojitvi jez ikovno sorodnih e tn ičnih s k u p i n al i o njihovi 
jasnejši razmejitvi šele k o n k r e t n i zgodovinski razvoj . 

b) Med zgodovinskimi e lementi e tničnega povezovanja je^ bila v 
prednuoionalnem obdobju na jpomembne j ša ter i tor ia lno-poi i t ična po-
vezavu, kolikor seveda ni bila v nasprot ju z jasno izraženimi pr i rodnimi 
elementi (npr. z jez ikovno povsem raz l ičnim prebivavstvom v isti 
pokra j in i ) . P r i r o d n i in razl ični e lementi zgodovinskega razvoja (npr . 
ustaljenost pol i t ično-ter i tor ia lnih enot in njihovih meja, d r u ž b e n a struk
tura, š i r ina in obseg pol i t ičnih p r a v i c , š i r ina izobrazbe in k u l t u r n e 
povezanosti , gibljivost p r e b i v a v s t v a oz. ali njegova pr i s i lna ali gospo
d a r s k a navezanost na ožji okoliš itd.) so vplival i , d a so se uveljavljali 

a« K. H o r â l e k , K problematico dčjiiin spisovmého jazyka, v Studie a 
nrûte liiugviistické 1, na puöust B. l lavrânku. Proga 1954. 569—375; J. S t a 
n i s l a v . Dejiny . . . I. 213-215; za metodologij j o pnim. T h. F r i n g s. t ' " № d -
leg-uin« нммчг Gesehiolite dar de u t schein Spnraclie. 3. izd.. Malle 19^, -0— *> 
3 8 _ - > (in .pripadajoče zemljevide), dui H. E g g e r s . Deutsche Spracnge-
selvicte. I. Das Altlioodmiische. 1%3. posobei 148—208. P n m . še L. H a v l a k . 
Yelkû Morava a stredoeviropšti Slovane, Praha 1964. 366—371, m Stražnice 
1046—1965, 114—115; v ziborniiku Magma Moravia, Brno 1965, razprave M. 
C eli k a - L a m p r e l i t , K voprosu o slavjauiskom jazvkovoim ecbnstve v 
pentivi priëulda v Moravi! ju Konstantina i Melodija, G. B a u e г, Staroslav-
janskji jazvk i jftzyk àitelei Velikoj Moravo»; R. V e č e r k a , Velikoraorav-
skie istoki eeu-kovnosluvjainskai pis'mennosti v češkom knjažestve, str. 461—?24. 
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močneje včasih širši, včasih o/ji organizmi (država - p o k r a j i n a — 
manjši okoliši) 1er d a so se sorodne e tnične s k u p i n e na š irokih področ j ih 
včasili in v n e k a t e r i h predel ih povezovale v večjo skupnost , d r u g o d ш 
v d r u g i h okol i šč inah p a so se cepi le in obl ikovale v m a j h n e e tnične 
enote. P o d o b n a je bi la tudi vloga k u l t u r n e povezanost i , zlasti o d k a r se 
izraža v živem kuj iževnem jeziku in o d k a r se začenja z njegovo u p o r a b o 
obl ikovat i posvetna književnost. T a proces s o v p a d a pogosto že s p r v i m i 
začetki p r a v e n a r o d n e zavesti, č e p r a v je še dolgo — glede n a življenje 
k m e č k e g a l judstva izven območja tega razvoja — omejen le n a ozko, 
višjo p las t prebivavstva . 2 7 V n e k a t e r i h p r i m e r i h , ko ima verska p r i 
p a d n o s t izrazito pol i t ičen p o m e n (prim, položaj Bizanca v k r i ž a r s k i h 
vojnah in zlasti po 1. 1204; položaj k r š č a n s k i h s k u p i n v t u r š k e m cesar
stvu; položuj srbske pravos lavne cerke n a O g r s k e m iu pod.) , 2 8 p o s t a n e 
tudi ta s t r a n k u l t u r n e g a povezovanja izredno močan element p r i obliko
vanju š iroke zavesti o narodnostn i p r i p a d n o s t i in zavesti. 2" 

Evropsku zgodovina pozna vrsto pr imerov, d a so se v fevdalnem 
svetu uveljavljali t i kr i ter i j i p r i razl ikovanju e tn ičnih s k u p i n že od 
zgodnjega srednjega veka n a p r e j . Tako je bil npr . Bonifaci j že v 8. sto
letju p r i p r a v l j e n š ir i t i k r š č a n s t v o n a ozemlju t runkovske d r ž a v e le 
med g e r m a n s k i m i p l e m e n i , ne pa ludi med Slovani, ki j ih imenuje 
»nujgršo in najbolj zaničevanja vredno vrsto l judi«; p o d o b n o ostro 
razl ikovanje je p o d l a g a mnenja v S a š k e m zrcalu iz 13. stoletja, da 
češkemu kral ju ne gre p r a v i c a sodelovanja p r i volitvi kra l ja n e m š k e 
države, ker ni Nemec, t j . n e m š k e g a jezika (za n e m š k a p l e m e n a se v tem 
»zrcalu« u p o r a b l j a pogosto izraz »ziuige« ali »spräche«).^ Č e p r a v tore j 
uc moremo o b r a v n a v a t i v p r a š a n j a e tnične s t r u k t u r e v srednjem veku 

« Cl op "5- H légers , u. d., Il, Das Mittelhochdeutsche, 1965 (o raz
ličnih Hipih jezika IMI dru&nuinli plasteh in vrstah književnosti). 

-•« Il W I l a u s s i L g . Kulturgeschichte vim Byzunz, Stuttgart 19з9 269 
do ' " 1 i l i 416. 485-489; Br. Durdov, Uloga srpske crkve . . . . 90—180 (po-
(lidniio 'v Zgodovini -narodov Jugosluviije II. 195<» ; J. R u<lo nn c - M. K o s t ì c , 
Srpske privilegije oil 1690—1792, Beograd 19-54. . . . . . 

s» Scvctilu rcsnlično v sTOdnijciii veku «i bilo tondone etnične asimilacije — 
• v smislu, ki ga danes dajemo tonili izraziu (Tapkova-Zuimiova) — kajti tedaj 
ludi miso ipo/.nuÜ tiste nu skupni jezik navezane »nacionalne zavesta, ki jo 
dunes ru/.imnenio pod tem Azru/.oin; pruv zaradi tega pa ne ustreza sreuuje-
veški-niu intórni mišljenju p o d č r t o v n n j e Miuciouulne tolerantnosti., 
(tolerance national; .nipr. pni lxi/.untüiski držuvii — pnun. D. Zakythanos, La 
sMithèse bvzuiiti,n. v 1« Congres International des Etudes Balkaniques et 
Siitl-Est-Européennes, Les t u p l e s de l'Europe du Sud-hst et leur role dans 
l'histoire: Bvznnce et les peuples du Sud Est Européen. Sofia 1966 10-1л 
M—>4 V Tùpkova - Zuimovu, t.'ldec byzuntón de 1 unite du inonde et 1 t t a t 
htit""ir'e Resumes des cornaminiiiutiions, Histoire de l'Aiitiiiuiitc. Moyeu Age, 
Sofia 1466, 218 230, pos. 220); s UMU se namreč ali spregleduje ah pa omalo
važuje pravno povezovanje v obliki dr/.avmih ali pokraj-mskah okvirov ter 
podobni okviri cerkvene organizacije, ki so imeli podobne posledice za 
akulturaciijo« in nastajanje državnega ali pokrajinskega »patriotizma«, ka

kor jih ima v nuše.m času etnična (in jozikovna) asimilacija. 
s» Za razlikovanje puhu. tudi Bon-ifacijevo dopisovanje s papežem Za-

harijo 1. 751 o viprašauju, kuko je s pobiranjem dajatev >de S c 1 a v i s . . . 
e h r i s t i u u o r u m terrain haibiluintiibus«, gl. Vitae s. Bonifatm, ed. W. Le-
viison, MC H. SS lim usnim seholurum, 1905, 198. 

8 Zgodovinski časopis Ц З 



na nučin nekdanje hislortografije, je vendarle očitno, da je že fevdalni 
svet z nuvedcninii podlagami v veliki meri vplival na nastanek poznej
ših narodov. Ni dvoma, da so se oblikovala že v srednjem veku tudi 
temeljna jedra nekaterih jugoslovanskih narodov, čeprav je ta razvoj 
dozorel šele v poznejših stoletjih.* 

* Dieser Beitrag list der erste Tedi des Berichtes des Verfassers über 
>Die ethnische GHederuug uinid geschichtliche Rolle der westlichen Südsla-
wuri im Mittelalter« für den I. Balkanologlschen Kongress lia Sofija, vom 
26. Vili.—1. IX. 1966; er 'ist iin zwischen im Verlag von Filozofska fakulteta 
v Ljuibljainii lin deutscher Übersetzung ungekürzt veröffentlicht worden. 
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Л > у б е н Л а п е 

ПРИЛОГ ПИТАЊУ ПЕРИОДИЗАЦШЕ ИСТОРИЈЕ 
МАКЕДОНСКОГ НАРОДА 

Врло мало пажње je y прошлости посвећивано питању периоди-
зације иеторије југословенских народа, a скоро ннкако периодизацији 
историје максдонског парода. Полазећи од поставке да не постоји 
македопски народ, буржоаске историографије суседних земаља 
обично су укључивале догађаје из македонске историје y склоп до-
гађаја историје својих иарода, грубо фалсификујући поједине периоде 
македопске историје или ћутке прелазећи преко изразитих појава и 
покрета никлчх na македонском тлу и специфичних само за посебни 
развитак македонског народа. Познато je колико je много писано y 
нсдавној прошлости да' би ce одрекао посебни карактер Самуилове 
државе, створене на македонском тлу и од домаћих февдалаца као 
резултат специфичног друштвено-скономског развитка македонских 
Словена, који су y оно време живели y оквиру бугарске државе. Још 
ни данас савремсна бугарска историографија ne може да ce ослободи 
тврдње своје буржоаске историографије o „западној бугарској 
држави", како уобичава називати македонску Самуилову државу.1 

Још и даиас ona сматра, да je то органски иаставак I бугарског цар-
crua које je y доба ницања Самуилово државе пропало под ударцима 
низаатијских војски a na чијнм je рушевинама нзрасла као нова 
творевпиа, са сасвим иовнм центром y Пресгш н Охриду, са новнм 
руководпоцпма и новом спољно-политичком оријентацијом и тежњом 
;»а сарадњу са Јужним Словенима n водила жилаве борбе за своју 
афпрмацију и na том тлу и одржала последње борбе за свој опстанак. 
Оправдавајући укључивање нсторије народа Македоније y склоп 
бугарске историје, бугарски нсторичар Димитар Косев тврди да су 
„у средњим вековима македонски Словени саставии део бугарског 
народа, a Македонија бугарска земља; да су y време Балканског и 
Првог сиетског рата Македонцн продужили да ce ocehajy Бугарима 
и да ce једва иза Првог светског рата почињу јављати признаци o 
гом формнрању македонских Бугара y носебиу нацију".2 

He треба много труда па да ce побије ово једнострано и погрешно 
схватање Косева које не почива на историјским чињеницама. Пре 

1 Историн на БЂЛгарпн. Ф. Is Софнл 1961, стр. 140. 
* Д. Коеев, Заклгочително слово no огкљждането на макета за том U 

от исторплта на Б*»лгариа. Исторически преглед XI, 4 (1955), стр. 109. 
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свега Македонија je иочсла да улази y састав бугарске државе од 
средине ЈХ века и остала y и.ој ди 969 г. flpc тога je наЈвећи део 
македопских Слоиеиа био слободап и преко формирања племенских 
савеза био на добром путу да дође до формирања своје сопствене 
државе. Освојења македонских територија, која су извршили y 
IX веку византиски и бугарски владари, успорили су за извесно време 
овај самостални развитак македонских Словена, но нису могли спре-
чити да дође до формирања y другој половини X века до прве државе 
македонских Словена o којој смо већ горе говорили. Према томе 
македонски Словени су само око стотину година били y саставу 
бугарске државе y средњем веку, a како ce развитак македонског 
народа y осталим етапама Средњега века одвијао негде y дужим негде 
y краћим временским размацима и y саставу српске н византинске 
државе, би било крајње неосновано тврднти да су y средњим веко-
шша македонски (Јловени били саставни део бугарског народа a Ма-
кедонија бугарска земља. 

Још неоснованије je мишљеше да су Македонци продужили да ce 
ocehajy Бугарима y време Балканског н Првог светског рата и да ce 
јсдва изд Првог саетског para почињу јављати признаци o формирању 
„македонских Бугара" y посебну нацију. Косеву je промакло да кон-
султује чланак познатог друштвеног политичког радника и национал-
пог Оугарског књижевника XIX века П. Р. Славејкова који y цариград-
ским новинама са приличном јеткошћу иише да je „најзад македон-
ско питање избило на јаву и продрло y штампу. Кажемо најзад j ep 
то питање није нова сгвар. Ми смо га почели слушати пре десетак ro-
дина од неких Македонаца . . . Много пута смо слушали од Македони-
ста да они нису Бугари a Македонци, потомци старих Македонаца... 
Македонисти указују na разлике између македонског наречја и горњо-
бугарског наречја од КОЈИХ би прво оило ближе словенском језику 
a друго помешано татаризмима и др . . ." Исто тако и y цариградским 
иовиаама „Право" од 30. ХЈ. 1870 г. речено je да ce „меБу македонским 
учитељима y Македонији ствара мншљеље како je друго Бугарин 
и бугарски језик a друго Македонац и македонски јез*ик". Најзад од 
миогих других исказивања навешћемо још једно за које не верујемо 
да није непознато Косеву. Предлажући федерирање балканских на-
рода као најпогодније форме њиховог благостања Димитар Благојев 
je писао3..." a што ce тиче Македоније, да ce остави њеном станов-
ништву да добровољно нзабере онај језнк, веру и народност коју оно 
само зажели".4 Ово и још друга исказивања 70-их и 80-их година 
XIX в., a да не говоримо o исказивањима y XX в., јасно говоре да су 
ce први свесни признаци македонског националног индивидуалитета 
почели јављати 60-их годииа XIK в., онда као и код неких југословен-
ских народа a што je било условљено успореним развитком кагшта-
лизма и капиталистичких односа y Македонији са којом je y тесној 
вези и појава македонске нације као капиталистичке категорије. 

s Д. Благојев, ЦЂЧинени, том I, стр. 54. 
4 МакедонскиитЂ втлфост,. в. „Македонии" (Цариград) за 18. 1. 1871. 
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Исто тако je, ca друге стране, нсосновано било тврђење и стано-
ииште прелратног историчара Владнмира Боровића y његовој исто-
рији Југославије да je услед померања српске средњевековне државе 
на југ Македонија добила српски карактер.6 Ово тврђење je полазило 
од тенденције да оправда постојеће стање доминације великосрпске 
буржоазије y Македонији између два светска рата. 

Сличним тврђењима ce служила и још и данас ce служи грчка 
буржуаска историографија сматрајући Македонију као делом своје 
грчке земље a Македонце Грцима како би оиравдала држање јужног 
дела данашње Македоније. 

Ослобођена ндеалистичких схватања и шовиннстмчких тенден-
ција, комисија за израду опшнрног уџбеника Историјс народа Југо-
славије прва je y нашој иовој историографији прпзнала посебан раз-
витак македоиском народу и y поменутом уибенику дала одговара-
јуће место његовој историјн. Обележавајући y грубим линијама 
основне етапе историјског развитка нашег народа, комисија je тако-
рећи извршила y плану који je изнет y предговору њене прве књиге« 
V грубим цртама ову периодизацију историје југословенских народа. 
Овде he бити почињен покушај да ce одбележе, негде са више, негде 
са мање детаља, главне етапе y развитку македонског народа од нај-
старнјег времена до најновијег доба. 

Извршити правилиу периодизацију историје развитка једног 
народа, na према томе и македонског народа, не значи одређивати 
му гранпчне међе no томе докле je тај народ био y 'склопу ове или 
оне држане или докле je владала ова или она династија над њим. 
Решити успешно питање периодизације овог или оног друштвеног 
нсторијског процеса значи y ствари пронаћи квалитетне одлике поје-
линих етапа тога процеса, време исчсзаваља једних појава и ницање 
лругих y њсму као и открити узроке овим променама. Руководећи 
ce овим схватањем сматрамо да je време од досељавања македонских 
Словеиа na Балкану до TX века y историји македонског народа период 
распадап.а ридовских одниса и постанка класног друштва. 

Услед пљачкања и освајања пових подручја y Македонијп и 
\члел Memaiba ca затеченим становништвом почела je да ce губи 
ji-днакост унутар чланова једпог рода a ca новим настањивањем 
родова н племепа no котлинама н долппама македонскнх река, родов-
^ку органпзацију замспиле су сеоске општине. Обрадиву земљу y 
».UMU гн>делилс су међу собом крупне породице a необрадиву и даље 
задржали сви члапови општппс заједнички. Устаљивање територијал-
пих сеоских општина n повећаин папредак y ползопривреди, услед 
утнцаја староседелачког елемепта као и услед повољног утицаја су-
седне Византије, довео je до јаче диференцијације међу члановима 
односно до истицања племенских првака и кнезова, до стварања 
ншрих тернторијалних заједница тзв. Склавинија, до стварања племен-
ских савеза за напад на визаптипски град Солун или обрану од Ви-

* В. Боровић, Историја Југослапмје. Београд, 1931, стр. 202. 
' Исторнја народа Југославијс, IOM I, Београд, 1953, стр. VII предговора. 
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зантије пол руководством прпих позиатих киезова македонских сло-
венских племема — Хацома u Пробонла. Коитранапади Византије y 
VII и V11T в. (658 г., 688 г. н 758 г.), постепено потчињавање иајјужни-
јих делова Македоније, na специјална византијска политика путем 
иссљавања македонских Словена y Малу Азију и клинасто увлачење 
нових инородних елемената y Македонију, учинили су да ослаби пле-
менски савез који je био на добром путу да прерасте y чврсту држав-
ну организацију. 

Нагло јачање и ширење новоформиране бугарске државе према 
долинама реке Месте, Струме y Вардара довело je од средине IX в. 
до потпадања већег дела македонских Словена под бугарску власт, 
затим до пропадања слободних сељака и уздизања бољара, до масов-
ног примања хришчанства и стварања основа писмености на језику 
македонских Словена. Увођење пак нове вере са дотад непознатом 
хијерархијом y црквеној организацији no внзантијском узору, ства-
рање крупних земљиштних манастирских поседа и привилегировани 
положај цркве и клера y земљи, припремио je услове за рушење старих 
друштвено-економских односа и формирање квалитетно сасвим нових 
— довео je до формирања нове друштвено-економске формације и 
новог периода y развитку македонског народа — феудализма. Феу-
дални поредак je претстављао виши ступањ y развитку македонског 
народа y односу на претходни период. Истовремено, то je најдужи 
период y историји македонског народа и обухвата време од X в. до 
гредиие XIX в. Некн његови остаци вукли су ce чак до прве деце-
није XX века. 

Феудализам y Македонији карактерише неколико важних чиње-
ница. Пре свега OH ce није равномерно и no окомитој линији развијао 
услед ироменљиве судбине македонског народа. Македонија je TOKOM 
векова често пута морала да мења различите господаре и да улази y 
састав више држава y којима je степен развитка феудалних односа 
био различит. Зато ce и дешавало да су неки његови облици били 
уношени са стране, на пр. из Византије или касније из Турске царе-
вине. Чак су и носиоци многих феудалних установа били често не-
домаћи људи што je давало повода буржоаским историчарима суседних 
земаља обилато да користе овај факт за одрицање посебног развитка 
македопског народа. 

Феудални период y македонској историји je трајао прилично 
дуго, скоро читавих девет векова. Овај факт објашн>ава y приличној 
мери фрапантну заосталост y развитку македонског народа y односу 
на друге народе y суседству н y Европи. 

TOKOM ОВОГ периода, т. ј . још y почетку X в. приликом учвршћи-
вања феудалних односа, јавио ce масовнн отпор феудализацији Маке-
није y форми једног верског покрета којн je no имену његовог 
оснивача Богомила познат као богомилство. Критикујући оштро 
крупне претставнике цркве, богомили су ce стремили да врате пре-
живели ред y сеоским општинама. Баш y вези са све већим процесом 
феудализације никла je прва македонска држава y другој половини 
X века на челу са Самуилом. Њени су носиоци синови једног крупног 
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домаћег феудалца из западних крајева Македоније a поред Македо-
није као језгра државе оиа je y својим границама обухватала све 
балканске земље осим Хрватске и средње и јужне Грчке. Како je 
скоро сав свој век провела y непрекидној борби са Византијом, она 
je 1018 r. била сасвим уништена. Спроводећи потпуну византинску 
управну организацију a нешто касније замењујући дотадашњу нату-
ралну ренту новчаном, Византија je изазвала два устанка македонских 
Словена који су ce свршили без успеха (1040—1041 и 1072—1073). Ви-
зантија je унела и пронијарски систем y Македонији, нагло су порасли 
световни и црквени великопоседи y њој a слободни сељаци ce претво-
рили y парике, na чак и продавали као робови. Ипак je византинска 
управа повољно утицала на оживљавање градова y Македонији. Ра-
није неголи друге југословенске земље Македонија je ушла y потпуно 
зрелу фазу феудализма чији су носиоци били већим делом Визан-
тинци, но међу њима ce налазио понеко и од домаћих л>уди (на пр. 
Јован Тихомир y Скопљу, феудалац из друге половине XII в.; Добро-
мир Хрис y струмичкој области из друге половине XII в.; Деспот 
Алексиј Слав y родопској области; протосеваст Прибо из скопског 
краја из прве половине XIII в., Драгшан И з Мелника н лр.). Уосталом 
још није ни начето y том погледу систематско проучавање домаћег 
феудалног племства y Македонији na верујемо да ће га бити више 
но што y први мах изгледа. 

Y вези са овом новом фазом y развитку феудализма y Македонији 
појавиле су ce партикуларистичке тенденције извесних феудалаца 
и њихове тежње за потпуним осамостаљењем. Kao резултат свега 
тога je крајем XII в. и почетком ХТН в. град Просек код Демир Капије 
на Вардару постао средиште једне државне творевине двају крупних 
независних македонских феудалаца — Добромира Хриса и Добро-
мира Стреза. 

Постепеним преласком Македоније од 80-тих година XIII в. y 
састап српске средњевековне државе не само што се.наставио феу-
лални поредак y Македонији него je за Душанове владе доживео 
свој најпунији процват. Партикуларистичке тежње крупних феуда-
лаца после Душанове смрти и њихове међусобне борбе дошле су до 
иуног израза и y Македонији. Њу су поделиле крупне династичке 
породнце Мрњавчевића и Дејановића и владале самостално y својим 
областима све до пада њихових држава под турску врховну власт 
крајем XIV в. 

Ca падом Македоније под турску власт наступа нова фаза y 
феудалном развитку македонског народа, фаза тзв. тимарско-спахиј-
ског феудалног система чија je основна тенденција »стварање ситног 
феудалног поседа као основе на коју би ce опрла централна власт 
и завођење вазалних односа само према султану«.' Замена византин-
ско-словенског типа феудалних односа новим типом завршило ce и 
преузимањем неких установа из ранијег типа na чак и укључивањем 
некнх њихових носиоца y турски тимарско-спахијски систем. Прела-

' Историја нарола Југославије, том I, стр. 322. 
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зак неких ситннх феулалаца y службу турског тимарско-спахијског 
систсма као сиахија je тек uouuja историографија открила.1* 

Јсдна од главних оллнка oue фазе османског тимарско-спахијског 
феудалног система je што je он почивао углавном на бројнијим сит-
ним поседима — тимарима и нешто већима од ових — зијаметима 
који су били давани спахијама на привремено уживање уз обавезу 
војне службе. Велики део крупних поседа тзв. хасова уживали су 
султани, велики везирн и друге крупне личности. Међутим y градо-
внма и паланкама виногради, баште, ливаде, куће и дућани били су 
сопственост муслпманских или хришћанских притежаваоца који су 
њима слободно располагали. 

Друга од одлика османског тимарско-спахијског система je та 
што су љегови носиоци са извесшш искључцима y првим вековима 
турске управе y Македонији углавном били људи исламске вере која 
je била не само господарећа вера y држави него je служила као 
база османском законодавству. Уопште исламски елеменат je био 
привилегован и за разлику од њега покорени немуслимански пода-
ннци плаћали су више пореза н намета. Иако су дажбине сељака биле 
законом строго фиксиране ипак су спахије и султански чиновници 
вршили злоупотребе н зулуме који су остајали често некажњени 
јер ce иа суду није примала сведоџба хришћана. 

Привреда je непосрсдно иза доласка Турака y Македонију имала 
углавном натурални карактер, no после стабилизације турске власти 
y земљи, особито иза њене колонизације јуручким елементом no 
селима и јеврејским елементом искључиво no градовима, започео je 
и развитак градова и гралске привреде. 

Османски феудални тимарско-спахијски систем y Македонији 
лслимо na два раздобља: на раздобље од доласка Турака до друге 
половине XVI в. када je османски феудални систем доживео свој 
највећи успон, затим на раздобље од друге половине XVI до среде 
ХТХ в., када ce врши његово споро разлагање. За процес разлагања 
османског тимарско-спахијског система y Македонији везано je на-
стајање хајдучије, локалне Мориховско-прнлепске буне од 1564—1565 
године, Карпошевег устанка из 1689 г., затнм јачање отпора код ма-
кедонских сељака против злоупотреба спахија и султанских службе-
ника који су ce завршавали увек безуспешно. 

Особито je дубоку кризу почео да трпи османски феудализам y 
Македонији од краја XYTTT до средине ХТХ века. Y овом раздобљу 
наступило je јаче увлачење капиталистичких елемената y сеоску при-
преду Македоннје н разбијање њених уских оквира, затим убрзање 
процеса формирања читлука било путем наснља, било добровољним 
пристајањем сел.ака. Истовремено све ово било je попраћено масов-
ним бежањем развлашћених сељака из својих села y македонске rpa-
дове који су благодарећи ономе мењали не само састав наших, дотада 
углавном турских градова, nero и припремали ону нову класну снагу 

8 A. Стојановскн, Кон прашањето за хрнстијаните спахии во Македо-
ннја. Гласник на Инстнт\-гот за национална нсторија, IV, 1-2 (1960), стр. 
.404—316. 
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Y њима која ће својим актнвним иступањем ударити печат новом 
добу македонске историје. 

Развитак заната y македонским градовима од краја XVIII до 
средине ХТХ в. услед нараслих консумативних потреба за исхрану, 
одевање и обување бројнијег градског становништва, као и развитак 
трговине услед појачане потражње за домаћом робом, која ce увозила 
или извозила прско солунског и драчког пристаништа на југу. Све ово 
изазвало je и друге промене. Будући да ce je показало давање тимара 
ir зијамета спахијама уз обавезу служења y војсци као преживело, 
донети су закони којима ce спахијска установа укидала и замењивала 
новом стајаћом војском no европском узору. Прокламирана je сло-
бода трговине u зајамчена пуна сигурност живота и части и стечених 
добара; основане су прве банке за олакшање трговачког промета; 
скључеии су нови трговачки договори са западним земљама; уведене 
су сасвим нове установе европског типа (пошта, телефон, телеграф, 
трговачки судови); допуштено je, ca извесним ограничењем, учешће 
грађана свих вера y новоформираним обласним и среским скутнти-
нама и лр. Другим речима Македонија je y оквиру турске империје 
почела да ступа на пут капиталистичког развитка који je текао веома 
споро јср су ce, ca једне стране, фсудалнн елементи y њој врло жилаво 
борили да ce очувају, a ca друге стане, јер ce Турска империја y току 
свог даљег развитка претварала из независне државе y полуколони 
јалну земљу европског капитализма. Европски капитализам je кочио 
не само њен природни развитак no и развитак y њој потчињених 
народа, особито иза Кримскога рата када je гарантирање њеиог инте-
гритета било зајемчено од стране великих европских сила. И поред 
свега тога раздобље од краја XVTTT в. можемо сматрати као време 
јачег iipoAupaita и настајања капиталистичких елемената, a од сре-
лине XIX в. иадаље период рашћења и учвршћивања капитализма 
и капиталистичких односа. Истовремено ово je и почетни перио^ 
формираља македоиске нације. 

Псриод каиитализма y Македонији трајао je све до 1945 г. OH ce 
може поделити на три раздобља: прво раздобље обухвата време од 
Кримског рата до Балканских ратова односно до Првог светског рата, 
друго раздобље од Првог светског рата до 1941 г., a треће раздобље 
од 1941 до 1945 г. 

Прво раздобље капиталистичког периода y Македонији каракте-
рншу следеће појаве: просветно буђење н први масовни иступи младе 
македонске буржоазије за увоћење народног језика y школама и за 
ослобоћен>е од туторства грчке патријаршије; организнрана и свесна 
борба македонског народа за ослобођење од турског ропства и за-
четци првих клица радвичког покрета. 

Иступи младе македонске буржоазије долазе најпре до израза 
y захтевима за увођењем световне наставе y новоотворени.м школама 
и македонског језика y њима, затим y писању првих уџбеника на 
македонском језику од тзв. македониста, na y масовној борби за 
отстрањење грчких црквених поглавара које им je паметнула цари-
градска патријаршија и њихово замењивање црквешш људима маке-
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донске иародности и најзад y захтеву за повратком укинуте Охридске 
архиепископије. Y ствари y овом раздобљу долазе до израза први 
почетци y развптку македонске националне свести y декларацијама 
већ раније поменутих македониста и македонских учитеља o томв 
да je „једно Бугарин и бурарски језик a друго Македонац и маке-
донски језик". 

Напори македонске буржоазије 60-их и 70-их г. XIX в. за поврат-
ком некадашње аутономије Охридске архиепископије нису били 
крунисани успехом јер je њена савезница y борби против цариградске 
патријаршије — бугарска буржоазија, која je била економски јача 
и развијенија, као и бројно већа успела да наметне своје сопствене 
захтеве за бугарском независном црквом. Ова црква ce 1870 г. офор-
мила као Бугарска егзархија и проширила своју јурисдикцију и над 
македонским епархијама. Када je осам година касније била ослобо-
ђена и Бугарска и формирана бугарска држава, Егзархија je постала 
њено најсигурније оруђе за бугарску пропаганду y Македонији путем 
школа и цркава којима je Егзархија руководила. 

Ни организиране борбе под руководством Тајне македонске 
револуционарне организације од 1893—1912 y којима ce најснажније 
манифестовао самостални развитак македонског народа, нису довеле 
до ослобођења македонског народа и ако je платформа на којој je 
вршено окупљање македонских маса било врло широка и демо-
кратска." 

Илинденски устанак који je Организација повела на 2 август 1903 
године означавао je врхунац њеног напрезања и истовремено почетак 
њеног постепеног разлагања који су својим пропагандама и оружаним 
четама убрзале монархије суседних земаља. 

Ницање првих фабрика и предузећа од друге половине XIX в., 
особито моћна конкуренцијај европских индустријских производа 
домаћим производима изазвали су пропадање македонских занатлија 
и сељака и појачали су имотну диференцијацију. To je била база да 
ce јаве na помолу прве клице радничке класе y Македонији чије je 
политичко и синдикално организирање no већим градовима ишло 
врло споро y ово доба. 

Када ни краткотрајни покушаји Младотурака из 1908 г., којима 
ce придружило и прогресивно лево крило македонских револуцио-
нара да ликвидирају силне остатке средњевековља, које су још увек 
кочиле друштвени развитак и пораст пролетаријата, нису могли да 
реше све ово, савез балканских монархија и Балкански рат који je 
иза тога дошао слистио je гњилу турску власт са Балкана. Иза ApY1"01" 
балканског рата Македонија je као економско-географска и историска 
целина Букурешким уговором била поцепана на три дела a маке-
донски народ подложен денационализацији и економској експлоата-
цији суседних монархија. Нн Версајски уговор, шест година касније, 

• Цил> организацнје je било, како ce y њеном уставу каже, да уједини 
све незадовољне елемснте y Македонији и одринском крају без разлике 
на народност и веру да би извојевале, путем револуције, пуну политичку 
аутономнју за ове две области. 
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иије коригирао ову неправду Букурешког уговора, иако су напредни 
македонски иптелектуалци y Швајцарској чииили огромне иапоре 
код меродавних на Версајској мировној конференцији да ce не цепа 
јединство македонске територије. Ca овим Версајским миром ce 
максдонски народ приближавао завршној фази капиталистичког 
развитка. 

Аруго раздобље македонске историје одвија ce y склопу трију 
балканских монархија. Македонски народ који je дошао y састав 
старе Југославије имао je заједнички развитак као и сви југословен-
ски народи. Ипак y том развитку могу ce истаћи следеће чињенице: 
1) веома спора обнова земље опустошене y кратком размаку од 1912 
до 1918 г. трима ратовима: Првим балканским, другим балканским и 
првим спетским империјалистичким ратом чије су ce операције 
водиле највише и на македонском тлу. 2) Спровођење деломичне 
аграрне реформе путем фаворизације реакционарних елемената као 
и колонизирање Македоније немакедонским елементом y циљу ства-
рања упоришта за асимилацију и за опору буржоаској владавини; 
y вези са овим je y политици владајуће буржоазије била спровођена 
национална дискриминација према македонском народу и запостав-
љање његовог културног просветног развитка. 

Још већа национална дискриминација je спроведена и y осталим 
леловнма Македоније под грчком и бугарском влашћу, особито no 
деловима под грчком влашћу. 

Трећи и завршни део капиталистичког периода y Македонији y 
саставу Југославије повезан je ca догађајима другог светског рата, 
односно са епохом бугарског поретка старе Југославије, окупацијом 
и поделом Македоније између бугарских и италијанских фашистич-
ких освајача. Нстовремено то je и раздобље крвавог отпора македон-
ских маса које су ce придружиле борбама југословенских народа 
за националио и социјално ослобођење земље од фашистичких оку-
патора и њихових домаћих слугу. 

Ca победом y народноослободилачком рату и народној револуцији 
наступио je најновији уједно и најкрупнији период y историји маке-
донског народа — период националног ослобођења и период соција-
лизма. У овом периоду je македоиском народу једино y оквиру нове 
Југоставнје признато право на његов пуни национални развитак, пру-
жена су му обилна средства и могућности да ce извуће из своје 
вековне заосталости и да ступи на пут брзог и равноправног развитка 
са другим југословенским народима; отворене су школе свих рангова 
на македонском језику као и највише установе где ce проучава 
македонска национална историја, култура и уметност што je довело 
до непознатог размаха његових скривених и кочених тежњи y раније 
доба. Напредак који je за ових двадесет година слободног живота 
постигао македонски народ y Социјалистичкој федеративној ре-
публици Југославији као и помоћ коју му народи из братске заједнице 
пружају отварају невиђене псрспективе за још пунији економски 
процват н афирмацију његове цацноиалне културе, уметности, технике 
н другнх наука. 
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N a d a K l a i ć 

DA LI JE POSTOJALA DALMATINSKA MARKA 
BEČKE ILUSTRIRANE KRONIKE? 

U Bečkoj ilustriranoj kronici ( = BK) upisnim je poslije podatka o 
izmirenju Salamoila i Gejze i ova vijest: »Misit ituque rex Zolomerus 
Dalmacie, qui sororius Geyse erat nuncios ad regem Salamonem et 
ducem Geysam et rogavit eos, ut propria persona eorum contra adver
saries stios, scilicet Caraiitanos ipsum udiuvarent, qui tunc marchiani 
Dalmacie occupuverant. Rex igitur et dux colicelo exercitu iverunt 
in Dalmatian et ablatam sibi reslituerunt integre. Regi ducique dona 
regalia ac preciosa pallacia. aurum et argentum multiim donavit«.1 

Ponekad se događa v historiografiji da i manje značajni podaci iz 
političke povijesti postanu predmetom živih diskusija. Tako se i o gor
njem podatku o dalmatinskoj vojni Salamoila i Gejze. na koji je već 
odavno upozoreno u naučnoj literaturi, ponovo raspravlja u najnovijoj 
historiografiji, iako zanimanje za njega sada kao i prije nije suviše 
veliko. Naime, napravu o Krajini s bašćanske ploče ( = BP) zahtijevala 
je da se ponovo podvrgnu analizi svi izvori koji bi mogli pridonijeti 
razbistravanju toga na prvi pogled složenog pitanja. Povezivanje poda
taka BK i BP davalo je autorima priliku da u drugom svijetlu gledaju na 
tok političkih zbivanja moči dolaska Zvonimirom na prijestolje, ali je ipak 
nisu iskoristili. Neki zato što su zabacivali podatke BK kao nepouzdane, 
a drugi zato što su dalmatinsku marku pogrešno ubicirali. Medjti potonje 
se ubraja i Miho Barada. Naime, kad je rješavao »Dinastičko pitanje u 
Hrvatskoj XI stoljeća«, onda je mislio da u DM (= dalmatinskoj marci) 
može prepoznati »posebnu i samostalnu hrvatsku oblast, neodvisnu od 
Mađarske, Njemačko i Hrvatske Krošimirovića« koju je nazvao »banat 
ili dukat slavonski, gdje v l a d a h u . . . Svetoslavovići«; ona se nalazila 
«•izmetlju Dravo i Gvozda«.8 Meduitim, kad se Barada 1952 g. obradju-
jući problem Krajine s BP dotakao i podatka o DM više nije bio tako 
jasan. Sada, naime, tvrdi da se »Zvonimir obratio na svoje šur jake . . . 
da mu pomognu protiv Karantanaca, koji su bili zauzeli hrvatsku 
krajinu ...« Zato Salamon i Gejzu vode vojsku »in Dalmatiani«, što će 
reći u Hrvatsku. Svakuko je zanimljivo da se ovdje poziva na »tačno i 

' 1. S z e n t p é t e r y , Scriptures rerum humgaricanira I, Budapest 1937, 
str, 36". 

9 VIIAD L, 1932. str. 170. 

125 



ispravno tumačenje tu vi jesi i kod Sišića«,3 koji istini za volju nije bio 
dosljedan. On je, naime, u Povijesti Hrvata zastupao istodobno dva 
različita mišljenja. »No iz Ijetopišćevih riječi izlazi i to da je Zvonimir 
tuda bio glavar sjeverne hrvatske krujine uz .Karantance' i u neposred
nom susjedstvu Madjarske ...« ; dakle, Zvonimir je ban >u zemlji na 
sjeveru od Gvozda do kranjsko-karantanske medje i Drave«. Osvrćući 
se na »razumljivu pomutnju« ljetopisca u komentaru predlaže drugčije 
tumačenje. »Stoga i ono .marchia Dalmaeie' i .iverunt in Dalmaciam', 
ne znači Dalmaciju u užem smislu, nego regnimi Dalmatiae et Chroatiae, 
to jest hrvatsku driuou uopće (potertala N.K.) i baš to je dokaz car ine 
teksta«.4 

Prema tome, u hrvatskoj se historiografiji pretpostavljalo da je 
DM »bunat ili dukat slavonski« ili »hrvatska država uopće«. 

Postavljajući svoju teoriju Barada je evijosno zabacivao mišlje
nje Ljudmila Hauptmanna, koji je još prije njega ustvrdio da se vijest 
iz BK. odnosi na osvajanje kranjsko-istnrskoga markgrofa Ulrika I 
početkom druge polovice XL st. Upravo tada je prema Hauptmannu 
otudjena od Hrvatske istarska obala od Rijeke do Raše. No, kako se 
kontradiktorni poduči BK nisu mogli prema Haupmannovu mišljenju 
uskladiti on ih je pripisivao kasnijem kompilatoru. Jer on je pogrešno 
iittzvuo Zvonimira kraljem (rex) u doba kad još nije nosio taj naslov. 
Zatim, kronika se zupleće u proturječnosti, jer Dalmacija koju su 
tobože Madjari »uzeli« od Kuruntanaca po Zvonimirovoj je tituli hrvat
ska država; to, dakle, ne može biti isto što i marchia Dalmaeie koju 
su zauzeli Karantanci, već se može odnositi samo na jedan njezin dio, 
na pogranično područje, na »marku«. Kako kompilator misli da su 
Karuntunci uzeli Zvonimiru Hrvatsku, а o vlasti Karautauaca nad njom 
nije ništa bilo poznato, on je jednostavno ustvrdio da su mu je vratili 
Ugri. Izvorna vijest iz XI. st. nije o tome znala ništa već je javljala 
da su Madjari do 60-tih godina XI. st. došli u pomoć Hrvatima, jer su 
se »Karuntunci« ugnijezdili u nekom »pograničnom području« (Grenz
gebiet). Ipak je otudjenje isturske obule historijska činjenica. Naime, 
g. 1063 pridružuje se Ulrik 1 »marchio Carentinorum« vojnom pohodu 
Henriku IV i za nagradu dobiva Meraniju. Tek Ulrikov sin Ulrik 11 
predaje najveći dio posjedu nu Jadranu Akvileji. Zato posjed Goričkih 
oko Lovranu i Bracca valju izvoditi iz prvotnog prava ukvilejskih patri-
jurha, a ne puljskih biskupu. Šišićevu teoriju o Zvonimirovu banst vu je 
promašena, jer počiva isključivo na vijesti iz BK.5 

U obranu je Hauptnmnnovu mišljenju ustuo nedavno Bogo Gra-
fenauer. Pošto je zabacio Barudinu teoriju o Krajini (s bašćanske ploče) 
kao stvarnoj političkoj jedinici koja se raspala u drugom desetljeću 
XII. st., on je podvrgao kritici i mišljenja drugih autora o tom problemu 

3 Hrvatski vlusteoskii feudalizmu. Djelu JAZU 1952, str. 14—5, bilj. 14. 
4 Povtiiest Hrvata, Zagreb 1925, str. 527-8, biblj. Г2. 
8 Li H a m p l m u n « , Erläuterungen zum historischen Atlas der òster-

reiichischen Alpoulënder, Akud, d. Wiss. in Wiien, 1 Abt., 1929, str. 384. Vidi 
i H. P i re h e g g e r , Überblick übex die territoriale Entwicklung istriens u 
istoj svesci, str. 495. 
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(1. Beuca, M. Suića, M. Kostrenčieu i Ü. Mandiću). Nakon svega je 
zaključio tla su Suičevi »poskusi dopolnitve Buradove argumentacije 
spodleteli« i da »Mandić k raspravi o bistvu vprašanja Krajine ni pri
speval ničesar«; no činilo mu se da su opravdani prigovori Kostrenčića 
koji je nastojao pobiti Bar ud u isticanjem činjenice o političkoj i crkvenoj 
heterogenosti Krajine. Najzad je sam zaključio ovako: »Vendar je prav 
pri vprašanju pomena izraza .krajina', izhodišču Baradove domneve, 
ostalo pri dveh domnevali, od katerih nobena ni še dokazana. Vsaj 
možnost Baradove razlage pa je mogoče vzdržati le tedaj, če je tekla 
v času kneza Kosmata meja Hrvatske še na Raši«. Dakle, Baradina je 
teorija o Krajini neprihvatljiva, ali je zato Hauptmann »z veliko stopnjo 
verjetnosti« dokazivao da je Meranija izgubljena oko 1063 g., a Klebel 
je upotpunio njegove rezultate utvrdivši da su u to isto vrijeme i puljski 
biskupi proširili svoj posjed na Labin i crkvenu jurisdikciju do Rijeke. 
BK koja služi Baradi kao podloga za zaključivanje nije pouzdana, jer 
je izvorni podatak iz XI. st. tako loše tradiran »da se na to trditev ni 
mogoče opreti«. Dalmatinska marka BK može biti samo »obmejno 
ozemlje Dalmacije«. Stoga je Baradina »razlaga izraza krajina nemo
goča«. Njegovo, tj. Bu radino opravdanje Sergijeva pohoda gubi, kako 
Gralenauer misli, s tim svako značenje; utoliko više što se ne zna gdje 
je »težišče Sergijeve oblasti, čeprav je pohod bil pripravljen na Krku«. 
Kako ni »posredni Baradovi dokazi .Krajine' niso takšne vrste da bi 
sami za sebe sploh karkoli dokazovali«, treba njegovo mišljenje potpuno 
zabaciti.0 

II . 

Mislim du je kritika Barudine teorije o Krujini ipak išla suviše 
daleko u potpunom odbacivanju njegovih rezultata. Postupak mi se čini 
utoliko manje opravdan što je još uvijek suviše malo podataka na glav
nom Burudinom izvoru, na BP7 nerazjašnjeno. Ne zna se kada je živio 
Kosmat, a otvoreno je pitanje kada je ploča pisana. Iz niza sumnji i 
nepoznunica kao da se može izdvojiti jednu sigurna činjenica, naime, 
Držihin zapis o Zvonimirovoj darovnici neke ledine crkvici sv. Lucije. 
Kako je to Zvonimir učinio »v dni svoje«, to je Držihin zapis načinjen 
poslije njegove smrti. Medjulim, Dobrovitov je zapis »uklesan u kamen 
jamačno (poteri. N. K.) u isto vrijeme«,8 iako se može pretpostaviti da 
je Dobrovit možda gradio sv. Lucij u sa svojom braćom prije nego što ju 
je Zvonimir obdario." Ako je ta pretpostavka tučna onda je i Kozina 

• Vprašanje hrvatske Krajine v Kvarneru, ZC XII—XIII, 1958-9, str.. 
254—60. 

' Najbolje eJlumje BP duo je Vj. Stefanovać u EJ I, 1955, str. 387. 
8 N. nij. 
• Naume, neobično je du je u'pisun najprije Držihin natptis o Zvonimirovu 

(lani, a tek tada Dobrovirov o gradnji crkvice. Staw.se. tekst takav kakav 
jest mogao bi izazvati šaranju u to du se Dobrovtitav natpis odnosi upravo 
na sv. Luoiju. Tek su «ovija arheološka istraživanja potvrdila da je BP 
doista diio oltarne pregrade i da je natpis kuko se čini — pisan jednom rukom 
(Stefau'ić, ц. dj„ str. 385) vadi B. F u č i i ć , Baščamska ploča kao arheološki 
predmet, Slovo fe—-8, Vajsov zbornik, Zagreb 1957, str. 247—262. 
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knez u Zvonimirovo vrijeme, a ue počel kom XII. st. Uostalom, Barada 
je datirao Kozinu početkom XII. st. samo zato Sto mu se činilo da je na 
čelu Krajine mogao biti »prije svršetka XI. st. župan, koji je na 
prijelazu XI/XII. st. dobio feudalni naziv kneza (comes) kao vojničkog 
upravnog i gospodarskog upravitelja«.10 Medjutim, terminološki je kri
terij vrlo slab dokaz i sam po sebi niti dokazuje niti opovrgava. S druge 
strane, Baradina tvrdnja da su Krkom ili, kako on misli, Krajinom 
vladali u kraljevsko ime sve do kraja XI. st. župani nema uporišta u 
izvorima. Anonimni nastavljač cara pisca u X. st. izuzima kao posebno 
županijsko područje Liku, Gacku i Krbavu — one su banske županije 
— ali nezna ni za jednu županiju u Hrvatskom Primorju ili u hrvatskoj 
Istri. Ako u z inumo u obzir da jo sve do sredine XI. st. Krk dio bizant-

.ske Dalmacije onda se tek teorija o županima u Krajini pokazuje 
kao pogrešna. Zato, mislim, može terminološki dokaz kao bitan u pro
blematici koju nam obilno nameće BP otpasti. 

Prema tome, BP bi mogla bili dokazom da je u Zvonimirovo vrijeme 
postajala neka pobliže neodredjena politička jedinica kojom je uprav
ljao knez. Takav zaključak vrijedi u onom slučaju ako pojam krajine 
zamišljamo kao odredjeiiu političku teritoriju uopće. Naime, nije ne
moguće da krajina nije samo »pretežno vojnička jedinica, marcha ili 
marchia sredovječne latinštine« (Barada) ili samo »pogranično pod
ručje« (Hauptmann, Grafeuauer), već i kopneni dio takve političke 
jedinice u kojoj su se našli i otoci. Analogiju bismo mogli naći u Sred
njem Jadranu: neretljanska Krajina je kopneni, upravo obalni dio 
neretljanske kneževine." Ako se, dakle, ne želimo unaprijed opredjeliti 
ni za jedno od spomenutih mišljenja o krajini na BP ispitajmo i mladje 
izvore, pa će nam oni možda pokazati sigurniji put do rješenja toga 
problemu. 

Prije svega, čini mi se da je podatak o dalmatinskoj marci u BK, 
iako na njemu leži težište Hauptmannove i Grafenauerove teorije^ o 
izdvajanju Meranije, prebrzo odbačen i premalo iskorišten. Šteta što 
nije i Barada imao dovoljno strpljivosti da bolje prouči Hauptmannovo 
mišljenje,12 jer da je to učinio BK bi postala najčvršćim osloncem upravo 
njegove teorije o krajini. 

10 Vlusteoski feudalizam, str. 14. .. 
11 Već je Barada upozoravao govoreći o Porfirogeuaetovoj fagarnji eia 

»Kra i . n a n e i,- K r a j an. in mije G rem z e kako misle hrvatski histori
čari« Ou s pravom upućuje na podatak i<z salonutanskog sabora rt 530 g. 
kao i na izričito svjedočanstvo l'aladija Foska. G. 530 povjerava se briga 
salonitanskotn nadbiskupu ne samo nad otooima već n nad ошт sto »trans 
Onemu (= Cetinu) nosoitur esse divtisum <juod 5 : ° n-V n e " Л с г К м v / v i ' r / 
(F. R a c k i , Thomas arch idi aeon u s. Hisloria bulunutaaa, MsilnM AAVlii, 
1S94 *tr. \~Л. V sponusnuti pisac u svoin«,- djelu De «tu orae Jllvnoi tyrdi 
da je domaći izraz za Krajinu l i t i u s . Vidi -M. B a r a d a , n. <ij.. »tr, 46, 
hilj. 94. , i < 

13 On je Наирггаахшото mišljenje naizvao »potpuno prm/.vo\)tum tira* 
njama«, koja su »u opreci s aavedenom vijRšćn, koje je jezg-ra da ništi 
Karantanei trajno bili oduzeli m a r c hi am D a l m a c i e , nego samo p r i 
v r e m e n o i da je hila oslobodjtMui i vraćena. Zato je pogrešno tvrditi — 
nastavlja — da. je Merainiju negdje izmedju 1064. li 1068. odcijepljena od 

128 



Promu tomo, postavlja se pitanje koliko je podatak iz BK vjero
dostojan, tj. da li je dalmatinska marka uopće postojala; ako jest da li 
je njena politička historija takva kakvom je prikazuje BK na osnovu 
starijeg predloška? 

Kamen smutnje u spomenutom podatku je Zvonimirova titula гех i 
tvrdnja kroničara da su Salamoi! i Gejza vratili Zvonimiru čitavu 
marku. Kako se vojna datira sedmim decenijem XI. st.,13 misli se da je 
kompilator preradio stariji predložak, jer je Zvonimir tada mogao biti 
samo ban. Mjernu, tj. kompilatoru trebu pripisati i loš podatak o pre-
uti'intuiju čitave dalmatinske marke, jer jo stariji izvor očito mislio na 
»pogranično dulmutinsko područje«, a ne na dalmatinsku marku. 

Posljedica takva, po mom uvjerenju suviše kritičkog stava prema 
podutku BK je krajnje siromašan rezultat koji se iz nje mogao izvući. 
Jer Hauptmann i Klebel su uspjeli dokazati samo to da je Ulrik 1 
otudjio Meraniju. Medjutim, ostali su zajedno s Grafeiiaueroni dužni 
odgovor na nekoliko pitanja. Na primjer, odakle Konradu II iz porodice 
Dachau naziv »vojvoda hrvatski i dalmatinski« u XII. st.? Zatim, ako je 
dalmatinska marka doista konstrukcija kompilatora kako to da je 
Zvonimir vladao na Krku? Kada iuu je uspjelo da osvoji jedan dio 
bizantske Dalmacije? Лко, nadalje, pretpostavimo zajedno sa spome
nutim autorima da su Ulrikova osvajanja bila ograničena samo na Me
raniju onda nam je nemoguće protumačili neke činjenice iz crkvene 
povijesti Dalmacije i Hrvatske početkom druge polovice XI. st. 

Prema tome, da li su »Karantanci« osvojili dalmatinsku marku; 
ako jesu kakav je njen opseg i što je od nje »vraćeno« Zvonimiru? 

Pregled dosadašnje historiografije je pokazao da su autori pristupali 
tumačenju BK s različitim pojmovima o političkim granicama na Ja
dranu u XI. st. Zato se i moglo dogoditi da je dalmatinska marka jednom 
poistovjećena sa slavonskim banatom, drugi put s hrvatskom državom, 
a treći put s Meranijom. Stiče se, dakle, dojam da je svaki autor pro
matrao su svoga stajališta, što nam se ne čini opravdanim. Da li se 
uopće smije pretpostavljati da nepoznati kroničar XI. st. nije znao raz
likovati bizantsku Dalmaciju od liroatske dvzuoe? Kako bi mogao 
on, koji je bez sumnje živio na dvoru Arpadovića zamijeniti Slavoniju 
s Dalmacijom? Stoga mislim da nani je dopušteno ispravljati podatke 
BK samo ц onom slučaju ako zaista možemo sigurnim dokazima ukazati 
ua neispravnost kronike. 

Vijest o vraćanju dalmatinske marke kraljevskom rod jaku Zvoni
miru pretpostavlja prethodno osvajanje »Kurantnnaca«. Budući da se 
posrednim dokazima, tj. weimurskom baštinom na Jadranu odnosno 
Kvarneru dosati nastojalo utvrditi sumo »karantanski« posjed Meranije, 
pokušat ćemo isto tako posrednim dokazima pokazati da je Ulrikova dal-

llrvatske« (n. (Ij., str. 15. bilj. 14). Mcdjiitàni, Binarla je ostao dužan odgovor 
ua pitanje k a d a je Me ranija o lui j upijena od Hrvatske, jer on s druge 
strane nije mogao navesti m jedan dokaz u pnilog svojoj tvrdnji da je Me-
randja još početkom XII. st. tliio Krajine (liP). 

13 I1. Sisiić je datiirao dalmatinsku vojtiui Salamoila i Gejzc izmedju 1064 
i 1068 g.. а njeg4>ve se kronologije držao i M. Barada. Povijest Hrvata, str. 527. 
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matinska marka obuhvntala osim dijelova hrvatske države u Istri još 
i Hrvatsko Primorje i bizantske kvarnerske otoke, dakle dio bizant
ske Dalmacije. 

1. Zvonimir vlada u jednom dijelu bizantske Dalmacije 

Dosadašnje mišljenje hrvatske historiografije o tome kad su Trpi-
mirovići zavladali bizantskom Dalmacijom ne može se više podržavati. 
Kritička analiza izvornoga materijala primorala nas je da mnogobrojne 
darovnice Trpimirovića od Krešimira IV dalje dalmatinskim crkvama 
i samostanima svrstamo medju formalne (diplomatičke) i prečesto mate
rijalne (dakle stvarne, historijske) falsifikate. Medju takve ubrajam i 
darovnicu za Maon na osnovu koje se dosad zaključivalo da je Kreši
miru IV oko 1069 g. predan dalmatinski kntepanat. 1 4 Prema tome, ni 
jedan hrvatski vludur sve do Zvonimira nije stvarno vladao bizant
skom Dalmacijom. Usprkos tome, Zvonimir je i prije krunidbe — jer 
je dalmatinska vojna Salamoila i Gejze kronološki prethodila njegovu 
dolasku na prijestolje — vladar ne samo na bizantskom Krku, nego i 
na Osoru. O njegovoj vlasti na Krku svjedok je BP, a na Osoru tzv. 
osorski Exultot. U potonjom koji je nastao oko 1081 g. slavi se u 
hvalospjevu pored bizantskoga cara i rex noster.li To, dakako, ne 
može biti nitko drugi nego Zvonimir. 

Ovim bi se dokazima moglo prigovoriti zato što Zvonimirovo kra-
Ijevanje na Krku i Osoru ne potječe — ukoliko se može datirati — iz 
vremena koje je prethodilo krunidbi (tj. 1075 godini). Iako je takav 
prigovor, kako se na prvi pogled čini, na mjestu, ublažuje ga ako ne i 
uklanja pregled Zvonimirovih naslova u izvorima iz njegova doba. Ne 
može se smatrati slučajem da Zvonimiru — kao uostalom njegovu pred-
šasniku Krešimiru IV ili nasljedniku Stjepanu U — daju naslov hrvat
skoga kralja zaista neprijeporni autentični izvori: Krešimiru Cichina 
istinita priča o osnivanju samostana sv. Marije,18 Zvonimiru kartular 
samostana sv. Petra u Selu17 i jednom kartular rogovske opatije,18 a 
Stjepanu II splitski sabor.19 Prema tome, Zvonimir je prije svega hrvat
ski kralj i takav mu naslov daju autentični izvori upravo onih dalma
tinskih gradova (Splitu, Zadra i Biograda koji se tada smatra »dalma
tinskim«) u kojima čini se Zvonimir nije imao stvarnu vlast. Ako 
Grgur VII prijeti g. 1079 »nobili militi Wczelino« zbog toga što se 
usudio dići »contra eum, quem in Dulmatia regem auctoritas apostolica 

" Problem vrho-vuic vlasti nod Dalmacijom do početka XV. st., Zbornik 
Zadar, 19(4, str. 155. , . , . . , . • • j 1 Ш , 

" V N o v a k , Nova kategorija dalmatinskih historijskmh azvora od VIIJ. 
do XII. st.. Radovu instituta JAZU u Zadiru III, 1957, str. 48. . . . 

>" »Cresiimiiro roge regtumte Cluroacie«. F. R a č k i , Documenta hiistonae 
ctoroatücae iperiachitm auitiiquam ilhistranhia, MSHSM VII, 1878, str. 65. 

" >>rtfgn Cbroatorima SuiiniMiiiiri«. V. N o v u k - P. S k o k , luxa saactd Petri 
de Gamad. Suipetarski kartular, 1952, str. 213. 

" »»pud Sclavos Suiiniimiiro regnante«. Documenta, str. 109. 
11 >сотат Stephano mgc Clvroaoiec Documenta, str. 147. Rački je umet

nuo »et Dalmacie«, što posve raiaumljiivo iiiije ispravno. 

130 



consti lo H«,80 onda njegove riječi nisu bile sasvim netačne . P a p a je 
doduše pre t je rao k a d je sebi pr i sva jao zasluge za postavl janje Zvoni
mira za kra l ja u Dalmaci j i , 8 1 a l i Zvonimir je bio u Vecelinovu susjed
stvu d a l m a t i n s k i k r a l j ! 

Zato se p o d a t a k s BP, osorski E x u l t e t i p a p i n a izjava iz 1079 g. 
odnose na isti ter i tor i j , t j . n a o n a j dio b i z a n t s k e D a l m a c i j e u којеш 
je Zvonimir zahval ju jući A r p a d o v i ć i m a zaista vladao. 

2. Naslov vojvoda hrvatsko-dalmatinskih ili meranskih 

Već je H a u p t m a u n is takao činjenicu d a Konrad I I iz porodice 
D a c h a u nosi sredinom XII . st. gornju t i tu lu . 2 2 Posve razuml j ivo d a 
t i tule same po sebi još ne dokazu ju ništa o s tvarnoj vlasti onih koji ih 
nose. Ali, hrvatsko-dal inat inska vojvodina mo/.e biti sinonim za Merani ju 
tek t a d a a k o naziv pot ječe iz v remena k a d je vojvodina stvarno obuhva-
tala i Hrvatsku i Dalmaciju. I n a č e je t i tu la besmislena. K a k o je j ed ino 
razdobl je u kojem su markgrofovi iz porodice W e i m a r - O r l a m ü n d e drža l i 
Meraniju (dio n e k a d a š n j e hrva t ske d r ž a v e od R a š e do Rijeke), Hrvatsku 
(takodjer dio h r v a t s k e države, ij. H r v a t s k o Primorje) i Dalmaciju 
(Kvarnerske otoke) k r a t k o t r a j n a v l a d a v i n a Ulr ika I. to i t a j naslov 
govori u pri log mišl jenju d a je d a l m a t i n s k a ili h r v a t s k o - d a l m a t i n s k o 
m a r k a zaista postojala. U sk ladu s gornjom p r e t p o s t a v k o m je p o d a t a k 
iz 1367 g.; t a d a , n a i m e , p r i m a j u D e v i n s k i grofovi od Akvileje u leno 
>tot'um quoti h a b e t in Merari sine in Croat ia« . 2 3 

3. Nornmnsku, mletačka i ugarska borbu oko Raba 

Vijesti o b o r b a m a oko R a b a od 1074 do 1116 g. zabil ježene su u 
djelu Miracula sancii Christof ori, koja je početkom XIV. st. redig i rao 
rapski b i skup J u r a j Koštica »prout in historiis a n t i q u i s ac a senior ibus 
eiuibus legisset et audiuisset«. 2 4 Nepovjerenje koje iskazuje najnovi ja 
historiografi ja p r e m a tom izvoru 2 8 nije na mjestu. Pošto se iz n j ih 

-" Doriiiruenta, str. t24. Upravo navala Vecelina. -nekoga pobliže n/epo-
znatoga .istarskoga vazala, pokazuje da je Zvomiimiiìu bio osporavan posjed 
Ulrikovu drijela Dulmuoije odnosno murke. Tada je Meramj-a bala još u ru
kama ршчкЕисе Wahnur-Orlaniüiide. 

S1 /voiiiimiiir je dodu&e bio po Gobizonu »de üliiroatorum Dalmatònoruraque 
regnili regiiiiiiiiiie per vexilluun, onsom, sooptruim et eoronaui linuestitus atque 
(onsl i tu t us rex«. aJlii još prlije kriiniLdiuc li zakletve an je »Croatie Dalmatieque 
tlux*. Doommiinla, str. 105. 

- Erläuterniiigein, str. 584. 
sa l j . H a u p t m a n n , n. di., str. 381 ; 11. P i r e h e g g e r . n. dj., str. 495. 
u Documenta, str. 456; o djelu d tekstovùma za spomenute borbe vodi 

F. Si s i c . Priručnik liizvora za hrvatsku poviijest I, Zaigrob 1914, str. 585—90 
i 622-26. 

s i M. Kostrenfliić je na način koji nije dostojan naučne kritike i nema 
s njom aiata /ajedinftčkog pokuisaio lizvréi ruglu Barattine zaključke stvorene 
aa osnovu teksta Mii'racula. Budući <ta je kao pravnik teško mogao ocijeniti 
stvarnu vrijednost Miracula Kostmnčić je napao bistoričare koji >često znadu 
išaitatt iz lizvoTa ù ono čeg» u nj.ijna noma .i onda .to nešto' proglasiti tvrdom 
.nauénom i povijesnom óìnjemicom' ii historijskom dogmom« (O radnji Prof. 
dr. Mahe Barade Hrvatski vlasteoski feudalizam. Prodavanja održana u Jttg. 
Akad. Zagroh 1953, str. 10). Medjutim, autor je takvim prigovorima po-
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i/dvoie »duda« svetačke legende otkrivaju vrlo često hnstorijskujezgru. 
Та kakva bi s nisi« i imalu izmisliti .tvarnu historijsku podlogu? Uorta-
lom termhш osija koju Mirucula upotrebljavaju zu opis погшапака 

avule na llab'jasno dokazuje da se Košticu «luži » • » « î » ^ ^ ^ 
Naime, protivno mletačkim in dalmatinsku» izvorima M.raeula " ^ а Ј " 
N o m a n e >quedam » g « » ü - n ^ o r u m ««»c,- ^ ^ . ^ ^ ^ 
već Rački kazao da se ta vijest o opsadi Raba odnosi na juznoitalske 
Normane." Normauska je opsada trajala od 14 travnja do 9 svibnja 

074 sodine.» Tada se dogodilo »čudo, i sv. Knstofor je spasio grad od 
neprijateHa. Dan pobjede se slavio još u doba sastavljanja Miracola, 
d a U do XIV. st. Mediutim, u tom je podatku v a - ^ ^ g 
ski odnos izmedju Raba i Normana koji potpuno odskače od tadašnje 
da maünske politike prema Normani»» Naime, " obećanjas to su^ga 
priori i biskupi Splita, Trogira, Zadra i hrvatskoga Biograda dali poceV 
k o u 1 0 7 5 god duždu Silviju »ut ab Ime die in antea (num)quam nullus 
t o trorum'eivium audeat a d d u c e » Nortmannos aut « t r a n « , in Dal
matian! aut per se ipsum nel quo«» ingenio,- nije ^ ^ ^ ^ 
svi dalmatinski gradovi do Raba (riječ je dakako o D o n j o j . L * 1 ™ * ^ 
pozvali Normane. Dakle, dalmatinski *^™ * ™ ^ * & % ± £ 
samo da ih nišu pozvali već su im se, bar prvi od njih tj. Rab, oprli. 
Normani su prfel? osvajati Rab, ali su vjerojatno bili odbijen,u Tad«i su 
se povukli i kao što je poznato za par mjeseci je Amiko zarobio hrvat
skog kralja (u studenom 1074).м 

Iako bi nam za razjašnjenje normanske navale ^ Dalmaciju t r e b a j 
više podataka, ipak i sačuvani svjedoče o podjeli Dalmacije na dva 

i . iw.iiV.» .m in smročaivala neobjektivnost prema Baradi, jer 

Г м . U T to hawloeruKjo .prof Barada uu, enure t.rao sve ono s to mu e 

шЕштЕшт 
na Banula i kao takav nauei nepotreban. 

s« Documenta, str. 437. 

- M a r i d a judoka**» da .je nornmnska navala »• * * ^ » | ^ V . 
1075 g. Vidi Prilozi kronologiji hrvatske povijesti, Rad JAMJ j i i , mi. 

tu 
str. 193—6. 

" Ж ' а a ï ^ l i . ^ - . p . i n t o ab incarnation, domini n o s t n ^ u 
Christi no se noveUris; on tempestate., qua comes Anucus ' ^ ™ Croacie 

i ' , À„;i e*r ><Л1 'sišić io motivno Raradi datirao normanskii na-
v X i ' U o d L S o » r d î l j c j e hrvatskoga kralja ^ fodm°ni 

ш tak" je nuNn mogao, bar Sto se biče datuma, i dalje zadržati svoju 
co ju o Slavo km hrvatskome vladaru Jer tada se pismo Grgura VII iz 

25 1 1075 niobio odnositi na »heretičku. Hrvatsku. Dakle, uredjenjem kro
nologije otpala je i tc/a o Slavcu. 

132 



tabora: jedan čine kvarnerski otoci uključivši i Rob koji ne pozivaju 
Normane ili im se suprotstavljaju, a drugi ostali gradovi prema jugu koji 
ih zovu kao prijatelje. Tako dugo dok ne bude poznata pozadina i 
uspjeh normonsko misije nećemo moći utvrditi zašto se kvarnerski otoei 
nisu priključili kopnenim gradovima Dalmacijo. Ali. ako uzmemo u 
obzir da je prije normanske navale na Rab došlo do »vraćanja« dalma
tinske marke Zvonimiru, onda bismo jedinstveni stav gradova u Kvar
neru mogli pripisivati zajedničkom političkom; okviru u kojem su se 
ti gradovi našli. S izuzetkom Raba. Rab se naime opire normanskoj 
vlasti očito stoga što ne želi ni jednu tud j u vlast nad gradom. U prilog 
bi potonje pretpostavke mogla govoriti činjenica da u doba normanske 
navale Miracula ne daju nikakav pozitivan dokaz o vlasti hrvatskoga 
vladara nad otokom. Stavišo, opis »čuda« što ih je isti svetac nedugo 
zatim učinio takodjer se slaže s tom pretpostavkom. 

Naime, za biskupovanja Pavla, trećega nasljednika Domane »kad 
cjelokupna Dalmacija nije bila ni pod čijim jarmom«31 pokušala je 
ugarska vojska pod banom Ugrom osvojiti otok. Navala je opet bila 
odbijena zaslugom gradskog zaštitnika i Rabljani su sačuvali slobodu. 

Medjutim. druga ugarska opsada grada vodi se u izmijenjenim 
prilikama. Rob je tada pod mletačkom vlašću (Veneticorum tune tem
perie predicta eivitas regeretur dominio), a opsadu vodi knez (comes) 
tigarskoga kralja Sergije. Miracula izričito tvrde da »suo denique imperio 
caelerae tunc tempori» subditne fuerant iimilae ac magna Sclavorum 
pars huius fornititi praeceptis obediebat«. O kojim je otocima riječ 
saznajemo iz popisa zarobljenika poslije neuspjele opsodo. Naime, čuvši 
»homines vicinarum civitatum tam scilicet Veglenses, quorum maxima 
pars erat Arbi incarcerata, nam de Vegla exierat oxercitus predictus, 
quam Absarenses, Chersini et etiam Senienses« za sudbinu svojih ljudi 
poslaše poslanike Rabljanima da oslobode zarobljenike.32 

Dakle, obje su ugarske navale na Rab vrlo dragocjeni premda 
fragmentarni i posredni podaci za uspostavu slike političkih odnosa 
u Kvarneru u posljednjim decenijama XT. st. Rab je kao pogranični 
otok izmedju kvarnerskih i srcdnjedalinatinskih komuna bio na udaru 
jednih i drugih. Kad nije htio priznati Normane, prijatelje svojih jugo
istočnih susjeda napali su ga najprije oni. Jedva što se obranio nije 
mogao izbjeći ugarsku navalu bana Ugra koja je doduše takodjer od
bijena, ali je izazvala mletačku intervenciju (1097 g.). Rab je sada u 
još težem položaju, jer je odasvud okružen, osobito poslije 1105 g., 
teritorijem ugarskog kralja. No, Arpadović je za borbu s Venecijom bio 
preslab i on ne samo da ne uspijeva preoteti Rab već gubi vlast i nad 
Kvarnerom. 

Prema tome, Barada je imao pravo kad se pozivao na Miracula 
kao na svjedočanstvo o postojanju jedne političke jedinice pod vlašću 

31 »et Dalinarinomim tota sdraili provincia nulli jugo tunc esset subdita«. 
1'Игиешк, str. 623. 

» N.dj.. str. 629. 
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hrvatsko-ugarskoga kralja pogotkom XII. st*» Budući da nema dokaza 
da je poslije smrti Zvonimira nemalo vlasti hrvatskoga kralja na Krku i 
Osoru lo je odbacivanje podataka Miracola o Sergiju kao knezu ugar
skoga kralja nn području jednoga dijela nekadašnje dalmatinske marke 
neopravdano. ŠtaviŠe. Miracola nam pomažu upotpuniti političke gra
nice dalmatinske marke, jer ubrajaju medju Sergijeve podložne cete 
i Senjane. Prema tome. dalmatinska se marka početkom XII. st. pro
tezala i nad Hrvatskim Primorjem. Sumnju u to da je to področje pri
pojeno kvarnerskom dijelu Marke za Ulrika I ili Zvonimira razbija. 

4 Edrizijev opis obale Istre i Hrvatskoga Primorja** 
Sicilskom je kralju Roger« II pomagao g. 1161 pri opisu zemaljske 

kugle Slo ju je dao izraditi u srebru njegov dostojanstvenik Jidnzi. 
kojemu lako zahvaljujemo izvanredne podatke i o našoj obalu Mriz i 
govori na više mjesta o Hrvatskoj i Dalmaciji, ali je za njega karakte
ristično poistovjećivanje Hrvatske s Dalmacijom. Medjutim, dotična ce 
mjesta u njegovu djelu pokazati da njegova identifikacija nije plod 
promijenjenih prilika na hrvatskom prijestolju početkom Ali. st. L»ru-
gim riječima, spajanje Hrvatske i Dalmacije u Edriz.jevu djelu m je 
nastalo zato što su Arpadovići držali obje zemlje pod jednom krunom 
od početka ХП. st. . . т 

Pošto je naveo udaljenost izmedju Labina. Plomina i Lovrana 
Edrizi dodaje da je taj grad .posljednji akvilejski posjed na motu« (L 
ultima città marittima del paese di Aquileja). Zatim nastavlja: »Na akvi
lejske se zemlje nastavljaju hrvatske zemlje koje se nazivaju i Dalma
cija« (Alle tere di Aquileja . . . seguano quelle della g.rwasiah. chiamai* 
dalmâsîah, delle quali terremo parola a loro luogo nel compartimento 

l ì M a v k i i teksta opisuje pojedina naselja što se pružaju uz obalu 
od Lovrana dalje. Dakle, poslije Lovrana slijedi Bakar koji je udaljen 
deset milja. Kod Bakra počinju »hrvatske zemlje koje su uzele ime 
Dalmacije i protežu se duž mora« (Buccari città bella e popolata vien 
la prima tra le terre di g.rwàsîah che prendono il nome di dalmasiati e 
jstendonsi] lungo il mare)?* , 

Nabrojivši redom dalmatinske i hrvatske gradove na obali sve do 
Dubrovnika zaustavlja se na potonjem istakavši da su Dubrovčani 
Dalmatinci, ali da je njihov grad »poslednji hrvatski grad* (Questa e 
l'ultima città della Croazia).37 , 

Edrizi prelazi zatim na opis kvarnerskih otoka: Osora. Cresa, rtaba 
i Paga i završava ovako: Tutte queste isole della quali abbiam discorso 
sono popolate e fanno parte della Croazia*.3* 

" Hrvatski vlusteoski feudalizam, str. 14. . ; 
« Lj. Hu u p t m u n i i , ii. ilj.. str. 383. Tekst Edrraija vidi S. L j u b i c . 

L'Italia descritta nel libro del re Ruggero compilato ila Edrisi. Testo arabo 
pubblicato con versione e note ila M. Amari e C. Schiapareüi, Roma 1883, 
Rad JAZU 8\ WS?, str. 234_6. 

84 N.dì.. str. 24. 
M N.ilì.. str. 236. 
« N.ilj.. str. 2^8. 
» N. dj.. str. 39. 
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Nenm sumnjo da se Edrizi prvi sreo s identifikacijom Hrvatska 
••-• Dalmacija u Kvarneru i u Hrvatskom Primorju. Odatle je svojevoljno 
prenio pojam Hrvatske i na čitavu bizantsku Dalmaciju. Stoga je i 
tvrdio da je Dubrovnik posljednji hrvatski grad. Nije teško razabrati 
da je identifikacija Hrvatska = Dalmacija bilo na kvarnerskim otocima 
ili u Hrvatskom Primorju mogla imati stvarnu historijsku podlogu u 
doba Ulrika I i Zvonimira. Jer prije 1063 g. nisu kvarnerski otoci u 
Hrvatskoj niti je Hrvatsko Primorje u Dalmaciji. Ako k tome dodamo 
još titulu dachauskih vojvoda onda više nego jasno dva istovremena, 
nli medjusobno neodvisna izvora iz sredine XII. st. pokazuju kako 
pojedini dijelovi nekad jedinstvene dalmatinske marke nose gotovo sto 
godina nakon njena raspada njeno ime. No, kako je marka bila sastav
ljena iz dva politički različitu teritorija (hrvatskoga i dalmatinskoga) 
to su se oba imena zadržala i u pojedinim dijelovima nestale marke. 
Zato Edrizi neprestano koleba izniedju naziva Hrvatska i Dalmacija, 
a dachauski se vojvode nazivaju jednako i hrvatsko-dalmatinskim voj
vodama. 

5. Toma arhidjakon splitski 

O nekadašnjem političkom jedinstvu zemalja koje su činile dalma
tinsku marku svjedoči i arhidjakon Toma. Pošto je opisao biskupije 
Donje Dalmacije — i to krčku, osorsku i rapsku kao i nastajanje senj
ske — Toma nastavlja ovako: »Naime, svi su spomenuti gradovi pripa
dali hrvatskom kraljevstvu« (Omnes onimi ci ji itale« prediete ad regnum 
Chroatie pertinebant). 3 ' 

6. Protureformni pokret u Dalmaciji 

Dosadašnja je hrvatska historiografija odbacivala pod utjecajem 
Barade vrlo živ opis protureformnogu pokreta što ga daje splitski arhi
djakon Toma u svome djelu Historia Salonitana. Medjutim, ponovna 
analiza izvora kao i kritički osvrt na Baradinu teoriju o hrvatskom 
biskupu uvjerio nas je da je Tomina priča o »lažnom biskupu Cededi« 
tačna.40 Prema tome. riječ o snažnom protureformnom pokretu u jednom 
dijelu Dalmacije i to poslije splitskoga crkvenoga sabora 1060 g. Po
kretom su zahvaćeni prije svega kvarnerski otoci, jer je »gotski« biskup 
odmah po posvećenju u Rimu istjerao krčkog biskupa i zauzeo njegovu 
stolicu. Kako je u to vrijeme i osorski biskup Lovro prešao na nad
biskupsku stolicu nije neopravdana pretpostavka da je nije svojevoljno 
napustio. Na takav zaključak upućuje i prokletstvo kojim splitski sabor 

w IWiiiatii «dlomak na kojii se poziva i prof. Вагакк u Тотмш XV. 
nogi. gitisi: »Inferior nero Dalmatia h ah mi t cipìscopatus suos more antiquo 
sue 'metropolu saloniitane ecclesie suihtlvtos: uwlelicet ab aipsaremsi eipiscopatu 
usqiio aut trapuniemsem. VeglriietiHis, apsairctnsis et arbensis epàscopatus ha-
biieniint parochrias 9uas .wi insulis S4i:is; set! ue^liensis ophiinefcat maiorera 
partem paroehiaruim. qiias tinaie habet sogmiionsis etelesie, que non erat tunc 
episcopalis sedeš* (F. H a c k « , Thomas arcluiidiaramis. str. 44). 

40 To sam nastojala pokazati u raspravi >Histonijska podloga hrvatskog 
glagoljaštva ц X i XI stoljeću« Slovo, 15—.16, 1%5, 225—287. 
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1060 g. prijeti priori mu t Inieimn koji bi sc »sudili istjerati biskupe s 
njihovih stolica.*' Toma je doduše nastojao prikazali Ceded u kao here
tika, uli je u krajnjoj liniji morao priznali da je krčki biskup poslije 
posvete nesmetano vršio biskupsku čast. Svećenik Vulfo — po lomi 
začetnik raskola — dolazi s područja akvilejske patrijaršije i vodi 
Cededu svome »gospodaru*. Potonji je bez sumnje protivnik Aleksan
dra II, tj. Honorije II koji se uspješno opirao, potpomognut dakako 
carskom zaštitom, reformnome papi sve do 1071 g. Krčki je biskup kako 
se po svemu čini prešao s kvarnerskim biskupima ( možda i rapskim) 
u tabor protupape i pružao uspješan otpor preostalim biskupima Donje 
Dalmacije. Oni su dali oduška svojim osjećajima na splitskom saboru 
kad su, medju ostalim, odlučili stati na put slavenskom liturgijskom 
jeziku.42 Aleksandar II je doduše ublažio njihov bijes uvjetovavši za-
redjivanje glagoljaša učenjem latinskoga jezika.« ali su njegovi obziri 
bili suvišni. Protupapa je prigrlio i zaštićivao glagoljaške svećenike i 
njihova biskupa. Stoga se slavenski liturgijski jezik širi na području 
kvarnerskih biskupija. 

Modjutim. činjenica da je glagoljica postala kulturnom baštinom 
ne samo susjedne istarske obale (i to prije svega u nekadašnjem dijelu 
hrvatske države) već i u Hrvatskom Primorju (glagoljica je odobrena 
1248 д\ za područje senjske biskupije) daje nam pravo da na njeno 
proširenje gledamo u svijetlu političkih zbivanja druge polovice XI. st. 
Drugim riječima, nameće nu m se gotovo sam od sebe zaključak da je 
područje glagoljice u XI. st. istovjetno s teritorijalnim opsegom dalma
tinske marke. 

7. Crkvena jurisdikcija na području dalmatinske marke 
Dosad se obično smatralo da je puljski biskup imao jurisdikciju i 

vlast nad područjem od Labina do Rijeke, dakle nad izgubljenim dije
lom hrvatske države. Ali. Hauptmann je pokazao da su devinski grofovi 
bili vazali akvilejske crkve, pa se stoga postavlja pitanje početka njene 
vlasti no Kvarneru. U XII. st. patrijarsi drže kao što smo vidjeli još 
posjede do Lovrana. Sjevernije područje, tj. ono do Kastva i Rijeke je 
sredinom XII. st. doduše takodjer u rukama dachauskih vojvoda, ali 
su ga oni dobili od akvilejske crkve, а ono od Ulrikova sina Ulrika II 
1102 g.44 Tako se može dokazati da je čitavo područje istočne istarske 

41 »Si ijiiis deinoops priortun aut eiuiuscirnuiuc dignitatis vel cuiiiscumque 
orcììnis laiooriiin etpflsoapum eomiprelieinilorit. pereusserit aut aliqua vi a 
propria srde expiilerit, misi forte 'indicatimi cunoimec: auctores et coopera-
tores tanti sceleris anathomatizentiir et bona connu ecclesie ipsius iure 
pauperu o tradanhtr«. P ni1 ru crei k, str. 2Ч". 

« > lu ter trne siquiìdetni li oc firniutiun est et statutum, ut roullus de oetero 
in Ung-iia sclnuoniea presumerei draimu miistenia celebrare nisi tantum in 
lutino et greca, nec ulimiiis cinsilcm lingue promouetur ad sacros (ordines).< 
F. R a č k i . Thomas arcniiliaconus, str. 49. 

41 Scluvos, nisi latinas Mtteras didicemnt ad sacros ordines promoveri... 
stt.b excomiwiieatioms vinculo шшшшкк» proliihoimis. t Priiruciiik, str. 237. 

44 I.j. II a ti p t m a n a . n. dj. str. 382 d d. 
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obale koje je sve do sredine XT. st. pripadalo hrvatskoj državi došlo 
postepeno u ruke akvilejskih patrijarha pošto je pred tim bilo porodični 
posjed Ulrikovih nasljednika. 

Teže je svakako riješiti pitanje- kako se u vezi s političkim pro
mjenama mijenjala crkvena jurisdikcija na preostalom području marke. 
Osorska i krčka biskupija su bez sumnje unutar marke. Ali, treba je 
riješiti pitanje na kojem su se teritoriju prostirale njihove dijeceze. 
Prema podacima Edrizija zemlja je akvilejskoga patrijarha svršavala 
kod Bakra. Dakle, prema izravnom svjedočanstvu iz XTI. st. područje se 
Vinodola ne ubraja u teritorij akvilejske crkve. Čiji bi, prema tome, 
mogao biti? 

Kad se 928 g. rješavalo pitanje prostranstva dalmatinskih biskupija 
onda je biskupima bilo izričito zabranjeno da prelaze granice koje su 
im bile odredjene od starine. To se ticalo zadarske, rapske, krčke i 
osorske biskupije.48 Takva je odredba izdana zato što je teritorij Hrvat
ske bio osiguran metropoliti, pa je dalmatinske biskupe valjalo spriječiti 
da mu ne otimaju područje. U to vrijeme dakle krčki biskup kao biskup 
dalmatinske teme, ne može i ne smije prisvajati župe na susjednom 
hrvatskom kopnu. No, to što nije mogao učiniti 928 g. mogao je učiniti 
sredinom XI. st. kad mu nije više smetao splitski nadbiskup. Da je to 
doista i učinio svjedoči Toma. On, naime, izričito naglašava da je krčka 
biskupija držala veći dio onih župa koje u njegovo vrijeme pripadaju 
senjskoj biskupiji, jer potonja tada još nije bila biskupija.46 Prema tome, 
sve upućuje na to da je krčki biskup u doba reformnoga pokreta proširio 
svoje crkveno područje na susjedno hrvatsko kopno. On je do 1154 g. 
sufragan Splita, a otad zadarskoga nadbiskupa. Kako je senjska bisku
pija nastala tek sredinom XII. st. čini se da je krčki biskup držao župe 
na susjednom hrvatskom kopnu oko sto godina. Kako Toma tvrdi da je 
senjski biskup bio nasljednik krčkoga biskupa »u većem dijelu župa«, 
to nam nije dopušteno poistovjetiti senjsku biskupiju s nekadašnjim 
područjem krčke na teritoriju hrvatske države. Kad su se 1185 g. učvr
šćivale granice sufragana splitskoga nadbiskupa onda su senjskom bi
skupu odredjene četiri župe: Senj, Vinodol, Gacka i Buže.47 Zato vjero
jatno ne četno pogriješiti ako ustvrdimo da je krčki biskup držao do 
sredine X1T. st. bar dvije od četiri spomenute župe, tj. vinodolsku i 
senjsku. Manje je vjerojatno, iako nije isključeno da su Gacka i Buže 
priznavale takodjer krčkoga biskupa. 

45 Similiter imacjuaoffue ecclesia) nel eiiuitas, quae pontificali miniere 
constipata consistât, stmiul sedem (retwieat), tum (ne) praefindtis terminas cKo-
oesis suae a patrifous ujstiitutis regwlaniter olbiitatur: tam iadertina ecclesia, 
quam eeterae ecclesiae Dalmatiarura, arbensàs, ueclensis, aibsuirensis, queae sunt 
in occidentali parte iposàtoe...« Doommcmta. str. 195. O dijecezanskim se grani
cama govorilo i «a sahoru 925 g. kad je čl. III odrödjeno da svaki biskup ima 
zadržati granice svoje biskupije. N. di., str. 191. 

** Vidi bilj. 59. 
47 »Si^niiensjs episeopua hafoeat sodom suam èn Sigma et habeat has pa-

rpchifts: Stigma. Vallea» v&neariaro. Gtvcaim et Basan.* T. S m i č i k l a s , 
Codex diploeiwfcicus CDS II, str. 193. 
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U prilog bi našoj pro*poslavci mogla govorili činjenica da je senjski 
biskup Filip molio 1248 g. papu Tnocencija IV odobrenje glagoljice, 
>običaja u zemlji - kako kaže papa — u kojoj si biskup«.48 Inače 
bismo teško našli u povijesti senjske biskupije vrijeme kad je ona pri
hvatila slavensku liturgiju. Zato je senjski biskup bio vjerojatno na
sljednik glagoljaške tradicije krčkoga biskupa bar na jednom dijelu 
svoje biskupije. _ 

Tornimi tvrdnju o prostiranju krčke biskupije u XI. i А П . М . na 
kopnu potvrdjuje posredno još jedna činjenica. Naime, akvilejski se 
patrijarh bori u XI U. et. za područje tobožnjega trsatskoga biskupa. 
Tada nustaje i falsifikat načinjen na ime Karla Velikoga i datiran 
8(VS godinom. Karlo je tobože zbog vrlo teškoga položaja patrijarha 
Paulina odredio da mu se podvrgnu šest novih sufragana, medju kojima 
se nalazio i »episeopus nrsaticensis«.4» Da se jurisdikcija Akvileje zaista 
protezala dalje od Rijeke ne bi bilo potrebno izmišljati trsatskoga 
biskupa. 

III. 

Mislim, prema tome, da se ipak svi fragmentarni podaci mogu složiti 
u skladnu cjelinu koja najzad daje obrise nove političke jedinice nastale 
u sedmom deceniju XT. st. Nepovjerenje koje je historiografija pokazivala 
prema BK. nije trebalo ići tako daleko da se vijest o marci dalmatinskoj 
potpuno zabacivala. M o ž d a je autor zaista pogriješio kad je Zvoni
miru dao naslov rex. Nije takodjer potpuno ispravno tvrdio dai su 
Aipndovići čitavu Ulrikovu marku vratili Zvonimiru. Najzad, i tvrdnja 
o »vraćanju« marke mogla se odnositi samo na istarski i primorski dio 
marke, a ne i na bizantsko otočje. Ali, upravo takve tvrdnje nepozna
toga pisca odaju shvaćanja XI. si. kad je u jeku borbe oko investiture 
pravo jačega nadomještalo pomanjkanje stvarnoga prava. Piscu je vijesti 
svakako bio bliži kraljevski rodjak Zvonimir od drugoga kraljevskoga 
rod jaka, tada vjerojatno već pokojnoga markgrofa Ulrika, iako su 
obojica imala zu žene kćerke lielc 1. 

Iako je dalmatinska marka u opsegu koji joj je dao Ulrik bila vrlo 
kratkotrajna vijeka ona je imala vrlo važnu ulogu za politički i kul
turni život Hrvala u XI. st. Kao protureformistički tabor omogućila je 
Hrvatima na svom području da slavenski liturgijski jezik i glagoljicu 
učine svojom trajnom kulturnom baštinom, a Zvonimiru je pomogla da 
se lakše popne na prijestolje Trpimirovićn. 

« >Poproeta 'ndhis tun ipeticrio continabat. cruori in Sclavoraia est littera 
speoinlis qua.miillii.us terre clemoi se habere a beato loronrmo asservîtes, earn 
obäOPva>nt 'in duiviiïuis offwiiis celebrorelis. Umile cium ill'is efficnans conformas 
et ri'n terre eonsinetunliinum, in qua consristis «pisoornis, imDiteins, celebrameli 
divina officia seen rednim dictum Mtlcram a noixis supplioiter lscentaam postu
lasti.* T. S mi e i k 1 a s . CD IV. str. 34\ 

« E. Kl e i t e l . Über diiie Städte Islnians. Sturinoti zu den Anfangen des 
europäischem Städteweseois. Vorträge u. Korscliiniigon B. IV. 1955—1956, str. 59. 
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Mii 1 k o K o s 

D O N E S K I K H I S T O R I Č N I T O P O G R A F I J I K R A N J S K E 
V S R E D N J E M V E K U 

O b delu za His tor ičnotopografsk i leksikon Slovenije v s rednjem 
veku se pojavl jajo mnoga v p r a š a n j a , ki j ih je t reba rešiti . Zbra l sem 
nekatere pr imere, k i se n a n a š a j o n a ozemlje n e k d a n j e Kran j ske . O b 
javl jam jih v počast i tev j u b i l a n t a , ki je v svoji temeljni r a z p r a v i Sta
rejša k r a n j s k a mesta in meščanstvo (1929) dal m a r s i k a t e r i dragoceni 
p o d a t e k za topograf i jo meščansk ih naseli j na k r a n j s k i h t leh. 

Gračeno. — V oporoki koroškega vojvode F i l i p a z dne 19. jul i ja 1279 
se nava ja ta Svchcrberch in Gretschin, s p r i p o m b o »ne vemo če to s p a d a 
k cesarstvu ali ne« (u t rum hoc nd i m p e r i u m p e r t i n e a t an non ncscimus). 1 

Prvi imenovanih kra jev je Zumberk, drugi se v vir ih 14. in 15. stoletja 
še večkra t imenuje ( C r a c h a n . G r a t s c h a e h . G r a l s c h a n . G r ä t s c h e n , G r ä 
tsche, G r a t s e , G r e e z h i n in podobno) . N e k a t e r e p o d a t k e zanj je z b r a l 
L. H t t u p t m a n n , 8 nekatere za topografi jo k r a j a p o m e m b n e doda jam. Stolp 
oziroma grud G r a č e n o se še nekol ikokra t nava ja (haus die veste ze 
G r ä t s c h e 1324, vesst vnd hcrsehaft G r a t s c h a c h 1451. t u m zu G r a t s c h a e h , 
G r a d s c h a c h : * 14% tudi fevdstvo »von Grat schun«) . 4 O k r a j G r a č e n o 
(districtiis G r a c h a n ) , (ako so t rd i l i v Zagrebu, je s p a d a l p o d zagrebško 
škofijo, z nj im seveda tudi cerkev »de G r a c h a n « (1339 nov. 9). 5 

\\. f.opašić je bil mnenja, àu je ta »districtiis Grachan« fara Sv. Kr iž 
(danes Podbočjc) ob Krki na Dolenjskem. 6 E n a k o L. H a u p t m a n n , s t e m 
da bi bilo stavit i grad »Gračani« v Star i g r a d pr i Sv. K r i ž u ob K r k i . 7 

T a lokalizaciju ne drži . G r a č e n o je bil manjš i g r a d ali s tolp n a d 
današn jo vasjo z znači ln im imenom Podgračeno ob avtomobi l sk i cesti 
na odseku med Čatežem pr i Brežicah in Bregano. P o p r i j a z n e m sporočilu 

1 H. Wiiessner, MoniMiimta hist, rlucatus Onirtiinth'ine 5, 246. 
s Girlüiitorunigiin zum Historischen Atlas dor österr. Alpcnländer, I. Abt., 

4. Teil (192«»), 530, op. 4. 
3 Listinu 1323 maj 6, v Div., arhivu na Dumaju. — Notratijeavstrijska 

fevdalna knjiga v Drž. arhivu na Dunaju, kod. W 721. fol. 261. — Chartular 
Uer Crafen лч»п Gillii, kod. B 360. fol. 160u, 161, 161', v Drž. arhivu na Dunaju. 

4 K civ«! na knjiiiga grofov celjskih, koti. 963 fol. 89". v Državnem arhivu 
uu Duna hi, 

e I.Tkal-eić. Monuiimenta hiist. apisoupatus Zagralnensis' 2. 93. — T. Smi-
ftklns, Cmlex <ti'|>lomat«'us 10. 503, n. 353. 

« II. LopaSič, Zinmberak (1881), IS d. 
' I.. Kaiiptiimiiin. Erltìiiteriìnigeai, 350. — O <postitnku hrvatske grandee 

pruina Kranjskoj, âiàicev zbornik (1929), 97. 
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dr. Tvatin Brlića iz Jesenic pri Mokricah, ki mi ga je posredoval prof. 
Stunko Skulor, upravnik Posavskega muzeja v Brežicah, so nad Pod-
gračenim še vidne razvaline gradu, ki ga ljudstvo imenuje Cičov grad 
(pismo z dne 9. septembra 1964). v 

Cerkveni distrikt in cerkev >de Grachan« iz 14. stoletja se nanašata 
na faro v Čatežu pri Brežicah s cerkvenim patronom sv. Jurijem, 
leta 1323 S. Georgins.8 Brod pri gradu »Gratschach« in brodmkovo hišo 
omenjen 1. 1473 je iskati torej na Savi, ne na Krki.9 

Iz kostanjeviškega okoliša je izšla v drugi polovici 12. stoletja pod 
vodstvom rodu Spanheimov politična in kolonizacijska osvojitev ozem
lja onstran spodnje Krke in v Gorjance. Uspeh je premaknitev kranj
skih meja nn škodo Hrvatske od spodnje Krke v Zumberk.10 V drugi 
polovici 13. stoletja so še nekaj vedeli o nekdanji politični pripadnosti 
tega ozemlja pod Hrvulsko, zato v Filipovi oporoki iz leta 1279 dvom. 
ali spadata Zumberk in Gračeno pod »imperij« ali ne. 

Tudi v cerkvenem oziru je pripadalo ozemlje onstran spodnje Krke 
sprva pod zagrebško škofijo oziroma njen kapitelj, s politično osvoji
tvijo s kranjske strani pa je prešlo pod oglejski patriarhat. Zumberk 
(Sichcrberch) je 1296 v seznomu fnra dolenjske Marke, ta in pa Catez 
(S. Georg i us) pa 1323 v seznamu oglejskih fara.11 Zagrebška škofija pa 
ni popustila oziroma pozabila na svojo posest, zato trdi zagrebški kapi
telj celo še v 16. stoletju, dn mu pripadajo desetine v fan Gračeno 
(Grathyan) — Čatež.« v 

Za Zumberk je še v zadnjih desetletjih Avstro-Ogrskc sel spor komu 
pripada, avstrijski ali ogrsko-hrvatski državni polovici. Zumberk je pri
šel leta 1881 provizorično pod upravo bana Hrvatske in tam ostal, kajti 
avstrijska in ogrsko-hrvalska vlada se glede pripadnosti nista mogli 
zediniti.13 Danes je Zumberk v okviru meja republike Hrvatske, Gra
čeno pa republike Slovenije. Mejna rečica- za ta okoliš je proti vzhodu 
Bregana, kakor že leta 1311, ko pravi popis posesti koroškega vojvode 
na Kranjskem, da pripada njemu »turn Gračeno v Marki vse do Bre-
gane« (Gratse der turn auf der Mark uencz ouf die Brigarne).14 

Koseze. — Na ozemljil nekdanje Kranjske je pet vasi z imenom Ko
seze. 1. Koseze jugovzh. od Vodic na Gorenjskem, 2. Koseze pri Ljub
ljani, 3. Koseze med Domžalami in Moravčumi, danes imenovane glede 
na tiste pod 4 Spodnje. 4. Koseze Pri Pečeh vzh. od Moravč, danes ime
novane Zgornje, 4. Koseze pri Ilirski Bistrici na Notranjskem. 

8 G Bianchi. Documento per la storia ilei Friuli 1. 592. ^ 
» IÌ7\ apr. 2?, Miitthcilumgoii des historischen Vereines fur Steiermark У 

(1895). 295. . 
10 L. Hauptmann. Erläuterungen, 406 um Si'sićev ziborank. 98 . 
» G. Valle. Rationes decima rum ltaliae ndi secoli XIII e XIV (Studi e 

testi 96. 194-1), 56 itn zgoraj opomba 8. . 
» j . Barlè v Jzvestiih Muzejskoga društva za kranjsko 11 (1901), 191. 
13 !.. iluuptmuiiu. Erläuterungen. 480. . 
» A.Dupseh v Mittöil'iiiingoti des Instituts f. üstorr. Gesclwchtsforschu-ng 

22 (1901), 45Г, 461. — Dopseh imi sli pni Gratse na grad Gracarjev tum (ali 
Tolsti vrh), jugovzh. ud Šentjerneja. 
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2c znanim in objavl jenim Inpouiiuičniin p o d a t k o m za te Koseze 
imenovane vasi dodajani i/, NI u roj še dolu- še nekatere nove, zanje po
sebno znači lne, ]>rav tuko p a t u d i še nekatere v l i teratur i doslej nena
vedene p o d a t k e o kosezili in koscščinah na Kranj skem, n a b r a n e ob delu 
za Mistoričnotopografski leksikon Slovenije v s rednjem veku. Utegni l i 
bi p r i t i p r a v t i s temu, k i bi n a p i s a l monografi jo o kosezili n a Kran j skem, 
ki jo n a š a his tor ična l i t e r a t u r a še pogreša. 

Koseze jugovzh. od Vodie na Gorenjskem, imenovane 1265 »aput 
Edel ingcn«, se leta 1322 (nov. 21) nava ja jo kot S l e d d i n g , leta 1337 (dec. 6) 
p a »ducz (cze) Edling«. 1 — Koseze p r i Ljubljani, v l i s t inah iz 15. stoletja 
po ondolni cerkvi večkrat »Koseze p r i Sv. Marjeti« (Edling bey sand 
Magret en, prv ič 1414 jul . 8) se omenjajo tudi z domačim imenom, prv ič 
po meni znanih vir ih ne leta 1526, kot seni to svoj čas navedel (Kasses), 
marveč že p o p r e j : v urbar j ih stolnega k a p i t l j a v Ljubl jani iz 1. 1497 
do 1500 (in Kasesieh, Kasesich) in v reg i s t ru cerkve Šentvid p r i Ljubl jani 
(S. M a r g a r c t h u zu Kusess).2 

Spodnje in Zgornje Koseze niso mogoče nuselje, ki so ga t a k o ozna-
čevuli glede na soseščino, kot večkrat p r i k ra jevnih imenih te vrste, 
saj sla kra ja narazen okoli 10 k m zračne črte. Za Spodnje Koseze m i je 
znuua najs tare j ša označba iz I. 1341 (mar. 18) »cze l ' r e s t e r y a c h pe i den 
Edlingen«, v vasi Prcser je p r i kosezili, to je vasi Koseze. 3 — Za Zgornje 
Koseze mi je p a z n a n a najstare jša omemba E d l i n g iz 1. 1414 (febr. 26), 
z domačim imenom p a leta 1445 (okt. 11) »zu E d l i n g oder zu Chassesy . . 
im (!) Marewtscl ier p h a r r e « , Koseze v Moravski l'ari.4 

Za Koseze pr i I l irski Bistrici sem zbra l p o d a t k e iz starejše dobe 
v svoji r a z p r a v i Pos tunek in razvoj Kranjske. 5 D o d a l bi še E d e l i n c h 
v oglejski l istini iz 1. 1398 (maj 25) in E d l i n g iz sto let kasnejšega p r e m -
skega urbur ja . 0 

Kraje, v k a t e r i h se omenjajo kosezi in koseščine na ozemlju n e k d a 
nje dežele K r a n j s k e n a v a j a t a J . Ž o n t a r in B. Gral'eiiaiier. 7 Tis te v fevdni 
knjigi celjskih grofov iz 1. 1436, v de/.elnokuežji fevdni knjigi iz let 1457 

1 K. Schumi, Ur kanil en- irmi Regeslciiibiicli... Kruiim. 2, 278. Sedaj tudi: 
11. Apipelt - G. Pfmschy, Urkunidciiibuoli des H. Stdoni iu ik 4 (I960), 127. H. 
VYiessiu'r, Monumenta hist duc. ('tiirtiittluiuc 8, 186, št. 640. — Listina uz 1. 1337 
y Drž. arhivu im Dunaju. Regest v Ari-lui v f. vaterländische Geschlichte uad 
Tupogiupliie 9 (1864), 114, tomi brc/. шмччЊс Koso/.. 

3 Geografsku vestnik 23 (1931). 161. — Urbarji (fol. 96; str. 138, 138, 165) 
in Register (str. 222) v Nadškofijskem! arhivu v Ljubljani. 

3 liistina v l>rž. nrhiivii nti Dunaju; tunlii listimi 1346, jati. 21 (zu dem Edti-
gon des iiewem liûibein samt) im 1350, mar. 16, prav tain. 

4 01>e listini v Drž. urliivm v Ljubljani. — Drugo navaja L. Hauptmaim, 
Karuntauska Hrvatska, Zbornik kralja Tomislava (1925), 298, objavlja pa jo 
B. Otoiupec, Gradivo «a zgodovliino Ljuibljame v srednjom veku, 7. zvezek. 79, 

4 Glasmik Muzujskegu društvu 10 (1929), Л. 39. 
0 V. Jappi v Arčheogirafo Triestino, nuova sorlic, 17 1891), 315 d., št. 319. — 

Srednjcvcskii urtbarjii aa Slovenijo 3, Hribarji Slovanskega Primorja 2, 248. 
7 J. Znatar, K zgodovini iprovod.be kosošftiin v kupna zemljišča, Slovenski 

pravmdk 54 (1940), 286—288. — B. Grufomauer, Uskiličovamje koroških vojvod 
in država kuramtunskiih Slovencev, SAZU. Razred za zgod. in družbene vede, 
Dela 7, 1952, 330 d.; ^Hrvati u K u run tu ni ji, Historijski zbornik 11/12 (1958-9), 
216, z zemljovidom; Zgodovina slovenskoga naroda 1 (1964), 356—360. 
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do 1460 in v rudovljiSki'in urlmrju iz 1. 1579 ima zabeležene L. H a u p t -
inann. 8 Vasi v radovl j iškem urbar ju iz I. 1498. v k a t e r i h se omeujajo 
kosezi in koseščine nava ja J. Mal, dodat i pa bi bilo še P o d h o m (fol. 75), 
S tudor (fol. 93, Ml) in bohinjsko Srednjo vas (fol. 93, 111).» Velik del 
dvajselih v radovl j i škem u r b a r j a iz leta 1498 v Bohinju omenjenih 
kosezov se p o njihovih imenih in pr i imkih ter po hišnih imenih da lepo 
porazdel i t i na kmetska posestva v Studor ju in Srednj i vasi, o čemer 
smemo pr ičakovat i r a z p r a v o F r . Cekl ina . 

Kaže se, d a so v kasnejš i dobi koseze na Gorenj skem imenoval i tudi 
dinstnuuie. D i n s t m a n p a je posta l tudi pr i imek, D e ž m a n . 1 0 Enači l i so 
jih z nižjimi minis ter ia l i ali mal imi vitezi; od teh p r e v z e t naz iv dinst
man, človek, ki je dolžan oprav l ja t i določene službe. J. M a l opozarja 
iz radovl j iškega urbar ju iz 1. 1498 na L e n a r t a D i n s t m a n a iz Žirovnice, 
ki p laču je od svoje koseščine (edt l thumb) in n a Miklava D i n s t m a n a 
v Kovoru pr i Tržiču. 1 1 D o d a t i bi bilo, d a ima p o radovl j i škem u r b a r j u 
iz 1. 1579 (v D r ž a v n e m a r h i v u v Ljubljani) L e n a r t D i e n n s t m a n v Žirov
nici, ki je z ozirom na ime in pr i imek očitno nas lednik tistega iz 1. 1498, 
posest, k i se imenuje fevdna h uba (lehenh neben) in da ima zanjo fevdno 
pismo. Po istem urbar ju (1579) inm v Brdih (iu Egkhen) p r i Radovlj ici 
Fet ter D i e n n s t m a n koseščino (edl thumb). za ka tero ima fevdno pismo 
od grofov O r t e n b u r š k i h iu Cel jskih. P r i m e r Lenar ta D i n s t m a n a s ko
seščino v Žirovnici v časovnem r a z m i k u 80 let (1498. 1579), kaže, da je 
bila njegova koseščiua d e d n a v istem rodu. 

P o radovl j i škem urburju iz leta 1498 se omenja L e n a r t D i n s t m a n 
v Žirovnici, s ta rem naselju kosczov-edlingov, Miklav D i n s t m a n p a ima 
h u b o v Kovorju, naselju sredi med vasmi Križe, Popovo in Brezje, kjer 
se okoli 1. 1400 omenjajo kosezi. 1 2 

Po radovl j iškem urburju i/, leta 1579 ji- najti p r i i m e k D i n s t m a n 
skoraj le v vaseh kjer se v pre jšnj ih časih omenjajo kosezi-edlingi: Žirov
nica, D o b r a v a p r i K a m n i Gorici (v sosednji L ipnic i 1457—1460 kosezi)," 
P o d h o m in Gorje pr i Bledu. 

Neda leč D o b r a v e pr i Kamni Gorici je v vasi Češnjici p o urbar ju 
loškega gospostva iz 1. 1501 p lačeva l neki d i n s t m a n (dinstmanus) o bo
žiču eno mero ovsa in enega petel ina. Njegova kmeti ja, k i jo je imetnik 
imel v fevdu od freisinškega škofa je 1569 označena kot koseški dvorec 
(Edlinger-Hoff). Najmanj v ruzdobju 1530—1586 je bil na tej kmetiji 
gospodar A h a c D i e n s t m a n . D o l ž a n je bil opravl ja t i za koseze znači lno 
službo s konjem, ki je p reš la tudi na njegove nas lednike na g r u n t u vse 

" Staroslovonska družba iu obred im knežjem kamnu. SAZU, Razred za 
zgrni. Jui družbtine votk-, Delu 10 (l')5+), IU, op. 20. 

" Kuilovljiški urbar 1+98. v Drž. arhivu v Ljubl jani — J. Mal. Ist das 
Edliingeirpnuble.m wtiirk1ii-e.lt imliisbar? SikVost-KorscIiungon 22 (1963), 160. 

1 0 K. Strekelj, Zur slawischen LeJiawörterkunde, Denkschriften dunajske 
akademije, Phil.-hiist. Klasse, 50, 15. 

" J. Mal, Südost-Forsehiiugun 22 (196''), 1+9, 160. 
« Wl. Milkowiiw. z Mitth. (k-s Musealverobies f. krain 3 (1890), 44—48. 
u L. Hamptniiuinin, Staroslovenska družba, 111, op. 20. 
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ija do 18. stoletju, ki pu niso bili več Dinstniani marveč imeli priimek 
Kožman.14 

Po briksenškeni urbarju i/, leta 1602 v Državnem arhivu v Bozenu 
(fol. 225, 230) se imenujejo ljudje.s priimkom Dinstman v dveh vaseh, 
v katerih se poprej navajajo kosezi: Višelniea (Muida Dieustmann) iu 
Podhom pri Blecfu (Primas Dienstnian). 

ü b dinstmanih bi navedel še adehiiana (»plemenitega človeka«) 
leta 1458 v vasi Olševku severovzh. od Kranja, kjer se 1248 omenja nek 
libertinus, leta 1306 pa dva koseza (edlinga).15 

Do sedaj znanim krajem, omenjenim v zgoraj navedenih razpravah, 
v katerih se na kranjskih tleh navajajo kosezi in koseščine dodajam še 
nekatere, oziroma spopolnjujem že znane podatke. 

Brda pri Radovljici, Češiijica vzh. od Krope in Kooor pri Tržiču 
(gl. str. 142). 

Skopačnik pri Želiniljem. 1463, Hannsse edling von Skoposnik.1* 
Ta kosez je spadal v skupino ižanskih kosezov, ki se omenjajo v Iški 
vasi in Brestu. V Brestu 1463 Gerne edling von Brest, ki pa je takrat 
že podložnik (man) kostanje viškega samostana ; ta je imel v Brestu 
posest od okoli 1. 1330 dalje.17 V vicedomskem urbarju iz 1. 1496 se na
vajajo »edlinger zw Ygdoril'«.18 Nu Igu je 1406 pečatnik neke listine 
Erhard der Pawer von Y eg, ki ga imam za koseza.19 

V Trascinali severovzh. od Grosupljega plačujeta 1483 in 1485 turja
škemu gospostvu dva koseza (edling), oba z imenom Haunse, vsak po 
en star ovsa, enega kozlička in enega kopuna.2 0 

V Hrastju jugozah. od Šentjerneja na Dolenjskem se omenja 1436 
koseščinn (edlingtumb).21 Spada v skupino koseščin, ki se. navajajo v 
bližnji Orehoviei in Vrhpolju. »Plemenite in klicnte« (nobiles et clientes) 
avstrijskega vojvode omenjene 1. 1308 v Orehoviei (Orchiniz) imam za 
koseze.*2 L. 1433 je bilo v tej vasi deset kosezov (edlinger).23 

14 1'. Blu/uik, SredmjeveiSkii unbarji za Slovomijo 4 (Urbarji fredsimške 
škoflije), 312. — P. Bluziuik, Zomljiška gospostva na besiuiškeim ozemlju, SAZU, 
Razred za zgiodo vinske lin družbene vode, Hazipruve 2 (ll>33), 243—246, 271. — 
Urbarji (urad Poljäica) fruiisiinškega loškega tyospostvu od 1560 dalje v 
mojii lasti. 

14 l\ Sobuiuii, Urkunden- und Heigestorobueh . . . lvrain 2, 123. — Listina iz 
1. 1306 v Državuum arhivu nu Dunaju. — Velesovskii urbar iz 1. 1438, fol. 35, 
v Državnom arhivu v Ljubljani. 

111 Turjaški urbar, nekdaj v arluiivu na gradu Turjaku. 
17 K. Koviač v Carmioli 2 (1911), 55. — Kostanjev iški urlbar itz dobe okoli 

1340, fol. 10' (Vruzseii), v Dr/uvinem arhivu v Ljubljani. 
1H V Državnem arhiivu v Lj ubij unni, vik edam s k i akti, fase. I 54a. 
" I1'. Konmtair v Mi Heilungen (les Miisealverciiines f. Krain 20 (1907), 168. 
s" Uriburju, nekdaj v arhivu na graidu Turjaku. 
S l Fevdna knjiga grofov celjskih, kod. 963, fol. 31, v Državnem arhivu 

na Duniuju. 
s s T. Smičiklas, Codex diploinaticus rogni Groatiae, Dalmatiae et Sla-

voniae 8, 153. 
" Muttheilungen des Miuseialvereincs f. Kraiiu 14 (1901), 58. 
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() kosozih okoli Zugorju jo zbral nekatere podatke A. Dimitz.8 4 Za 
starejšo dobo bi bilo dodati listino z dne 14. jul. 1433, ki omenju koseze, 
ki spadajo pod Gamberk (die ed l inger . . . gen Gallenberg) in ki pre
bivajo v zagorski dolini (tal genant der Seger darinne die edlinger 
sitzent).26 

Podreča. — Tako se imenuje vus na Sorskem polju, rojstni kraj 
pesniku Simona Jenka. Ime je ruzložil Pran Ramovš. Izhaja od latin-
skegu putriarcu, ki gu je slovenščina prevzela kot podrêka.1 Beseda 
podreku za patriarha Slovencem in Hrvatom v starih časih ni bila 
neznanu. V Istrskem razvodu, obsežni razmejitveni listini o goriški, 
oglejski in beneški zemlji v Istri, ki kaže glede nastanka v sedanji re
dukciji v drugo polovico 15. stoletja, se oglejski patriarh na mnogih 
mestih imenuje podreka.a V Beneški Sloveniji je razširjen rodbinski 
priimek Podreku. Peter Podreku (1822—1889) je bil eden beneško-slo-
veuskih piscev. 

ü u je Podreču (vus) res »putriurhovu vas« kažejo zapisi imena 
v listinah iz 14. in 15. stoletja, ki glase »Patriarchsdorf« in podobno. 
[Najstarejši meni znani je iz leta 1334.3 

Zukuj se tu vus nu Sorskem polju imenuje putriarhova? Mislim, da 
je to antitezu k vasem na bližnjem ozemlju freisinškega škofa na Sor
skem polju. Te so »škofje vasi«, z mestom Škof jo Loko nu čelu, ki je 
s tem pridevkom po moji vednosti v 14. stoletju prvič zapisana kot »škof-
ju«. (1370, 1371).4 Podreču je vus na ozemlju, ki je pripadalo v srednjem 
veku v cerkvenem in nekaj časa tudi v svetovnem ozira pod oglejskega 
patriurhu-podreko, nu ozemlju Kranjske murke, podeljene letu 1077 
prvič iu letu 1093 drugič Ogleju. 

Nu vzhodni struni Ireisinškemu škofu pripadajočega ozemlju s sre
diščem v Škofji Loki je »putriurhovu vus« Podreča, nu zahodno stran 
tega ozemlja je pa obsežno patriurhovo zemljiško gospostvo Tolminsko. 
Zu tislegu, ki je prebivul nu lreisinško-škofjem ozemlju je bilo Tolmin
sko v srednjem veku purtiurhut (patriarchatus, purtiurehtum).5 

iN i pu Podreču nu Sorskem polju edina vas tega imena na Sloven
skem. Pri Domžalah je vus Podrečje, ki se 1437 imenuje Patriarchalis 

24 Die Edliiger im Sägor (Sugor), Miittheilungen d. hdstor. Vereines f. krain 
19 (1S64). 15—17. 

" Lisliinu v Držuvjieiu urlìi v u nu Dunaju. 
1 Fran Humovš, K miku /godovi nu slovenskega jezika (1956), 41. 
s VI. Kos, Studiju o Istarskom zavodu. Rud Jugoslavenske akademije 

/-umnosti i umjetnosti 240 (1931), 160, 201. 
' Y. Rroues, Die Froieni von Suneck und ihre Chronik als Grafen von 

Calli (1883), 164. 
4 Listóne 1370 maj 19, 1370 niuj 23 m 1371 inuj 18 (Schofialocha, Scophia-

loelui) v Kapiteljskem arhivu v Kopru. , 
* f\ Blaznik, Sredinjcveški urharjii tfa Slovenijo 4 (Urbarji freisAnške ško

fije), 153 (1291), 202 (1318), 273 (1396-7). 
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villa, 1464 pa Pattriarchsdorff, po sturem »na P odreci«.' Zakaj je ta vas 
»patriarhova« ne bi vedel reči. 

V urbarju gornjegrajskega samostana iz leta 1426 je naveden med 
pocHožniki v uradu Tirovsek Prinios am patriarchtum, 1453 pa v neki 
listini kmetija nekega kmeta z imenom Patriarch. Po izdajatelju teh 
tekstov Ign. Orožnu je to kmet z imenom Podrečnik; po njegovem 
mnenju je bil to verjetno poprej patriarhov podložnik.7 Gornjegrajsko 
je prejela oglejska cerkev leta 1140.8 

Oglejska cerkev je imela na kranjskih tleh obsežno zemljiško po
sest s središči okoli Cerknice, Loža in na Blokah. Vasi na Blokah leže 
I. 1379 v »patriaršiji« (in dem patriarchthumb ze Oblakh in det gegent)." 
»Patriaršija« na Blokah s patriarhovimi vasmi, v soseščini pa »menišija« 
severno od Cerknice, z vasmi, ki so jih imeli menihi suniostana v Bistri. 

Unec-Planina na Notranjskem. — Goriški grof Engelbert je leta 1217 
oprostil podložnike stiškega samostana plačevanja carine v svojem trgu 
ob reki Uncu. Tako glaseč zapis ima stiski historiograf P. P. Pucelj 
(1669—1721) v svojem rokopisnem delu o Stični in ima ga tudi A. Steyerer 
(1673—1741) v svojem tudi rokopisnem delu Collectanea manuseripta.1 

Beležko o trgu ob reki Uncu so objavili F. Schumi, Fr. Kos in H. Wies-
flecker." 

Danes nam je znan tekst zadevne listine v celoti; v prepisih J. Fon-
t uni ni ja v Državnem arhivu v Benetkah »iz stiškega arhiva«.3 Ta kaže, 
da je Pucelj netočno posnel vsebino listine; o kakih podložnikih Stične, 
ki naj bi bili oproščeni plačevanja carine ni govora. Trg ob reki Uncu 
spada med najstarejše na ozemlju Kranjske omenjene trge. Omenja se 
/opet 1. 1300 (junij 20), k o j e neka listina datirana »v Uncu trguc (Mounc 
in foro).4 

Poleg trga pa se navajata še grad Unec in vas Unec. Grad Unec 
se omenja 129 kot »castrum Moventz«, kaštelan (burkgraf) »ze Movncz< 
pa 1307.» 

' Listiiina 1437 oipr. 18, v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani — A. Kotblar 
v Issvestjiih muzejskega društva za Kranjsko 6 (18%), 136. 

' hpaa Orožen, Das Beuiodiktinor-Stift Obertburg (1876), 189, 228. 
* Gradivo za »godovino Slovencev 4, Št. 157. 
• ' Mtitteii>lung4Mt des Museal veröiines f. Kraim 19 (1906), 116. 
1 lilJograiphtia sive rerum memorai« Li mm imomastonij Sittieensis desoriptio 

(konëaaw> 1720), v Državnemi airhlivu v Ljubljano, str. 20. — Collectanea ma-
îiuscriiptn, ZM. 12, str. 273, rokopis 115/2, v Državnem arhivu na Dunaju. 

s Urkunden»- u>nd Regestemlbuch des H. Krain 2, 24. — Gradivo za zgodo
vino Slovisncov 5, 277. — Die Regestein der Grafen von Görz und Tirol, Pfalz-
grafeu ki Kärnten, 1 (1949), 103, št. 379. 

3 Archiiivio di Stato, Secreta Archiva propri G. Fontaniini (starejša označba: 
Miscollanea Fontaiuimii, II, 331, sign. 647). 

4 Schuumjcv Arohiiv für Haiuuatkunde 2, 245. 
8 1295 maj 13, tostima v Državnom arhivu na Dunaju. — 1307 avgust 22 

(Fontes rerum Austrdaearuim, II. Abt., 55, 40). 

10 Zgodovinski Časopis j 45 



Vas Unec: 1307 Muvntz. 1333 Mauncz poleg Nove vasi, vasi »Sinogor« 
in Ivanjcga sela med vusmi. ki leže v okolišn Planine; 1359 dorff ze 
Mauncz.8 

Kaže se, da je imela označba Unec pokrajinski pomen v okolišu 
izvira reke Unca. Z njo so označevali reko, vas, grad in trg. Vas tudi, 
čeprav je od nje do reke več kot dva kilometra. Reka in vas eta označbo 
Unec obdržali, ne pa grad in trg. 

Grad, ki je še 1295 in 1307 Unec, ima poslej označbo, ki glasi v 
slovenščini in je danes tudi uradna Hošperk, nemško Haasberg.7 Ta 
grad je bil Že v Valvasorjevih časih v razvalinah, leži na 703 ni visokem 
hribu, danes Stari grad imenovanem.8 Najstarejša meni znana označba 
za Haasberg-Hošperk je iz 1. 1333: gradišče in gora, ki se imenuje Haz 
perch (purchstal vnd den perg der da haizzet der Hazperch).9 Naletimo 
pa tudi na označbo grad v Planini (vest daez der Alben, 1398).10 

Pa tudi trg ob reki Uncu ni več Unec kot 1. 1300, marveč Planina. 
To je današnja Gorenja Planina, kjer je bila carinska postaja, ki se po 
moji vednosti omenja prvič 1374 (maut wegen zu der Alben) in trg 
(1449 apr. 3, zu der Alben in dem markeht)." 

Trg Planino pa razlikujejo srednjeveške listine od vasi Planine, 
danes Spodnja Planina, kjer je cerkev sv. Marjete. Sand Margreten pey 
der Albn, 1361; ze der Alben in dem dorff sand Margrethen, 1368: dorf 
ze Sand Margaretheii, 1398: dorff zu der Alben v razliko od zu der 
Alben in dem markeht, 1449.IS 

1217 
Goriški grof Engelbert osvobodi v svojem trgu ob reki Uncu na 

prošnjo stiškega opata Pernolda njegov samostan carine od samostan
skega blaga, v katerokoli shrambo bi se peljalo. 

Noverint tam ipruesuutium aetas quam futuroruim posteritas, quod1 ego. 
comes Engelibortus de Ganfceia, nd ipetitionom vonerabilis abbatis P e r n o » de 
Si t ti*-h, praefato contuli moiiustonio, quad nullum perpetualiter in foro meo, 
quod sitimi est aipud fluviuim (fini diaitur Vnze, de bonis suis, quae ad cellana. 
ubicunque aiint iposita, portumtur, persolvant telottraim. Et ne factum aliud per 
posteros moos irnitetur idem fuctuim per imipressiouiem sigilli med corroboravi. 

• П0? ave. 22, kot pri opombi 5. — i3̂ "5 julij 31, dörfer... die gelegen 
simt ozu der Aibon iti dor gegemdc (listina v Državnem arhivu na Dunaju). — 
1359, jul. 2T, listina v Državnem arhivu na Duma ju. 

' Obliku Hošperk v listimi italijanske provenience iz h 1386: Hosperch 
(V. Joppi v Areheografo Triestino, nuova serie, 17, 299, n. 303). 

8 O tem gradu z upodobitvijo razvalin Valvasor, Ehre, 11. knjiga 267. 
• 1333 julij 31, listina v Državnem arhivu na Dunaju. 

10 Urbarji Slovenskega Pnimorj«. 3, 131. 132. 
" 1374 (Oestörroichische Akten, Gora, fase. 24, Abt. 7, v Državnem arhivu 

na Dunaju). — 1449 (B. Otorepec, Grudivo za zgodovino Ljubljane v srednjem 
veku, 11/95, listina v Državnem arhivu na Dunaju). 

»9 1361 mar. 23, kod W 394, fol. 62' Regdstraturbuch der Grafem von Görz, 
v Državnem arhivu na Dunaju. — 1368 jumij 17 (Mitteilungen des Museal-
vereiines f. Krain 19, 54). — 1398 (M. Kos, Urbarji Slovenskega Primorja 3, 132). 
— 1449, kot pri opombi 11. 
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Kl liioc »ml) lostiimoiuio frutris mieti lillustnis comitis Meinliardi, Hainnioi de 
i'rcMii (il frulinis stui llugoniis do Tcvvdino. domini Warenhardi castellani, domini 
Hupatoiiis. рмиссгпае. nonitinii Adubokli de Hopfen bacìi et aliiorum multorum. 
Facta sunt linee aitino doiroimicac in e a m ai ioni s M. C. C. XVII. 

Med p r i č a m i l istine o t rgu ob reki U n c u iz 1. 1217 se omenja ta t u d i 
H e n r i k iz P r e m u in njegov b r a t H u g o n iz D e v i n a , k a r potr ju je sorodstvo 
in povezavo rodbin Devin-Momjan-Prcm. H e n r i k iz P r e m a je 1234 ujec 
O d a l s k n l k a iz Momjana-Devina . 1 3 D r u g e pr iče, razen k a š t e l a n a Weren-
harcia, so z n a n e tudi iz drugih listin tistega čaša (prim. G r a d i v o za zgo
dovino Slovencev 5, imenik oseb). 

1 3 Gradavo zu »gt*loviiio Slovunouv 5, 617. — M. Kos, Urbarji Slovenskega 
Primorju 1, 50. 

RIvlTRACE ZUR HISTORISCHEN TOPOGRAPHIE VON KRAIN 
Ш MlTI'iOI-ALTER 

/ u s a m ni e n f u s s u il g 

Im Beitrage werden bisher unibc kanili e Angaben über Graeeno, Edlin-
gersiedlungen, l'odrcča und Unec-Planinn (mit der Urkunde ans d. J. 1217) 
veröffcjntli'cht. 
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S a m o P a h o r 

R1T(T)ERSHUEBE 

Urbnr za Prem iz leta 1498» pozna posebno, drugod neznano insti
tucijo, ki jo označuje z izrazom Rit(t)ershuebe, Javnosti je to institucijo 
prvi odkril J. Kelemina, ki pa je stvar le mimogrede omenil v prilogah 
k svojim Staroslovenskim pravdam. V nadvse skopem komentarju pravi, 
da »posle, ki jih imajo vršiti kmečki vitezi, opravljajo drugod kosezi«.2 

Obširneje obravnava viteške kmetije izdajatelj urbarja M.Kos, ki po
vzema osnovno misel Kelemine in zato trdi, da gre pri teh kmetijah 
>za posestva, ki so bila od starine last kosezov«.3 To razlago je brez 
pridržkov sprejel tudi B. Grafenauer.4 

Značilnosti viteških kmetij so, da njihovi imetniki plačujejo soraz
merno nizke dajatve in so največkrat prosti tlake, zato pa so dolžni 
nositi v deželi na Krasu pisma, zadevajoča deželnega gospoda, kamor 
jih pošlje oskrbnik, a najdalje do Ljubljane, ter iti, ko se naj kdo sodi, 
po krvnega sodnika in rablja ter peljati jetnike v grad.5 

Vse te značilnosti pa še niso zadosten razlog za enačenje viteških 
kmetij s koseščinami. Primerjalno gradivo iz pisarne starega deželnega 
gospoda oglejskega patriarha namreč kaže,« da je bila institucija raz
širjena po vsej njegovi državi in zlasti tam, kjer ne more biti govora 
o kosezih. 

Tako imamo zelo blizu, a več kot dvesto let prej Majnharda, sina 
Vozmanä de Chrenri iz Loža. kateremu je patriarh podelil leta 1296 
>de jure suo feudi ministerii, quoti pater ejus et predeeessores sui jtiste 
et rite habucrunt ab ecclesia Aquilejensi« eno kmetijo v bližini Loža 
ter eno selišče v trgu Ložu, za kar je bil dolžen služiti »cum suo equo 

1 Vril>t»r resistor gon Premib geihörmixlt so wumn Rö. Kay. Mt. etc. refor
miere« vuuwl ration -berittenm wun versoh'iiilbem worden aimo etc. 98». v Držav
nem nrhi'vii tìlovemàje v Ljulbljainii. Vioedomski akti, 1/58, objavil Molko Kos, 
Srednjeveški uribarj'i /.a Slovoitòjo, Zvet/x'k tretji. Urbarju Slovenskega rio-
iniorja. ÜPUgii «lei. Ljubljana 1954, str. 240—250. 

8 Jakob Kekmrona, Staroslovonske <}>ravde. Glasnik Muzejskega društva 
za Sloveiniijo. 16 (1945). str. 52. 

a Miilko Kos. Urbarji Slovemskoga Primorja. Druigih del, str. 93 
4 Bogo Grafeinower, Deset let proučevanja ustolióevanja koroških vojvod, 

kosezov in države karantenskih Slov-uineov, Zgodoviiinski časopis, 16 (1962), 
str. 191. 

• Milko Kos. Urbarji Slovenskega Рлшноигја, Dr.uigi del, str. 93 an 92. 
* Thesaurus ecekssaae Aqwileiensis, opus saeculi XIV, Utini 1847, ed. 

ЈоаесЛ Bianchii, odslej kratica TELA. 
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proprio ml porUmdiim litteras domini patriarche in expeiisis propriis«; 
dvakrat na Into pa jo moral nest i patriarliova pisma na patriarhove 
stroške in tedaj mu je dal konja ter plačal stroške gastald v Ložu.7 

Гд- šli ri leta pozneje je Mula/, z Rakeka pri Cerknici izjavil, da ima 
od oglejske cerkve »fure recti feudi ministerii ad portandum litteras 
domini patriarche« dve kmetiji na Rakeku.8 

Toda ta institucija je bila znana po vsej patriarhovi državi. V ne
znanem letu je Manigoldo v Vidmu zamenjal svoja polja za polja »mi
nisterii litterarum«,9 prav tako v neznanem letu je bila podeljena ena 
kmetija >ud portandum litteras« v Canevi,1 0 leta 1297 so bile podeljene 
v S. Daniele tri osmine kmetije, ki je bila »de feudo ministem portandi 
litteras«11 in je bilu že prejšnje leto podeljena isti osebi.12 Iz leta 1280 
imamo celo vest o prodaji celotnega zemljišču, ki pripada selškemu 
služnostnemu fevdu, v Darnuzuccu pri Čedadu." Leta 1299 imamo inve
sticijo »de terra feudi ministerii portandi litteras« v Buji južno od Hu
milia." Iz neznanega leta je investitura »de quibusdam tenutis jure feudi 
ministerii portandi litteras« v Ahtiiu." Leta 1320 je bila podeljena 
kmetija »jure feudi ministerii portandi litteras« v vasi Corona v gastal-
diji Aviano.1* 

Podobna tem fevdom sta dva. pri katerih ni omenjena nošnja pisem, 
a je vendar očito, da sta bila vezana na podobne uslužnosti. Krojač 
Trivisius de Insula iz Tre visa je imel leta 1275 v kraju S. Polo »ad 
fendimi de umbuxatis« kos zemljišča, ki je meril približno tričetrt orala 
Ta zemlja je mejila na zemljišče Henriku de Polgallo iz kraja h. Polo, 
ki je imel tri kose zemlje in desetino od polovice kmetije kot »feudum 
de ainbaxattt«.18 

Ce so dosedaj našteti fevdi podobni kmetijam samo po poštni službi 
s konjem ali brez njega, ne manjkajo niti taki, ki so vezani ne le na 
selske posle, temveč tudi na sodne (ali bolje policijske). 

Tuko je Pasculus de Aquilegia izjavil, leta 1275, da ima poleg dru
gega v Ogleju kajžo. ki ji pripada njiva v kraju Ronchi pri Ogleju. 
za kar je dolžen straziti gozdove Walde strette, nositi patriarhova pisma 
gastaldijuma v Ajellu in Fiumicellu »et etiam conducere cum sociis suis 
captivâtes usque ad Apelhiiiu.» Leta 1300 ра je izjavil Ugerius, notar 
N- Canevi pri Sacilii. da ima od oglejske cerkve v fevd poldrugo kmetijo 
v Canevi, s pripadajočimi zemljišči, travniki in njivami, »quod quidem 

' TKA, str, 164, St. 520. 
* TEA. str. 141. št. 266. 
» TKA. str. ti. st. 0. 

10 l'EA, str. 2". St. IS. 
11 TEA. str. 38, St. 30. 
12 TEA, str. 161. St. 317. „ „ _ 
1 3 TEA', str. 211. St. 471 ; ponovna investitura letu 1300, str. 260, št. 72з. 
" TEA. str. 257. St. 648. 
>» TEA, str. 301, St. %4. 
i° TEA, str. 342, št. 1174. 
» TEA. str. 32, «t. 29. 
« TEA. str. 20. St. 27. 
« TEA, str. 43, St. 40. 
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ost feminin ininisterii p o r t a n d i l u t e i n s domili p a t r i a r c h e et custodiendi 
latrones«. 2 0 

Č c nekoliko a n a l i z i r a m o navodno pr imere, vidimo, da segajo od 
leta 1275 do letu 1^20 in obsegajo od največ d veli kmet i j ali kmeti je 
in selišča do same kajžo in njive. Po obsegu so torej ti fevdi zelo skromni 
že okoli dvesto let p r e d pojavom vi teških kmet i j . Zato ni č u d n o , če so 
ostali med minis ter ia ln imi fevdi na najnižji stopnji, ki jo oglejski viri 
označujejo z feudum ministerii in je obsegala t u d i peke, 2 1 z idarje, 2 2 

gozdar je 2 3 ter celo p o m e t a č a . 2 4 N a m e n teh fevdov je zagotovitev vrste 
uslug. Sta lno opravl jan je uslug n a j bi zagotovili dednost po moški in 
ženski s t ran i in p a p r e p o v e d odtuj i tve. 2 5 T o d a p r a v dednost je razdro
bila fevd. V F a g a g n i že leta 1275 invest i ranec ne opravl ja s lužbe sani, 
temveč s k u p n o s svojimi d r u ž a b n i k i v fevdu. 2 8 Leta 1377 p a služi 
v Vidmu imetnik p o d o b n e g a fevda z osmino kmeti je »pro medio p e d e 
equi«. 2 7 Č e p r a v je bilu odtuj i tev p r e p o v e d a n a , i m a m o že leta 1280 pro
dajo selškega s lužnostnega fevda. 1 3 N a N o t r a n j s k e m i m a m o že p o l d r u g e 
in polovične viteške kmeti je, 2 8 ki, p o t e m ko so sorazmerno dolgo ostale 
v rokah s tar ih minis ter ia ln ih rodbin, prehaja jo p r a v v času n a s t a n k a 
urbar ja v druge roke. 2 0 

O času n a s t a n k a viteških kmet i j lahko le ugibamo. Z n a č a j fevdov 
vsekakor kaže globoko v obdobje n a t u r a l n o g a gospodars tva. P o njihovi 
razporedi tv i okoli Knežaka bi lahko sklepal i , d a so nasta le v času, ko 
je bila Istra še grofija. O č i t n o pa je, da so nas ta le n e k a k o ob s tar i cesti, 
ki je vodila p o dolini Reke . čez P i v k o in Bloke, v Ljubl jansko kot l ino 
in torej pre j kot je pos ta la p o m e m b n a pot m i m o Postojne. 

Iz vsega p o v e d a n e g a izhaja, da so viteške kmeti je v b is tvu povsem 
enake navedenim oglejskim fevdom. Zato moremo t rd i t i , d a so to na
vadni s lužnostni fevdi, č e p r a v ni mogoče izključiti možnosti, d a so nji
hovi imetnik i kosezi, ki so stopili med minister ia le, d a bi zaustavi l i 
svoj nadal jn j i d r u ž b e n i p r o p a d . 3 " 

8(1 TKA, sir. 46, .St. 52. 
21 TKA. sir. il", St. 213; sir. 273, št. 782; str. 279, št. 811; str. 350, št. 1206: 

str. 365. št. 1269; str. 384. št. 1334. 
" TKA, str. 44, št. 48; str. 71, št. 107; str. 199. št. 429. 
гз TKA. str. 92, St. 153; str. 92, št. 154; str. 145. št. 275; str. 175, št. 362. 

« TKA. str. 44, št. 48. 
" TKA, str. 54, St. 68; str. 55, št. 73; str. 56, št. 74. T» gre zu nekoliko 

drugačni konjeniški lovd. veimuW nosijo tudi ti konjemiiki naziiv n u n c i u s . 
" T K A , str. 55, št. 73: wpro quo feud« teiietiir ou m sooietate s u a . . . * ; 

str. 36, št. 74: »uma cum soms illiius feudu; str. 57. št. 75: >una euni sooiis 
illius feudi*, Podobam zgoruj ipri Pnsculu i« Ogleju. 

3' TKA, str. 384, št. 1331. 
? s Milko Kos, Urbarji Slovemskegu Primorja. Drugi del. str. 244 m 245. 
ž e Milko Kos, Urbarji Slovenskega Primorju, Drugi del. str. 245: prej 

Maekho iiitter, zdaj Thanuis Stahognu; str. 245: prej Krisman nt ter , zdaj 
VVonicz Seibeo/. 

a» Obširneje obravnava tu prehod Ljudmil llauptiuunn. Sturoslovenska 
družba in obred nu knežjem kamnu. I.jtibljuua 1964, str. 106. 114, 123. 
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R é s u m é 

Nell'iiirburio di Prem por l'amno 1498 sono registrati utndici mansi che per 
le prestazioni particolari e per ài nome hanno atórato l'attenzrione deglri stu-
dliosi. J. Kelemiima ha constatato che le loro prestazioni corrispondon» a quelle 
dei k o s e z i (una classe della società medioevale slovena di origini molto 
discusse). M. Kos, l'editore dell'unibarao, fa un passo avanti e dSchiaja questi 
mansi antichi beni dei k o s e zìi. Infine B. Grafenauer accetta, in una ras
segna di scuHti sull'argomento, l'interpretazione del Kos. 

Nel presente studio si pone invece in rilievo il fatto, che le prestazioni 
particolari (portare le lettere che riguardano il principe, andare a prendere 
il griwiìce eid il carnefice quando si prepara ira processo, condurre gli arrestati 
nel castello) sano sostamialmeute iidemtiche a quelle dovute da alcuni dei 
rwnisteriLaH dell'antico principe, il patuiarca dri Aquileia, incestiti dH f e u d u m 
mi m i e t e r l i . 

Da qui la conclusione, ohe i possessori di questi ymainai cavallereschu non 
sono altro che deri mtaistertiali, anche se non possiamo escludere, che si 
tratti di kosezr i passati tra i minnsteiriali per arrestare di proprio decadi
mento sociale. 
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P a v l e B l a z n i k 

K PROBLEMU NASTANKA ŠKOFJE LOKE 
IN NJENEGA NOTRANJEGA RAZVOJA V SREDNJEM VEKU 

Izhodišče mojega obravnavanja so izsledki našega jubilanta, mojega 
študijskega kolege, ki jih je objavil v svoji temeljiti disertaciji Starejša 
kranjsku mesta in meščanstvo. V tem članku skušam nekatere njegovih 
ugotovitev, ki se tičejo Škofje Loke, podrobneje razširiti in to predvsem 
na osnovi miinchenskih arhivalij. 

Obsežno gorenjsko posest, ki jo je freisinška škofija dobila v za
porednih daritvah v zadnjih desetletjih 10. in v prvih 11. stoletja, je 
zemljiški gospod povezal v loško gospostvo s sedežem v Škofji Loki, 
ki jo je bilo treba postaviti povsem na novo.1 Listinsko ime Lonca iz 
073* se namreč nanaša na bližnjo Staro Loko, ki je bila označena v 
zvezi z ondotno pražupnijo kot Lonka tudi 1074.3 Iz razpoložljivih virov 
ni mogoče razbrati, v katerih letih se je začel razvijati zametek današnje 
škofje Loke, kjer se je že od vsega početka naseljeval sloj obrtnikov 
in trgovcev. Upoštevajoč dejstvo, da je vse do 12. stoletja na sloven
skem ozemlju prevladovalo naturalno gospodarstvo, spričo katerega je 
bila zamenjava blaga malo pomembna in je obrtna delavnost sestavljala 
stranski poklic, kmečkega prebivalstva,4 ne bomo pogrešili, če sodimo, 
da je Škof ja Loka mogla prav zaživeti šele v času, ko je denarno gospo
darstvo vse bolj izpodrivalo naturalnega. Vsekakor pomeni konec 12. in 
13. stoletje čas, ko je Škof ja Loka doživela prvi večji vzpon. Ni slučajno, 
da poteka najstarejša lietinska označba Lonca, ki se nedvomno na
naša na Škof jo Loko, prav iz tega časa.5 

Talni načrt mesta kaže, da je bila naselbina, ki se je razvijala 
v naravnem središču loškega gospostva nad sotočjem obeh Sor pod 
utrjenima postojankama, Zgornjim stolpom na Kranclju in Loškim gra
doni, sistematično grajena kot tržišče, postavljeno na dve terasi. Za 
celotno staro jedro je značilno, da je bilo treba prostor temeljito izrabiti 
in se zadovoljiti s čim manjšo površino, ki jo je bilo mogoče obdati 
z obzidjem neprevelikega obsega. Iz virov je razbrati, da staro jedro 

1 P. Blaandk, Urbarji freisinške škofije, Srednjeveški urbarji za Slo
venijo, zvezek četrti. SAZU 1963, str. 26-27. 

» Fra (Fouîtes retriwn austrdacaruim) 31, št. 37, str. 36—37. 
s Fra 31, št. 89, str. 89; FT. Zwitter, Starejša kranjska mesta dm meščan

stvo. Lhibliana 1929, str. 11—12. 
4 Fr. Zwitter v Zgodovini narodov Jugoslava j e L, 1953, str. 715, 719. 
» Fra 31, št. 126, str. 126. 
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mesta ni nastalo istočasno. Najstarejši del predstavlja Plac, ki se je 
razvil na zgornji terasi. Tod so se hiše stiskale k vznožju hriba in se 
nizale v sklenjeni vrsti ob močno razširjeni cesti, s čimer je naselje 
pridobilo obsežen tržni prostor, v katerem se je mogel promet neovirano 
razvijati. Da so mogli ob tržišču postaviti čim več hiš, so bile le-tem 
dodeljene ozke parcele, ki so pa segale dokaj globoko. Tako so imeli 
prebivalci možnost, da so odmaknjeno od samega tržišča postavili za 
stanovanjskimi poslopji po potrebi tudi gospodarske objekte in gojili 
vrtove. Ob izhodu s tržišča se je cesta zožila na obe strani — bolj izra
zito na spodnji strani, občutno pa tudi v južni, poljanski smeri, kjer se 
je trg zuključil ob še danes močno navzven pomaknjeni Žigonovi hiši 
in ob Kroni, kjer so ob prezidavi tik pred drugo vojno podrli stari tržni 
zaključek. — Mlajšega postanka je niže na spodnji terasi ležeči Placu 
vzporedni Lontrg, kakor kaže značilno ime Novi trg (Neu markt, in dem 
Newn marck ipd.), na katerega naletimo v virih od konca 14. stoletja 
dalje.0 Medtem ko ima Plac pravokotno obliko, ima Lontrg značaj cest
nega trga. Na obeh straneh Novega trga so se razvila sklenjeno postav
ljena poslopja, ki so jim pripadale bolj ali manj ozke parcele, kjer je 
mogoče urediti gospodarska poslopja in po potrebi tudi vrtove. 

Naselbina je bila 1248 označena kot forum, vir iz 1274 ji daje naslov 
oppidum.7 Na dokaj neustaljeno terminologijo tedanjega časa meri oz
načba iz 1274, v kateri sta Škofji Loki pripisani v isti sapi obe poimeno
vanji (in oppido Lok, foro Lok).8 Ta pojav je zaslediti še v naslednjih 
letih in desetletjih, ko nastopata izmenoma obe označbi (1277: in opido 
Lok;» J291, 1318: forum Lok;1 0 1321: in mvro noui opidi Lok1 1). V istem 
času je Skofja Loka poimenovana tudi kot civitas (131012; 131813). Pre
bivalci naselbine so bili označeni kot cives (npr. 1263;14 1291, 1318;15 

134010) oziroma kot burger (1293;" 1295;18 1301 ;1 8 131820). 
Prve vesti o loških meščanih potekajo iz 1263 in so zelo poučne za 

osvetlitev takratnega gospodarskega življenja v Škofji Loki. Tedaj so 
namreč nekateri loški meščani prosili škofa Konrada IL, da jim podeli 
nekaj zemlje v užitek, češ da trpe zaradi pomanjkanja obdelovalnih 
površin škodo pri poljedelstvu, kar vpliva tudi na dohodke zemljiškega 
gospoda. 2e sama utemeljitev prošnje nazorno priča, v kakšni meri so 
se takrat loški meščani ukvarjali s poljedelstvom. Škof jim je ugodil 

• P. Bln.an.ik. Urbarji, o. d., sir. 223. 234. 239. 
' Fr. Zwitter. Starejša kranjska mesta, o. d., str. 12. 
e Fra 31. št. 306, str. 329. 
» Fra 31, št. 323, str. 346. 

10 P. Bloznik, Urbarji, o. d., str. 156. 157. 186. 192. 
11 Fra 36, str. 62. 
19 Fra 36, str. 128. 
18 Fra 36, str. 129; P. Blaamik, Urbarji, o. d., str. 213. 
11 Fra 31, št. 231. str. 244; št. 232, str. 243. 
15 P. Btenlik. Urbarji, o. d., str. 131. 134. 135, 143, 157, 181. 184, 185, 192. 
10 Fra 35, št. 686. str. 279. 
, ; Fra 31, št. 403, str. 443. 
18 Fra 31. št. 409, str. 449. 
>» Fra 35, št. 439, str. 8. 
s 0 Fra 35, št. 528, str. 105; št. 329. str. 107; št. 530, str. 108. 
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in razdelil mednje štiri hübe, ki so ležale v neposredni bližini mesta. 
Njive kmetije Sluczelhub je dodelil Walpotonovemu sinu Nikolaju ш 
njegovemu zetu Wernherju ter Goldruni in njeni hčeri Marjeti. Druge 
kmetije (Prechube in dve Raeblinovi hubi) je razdelil po njivah. Od teh 
je dobil freisinški notar magister Henrik Loški (de Lok) oziroma njegovi 
sorodniki štiri njive, Dvelacher dve. njegov sin Bertold dve, mesar Ulnk 
dve, kovač Bernhard dve. mesar Gotfrid dve. krznar Cubelin dve, Ri-
eherus dve. Osridich dve, kovač Wulf ing dve. Wuizo eno in Levtold eno. 
Deleži razdeljene zemlje torej niso bili majhni. Večina soudeležencev je 
dobila po dve njivi, tj. četrt grunta, če upoštevamo, da so ob tej prilož
nosti razdrobili tri hübe na 24 njiv.81 

Razdelitev razdrobljenih hub med loške meščane nakazuje, kako 
so si Ločani znali širiti svoje pomirje na ozemlje hubnega sistema, ki je 
na nekaterih mestih v zgodnji dobi segal daleč proti mestnemu obzidju. 
Jz podatkov v urbarju 1291 je razvidno, da je loško mestno ozemlje tik 
pred Sovodnjein segalo le do Poljanščice, kajti onstran reke se je na
daljevalo puštalsko območje, ki je bilo vključeno v hubni sisteni. Vzhod
no je segalo loško pomirje do suškega hubnega ozemlja. Sodeč po po
datkih iz fevdne knjige za leta 1421. 1423 in 1425« so bile že tedaj 
razmeroma številne njive na severni strani mesta, ki takrat niso bile 
več vključene v hubno razdelitev in so se naslanjale na dominikalne 
vinograde na Kamnitniku. Vse kaže, du moramo prav tod, na Ošterfeldu, 
v glavnem iskati 1263 med loške meščane razdeljene hübe. Velik kom
pleks ozemlja proti Sv. Duhu (Gorajte) je bil izven hubne ureditve m 
razmeroma pozno kultiviran v rovte, ki jih je zemljiški gospod dajal 
v fevd kot kmečke fevde (puutellehen). Svet proti Stari Loki je že 
dokaj blizu Škofje Loke prešel v hubni sistem, še bolj pa v smeri proti 
Vincarjem, kjer se je hubnu razdelitev zelo približala mestu. Гас pa 
je bilo nenaseljeno obsežno zu ledje za gradom, kjer je bila 1291 enako 
kot še danes prva naselbina Gabrovo, ki je oddaljena uro hoda od Loke. 
Tudi nu jugozahodni strani je bil Imbni sistem razvit šele v Bodovljah, 
čeprav je bila dolinska lega vabljiva za naselitev. Vendar je razvidno 
iz obeh prvih urbarjev. 1291 in 1318. da so tedaj ondotno ozemlje, Virsk, 
vsaj deloma šele kultivirali, pri čemer so bili dokaj zaposleni loški 
meščani.23 Pronicanje Locano v v sosednji hubni sistem lahko zasledu
jemo tudi v Žovščah. Iz obeh prvih urbarjev sledi, da je bila ondotna 
zemlja blizu izliva Hrastu ice v Poljanščico nekoč razdeljena vsaj na 
tri hübe, ki so bile 1291 upravno deljene med dva Urada. Dve hubi 
sta bili v koroškem uradu in so ju loški meščani že 1291 uživali za 
pašo.24 Tretja huba je bila tedaj vključena v brojski urad. Takrat je 
bila uvrščena med opuščene kmetije in so se je lastili loški meščani,*' 
ki so hoteli tod očividno razširiti svoje pašniške površine. 

*l Fru 31. št. 231. str. 244—245; št. 232. str. 245-246. 
« I\ Blazniik. Urbarji, o. d., str. 226. 230, 255. 
»s l\ Blazniik. Urbarji, o. d., str. 137, 186, 187. 
s* 1\ Blatnik, Urbarju, o. d., str. 157. 
s» P. Blatnik. Urbarji, o. d„ str. 145. 
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Ciocie nn mestnega gospodn je Škofja Loka že od vsega početka 
spadala v vrsto privatnih mest. Bila je enako kot loško podeželje last 
zemljiškega gospoda, freisinškega škofa, kar je večkrat že v srednjem 
veku jasno poudarjeno v samem krajevnem imenu (Škofja Loka). 

O organizaciji mestne uprave je iz razpoložljivih virov za zgodnjo 
dobo le malo razbrati. V začetku je bila vsa oblast osredotočena v 
rokah zemljiškega gospoda, čigar upravni organ je bil sodnik, ki ga 
je dolga leta postavljal zemljiški gospod.28 Prvič naletimo v virih na 
sodnika v Skofji Loki v listini iz 1271." V začetku 14. stoletja je dajal 
zemljiški gospod mestno sodstvo podobno kot nekatere druge urade v 
najem.28 Zgodaj se je s sodstvom povezovala mitnina. Tako je dobil 
npr. 1318 mestno sodstvo in mitnino v najem sodnik H. proti plačilu 
76 oglejskih mark.*» Na ugleden položaj mestnih sodnikov kaže vrstni 
red v listinah, kjer je sodnik sledil pri pečatenju ali pričevanju takoj 
za gradiščanom pred kaščarjem (1295).30 

O zametkih mestne avtonomije iz virov tega časa ni podatkov. 
Vendar je več kot gotovo, da je že tedaj obstajala mestna občina (gemein) 
kot skupščina meščanov; ti so sestavljali v tem času enoten sloj svo
bodnjakov, ki so se ločili med seboj le po poklicu in premoženju. 
Meščani so se vsekakor tudi v Loki redno sestajali na veči, starejši 
obliki mestnega sodišča.3' Iz veče kot temeljnega mestnega organa se 
je s postopnim prenosom kompetenc na ožje organe sčasoma oblikovala 
mestna samouprava.8 2 Mestna občina je morda sprva po svojih zastop
nikih urejala le tržne zadeve3 3 in skrbela po analogiji z vaško srenjo 
za srenjska zemljišča, ki jih je Škofja Loka brezdvomno že zgodaj 
imela predvsem v obliki pašnikov in gozdov. 

Kot v drugih mestih na slovenskem ozemlju je razvoj v smeri 
utrjevanja mestne avtonomije tudi v Skofji Loki le polagoma napre
doval. Vsekakor se je tudi tod sčasoma iz gmajne izločil ožji organ 
12 izvoljenih prisednikov (dvanajstija, cvelfarji). Naslednik dvanajstije 
je bil 12-članski notranji svet, ki ga je spočetka še vedno postavljala 
veča. a je postal sčasoma vase zaključen organ, ki je bil veči nadrejen 
in je sam odločal.84 Viri omenjajo v Skofji Loki 1393 »dy czwelf cze 
Lok<.35 Iz vira ni razvidno, ali gre za izvoljene prisednike ali za člane 
notranjega sveta, ki jih najdemo prvič jasno označene šele 1451.3e 

»• Fr. Zwitter, Starejša kranjska mesta, o. d., stT. 27—28, 30. 
»' MHK 17, 1862, str. 78. 
*» Fra 36, str. 129; Fr. Zwitter, Starejša kramjska mesta. o. d., str. 32. 
»• P. Blatnik, Urbarji, o. d., str. 62. 
*> Fra 31, št. 409, str. 450; št. 413, str. 454. 
31 J. Zontar, ZgadovAna iiresta Kranja, str. 89. 
M Fr. Zwitter, Starejša kranijska mesta, o. d., str. 35; Fr. Zwitter. K pred-

zgodovmiri mest in imeš&Mnstva na starokarantanskïh tleh, ZC 6—7, 1952—1953, 
str. 232, 240; S. Viilfan, Pravma zgodovina Slovencev, str. 157. 

M j . Žontar, Zgodovina mesta Kranja, str. 48. 
34 S. Vilfan, Preivma zgodovina Slovencev, str. 158, 159. 
M DAS, listina 6. 1. 1393. 
M J. Zahm, Das Privilagnenbueh der ehemaldg-an fredsingrisehen Stadt Lack 

in Krain, MHK 14, 1859, str. 76. 
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Mestnega sodniku je 1451 še vedno postuvljal zemljiški gospod sam. 
Mimo sodnih funkcij je njemu pripadalo tudi vodstvo obče mestne 
uprave. Nadziral je tržišče ter skrbel za vzdrževanje in zidanje javnih 
zgradb in naprav v mestu.87 Njemu je bila še dalje poverjena mitnina. 
V letu 1396 je namreč mestno sodstvo neslo zemljiškemu gospodu 170 
goldinarjev. Prav tolikšno vsoto je zemljiški gospod prejel 1437—1438 
na račun sodstva in mitnine, kar kaže, da je bila tudi 1396—1401 mit
nina povezana s sodstvom.38 Med sodniki v 15. stoletju je izstopal 
Friderik, ki ga je zemljiški gospod dolga leta pustil na tem mestu. 
J z računskih knjig tega časa89 je razbrati, kako je bil Friderik v službi 
zemljiškega gospoda zaposlen na vseh koncih in krajih. Leta 1438 se 
je npr. mudil v Ljubljani zaradi vprašanja cest, srečamo ga kot ško
fovega zaupnika, ki je nosil velike vsote denarja v Beljak, pa spet 
kot škofovega odposlanca, ki se je mudil v najrazličnejših krajih (na 
Dunaju, v Beljaku, Krapini, Celju, Pišecah).4 0 Odnos zemljiškega gospo
da do Friderika najbolj ponazarjajo dohodki, ki jih je škof prepuščal 
sodniku. Od letnih 170 gld., ki bi jih Friderik moral odštevati na račun 
sodstva in mitnine, mu je škof v dveh zaporednih letih 1437 in 1438 
popustil za 30 gld.41; razen tega je Frideriku prepustil 1438 in 1439 
desetino v Zetini in mu dal 1439 vrh tega še iz kašče po 2,5 modija 
pšenice in rži.4S 

Loški meščani so bili sicer vključeni v freisinškeinti škofu podrejeno 
loško gospostvo, vendar se je njihov pravni položaj temeljito ločil od 
tistega, ki je vezal kmečke podložnike. Kolikor so bili meščani deležni 
zemljiške posesti, jim je bila le-ta podeljena po svobodnem dednem 
najemu, za kar so plačevali nizek letni činž, medtem ko so bile ostale 
obveznosti v glavnem javnopravnega značaja.43 

Obveznosti loških meščanov kot celote do zemljiškega gospoda so 
prvič nakazane v urbarju 1318, kjer je omenjeno, da plačujejo davek 
(stevra ciuitatis). Višina davka v urbarju ni bila točno določena, marveč 
je bila odvisna od volje in naklonjenosti zemljiškega gospoda.44 Iz po
datka nn drugem mestu je razvidno, da so tedaj loški meščani plačevali 
un ta račun okoli 80 mark.4 5 Posebej so meščani tedaj plačevali zem
ljiškemu gospostvu za kopališče, ki se prvič omenja 1318.4* 

Višina davka, ki so ga meščani leto za letom odštevali, se je polago
ma povsem ustalila. Medtem ko je v računski knjigi za 1. 1397 navedena 
v tej zvezi še vsota 73 mark (f. 83), je iz drobnih podatkov razvidno, 
da ni zemljiški gospod nobeno leto zahteval od meščanov celotnega 

л j . Zulun. Dus Pniiviilegieufbuch, o. d., str. 76. 
a s P. Bla/nik. U ubar j i o. d., str. 271, 280. 
n Računske knjige hrami državind arhiv (Haiuptstaiatsaretotv) v Miinchcnu 

1*к1 oznako Freiisiimg Hoclistift, lil. A/4, No. 69, 70. 
40 Računska knjiga, f. 50—51. 
41 P. Blazniik. Urbarji, o. •d., str. 287; računska knjiga, f. 32'. 
4S Računska kujiiiga, f. 54'—55'; 68'—70. 
4 8 Fr. Zwitter, Starejša kranjska mesta, o. d., str. 16—17. 
44 P. Blaznik, Urbarji, o. d., str. 215. 
4 5 Fra 56. str. 150. 
M P. Biazivik. Urbarji, o. d., str. 186. 
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znesku. V dveh zaporednih lotih 1399 in 1400 je popust znašal po 35 
murk (f. 94, 146"). Kaz.no je. da je pri tem popustu kar ostalo.^ Iz 
računskih knjig 15. stoletja je razvidno, da je bilo treba 1437 plačati 
na račun mestnega davka globalno vsoto 40 mark4 7, ki se v 15. stoletju 
ni več spreminjala4" in jo zasledimo vpisano v enaki višini tudi v 
urbarju 1501." 

V tekstu o loških svoboščinah iz 1451 naletimo še na omembo da
jatve »klain hofzins« in »kamersehatz«, ki sta bili skupno z loškim 
kopališčem prepuščeni svetovalstvu in vsej občini v Loki za letnih 5 
funtov pfenigov**, kar kaže, da gre v tem primeru le za neznntnejše 
vsote. 

»Klain hofzins« je vsekakor istoveten z dajatvijo, ki nastopa v ra
čunskih knjigah 1397—1448 kot »de paruo censu«. Višina te dajatve 
je skromna, vendar v stalnem naraščanju.5 1 Po dodatku označbe v letih 
1399 in 1400 »de fundo« je jasno, da je bila dajatev v zvezi z zemljiščem 
in da je istovetna z dajatvijo »hofzins«, ki je skladno z viri 16. in 17. 
stoletja označevala v starih kupnih pismih prispevek v višini dveh 
črnih pfenigov; tega so plačevali meščani od niše do hiše za zemljišče 
zemljiškemu gospodu preko mestnega sodnika (stavbina).5* 

Dajatev »kamerschntz« iz 1451 je vsekakor istovetna z gospoščin-
skimi dohodki na račun »census camere«, ki so potekali iz nekdanjega 
vse bolj kopnečega komornega premoženja.53 V računskih knjigah iz 
14. in prve polovice 15. stoletja je ta dajatev deljena posebej na mesto 
in posebej na podeželje. Do konca srednjega veka so se ti gospoščinski 
dohodki temeljito znižali. Leta 1318 je dajal zemljiški gospod komorni 
urad (officium camere) v najem za letnih 30 mark.5 4 Skladno z računsko 
knjigo iz 1437 je dosegel ta dohodek iz podeželja le še 8 mark 40 sol-
dovM. medtem ko je padel v mestu, kjer je še 1396 znašal 4 marke 6 
soldov, na 1 marko.5 9 Y letu 1476 je dotekal te vrste dohodek v go-
spoščinsko blagajno le še s podeželja v višini 3 mark 55 denarjev in 
to izključno iz uradov na Sorskem polju.57 

*T 1\ Blaizmik, Urbarji, o. d., str. 280. 
«8 Računska knjiiga, f. 47, 54. 68, 122, 140'; 1476: Diäzesanarchiv (München) 

fase. 142, str. 225. 
« P. Blaiznik. Urbarji, o. d„ str. 352. 
•• J. Zahn, Das Puiivùleg'ieabucJi, o. d., str. 76. 
M 13%_1400: 103 oglejske donar je, f. 7', 51. 78\ 91; 1437—1440: 116 oglej-

skriih denarjev, f. 8', 47. 54. 68; 1441: že 131 oglejskih denarjev, f. 122; 1448 celo 
155 oglejskih denarjev, f. 140*. 

*" Kreisarehiv (Müwhon). Rap. 53, fase. 2%. št. 1 za leto 1550; fase. 34, 
št. 162 лг 17. stoletja,; ipròm. Fr. Zwitter, Starejša kranjska mesta, o. d., str. 17. 

sa Prim. S. Vilfurn. Zgodmuina neposrednih davkov m arestnega postopka 
v srednjeveška Ljuibljain<i, ZC 6-7. 1952-1953, str. 425. 

M 1*. Blazndk, Uoibarji, o. d., str. 213. 
M P. Blatnik, Uubarjti, o. d., str. 280. 
»• P. Blozndk, Urbarji, o. d., str. 270, 280. 
•' Diozesanarehhr (München), računska knjiga, fase. 142, str. 225. 
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Tudi da jatev od kopal išču je prece j n iha la . P r i s p e v e k v višini 4 
m a r k iz 1318M se je dvigni l do k o n c a 14. stoletja n a 5 m a r k 5 8 , kol ikor 
so p lačeva l i t u d i 1448.80 medtem ko je znaša la ta da ja tev v letih 1437 
do 1441 le 2—4 m a r k e . 8 1 O b p r e p u s t i t v i k o p a l i š č a mestu je zemljiški 
gospod odredil , d a m o r a oskrbnik m e š č a n o m dovoliti, da si iz gozdov 
p r i d o b e za v s a k o k r a t n a p o p r a v i l a p o t r e b e n les, p r a v t a k o je p a bi la 
kaščar jeva dolžnost, d a je oskrboval v t a n a m e n t lako v t a k e m obsegu, 
kot je bi la p r e j v n a v a d i . 8 2 

P o vsej verjetnosti je mesto p lačevan je g lobalno odmerjenega d a v k a 
samo razdel jevalo med mestne obvezance, k i so bili za interes i rani na 
tem, d a je bilo število davčnih obvezancev čim večje.8-1 G l e d e n a mestne 
svoboščine iz Î451 so bili podvrženi o b r e m e n i t v a m vsi posamezniki , ki 
so imeli hišo z n o t r a j loškega pomir ja . 8 4 G l a v n i p r e d m e t r e d n e g a ob
davčevanja je bi la tore j h iša; p o t e m t a k e m je imel d a v e k z n a č a j rea lnega 
bremena, ki se je d r ž a l n e p r e m i č n i n e t u d i v p r i m e r u , če je hišo p r i 
dobila oseba, ki je s icer uživala d a v č n o prostost.0'11 Izvzeti so bili le 
tisti, k i so se mogli izkazat i s posebnimi oprost i lnimi pismi zemljiškega 
gospoda. M T a k p r i m e r s rečamo n p r . 1352, ko je škof oprost i l Nikola ja 
Loškega in njegov rod mestnih davščin in s tavbiue za njihovo hišo 
in sosednji dvor n a Lonlrgu. 8 7 

M P. Blaoroik, Urbarji, a d., str. 186. 
M P.Blaznik, Uinbarji. o. <l., str. 270. 
•° Računsku kiuiiign, f. 140'. 
8 1 P. Blaizmik. ifrburji, o. d., str. 280; razumska knjiiiga, f. 47, 54, 68, 122. 
" J. /ahn, Dus PTivilegiieinibtich. o. d., str. 76. 
M S. Vilfan. Zgodovini u neposrc-dniih davkov, o. d., str. 425. 
6 4 J. /uhm. Dus Priviilugienibueli, o. t!., str. 76. 
011 S. Vilfan, Zgodoviiinu nciposredtmh davkov, o. d., str. 432. 
' 0 J. /ahn. Dus Prii'V'ileigikm'buch, o. d., str. 76; Fr. Zwitter, Starejša kranj

ska nneslii, o. d., str. 41—42. 
•7 DAS, listina 13. 12. 1352. 

/IIB FRACK DER ENTSTEHUNG DER STAUT SK.OFJA LOKA 
UND IHRER INNEREN ENTWICKLUNG IM MITTELALTER 

Z u s n ni in e n f a s s u n g 

Nach der Gründung der Herrschaft Loka (973) begann sich auf zwei 
1'erasstMi bei doni Ziisaimiienflull der Poljanska und Selška Sora auf dem 

grünen Rasen Škofja Loku als Vorwultungs- und Wirtschaftsimittelpunkt des 
umfangreichen Gebietes zu entwickeln. Der ältere Kern auf der oberen 
1 crasse ist bis zum Ende des 14. Jhdts. mit der Angliederung des jüngeren 
untere« Teiles erweitert worden. Die Bewohner der Siedlung, welche im 
13. und 14. Jhdt. als forum und oppiduim. seiit dem Anfang des 14. Jhdts. auch 
als eiviitas bezeichnet wdrd, befassten sjah nicht 'nur mit Gewerbe wad Handel, 
sondern auch nuit dar Landwirtschaft und mit der Angliederung des ehe-
•ualjgein Hufemgebietes erweiterte sditili das Stadtgebiet. Die Siedlung gehörte 
unter die privaten Städte, im dentin die Stadtautononvie sehr langsam aus
reifen konnte. Der Grundherr, Bisehof von E rei sing, setzte noch m der Mitte 
des 13. Jhdts. selbst den Stadtrichter «in, welcher die Stadtverwaltung 
führte. Doch wird zur selbem Zeit die Gcimorn (Stadtgemieiinde) erwähnt, aus 
welcher bis 143il der innere Rat mit 12 Mitgliedern hervorgegangen ist. Die 
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Abhängigkeit der BürgoirHohuft von dwn Grundherrn '/.eigte steh auch m 
ihren Geldatxguiben. Dum Bischof von Freising gehörte die Steuer zu, deren 
Höhe ahnählich stabilisiert wurde. Unter andere Abgaben gehörte auch die 
Zahlung des Hofzihises. Nur diejenigen Bürger, welche einen Befreiungsbrief 
von dem Grundherrn besaiten, waren von der Zahlung befreit. Une ОеШ-
nlbgaben waren in einer Globalsumme zu zahlen umid wahrscheinlich hat <öe 
Stadtverwaltung selbst diite Höhe der Abgaben für due einzelnen Burger 
bestimmt. 
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F e rd o G e s trd n 

SLOVANI V SLUŽBI PHI MALATESTOVIH ORGANIH 
V FANU (1434-1455) 

Stiki med kraji v Markah v Italiji in jugoslovanskimi deželami so 
oživeli vsaj že od 13. stoletja dalje. V 14. stoletju pa so se še povečali 
in se razraščali v širše povezave; živahne so postale že zveze primorskih 
mest v slovenski Istri in celo slovenskega zaledja z mesti v Markah.1 

Naslednje stoletje je prineslo temu razvoju še širše okvire, katerih 
eno področje bo poskušala nekoliko osvetliti ta razprava. 

V tem času so imele trgovske zveze jugoslovanskih dežel z mesti v 
Markah, to je z meati Fermo, Recanati, Ancona, Senigallia, Fano in Pesaro 
ter obratno, iz teh krajev v mesta ob jadranski obali in tudi v notranjosti, 
že stalne oblike. Obojestranski trgovski posli so bili pojav, ki jih niso 
regulirali samo trgovci sami med seboj in pri tem uveljavljali vse 
srednjeveške oblike tehnike trgovine, ampak tudi trgovske pogodbe 
med posameznimi mesti in celo dogovori med posameznimi trgovci in 

1 A. Leoinii, Istoria d'Ancona caputale della Marcha anconitana, III (1812), 
str. 83. 211, 306; IV (1815). str. 125, 149 op. 1; C. Giàvarimi. Statuti anconitani 
del mare, del teraenale e della dogana e patti con diversi nazioni I, Ancona 
1896 (v y.b/irku Fonti per la storia delle Marche pubblicate della Deputazione 
matohigiiama da storia patria. Statuti — secoli XIV—XVI), str. 82 si., 227 si., 229 
si., 271. L. Zdeknuar, La dogana del Porto Recanati nei secoli XIII e XTV. 
Famo 1904, str. 13, 15 si., 24. E. Spadolini, Il colmimercio, le arti e la loggia 
demarcanti din Ancona. Portocdivitanova 1904, str. 10 si., 20; isti, Il portolano 
dli Gracioso Benincasa, Fiirenae (ponatis tò Bibliografia 9) 1907, str. 13. Annali 
di Recamuti con leggi e costumi antichi recanatesi e memorie di Loreto. Opera 
del conte M. Leopardi. A cura du R. Vuoli I—II, Varese 1945, str. 121, 214. 
M. Natalucci. Ancona attraverso i secoli, I (1960), str. 407 si., 510 si.; isti, La 
vita marinara e commerciale do Ancona nel medio evo e gli Statuti del mare, 
Ancona 1953, str. 14 si. W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-
Age, I—II, Amsterdam 1959, I. str. 237, 310, 349, 418 si., II. str. 196, 292 si., 
294 sl„ 333. V. Foretié, Nekoliko pogleda na pomorsku trgovinu u srednjem 
veku. Zbornik Dubrovačkog pomorstva. Dubrovnik 1952, str. 119, 130; N. Čolak, 
Pomorstvo zadarske komune. Pomorski zbornik 2 (1962), str. 1560 si., 1565 si.; 
J. Luetic, Povijest pomorstva Dubrovačke republike. Sažeti pregled, prav 
tam str. 1699 si. 1702; F. Gestrim, Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi 
raestù od 13. do konca 16. stoletja, Ljubljana 1965; isti, Piranska komenda 
v 14. stoletju. Prispevek k problemu tehnike trgovine v srednjem veku. 
Hauiptmaanov zboraak, Ljubljana 1966, str. 239 si. Priim. še P. Markovdć, Trgo
vinski odnošaji iamedju Dubrovnika i srednje Italije. Rad JAZU 15 (1871), 
str. 1—69 in R. Morozao della Rocca — A. Lombardo, I documenti del oom-
raeroio veneziano nei secoli XI—ХШ. Topino 1940 (v Documenti e studi per 
la storia del commercio e del diritto commerciale italiano, XIX). 

H Zgodovinski časopis JOJ 



knezi . T a k o sin se pogodilo Jur i j de Roxn iz Z a d r a in d r u ž b a , k i so 
jo sklenili gosi>odje Malatesta (verjetno suino Pnndol fo I I I . Malates ta) 
s trgovcem C h i u n c l o da F a b r i a n o , d a bo prv i v letu 1407 d o v a ž a l sol 
iz Dalmaci je , verjetno v solni urad v F a m i . 8 Mnlnteste so imeli monopol 
v te j t rgovini in so jo uprav l ja l i s svojimi solnimi u r a d i . V naslednj ih 
t r e h let ih p a je isti z a d r š k i trgovec in p o m o r š č a k sklenil p o d o b n o po
godbo o dovozu soli n e p o s r e d n o s s a m i m Malatesto.» P o s a m e z n i letni 
sejmi, kot so bili z last i v Recanat i ju in F e r m u ter p o svoji vlogi počasi 
narašča joč i sejmi v Senigalli j i in Anconi, so ž ivahne zveze z M a r k a m i 
še pospeševal i . 4 V R e c a n a t i niso p r i h a j a l i n a sejme številni trgovci (že 
okoli leta 1400) samo iz d a l m a t i n s k i h mest, m a r v e č t u d i iz mest Sloven
skega P r i m o r j a in iz s lovenskega zaledja. T a k je m o r a l v sekakor bi t i 
trgovec Janez, ki ga je vir označil kot Anes (Anesc) Tedesco. 5 15. stoletje 
je t u d i čas, ko se v posameznih red ih p r o m e t n i h tar i f v teh mest ih 
izrecno omenjajo n e k a t e r e vrste b laga iz jugos lovanskih p o k r a j i n , k i 
je p r i h a j a l o v mesta v Markah. " V t e h mest ih in n j ihovih p r i s t a n i š č i h 
— gre tu za P o r t o di F e r m o (danes P o r t o S. Giorgio) in P o r t o R e c a n a t i 
— so se v o b r a v n a v a n e m obdobju nasel jevali kot preb iva lc i (habitatores) 
števi lni s lovanski trgovci, ki so si v njih k u p o v a l i hiše, si ustvar ja l i 
t u d i prece j šn jo zemljiško posest in celo bogastvo, k i so z a p u š č a l i za 
p o g r e b n a oprav i la , za b lagor svoje duše, za m a š e zadušnice in podobno, 
c e r k v a m v t e h k r a j i h r a z n a d e n a r n a in d r u g a volila, ki so se tu poročal i 
in umira l i , posta ja l i p r a v i meščani v teh kra j ih in so p o s a m e z n e rodbine 
med njimi sčasoma p r o d r l e t u d i v sani vrh mestnega prebiva l s tva , 
k a k o r je bi lo n a p r i m e r z d r u ž i n o H o n d o d e i v Pesaru . 7 S trgovci al i 

2 Archivio di Stato — sottosezione Fano (poslej ASF), Codici Malatestiani 
(poslej CM), št. 20f 127. Glej o tej serija virov C.Selvelli, Intorno ai Codici 
Malatestiani Imitisi. Osservatomi e divaga/ioni. Studia Picena XIV (1939), 
S Г' » ASK - CM. št. 20 f 130 si., 156. 

4 Prim G. Monti. Notizie istoniche sull origano «elle fiere dello stato 
occles-iasliico. Romu 1828, str. 25 si., 44 si., 67 si.; L. Zdckauer, o. e ; R. Marcucci. 
La fiera di Senigallia, Ascoli Piceno 1914, str. 21 si.; G. Monti Gnarmera, Annali 
di Senigallia. Ancona 1961, str. 87 si. 

4 Archivilo stonico corawarale Recanati (poslej ACR), Ser. X Porto, št. 1207 
T. 16' — 1397 feibr. 8. ACR — Sor. Vili Camerlenghi, št. 671 — 3. april ok. 1400.; 
L. /dekattur, o. c , str. 16. 

« ASF-CM št. 3 z naslovom Capitoli de la gabella del Comune de Fano 
— 1387 f 2', f 22 (pripis iz ok. 1435) ; Archivio storico comunale Pesaro (poslej 
ACT) - št. 264 xFv/b/9 f 146 (1461 d e c 31) in f 160" (1462 dec. 31); C.Giavarim, 
o. c. str. 230, 271; E. Spadolini 11 libro della franchigia di Ancona (1471), Atti 
r meinome della R. Deputazione di storia patria voi. 2, fase. 2, str. 121. Tu 
se oniemja med drugian t udii: canavacci de Lubiana. 

' V Fermu aH v njegovom pristanišču Porto Fermio se v prvi polovici 
oziroma okoli srede 15. stoletja omenjajo mnogi Slovani, ki so tu začasno 
ali stalno prebivali. Bili so predvsem trgovci, obrtniki in hlapci. Prim. Archi
vio di Stato — sottosezione Fermo (poslej ASF«) — Liber conailiorum 1404 
in 1406.7 f. 2' in 3'; prim, še Marini, l iboT conoiliorum . . . civitatis Firmanae 1 
(1380—1457) f 75' f 256; ASFe — Acta diversa 1430/56 — 1449 febr. 14; ASFe — 
Opere pie di Fermo, cassetta 2 in druge z vrsto testamentov Slovanov. Prim. 
R. d e Minàris, Soni e cronologica degli antichi signori de'podestà e rettori di 
Formo dal secolo ottavo all'anno 1550. Fermo 1855, str. 16. 
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za nj imi so pr iha ja l i v murk ižunska mestu t tuli obr tnik i ali pomorci 
in vsi. ki so iskali zaposl i tev na tel« področj ih gospodars tva. Tu so na
stajale bratovScine Slovanov; t a k u je bila v Rccunat i ju ( F r a t e r n i t é s 
Sc lauorum sanci i P e t r i Mart i r i s) , ki j i s ledimo vsaj od leta 1375 dal je, 
ali v P e s a r « : v F e r m u p a so ob k o n c « 15. stoletja bili Slovani z drug imi 
l judmi z B a l k a n a povezani v posebno kongregaci jo v cerkvi del la F r a 
terni tà . 7 3 • i • 

Živahne t rgovske vezi moremo šteti za vzmet tud i mnogim, ki so 
odpravl ja l i v I ta l i jo iz d rug ih vzrokov, d a t a m najdejo možnosti za 

se 

V Uecamatiju se okotó 1400 im dalje omenjajo trgovcu IM Snbonuka, Trogwa, 
Zadra Pulia, Istre, slovenskega ozerai ja, nemških dežel m drugod, bi so 
trgovali zlasti s sladkim din slani im sirom, platnom, rasevmo . v o l n o , ru.bami, 
železom, kožami lin žSvkio. Kupovali pa so olje. posode zlasti slikane vaze, 
kd so bile v Murkah oenjeaio izvozno blago, vmo m oeibulo. Ргмп. At-* — 
Ser. X Porto, št. 1207 f 7. 9\ 10. 16\ 17, 21. 22, 23, 27' 32 36, 37, 39, 40, 41, 41 
42" 48* 52 53-, 78. 79, 83', 84', 85', 86, ACH - Ser. Vili Cannar eragln. s t 6:1 
ÏH- «ibid. St. 673 f 41 in 42: -ihkl. št. 674 f 2'. Prim, še B. Ghetti, Nobili e populani 
in 'Reclinati durante i secoli XIV e XV. str. 64. ^„ ; Q ; „ 

Podobno je bilo v Amami, kjer se mtnogi Slovanu mod drugum omenjajo 
v knjigi miitminskih dohodkov te leta 1432; Archivio storico comunale ™ m a 
(poslej ACA) - št. 738 (lilbro degli din trou ti della dogana) f 2 , 3 , 4, 4 , 5, 7, 
8 9 ' 10*. 32, 50, SO1, 51. 51", 52. 53. 54. 55'. 69\ Več se juh omenja tuda kot pi*-
b'ivnleev Ancone (habdtator ameonitanae) kot nipr. f5 m IL «a«je Аћг-им, 
št. 70 f 26 - 1406 marec 18.; Archivio di Stufo Pesaro (.poslej ASP) — notarska 
knjiga Albertiieci { 142 - 1449 maj 29. Som so prihajal, pomorca R e k e i n P u l j a 
(ACA St. 738 f 32') pa tinelli trgovoi iz Slovenije, kakor bi mogli soditi iz imena 
Andrea Selaiuis V&amj (o. e. f2' - 1432 sept. 20). iskati .pa J * je tudi mod 
tastimi, ki jih je vir o/.naffil /. »Ton Ionica s« ali z -de Alamanna«. 

V Smiifgall.iji moromo že od .začetka 15. stoletja, ko se vin nekoliko po
množe, slodiitii vrsti Slovanov, ki so se lu naselili in kot prebivalci prebivali 
v mestu, v ASF-CM 71 144", 85; CM 108 - 1456 maj 18 .im 14->6 avg. 3: dalje 
v ASI« - not. kujica AHwrtucoi f 55 _ 1438 dec 28. Sem so v ргто polovic, 
stoletju iprihajuli trgovci in pomorci :IK Duibrovmiku (Ahr-LM 71.132, 39, » , 
leto 1408; CM 107 f 2, 2Г). Splitu (ASF-ÇM 70• f 19 - 1405 maj 21), Braca 
(ASF-CM 71 f37- - leto 1408), Trogira (ASF-ÇM 107 f 9) .Bakra /ASF'CM 71 
f 4 0 - leto 1408). Клрга (ASF-CM 107 f 10) din ^g,roba (ASF-CM 71 f 85 -1408 
jul. 28) ter še rivivagli drugd iz Dalmacije in drugod (ASr-CM 107 t 2 i ; L M < i 
f 27 ^8 29 29' i tid ) 

' Tudi v Fanu v tem času že najdemo .podatke o žiiivahnih t l ^ ° J s . k i . h
A ^ e ^ 

im ie i»rihajalo sum Mago iz Dalmacije in d/. Dubrovnika posebej (Aïrt-ум. 
91 j 10 - 1436 Г«Љг. 2; lilbid. 1456 nov. 13; « d . f 120). Kakor j lniçjçiso se tudi 
v teim mestu naselili iui ustalili nvnogii Slovani i (P rim. ANI--CM 8o t ib, Д», 
28; CM 20 f 20). , . . . . . - • . ,j 

V Pesnru se do okoli .polovice 15. stoletja omenjajo kot meščani ali 
preWvnleii mesta oairoma prihajajo sem mnogii trgovci in pomorci <u Du-
brovmika. Splitu. Settja, Bakra, Pulja in liirana pa tudi iz Zagreba »n drugih 
delov Hrvatske, a tudi liz Slovenije (Simon eondami Štefanu de Nmlarvbergo — 
ASP not. njiga Paladina - 1451 dec 24; Xristoforiis eondam l'etri de Monte 
Crnce de Alamanift - ASP not. knjiga Albetueci - UH sept 9)_ [A&F-CM 
f27 43' ЛСР — 264 XIV b/9 f 232': ASP not. knj«ga Paladini f l b . 118. 166, 
192.' 238'; ASP mot, kujica Albetuced f 7', 58. 82'. 131. 22f. 150\ 152. 166, 176. 
187, 230, 253-3']. 

'» Annali di Re-canati con leggi e costumi antichi recanati e memorie 
dì Loreto, o. e. 1 str. 306. V Pesarti me je opozonil na bratovščino ravnatelj 
mestne knjjžmiee in mestnega arhiva dr. Italo Zicàni. Za ferino primi. G Lu
timi, Istruzione e cultura a Formo nel secolo XVII 1957/8 (tipkopos diplom
skega dela) str. 37. 
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ohetoj Ju življenje. Številni so bili slovanski naseljenci, ki so na drugi 
strani Jadranu v Markah našli svoj novi dom. Ob kolonizaciji obširnih 
področij v Markah, ki je morala že v 14. stoletju privabljati koloniste 
iz jugoslovanskih dežel in se je v naslednjih dveh stoletjih ta proces 
še nadaljeval, so se na primer na ozemlju okoli Senigallije (npr. v kraju 
Ripa Mandolfo, Monterado itd.), dalje v okolici Ancone (npr. Falco
nara, Castro Masignano, >Mons Sirixius« itd.), Fana (npr. Cavarino, 
Monte Maria itd.) in Pesara (npr. v Nubilari, Montelauru itd.) naselje
vali sorazmerno številni slovanski naseljenci.8 Kolonizacija Slovanov 
je bila v obravnavanem času v Markah in tudi sicer vzdolž italijanske 
jadranske obale mnogo večja kakor so mislili do sedaj. Kakor na tem 
področju je dajalo iz različnih vzrokov nastalo pomanjkanje delovne 
sile tudi drugje velike možnosti za doseljevanje Slovanov v Marke. 
Mnogi so dobili zaposlitev kot služabniki, kot hlapci in dekle po 
domovih premožnejših domačinov, drugi so zopet našli kruh tako, da 
so po pogodbi v obliki socidc zđ leto ali več obdelovali posamezne 
poljedelske površine, zlasti vinograde. Številni so morali biti1 tudi 
tisti, ki so se preselili v Italijo in tu stopali v razne službe kot pazi, 
oboroženi hlapci ali vojaki.» Tako je bilo tudi v Fanu, ki je po številu 
uradov, oziroma uradnikov, ki so potrebovali take ljudi, spadal med 
kraje, v katerih so imeli Slovani med zgoraj naštetimi poklici zelo 
številne zastopnike. 

Fano je bil v obravnavanem času važna posest rodbine Malatesta, 
ki je imela tudi sicer veliko posest v Markah, čeprav le-ta ni bila 
niti strnjena niti stalna in so jo imeli zlasti kot vikarji svete stolice. 
Tako je imel Pandolfo III. Malatesta (1375—1427), ki je bil gospod 
Fana od leta 1385 dalje in je bil eden najpomembnejših članov rodbine,1 0 

v Markah po popisu iz leta 1410/11 naslednjo posest:" mesta Fano, Seni
gallia, Pergola, Jesi z okolnimi kašteli (S. Marcello, Monte Roberto, 
Mniolati, Cupramontana, Castelplanio, Serra S. Marcello, Montecarotto, 
»Muscianusf in Sanctus Paulus), Osimo in Amandola, kraje Castelfidar-
do, Monte Iiupone, Staffolo, Monte Fano, Offagno, Montemelono, Monte-
cassiano, Monte Olmo in »Mons filiorum Optrani«, dalje vikariate Mon-

» Prim, za Seniigalliio: L. Mancini, Un catasto rustico sinigagliese del 1489, 
str. 9.: istii, Sigiismondo Malatesta e la riconstruzione di Sraigallia (1450-59), 
Bolletino della Sodiietà dogli amico... aiunata 2—Ф (1924-26), str. 14, si.; A. 
(carrozzo, Senigallia. Ricerche di geografia urlbana. Bollettino della Società 
geografica litaliama, Sar. 9, vol 4,4—10 (1963), str. 452. Za Ancono: ACA — Libro 
(kügli introiti della dogana. 1432, f 2', 50, 53, 50'. Za Fano: ASF-CM 93 f 89 in 89' 
(1437 maj 29 im okt. 19). Za Pesaro: ACP — 264 XIV b/9 (1463 Jan. 2), ASP -
not. knjiga Arbertuoci f20 in 205. 

' rrim. D. Gaspara, Fortezze marchigiane e umiibre nel secolo XV. Archi
vio storico per le Moirche e per l'Umibnia, 3 (1686), str. 114, 115, 116, 126, 135, 
145. 159. 

, e C. Selvellì, Sulla figura dii Pandolfo III Malatesta, signore di Fano. Atti 
e meroorie Sor. 6. voi 3 (1943)); isti. Fammi Fortunae, 19455, str. 5 si.; isti, 
Fano e Stsmegallia, Bergamo 1931, str. 24 si.; C. Marce-Lini, Notìzie storiche 
della Proviaioia di Pesaro e Urbino delle età fino al presente, Pesaro 1883», 
str. 106 sl.^ P, A. Amiaai, Memorie istoriehe della città di Fano, I Fano 1751. 

n ASF-CM 7 z naslovom Liber offitiorum càu/B/tatum, terrarum atcrue 
bonorum magnifici et cxcelenci damini Paodulfi Malatestis in Marchia. 
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doviu. Moiitchoddo (dnnea Ostra), Molidolfo in S. Sepolcro, grofijo 
(comitii'liis) Somi ter gru (lovo Corimildo in Scorticata ter od leta 1413 
ludi Belvedere, oziroma od leta 1417 dalje še Scapezzano." Po Pandol-
fovi smrti je vladal v Fanu (do leta 1463), Senigalliji in Pesarti gospod 
Rimini ja Sigismondo Pandolfo Malatesta (1427—1468). 

V vseh omenjenih mestih in krajih so bili Malatestovi civilni in 
vojaški uradi oziroma uradniki. Najštevilnejši so bili v Fanu, kar kaže, 
da je imelo mesto tedaj med Pandolfovo posestjo po važnosti osrednji 
položaj. Poglejmo, kolikor je za razpravo potrebno, upravne organe 
v tem mestu. Najvišji predstavnik gospoda v njem je bil podestat. Za 
poslovanje svojega urada in za osebne potrebe je imel večje število 
uradnikov,. služabnikov ali oborožencev. V slučaju potrebe ga je na
domeščal pravnik ali doktor prava,1 8 imel je dalje veščega in izkušenega 
vojaku14 ter dva notarja. Za svoje potrebe je imel. pravico do dveh 
služabnikov in ецеца paža. Poveljeval je tudi osmim oboroženim hlap
cem (familiäres, beroarii). Za svojo uporabo, oziroma potrebe urada 
je imel pravico do treh konj. Kot plačo in za plačilo vseh uradnikov 
in služabnikov ter za vzdrževanje konj, je podestat dobival po 63 flo-
rinov mesečno (računali so se po 34 bolonjinov vsak). Dohodke pa je 
imel tudi od glob. Praviloma mu je šlo šest denarjev, od vsake libre 
glob. Izjeme so. bile osebne globe, od katerih mu je šlo samo šest faneškili 
denarjev. Od vsake sodbe v sporu dveh tujcev je imel po 12, a če je 
bil tujec samo ena stranka, je dobil po šest denarjev od libre. Za ne
posredne stroške urada, to je, za papir, vosek in črnilo je dobival 
vsakega pol leta še po osem dukatov. Moral pa je na svoje stroške 
vzdrževati tudi nekaj težkega orožja (dve balisti in dve »rotella«). Leta 
1434 je imel podestat v Fanu poleg namestnika, vikarja in vojaškega 
izvedenca le še enega notarja, enega služabnika in sedem oboroženih 
hlapcev; pravico pa je imel še do dveh konj.1* 

Neposredno za podestàjevim uradom našteva kodeks apelacijski 
urad, ki ga je vodil vikar zu apelacijsku sodišče.18 V svojem spremstvu 
je imel služabnika in oboroženega hlapca; šla sta mu tudi dva konja. 
Iz tega bi mogli sklepati, da je bilo ozemeljsko področje njegovega 
urada precej veliko. Mesečni prejemki, s katerimi je plačeval oba slu
žabnika in vzdrževal konja, so bili določeni na 20 florinov. Poleg tega 
je od vsake apelucije dobil po 12 denarjev od vsake libre, če sta bila 
nasprotnika tujca, sicer pa le po šest denarjev. Posebni urad za globe 
je vodil u rudni k za globe,17 ki sta mu bila podrejena notar in hlapec. 
Uradnik je imel pravico tudi do konja. Njegovi mesečni prejemki so 
bili 5 florinov. Poleg tega je dobival od vsakega primera še po 12 fane
škili denarjev dohodkov od vsake libre. Seveda je iz tega plačeval tudi 

11 Prav tam, f 13 — 1413 maj 27, f 38 — 14.17 marec 23. 
18 Prav tam, f 2; »uiiura cloctorctm sou lioemtiatum in jure<. 
14 Prav tam, f 2: »Unum mJl'itum socium praticirm et expertum.« 
" ASF-CM 94 (Liber mostruruim castcllaraoTiiim, rocharum Fani et co

mitati« et portarum pardtermie otfüeialiuim eius (1434), tempore mei Jacobe de 
Sanctogostamtio cancellarti rami), f2. 

" ASF-CM 7, f 2': >vàcarìus domini super appelationiibus in Fano«. 
" Prav tam f 4': »offlicialis dampnoruim datorum Fauic. 

Њ5 



uslužbence svojega urada. Posebej je prejemal še po 20 solidov mesečno 
za stroške pisarne. 

• V drugo grupo uradov sta spadala urada, ki sta upravljala vse 
tekoče administrativne posle. Prvega je vodil pisar (cancelarius), ki je 
imel enega služabnika, a drugega referendarij (refferendarius, refferen-
darius domini Fani) s pravico do dveh hlapcev in dveh konj. Pisar je 
imel po osem florintov na mesec. Ker pa je vodil tudi knjige o uslužben
cih,18 je dobival še dodatnih 15 bolonjinov. Referendarij je imel 15 duka-
lov letnih dohodkov. Upravljal je tudi mitninski ali dacarski urad, v 
katerem je imel zaposlenega še posebnega notarja. Zanj je dobival po 
dva dukata. Poleg tega je imel dohodke od vseh spornih zadev tujcev po 
12 denarjev od libre vrednosti in tudi vse neposredne dohodke pisarne.1 ' 

Tretja grupa uradov so bili urad za dohodke, solni urad in nadzorni 
urad. Urad za dohodke je vodil zakladnik.2 0 ki je imel pravico do enega 
služabnika. Njegova mesečna plača je bila po 8 florinov. V nadzornem 
uradu stu bila zaposlena dva nadzornika,*1 katerih vsak je mogel imeti 
po enega služabnika,** ki sta ga seveda plačevala iz svojih prejemkov. 
Vsak je imel sprva po šest dukatov mesečno, pozneje sta dobivala še 
po dva dukata več za stroške urada. Po letu 1424 je imel drugi nad
zornik po 11 liber in 6 solidov mesečnih prejemkov.*3 Solni urad je 
bil zaradi dohodkov, ki jih je gospodu prinašal, zelo pomemben. Bil je 
osrednji urad te vrste na ozemlju Malatestove posesti v Markah. Z 
njim so Malateste izvajali in nadzirali, vsaj v tem času, solni monopol. 
U uradu so bili štirje uradniki, razporejeni po rangu.*4 Vsak» je imel 
pravico do svojega služabnika. Mesečni prejemki prvih dveh uradnikov 
so bili po šest, drugih dveh pa po dva dukata na mesec. 

Nekateri zgoraj našteti uradi oziroma funkcionarji so bili tesno 
povezani z mestno upravo in administracijo. Na prvem mestu je seveda 
imenovati podestaja, dalje pu tudi nadzorni urad. ki je opravljal nad
zorno funkcijo tudi za mestno občino. 

Poleg civilnih uradov Malatestove uprave so bili v Fanu tudi vo
jaški funkcionarji. Najpomembnejši je bil kaštelan, poveljnik trdnjave 
v mestu(castellanus castri Fani seu rocche). Imel je pod svojim po
veljstvom devet oboroženih hlapcev, ki so tvorili trdnjavsko posadko. 
Njegova mesečna plača je bila 22 liber faneških denarjev ali 7 florinov 
in 11 bolonjinov. Za vsakega oboroženega hlapca je dobival po 5 liber 
denarjev mesečno, kar je v celoti zneslo 15 florinov za vse. Pozneje. 

" Prav tum f2': >ltoni liahet pro offitio inostranim couxitatus videlicet 
roecharum bon. 15 in mense*. 

>• Prav taim f3. 
s" Prav tam f 4': »depositaipiiis lintroytuuini donni-m nostri Fani...«. 
31 Prav tam f3: »primus seoiindus reuieor seu raciocimator rationuni 

camere domini et camwnis Farei«. 
88 Prav taim, formula se glasi: »taimin si situi placet, alias none 
" Prav tam f 3*. 
84 Prav tam f4i»n 4": «primus..., secundus.... teroius..., quaTtus offiod-

ulis super sale domimi in chetate Fani«. Prim, še CM 20 f 32 st. in !30 st. Leta 
1407 su na primer v uradu prodali nad 2200 tovorov soli in leta 1408 nad 
2300. 
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nu primer 1441, je moral imeti kaštelu il 20 oboroženeev.*5 Drugi vojaški 
funkcionarji v mestu so bili kapetani mestnih vrat (conestabili). V tem 
času so bili trije, a pozneje, na primer leta 1434, so bili štirje.'* Prvi 
je imel v oskrbi Velika vrata, ki so vodila proti zahodu v notranjost 
Italije, iu Jurijeva vrata. Pri prvih vratih je moral imeti tri, a pri 
drugih po dva stražarja. 2 ' 8 Mesečno je zase in stražarje prejemal pri
bližno po 10 florinov in pol. Drugi kapetan je bil pri Lenartovih vratih, 
ki so bile v jugozahodnem delu mestnega obzidja. Imel je po dva 
stražarja in vsi trije so dobivali po 6 florinov mesečno. Tretji kapetan 
je zopet poveljeval dvojim vratom: Markovim in Morskim. Pri vsakih 
sta bila po dva stražarju: vsi skupaj so prejemali po 9 florinov in pol 
mesečnih prejemkov. Konestabili so jemali v zukup tudi razne dace 
in si tako povečevali svoje dohodke.8 7 

Upravna organizacija, ki so jo imeli Malateste v Fanu približno 
tako, kakor je tu opisana, vse do konca svojega gospostva v mestu, je 
bila torej zelo razvejana. Tako po številu uradov kot po številu zapo
slenih ljudi v njih se ni moglo s Fanom meriti nobeno zgoraj omenjenih 
mest. Te številne službe so privabljale v Fano ljudi iz raznih krajev 
Italije pa tudi iz dežel onstran Jadranskega morja, ki so bile, kakor 
rečeno, v tesnih stikih z mesti v Markah. Pri teh službah je šlo na 
eni strani za vodstvene uslužbence, podestaje in kaštelane, ter uradnike 
sploh, trn drugi strani pa za nižje uslužbence, predvsem za vojake, 
oborožene hlapce, paže in služabnike. Prve službe so zasedali domačini 
iz Mark, ki so sem prihajali iz drugih krajev Malatestove posesti, ali iz 
drugih italijanskih pokrajin. Omenjajo se tako ljudje iz mest Cremona, 
Pisa. Bologna. Cesena, Perugia, Fabriano, Firenze, Rimini, Brescia, Pia
cenza, Falironu in dr. V drugih službah so bili v obravnavanem času, 
ko je bil v Markah na splošno tudi proces kolonizacije precej močan, 
zelo številni tujci izven Italije. Tako so prihajali v te nižje službe 
številni Albanci,88 Nemci (de Alamania, ljudje z vzdevkom theotonicus) 
iu došleci iz Ogrske (de Vngaria), čeprav seveda vsi. ki so se tako ozna
čevali, niso bili Nemci ali Madžari,8 9 dalje ljudje iz Dunaja, iz Flandrije 
ter Češke in morda celo iz Švedske.30 Med njimi so bili tudi zelo številni 
Slovani, ki so prihajali v Italijo z one strani Jadrana. Njihovo število 
je bilo zlasti v drugi četrtini 15. stol. izredno veliko. Kdo so bili, od kje 
so prišli in kdaj so bili v Fanu v ružnih službah, prikazujejo naslednje 
tabele.3' 

« ASF-CM 95 f 5. 
" ASF-CM 84 f 68. 
M a ASF-CM 7 f 5: >... dtibet teuere tres soaiios ad portoni maiorem et 

duos souios uicl portam Suino t i Geongiw. 
" ASF-CM 84 f 19. 
88 ASF-CM 94 f 15, 39. 
« Prav tam f 2". 3', 6, 8, 14', 17, 26, 32, 38, 41; CM 95 f 6, 40. 
» ASF-CM 95 f39' m 27 ter f49. 
91 Talbele so sestavljene po gradivu, ki ga dajejo kodeksi ASF-CM 94 

(Sflej uporabo 15), CM 95 z naslovom Liber mostrarum officialiuim, castellano-
rum, roecarum et conesiabilium portamina Fanti et comitatus (1441—1455); 
gradivo ima tudi CM 96 г naslovom libro de mostra se ha a Fano. Mostre 
de casielanit e de contestabili (1461—П10). 
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3. Vili. 
1434 

29. VII! 
1434 

10. IX. 
• 1434 

9. I. 
1435 

8. III. 
1435 

9. III. 
1435 

V alutbl prl podestaju 

Johannes Frauicisous de 
Pistorio: 

Niieolaus Geongiiii de Segua 
Murtiniis Stefani Sclauus 

< Matheus . . . Sclauus 
Darabas Stefani Sclauus 
Michael Guaspa'pis 
d'Alamania 

Georgiius Marinu Sclauus 

Georgtfus Pauli de Sagabria 
Nairubus Stefani Sclauus 
( 'oradus Stefani 
de Alarniniuia 
Thomas Thomassi 
de Selauonia 

Iknr/anuius 'de Bonzaninus 
de Padua: 

1. IV. Si;mconuš Luce Sclauus 
1436 Puulus Thoinassi Caterine 

Sclauus 
Stefanus Georgùi 
de Caipiiteistriie 

1. VI. Matheus Stefani de Mobiley 
1436 d« ipartiiirus Sclauonie 

1. VIII. Georgius Sclauus 
1436 Martinus Petri de Sdrigma 

de Vngaria 

31. Vili. Lupus domimi Valentini 
1436 de Aleraaniìa 

1436/37 Chtìfinorus de Guasconàlbus 
d« Florentin: 

Johannes Federaci 
de Alamania 
Martàmus Piero de Madrusio 
S t tafani u s Giogü de Marco 
dt! Spalato 
J oh amines Pieri Luoie 
de Giiadra 
Mullieus Stefan« Rose 
de Costripna 
Gewgjus Antonia Isabelte 
de Sagabria 
Blaxtus Matliei Ysaibettc 
de Rastauiiza 

Borardus do Madiis 
de Brexia: 

6. IV. Fahianus Caimanis 
1438 de Sepna. Sclauus 

Giorgius Nieolni 
de R(C?)ottigna 

V službi pri kaštelanu 

Pictrus de TJbertiš 
de Cesena: 

24. V. Johannes Johannas 
1434 de Alamanda 

15. VIII. Martinus Johannis et Anne 
1434 de Selauonia 

Coradus Stefani, sartor, 
Theotonious 
Johannes Pterd et Rose de 
Sclauonie, sutor 

1 IX. Johamnes de Segna, 
1434 calzolarius 

1. X. Matteus Thomassi 
1434 et Ysaibctte calzolarius 

de Selauonia 
Stefanus Johannas 
ile Sclauoniia 

31 XII. Bartolus Andrée 
1434 de Zagabria, calzolarius 

Panilus de Leme 
de Selauonia 

31. IH. Andreas Valentini 
1435 et Chiiare de Giadra 

Ranaldus Guàglielmi, 
sartor d« Alamania 

15. IV. Magtister Filippus Jacobi 
1435 de Sogna, calzolarius 

12. VI. Niieolaus Georgùd 
1434 de Fontana de Selauonia, 

calzolainius 
Riigus Gherardi Teotonicus 
Johannes Johannis 
de Agneos de Alamania 
sutor 
Andreas Valentini et Clare 
de Zagabria 

Mamister Jacobus 
de Moritefloram:* 

31. VII. Johannes Patilà de Segna 
1434 

31. VIII. Petrus Georgii Sclauus 
1435 

Johannes Andrée 
Suuikgnano:** 

2. IV. Thomas Andrée de Vngania 
1434 

Franoiscus de Rombellis 
de Suncino, nobilis vir: 

8. XI. Antonius Johanniis et Leme 
1435 de Posaiga de partiibus 

Vngarie 
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V slu?.bl pri pođestaju 

21. VI. N'icolaus Petri de Posaga 
1438 Petrus Simonis Ysafbette 

de Zagabria 
3. VII. Itartolus DioraisLi 

1438 de Luibiuna de Sclauonia 
rlcnnardus Luce 
d>e Graoiniiza, Sclauus 

11. VII. Stefanus Johannis 
1438 de Grueiniza. Sclauus 

Simon Michaelis Lene 
de Zagabria 
Michael Battista ScUuuus 
Francisons d e Sanguineis 
de Salerno: 

1. II. Francisons Joha unis 
1439 Theotoniicus 

Georgiiiis Marti™ 
de Muglia Sclauonie 
Thomassus Martini 
de Spalato 
Bennardus Luce 
de Sclauonia 
Géorgius Antonu Sclauus 
Stefanus Vnigaxus 

1. XI. Beitnardus de Grassinom 
1439 Georgius Antondii 

de Bossiina 
Martiwüs Georgtii 
de Zagabria 

Frainciseus de Palmeriis 
de T(C?)ussàgra: 

1439 Georgius Gregorio 
do Modmxio 
Georaius Martina Sclauus 
P(a)olus Vmgarus 

Memairòs de Simonettis 
d'Exio: 

1440 Blaxius Simonis de Giara, 
habitator Insule coraiitaiis 
Fumi 
Thomas Stefani Sclauus 
Paulus Francisai Scle>uus 
de Zugabria 
Stefanus Parous Sclauiinus 
Stafani Ysaibette 
de Zagabria 
S tefaro-u s Magnus Sclauus 
T'amassi 
Stefuinus Rubens Sclauus 
Johannis de Potrai 

31. Vili. Carolus Petni de Ynjiaria 
1440 Franeriseus j oh u uni s Kieme 

de Tremiso 

V sluibi pri kaštelanu 

16. I. Fabianus Johaminds 
1436 de Sdrigna de parbibus 

Sclauonie 

23. I. Mateus Johannis 
1436 et Catenine de Ungarda 

Johannes Johannis 
Theotonicus 

5.-15. III. Nieolaus Alexii Antonie 
1436 de Catterò de paTtibus 

Sclauonie 
* in *• prečrtano 

15. IH. Michael Johanni de Zara 
1436 Piierus Stefani Stanič 

de Zagabria 
13. IV. Domimicus Gregorii 

1436 de Segna 
4. V. Andreas Johannes et Stame 
1436 de Fontana d e partìbus 

Sclauonie 

15. VI. Benedictus Michaelis 
1436 de Bartol i ni de Mon tona 

Sclau'us 
14. VII. Evangelista Bartoli e Lene 

1436 Sclauus 

20. VIII. Georgiius Johannis et Lene 
1436 de Srema de partilbus 

Vngarie 
Franoiscus Paula Agmetis 
de Scleiuon&a 

11. IX. Magister Filippus Nicolai 
1436 de Segna, tornarius 

17. XI. S te fanus . . . Sclauus 
1436 
1. V. Batista Mathiutii de Sremo 
1437 

26. VI. Nicolaus Mathei et Anne 
1437 de Pola 

15. III. N'ioolaus Andrée Luoie 
1438 di; Zagabria, 

calzolanhis 

15. III. Marcus Luce et Nane 
1438 de Ruguxiio 

6. V. Antonius Gregorii 
1438 de Zagabria, filàus Lene, 

ealzolarius 

Jacobus Poli Ysabette 
de Zagabria, ealzolarius 

7. IX. Piierus de Lene de Posaga, 
1438 ealzolarius 
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V službi pri podeslaju 

1441 Motiurdius de Simoneltis 
d"Exiio: |CM93*| 
1'otmus Štefani Sclauus 
Paulus Francis« 
de Zagabria 
Stefunus Parus Stefani 
Ysabette de Zagabria 
Stèfaiius Magnus Sclauus 
Tomasso 

Stefainus Ru'bcus Sclauus 
Joiiiimnis Petri 

1. I. Ceorgiius Tomasso e Lx>ne 
1442 Sclauus 

Mutheus Simonis Sclauus 
1. 1. Bartolomeo Joliaiinis 
1442 Zaeharie 

Magmus Sciants 
? Tomas Va len tulli 

1442 Margarite de Fontanu 
Sclauonie 
Valentinus Cosine e'Auine 
de Sclauoniia 
Stefanus Pauli Ysabette 
de Selauonhi 
Benedietus Giungili 
•de Xibre de Scluuoniia 
Antonius de Albertonibus 
de urbe Romana: 

22. II. Petrus Pauli domine 
1442 Caterine Sclauus 

Rigo Johannas (tedesco) de 
Uar'bany.u Alcuuwi'i« 

I. IV. Georgius Rigi domine 
1443 Aline Alainaiuia 

22. II. Georgius . . . Scluuus 
1444 Cualtenius Arnaldi et 

Margarite de Alamanie 
Paulus Geopgiiii... de 
Zagabria 

22. II. Taimassus . . . Sclauus 
1444 Andreas Bartolomei 

Caterine de Trauisio 
Stefanus Johannis et 
Margarite Sclauus 

? Vili. Michael Sclauus 
1444 

24. IX. Jacobus Simonis 
1444 de AlamiMiiio 

Johannes Galeocttis 
de Agusellis de Cesena: 

1. IV. Antonius Pauli Ysabette 
1444 ile Pi rano 

Gajmt Ystrie 
tleiini-t-iis Jolmunis 

I. X. 
1438 

6. XI. 
1438 

22. XI. 
1438 

9. XII. 
1438 

2. Ш. 
1439 

10. III. 
1439 

10. III. 
1439 

1. V. 
1439 

27. V. 
1439 

1. VI. 
1439 

12. Vili, 
1439 

V službi pri kaštela au 

Blaxius Nicolai de Posaga 
Sclauus 

Paulus Tomassi 
e Catarrale de Zagabria 
Georgius Georgii 
Margarite Sclaua, sartor 

Matheus Sclauus, famulus 
in domo 
Blaxius Nicolai Agate 
Sclauus de Posaga 
Marcus Georgia Margarite 
de Pirano Sclauonie 
Valentinus Tome 
•de Zagabria*** 

Petrus Matheo de Zagabria 

Valentinus Johannris 
VngaTus. armarolus 
et manetarius 

Johannes ser Pieri 
de Zadra 

28. IX. 
1439 

29. X. 
1439 

6. XI. 
1439 

1. XII. 
1439 

Gregornus. . . de Zagabria, 
culzolarius 

Pierus Johannas de Posega, 
culzolarras 

Blaxius Nicolai Sclauus, 
culzolanius 
Gregorius And'rec, sartor, 
Sclauus 
Magister Fiilyipus Nicolai 
<le Segna 
Valentinus Thomassi 
de Zagabria, calzolarius 
Paulus Petnii et Johanne 
de Vrana Sclauonie, 
calzolarius 

Barrolomeus Georgii 
de SJibindcho 

Blaxius Thomassi 
de Zagabria, calzolarius 
••• preörtano 

8. XII. Petrus Johannis et Lene, 
1459 cordo, Sclauus 

12. Vili. Giorgius Georgii Sclauus, 
1439— sartor 
4. IV. 
1440 

10. IH. Matheus Johaainiis, 
1440 calzolarius de Zagabria 
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V .službi pri podestnju 

Calumine. Ihootoiiiicus 
lila vi us .Muiniiis e 
Lene . . .Sciati u s 
Marceltiis Giorgii e Lone 
Sclau ti s 
Simonis Johaniiis et Lucie 
de confli.niilbus Vngarie 
in Sclauon/ia 
Ranaldus Federici Elisye 
iic Alainania 
Franciseus Georgia 
Catarine d<: Sclauoniia 
Johannes . . . theotonieus 

Antonius de Cipriani 
de Manascis: 

16. V, Petrus Johamnis et Elene 
1446 de Modrussio 

18. V. Antonius Znnnis et Cusane 
1446 de Giara 

Albertus Johauras 
et Agnetis de Vienna 
de Alamanna 

18. V. Nii'coluiis johuii'inis 
1447 (.'atarine de Ragusio 

Turehuuis Johaii'iitis 
Hlaxius Selauus Alberici 

2. VI. Simonis Jolmnnis Selauus 
1447-

7. VI. Paulus Benodicti 
1447 et Ysabette Selauus 

21. VII. RoiH-dictus Luce 
1447 de Copruintu Sclauonie 

Toinasiiiis Guidoniis 
de Monald'is de Aniiinino: 

15. X. Johunnes Amton'ii 
1447 de Sibiuieho 

Johunnes Vineilaiis Andrée 
de A lu ma nia 

1. XI. Cwgoi-ius Johamiiis 
1447 et Leme de Zagabria 

Grewni'iis Jolmiimis 
de Zugubris 
BtMietliictus Luce 
de Coprii«» (?) 

5. XII. Cregorius Georgii 
1447 de Pettini 

Petrus Valentini Ceroni 
et Catalina de Zagabria 

22. XII. Clemens Georgi* 
1447 de Godano 

Georgias Niicolai 
Margarite de Zagabria 

V sluibl prt kaštelanu 

4. IV. Georgius Giorgii Margarite 
1440 de Cilla Sclauonia, sutor 

Valontiinus Thome 
de Zagabria 
Paulus Stefani et Lene 
de Zaigabria 

Blaxius Tornassi et Eleme 
de Zagabria, Sclauoniia 

Hlaxiius Pauli de Zagabria 

10. V. 
1440 

22. VII. 
1440 

28. VII. 
1440 

1. Vili. 
1440 

23. Vili. 
1440 

4. X. 

(>. X. 
1440 

Crogonius Georgia 
de Zagabria 

, Martinas Johannis 
de eiwitatis Trua. Selauus 

Michael Petri donnine 
Agiuetjs de Ystria 
Sclaiuoniie 

Petrus Micaelis e Lene 
de Zagabria 
Tomuxius Micaelis 
de ALiibiana, calzolarius 

11. X. Georgius GeoMjii 
1440 Margarite de Cila 

Sclauoiiiie 

1. XII. Gregonius Andrée Selauus, 
1440 sutor 

1441 

17. 1. 
1441 

1441 

Frunciiscus de Rambellis 
de Sinici no: |CM 95») 
Grojgorius Georgii 
de Zagabria 
Marcus Georgii Margarete 
de Pi ramo Sclauoniie 
Valontinus Tome 
do Zagabria 
Klusius Johannis 
de Zagabria, calzolanius 
Grc-.gorius Tornassi 
de Imgaria. calzolarius 

Georgius Georgii 
Margarite de Cila 
Sclauonie 
Martians San Pauli 
lsaibolte de Spilimfoer 
I' ni u li 

Gregonius Andrée Selauus, 
sutor 
Magiister Filippa!» Nicolai 
de Segnia. tornariais 
Micael Petri done Agnetis 
de Vstriu Sclauonie 
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V »lužbi pri poch'KluJii 

«). VI. l'ituiciisous (iH'olu 
1448 Margarite de Segnti« 

1. XI. Martinus Gregorii 
1448 do Boemia 

('louions Georgii 
de Goniana Sclauonie 

10. If. Johannes Amlree 
1448 de Апшгошо, Selauus 

N'icoluus .. .de Siibüvicho 

Francist-us de Bufulcis (?) 
de Forluno:• 

3. V. Valentie Johannas Selauus 
1450 Stefunus de Modruizio, 

Matheti 

18. IX. IVtrus Ronzii de Zagabria 
1450 

21. IX. Stofanus Valontis do Vgro 
1450 Vaguinie 

31. X. AUegrettus Petni Selauus 
1450 Martinus Valentie 

de Sclationia 

31. X. Frainaiscus Radighi 
1450 Selauus de Giadra 

31. X. Rigiis Johannis 
1450 de Alamania 

Georgius Rodigini 
de Giaxka 

Gawdontius de Cortaldis 
de Aritm'ino: 

14. X. Antoroius de Ragugio, 
1450 Stefu.ni et Johanne 

St of anus de Ragugdo, 
Miicuelis 
Stefanus Vngarus, 
Georgia Margarite 
Georgius Sclaims, Stefani 
et Lome 

1. I. Vulentinus Johannas 
1451 de Modruxio 

Petrus de Ragugio 

I. II. Petrus Alegrctti 
1451 de Ragusiio et Catarine 

13. Vili. Antonius Stefani 
1451 de Rugnisio 

13. Vili. Antonius Stefani 
1431 de Ragusio 

Muteus Jaeöhi de Giara 
S t ef amis Mairoi de Vnguria 
Stofanus Mathei 
de Vnguria 

1. I. 
1444 

1. XI. 
1446 

V službi pri kaštelanu 

Bartolus Genius Peruzoli 
de Saltaria: 

Gcongius Selauus 

Maroelius Franoisci 
de Melioratis de Pergamo; 

Frnneisous Simonis 
de Zagabria 
Antonius Tomassi 
de Rasauizza 
Petrus Valentis Stane . . . 
Sclauonie 

1. IV. Gregorius Mathei Rose 
1447 de Zagabria 

1. V. Micael domine Anne 
1447 de Arbi de Sclauonie 

Stefanus Tornassi Laure 
de Zagabria 

5. XI. Stefanus de Giouaraie 
donne Elche Schieuus 

3. XII. Georgius Mathei Madalene 
1447 Selauus 

Pauliaus Barnabe] et 
Madalene de Zagabria 

5. XII. Gregorius Anidreoli 
1447 Selauus 

Martinius Stefani e Lene 
Selauus 

Giouannis de Giorgio et 
dona Catarina de Vngaria. 
sartor 

1. V. Rigus Blaxii et Agate 
1448 de Fontana Sclauonie 

Arighua Arigi Margarite 
theotonicus de Lorta, 
fornarius 

5. V. Stefanus Johannis et 
1448 Jacobe de Catara 

Sclauonie 

1. X. Blaxùus Andrée de Sancto 
1448 Paolo Selauus 

Geor-gtfus Stefani Stane 
de Sclauonia 
Blaxius Marcelis 
de Zagabria filius Mathei 
et Ysabette 
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V službi prt podestà]" 

10. IX. Martinu* Clementi* 
1451 do Zugabnia 

10. IX. Mutons . . . de Zagabria 
1451 Antonius Joliuiwiiis 

llicolimiiciis 
Nicoluus J oh an mi s de 
Monte Falconi Selauonie 

Antomiiiis Petri 
de Sdrugiinu Selauonie 

20. XI. l-conwdu.s Nicolai 
1452 theoloudcus 

Angelus de Nobiliibus 
de Sa ne to Maroto, ehiis 
Cummeriivi: 

20. I. Paul us Bartolomei 
1453 de Sclauorua 

Leonardi!» tlieotoiiicus 

1. II. Georgius Stefaai Sclauus 
1453 

Almepicns fiilius Nicolai 
de Vnguriu 

1. VII. Filipus Nicolai Vagarus 
1453 

4. V. 
1440 

1. X. 
1451 

2b. X. 
1451 

23. Vil. 
145) 

23. XII. 
1451 

5. 1. 
1432 

20. IV. 
1452 

22. V. 
1452 

30. VIII. 
1452 

24. VIII. 
1452 

Matheus Jaeobi de Giara 
Antonius Stefani Lucie 
de Coriano Vngarie 
scu Sclationiic 

Nieoluus Georgii 
de Blngtiyu Se uni ni s 

Michael l'etri Vngarus 

iViouIuus Johannis Flore 
ile Montefulcune Sciniionii} 
Nii'colnus M'ienelis 
de Sibimieho Selauonie 

Jolinnncs CrOOTglì 
de Siboiiieho 

Stefau.us Georgii 
(te Spalato 

Antonius Stefani 
de Rngusuo 

Angeli nu s Johannis 
tlieotoiukms 

Leonardiiis Nicolai 
theot«niÌK4is 

5. V. 
1449 

4. VI, 
1449 

28. II, 
1452 

12. V. 
1453 

27. VII. 
1453 
6. X. 
1453 

6. XI. 
1453 

20. II. 
1454 
12. V. 
1454 

V službi pri kaätelanu 

Matheiis Nicolai Sclauus 
Grogorius Andrée 
et Murgeritc de Zagabria, 
sutor 
Georgins Sclauus 

Fabianus Clementis 
Ysabette de Sclauoniia 
Paulus Leonardi Duratine 
Sclauus 
Vulontiibus Automi-i 
Ca tari ne de Villa Saoicti 
Mwrtini Selauonie 
I'ìilip<iis Niicolai e I^oue, 
tornanius. Sclauus 
Joliannes Jaeobi et 
Johanne de Segna 
Petrus Antonii et Lene 
Sclauus 
Paulus de Franchinus 
de Penna (?): 
Nicolaus Johannis 
de Aluimaniia 
Petrus Blaiicha 
de Caipodistma 
Antonius Martini 
de Ne re to parti'bus 
Selauonie 
Nicolaus Georgii 
de Hagusia 
Burtolomeus Johannis 
de Aluniania 
Johannes Antho>n,ii 
do Siiitwi co 
Nicolaus Gregorii 
de Sifbinico 
Georgius Johannis 
ilo Zagabria 
Gregorhis Georgii 
de Petfoiu 
Sante Gamiirnand 
de Ta la niello: 
Antonius Angeli 
de Čuturo 
Petrus Biaclvi de Capite 
Istrie 
Andreas Mathei de Segnia 

N-icoIaus Joli an rais 
de Alamania 
Giouanai de Giorgio 
Sdì iati us de Strige 
Niieolaus Georgii 
de Ragusio 
Angeli de Catara 
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V službi pri podesuiju 

24. VII. Stofanus Blasiii Vngarus 
1453 

JO. Vili. Ciiultoriuts J'ohmivnis 
1493 de Alumaniiin 

? Paulus Bartolomei 
de Selauomia 
Giorgine Jacobi 
de Solutionis 
Giiongiiis Fabiani 
de Selauomia 

Tomas Torciia (?) 
de Sclnuonia 
Georgius Goorgii 
de Sclauomn 
Locnardus thcotonicus 

Antonius da Munto ('attuo: 

2. Ш. Michael di (ìioiiuni 
1455 de Segria 

Falbi«niis de Gi'ouumc 
da Giara 

V sluibi pri konestabilìh 

Magister Xristoforus.. 
olim de ForLiauio et eive 
de Fano oonestabilis Porte 
Maioris de Fano: 

4. IX. Georgiiis Pauli de Segna, 
1434 oulzolarnis 

Nicolaus Geopgii 
<lc Catalina de Segna 

t. H. Blaxius Michaelis 
14)5 de Zagabria 

Petrus Giorgii de Giara, 
calzolarius 

10. II. Giiiido filius dieti Ser 
14^5 Xristofori conestabilis 

8. IH. Blaxius Michaelis sclauus 
1455 de Zagabria, calzolarius 

Joannes Antonius de Roma, 
' iiabitator Fani conestabilis 

l'orto Maionis de Fano:* 

1. X. Pel r u s . . . Sclauus 
14^5 

Ser Marcus Grcgorii 
de Vonetiis nouns 
conestabilis eli et-ti s ad 
Portam Muiorrm: 

20. XII. Goorgius Poly Sclauus 
1456 

25. Vili. Georgiiis Peri de Santa 
1436 Croce de partibus Sclauouic 

Blaxius Michaelis Sclauus, 
oulzolartius 

Magister Guido Nicolai 
do Venetiis, balestronis. 
ollectus in «xncstabilem 
Porte Maioris de Fano: 

1. I. Giorgrius Marci Sclauus 
1438 Petrus Joliann/is e Lene 

do Posaga 

Pierpaulus Ser Xristofani 
de Cesena, couestabilis 
Porto Muioris de Fano: 

5. 111. ßluxiiis Michaelis Sclauus 
1430 de Zagabria 

Petrus Georgii de Segna 
Guido Nicolai de Ragisio, 
magister balistrarum. 
conestabilis Porte Maioris: 

2. IX. Yalentinus Sclauus 
1439 Georgius Vrbani Sclauus, 

liabitutor Fani, sartor 

174 



20. 3. 
1446 

1. IL 
1449 

1. VI. 
1449 

1. IV. 
1441 
1441 

30. XI. 
1434 

15. I. 
1435 

31. I. 
1435 

1. Vili. 
1437 

V službi pri koncgtabUlh 

Jolininnes Antonius 
tie Ruma: 
Nicolaus Scletius 

Matheus f.iliius Petri 
Rocchi: 
Blaxius Miicaclis Sclauiis 

Paulus Bartolomei Sclnuus 

Zaunes Antonius de Roma: 
Grogorins Maniru 
•de Voneriis Sciami s 
Ad riami us Rubei de Penna 
liabitator Macerate: 
Antonius Petri de Sogna 
Rainuldus Nicol u tu 
do Saxt°(?) conestabilis 
Porte Sancte Manie: 
Lucas Pauli de Giadra 

?'!'??. conestabilis Porte 
Maris ciuitatis Fani: 

Rlusnus Miicaclis 
de Zagabria 
(i resori us Vrbaini Sclauns 

Matheus Jaeobi de Fano 
barbitonsore, conestabilis 
Porle S. Leonardi de Fano: 
(Sor N nines Gnaltcrii 
de A(|inila) 

Gregorius Vrbami Sclauns, 
sartor, hnbitalor l'ani 
(ga zamenjal 
Guido Guidol'ini de r'ano) 

Magister Lucas Pauli 
de Giara, sartor 
Paulus dala Stuni'biclinia 
ctinesta'bilis Porte Sande 
Marie ile Fano: 
Lucas Sctmius, sartor 
de Giadra 
Pel rus Gcorgii 
de Segna 
J (o) unties Antonius 
de Roana, conestabilis 
Porte Sancte Manie:* 
Lucas Pauli Sclaui, sulor 
de Giiadra 
Fianoisrns Punzule 
conestabilis Porte Sante 
Marie:* 

23. IX. 
1438 

1. IX. 
1440 

I. I. 
1441 

12. III. 
1440 

1. X. 
1438 

V službi pri konestabilih 

Lucas Pauli Sclauns. sartor 

Franciiseus Nicolai alias 
Panzuli. conestabilis 
Porte Sancri Leonardi: 

Matheus Johannis I.uoie 
de Zagabria, cerdo 

Matheus Johannis Lucie 
de Zagabria 
Magister Guido Michaelis 
de Segna 
Johannes Tornasi i 
de Capite Ystrie 
Gagliiardus de Capite Ystnie 
Gcorgius Georgii 
Margarite de Cillio 
Sclauoniie 
Ser Names Gualterii 
de A(iuiila. airvds Fani, 
conestabilis Porte Sancte 
Marie:* 
Lucas Pauli Sciati us 

Ranaldiis Nieolutii 
de Suxto(?) conestabilis 
Porte Sancte Marie: 

1. IX. Lucas Pauli de Giara 
1450 

Franciscus Nicolai alias 
Pa,n/.uli. conestabilis Porte 
S. Leonardi: CM 95 

15. V. Matheus Johannas Luce 
1411 de Zagabria 

Petrus Johannis e Lena 
de Posagu Ungarie 
Georgias Georg« 
Margarite de Callio 
Sclaunnic 
* precrtano 
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Pri vicepodestaju 

G mutuimi (li Caruncola 
<la Mugliano de Sabino: 

10. XII. Cicgorius Johunnis et 
1448 Aime de Buda Vngarie 

Johannes Cosmi et 
Ysabette de Zagabria 

?. IV. Gregorius Micaelis 
1449 et Margerite de Vngaria 

Petrus Aleigrettri 
de Ragusio 

1. IV. Aiwlreus Blaxid et Lucie 
1449 (le Sclauoiiie 

P a u l u s . . . sui frater 

8. I. Petrus Johannas 
1448 et Caterine Vngarus 

Pri »legum doctor« 

Johannes Frunciiseus 
de Bnveds <le RaiuMinu: 

ib. VI. Matlious Egiidiii de Fiumi' 
1451 de Selauomia, macer 

17. VI. Martinrus de Zagabria 
1431 

Antonius de Ragusio 

25. V. Stefanus Micaelis 
1451 de Ragtisio 

10. V. Stefanus GeorgJi 
1451 <lc Modrussio 

Luca Alegreti de Catara 

30. VI. Stefanus Raidiichà et 
1451 Blanche de Pera 

de Sclauania, convitatis 
Giare 

17. VII. Stefanus Mated Vngarus 
1451 
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Slovani so stopali v službe skoraj izključno pri podestajih, kašte
lani!) in koneslabilili. To je tudi povsem določalo značaj njihovih 
služb. Bili so predvsem oboroženi hlapci (famuli sett beroarii), služab
niki (fumiliures, domicelli, famuli in domo), pazi (paghae) in stražarji 
pri mestnih vratih (socii). Privlačila jih je zlasti služba oboroženih 
hlapcev pri podestajih in kaštelanih. Vendar so se v službah naglo me
njavali. Vsekakor so bili precej redki primeri, da bi vztrajali na svojem 
mestu dalj kakor leto dni. Tako je pri kaštelanu v Fami služil Barto
lomei, sin Jurij« iz Šibenika, več kakor leto dni.3 2 Menjavali so se tudi 
ob vsakokratni zameni podestatov, kaštelanov in konestabilov; viri 
namreč zelo jasno kažejo, da so se tedaj povsem zamenjali oboroženi 
hlapci in služabniki. Redki so bili tudi primeri, da bi prehajali od 
enega službenega mesta v Fanti na drugega. Tako je na primer Konrad, 
sin Štefana de Alamania, ki je v innren 1435 stopil v službo oboroženega 
hlapca pri podestaju, že od avgustu prejšnjega Jeta služil pri kašte
lanu.3 8 Prav iz teh ugotovitev lahko sklepamo, da je bilo možnosti za 
tovrstno zaposlitev v Markah in drugje v Italiji veliko in da je med 
drugim tudi to privabljalo velike množine ljudi iz drugih, neitalijanskih 
področij. Vsekakor je moralo tudi v drugih krajih Mark in izven njih 
biti število Slovanov v takih in podobnih službah, sodeč po primeru 
Fana, v določenih časovnih obdobjih izredno veliko. 

Začetek in konec službovanja je poseben uradnik, kakor smo že 
spoznali, redno zapisoval v posebno knjigo. Tako pomeni v tabelah 
datum tam. kjer sta pod istim datumom navedeni dve imeni, konec 
službe prvega in začetek službe drugega človeka, ki je prvega nado
mestil. Drugje pa je datum ali datum začetka ali datum konca službo
vanja. Pri tem je uradnik vsakega, ki je službo nastopil, tudi opisal po 
zunanjih znakih in navedel njegovo starost.84 Prevladovali so mlajši 
ljudje, stari od 20 do 30 let. Vendar pogosto srečujemo tudi mlajše, celo 
šele lfa let sture mladeniče in seveda tudi mnogo starejše, stare tudi 
od 50 do 60 let, ki jih je imel na primer Luka, Pavlov sin iz Zadra 
(Luca Pauli de Giara). 3 6 

V to službo so stopali deloma Slovani, ki so bili že prej naseljeni 
v Italiji oziroma so prišli v Fano iz podobne službe drugje v Italiji. 
Taka sta bila na primer Blaž, Simonov sin iz Zadra, ki je bil »habi-
tator lnsulae comitatus Fani«, in Jurij Slovan, Urbanov sin, ki je bil 
»habitator Fani«.8 8 Tudi razni sli in kurirji, ki se omenjajo približno 
ob istem času in ki so opravljali te posle za podestà je ali kaštelane 

sa ASF-CM 94, f 41': od 6. nov. 1439 do 1. dec. 1440. 
88 ASF-CM 04. i V (1435 marec 8), f 26 (1434 avtg. 14). 
3t Posamezni zapisi so naslednje v sabine : Bairaibas Sclauus, magne stature, 

JiaTiba nigra, etatis XXXV annorum; Marcus Geongiiii /e/ Margarite de Pitano 
Sdamonie, ooulis varus, etatis XXX aiiunoruim; Tamaxâus Micaelis de Alibiana, 
calzolaipinis, homo juste stature cum caippelis longa«, buflba cum banbellis albis, 
etatis XXX ujuiorran (f38'); Michael Petni /e/ domine Aginetìs de Ystna 
Sclauoiifltì. etatis XL aivnortvm, comiims stature, oculis variiis, itd. 

» ASF-CM 95 f 17. 
»• ASF-CM 94 f 17, 49'. 
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in druge uradnike, so l>ili pogosto v okolici Faun poseljeni Slovani. Taki 
so bili nu primer Simon, j ur je v sin, ki je šel v Rimini s svojim tovornim 
konjem. Pavel Slovan, ki je za opravljeno pot v Jesi dobil tri libre in 
deset solidov plačila, Ivan Slovan, ki je opravil pot v Camerino za 
libro in petnajst solidov, ter Ivan iz Senja (de Segna), ki je za pot 
v Caminato, opravljeno ponoči, dobil 7 solidov.37 Vendar so prevlado
vali, tako se zdi, tisti, ki so v Italijo šele prihajali. Vsekakor je soraz
merno veliko število Slovanov v nižjih službah v Fanu znak enotnega 
procesu, ki mu moremo slediti na vsem ozemlju Mark od Pesara do 
Ferma. Gospodarsko razvitejše področje, ki je ob pomanjkanju delovne 
sile lahko dajalo kruha številnim došlecem, pa tudi kolonizacijska 
vnema, izpričana nu velikem delu Mark v 15. stoletju, sta pritegovala 
močan dotok prebivalstva iz vzhodnih jadranskih dežel, ki se je iz 
različnih vzrokov odločalo za izselitev iz domačega kraja. 

Med njimi niso bili samo ljudje brez poklicev, ki so se nato vdinjali 
v vojaško službo ali druge posle, čeprav se zdi, da so vsaj posamezni 
med njimi bili tudi poklicni nujemniški vojuki. Taka sta bila na primer 
Peter, sin Ivana in Ferie, ter Matej, sin Ivana in Lucije iz Zagreba.88 

Sorazmerno številni so bili namreč med Slovani, uslužbenimi v Fanu, 
tudi obrtniki, zlasti krojači in čevljarji, omenjajo pa se tudi strugar 
(tornurius), kovač orožja in denarja (armarolus et monetarius) in moj
ster topov (magister balistrarum). Vsekakor je zanimiva ugotovitev, da 
so se ti ljudje s poklicem zaposlovali izključno pri kaštelanu in povelj
nikih mestnih vrat. Ni jih zaslediti v službi pri podestaju. Morda gre 
to povezovati na eni strani s tem, da je kaštelan potreboval v teh obrteh 
i/.učene ljudi, na drugi strani pa verjetno s tem, da so si ti v Fano došli 
obrtniki začasno poiskali kot dopolnilno zaposlitev še stražarsko mesto 
pri mestnih vratih. 

Ozemlje, iz katerga so prihajali Slovani v službe v Fano, je bilo 
zelo obsežno. Zajelo je na eni strani vso vzhodno obalo Jadranskega 
morja, seglo pa je tudi globoko v zaledje. Poleg Dalmacije in Istre, 
ki se na splošno označujeta kot Sclavonia, je v viru imenoma navednih še 
vrsta mest in krajev, iz katerih so prihajali. Tako se v zgoraj navedenih 
službah v Fanu omenjajo ljudje iz Kotora, Tivata (Tiua), Dubrovnika, 
Puga, Splita, Šibenika, Zadra, Senja, Vrane, Reke, Pulja, Rovinja?, Fon
tane, Pirana, Kopra in Milja. V zaledju pa se med deželami imenuje Bos
im (Bossina), Hrvatska (Crebatia), Slavonija (Sclnuonia), Srem (Sremo, 
S rema), Slovenija (Scluuonia) in tudi Ogrska (Vngaria) ter Nemčija 
(Ammanili). Zadnja dva naziva sta imela, tako se zdi, državnopravni 
pomen. Tako se na primer Zrinj označuje včasih kot kraj »in partibus 
Sdauinie«, včasih kot »Sdrigna de Vngaria«. Podobno se tudi Požega 
postavlja na Ogrsko, a Srem označuje vir kot del Ogrske (Srema de 
partibus Vngarie). Izrecno pa se v zaledju omenjajo naslednji kraji: 
Blagaj, Gorjani, Grecanica (Graciniza), Hrastovica (Rastouiza), Kostri-

M ASF-CM 8* f84\ 104; pràrn. še CM 108 f 152-136, 156' za leta 1456/7. 
'» ASF-CM 94 f*l, 46'. 
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uja (Costrignu), Modruš , Požega, Zagreb, Zrinj , Celje (Cilla, Či la, Cillio), 
P t u j a (Pet tua, P c t o a ) , Ljubl jana (Alibana, L u b i a n a ) in Sv. Križ. 

N a mnogu v p r a š a n j a , kot n a p r i m e r , kje so vzroki za izseljevanje 
teh l judi, ali je bil p r i tem beg p r e d T u r k i res na jpomembnej š i , ali so 
ostali v Itali j i ali so se vračal i naza j , p o k a t e r i h poteh oziroma smereh 
so se podaja l i v M a r k e (iz H r v a t s k e , iz »Zagreba«, so med d r u g i m vse
k a k o r šli t u d i čez Novo mesto v p r i m o r s k a mesta v Slovenski Is t r i in 
od t a m dalje) in druga, t r e n u t n o seveda še ne moremo odgovorit i . Že 
opozoritev n a te z i ta l i janskim ozemljem povezanimi p r o b l e m i pre
teklosti jugoslovanskih l judstev p a daje r a z p r a v i uprav ičenos t n a s t a n k a . 
Je dokaz več, da je bilo J a d r a n s k o morje dolga stoletja most in ne 
p r e g r a d a med ljudstvi n a obeh obalah. 

V drugi polovici 15. stoletja, p r e d v s e m od 60-ih let dalje, število 
Slovanov v teh s lužbah v F a m i počasi p a d a , č e p r a v so t u d i še posle j 
mnogi služili n a zgoraj označenih delovnih mestih. P r i podestà j ih in 
kaš te lanih v F a n u so na p r imer še vedno služili l judje iz D u b r o v n i k a , 
Šibenika, Senja, Vrane , Modruša . iz Hrva t sko in Ogrske p a tud i it 
Istre.39 Man j kakor v teh s lužbah j ih je bilo po o b r a v n a v a n e m času za
poslenih p r i konestabi l ih. Tako je leta 1469 zamenjal P a v l a iz Spli tu, 
ki je bil s t r a ž a r p r i mes tn ih vrat ih, Pave l iz Zagreba; al i leta 1472 
Jur i j iz Zagreba nekega oboroženega h l a p c a , ki je bil d o m a iz Bari ja. 
Leta 1492 p a se je v spremstvu g u b e r n a t o r j a P a v l a Bochiarda omenjal 
ru,di s lužabnik P a v e l (Paulus Scluuoiuis famulus). 4 0 V 16. stoletju so 
Slovani iz teh s lužb povsem izginili in so j ih t u d i na teh niž j ih službe
n i h mest ih v u p r a v n i h organih v F a n u zamenjal i domačini . 

SLAVI NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI MALATESTA 
A FANO (1454-14.55) 

Lai struttura tanto articolata dell'aittmiiiiistra/iione malatestiana, nelle 
Marche od lini 'particolare modo a Fano ut traeva gente, ihi corca ài impiego, 
du differenti località italiane. Mu accadeva lo stosso ipor la gente proveniente 
da paesi stranieri e sopratutto du quelli posili al dii lù delГAdriatico, territorio 
allora in stretti rapportò aammoroiaM con le oittà marokigiane. 

Gli Slami ottonavano liimiuioghl quusi esclusivainante presso i podestà, 
castellani», e coivnestnibili. Quiesto fatto de pe r sé definitiva il carattere del 
loro _ servizio. Eiaino soprattutto servi annuiti (famuli sou beroaniii), servitori 
(faimUiuiies, domik-elli, foiraili in domo), pujrgi (ipaghae) e custodii alla porta 
urbana (socìi). 

11 territorio da oui guan^evano 'dogli Sluvi a presture la loro opera in 
queste occupaziiouj a Fano, era molto ampio. D'uni lato consisteva in tutta 
la eosta oneratale dell'Adriatico, dall'altro si estaredovu anche profondamente 
nel retrotewa. Oltre alla Dalmazia e alla Istria, d i e generalmente venivano 
chiamato Sclavonia, le fonti eiawnierano esplicitamente tutt'uina serie di città 
dalle quali provemiiva questa gonte. Così prestava servizio a Fano gente 
di Cattaro, Tìvaini (Tiva), Raigiusa, Spalato. Pago. Sebenico, Zara, Segna (Sonj), 
Vrana. Fiume. Pola, Rovigmio {'(), Fontoma, Parano, Cupodlistria e Muiggia. 
Nel retroterra, poi, tra le ragioni trovammo nominate fa Bosnia (Bossina), 
la Croazia (Crdbatia), la Slavonia (Scluuonia), lo Srom (Sremo, Srema), la 

» Glej ASF-CM 96 f 7. 8, 10, 10', 28, 28', 35, 46. 
» ASF-CM 96 f 28", 35, *6. 
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Slovena (Sclauo'iviu) otl audio l'Ungheria (Vicaria) e la Сеотшмпа (Alamama). 
Questi <uldiurni due tornimi avevamo, pare, un significato pohtaco-anuiiMnstTa-
rivo. Così, ad esempio, la località di Zriinj viene chiamata talvolta come 
luogo >™ pairtiiibus Sclaninie«, e tal altra come »Sdrigna de Vngaria«. Analo
gamente Požega vàeme posta dai Ungheria; lo S rem viiene def mito dalla Fonte 
come parte dell'Uagihewa (Sirema de ipartilbus Vangarne). Vengono esplicata-
niente nominiate, nel'retroterra, le seguenti località: Blagaj, Gorjani, Рогеда, 
/rini. Modruš, Gračinica (Gracâniza). Hrastoviica (Rastouaza), Rostrmja (Co: strigna), Labdmj, Zagreb, Sv. Križ, Smartón, Celje (Cilla, Cda, Cillio), Ptuj 
(Pettua, Petoa) e Ljubljana (Lmbiama, AMhiana). . 

Nella seconda metà del XV secolo, soprattutto dagli amm 60 in poi, li 
numero degli Slavi in questi lirapieghd a Fano lentamente dunftntuasce. Nel 
secolo XVI però spariscono completamente da onesti posti, sostituiti anche 
nei posti di minor importanza dalla gente del luogo. 
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I g n a c i j V o j e 

S U K N O IZ H E R C E G N O V E G A 

O razvoju tkalnice, ki jo je dui v Novem zgradit i herceg Štefan, 
vemo zelo malo. P r a v t a k o zelo slabo p o z n a m o organizaci jo proizvodnje 
v te j m a n u f a k t u r i , vrsto proizvodov, kval i te to sukna, p r o d a j o t e r način 
razpoši l janja sukna.» Zato je zelo dragocena vsaka vest, k i kakorkol i 
pojasnjuje gornja v p r a š a n j a . V D r ž a v n e m a r h i v u v D u b r o v n i k u sem 
našel p o d a t e k o »pannis de Novi«, kot p r e d m e t u k r e d i t n e trgovine. K e r 
je v notarsk i i m b r e v i a t u r i n a v e d e n podrobne j š i opis izdelkov hercegove 
m a n u f a k t u r e in k e r n a m notarsk i zapisek odkr iva n e k a t e r e detaj le 
kred i tne trgovine, bom skušal vsebino te imbrev ia ture r e p r o d u c i r a t i . 

Herceg Stefan je stremel za tem, da bi t rgovino v svoji deželi osa
mosvojil ter p r i tem izključil posrednike . Zato je pospeševal gospodarski 
nupredek. Začel je izvajat i r a z n e u k r e p e , k i so bili n a p e r j e n i predvsem 
prot i D u b r o v č n n o m . Povečeval je car ine ter uvajal novo car ino v kra
jih, kjer je pre j niso pobiral i , trgoval s soljo v Dračevic i ter o d p r l novo 
tržišče v Novem, p r e p o v e d a l svojim p o d a n i k o m , da kupu je jo sol v 
D u b r o v n i k u in podobno. Med na jpomembne j še gospodarske u k r e p e p a 
spoda brez d v o m a g r a d n j a tvornice s u k n a v Novem. Z n jenimi p r o 
izvodi je n a m e r a v a l k o n k u r i r a t i d u b r o v n i š k e m u suknu. 2 

T k a l n i c a v Novem je začela delovat i m a r c a 1449. leta. P r i p r a v e 
za g radn jo so se vrši le ver jetno v precejšnj i ta jnosti . 3 D u b r o v n i š k a 
vlada je skušala z vsemi sredstvi ovirat i razvoj m a n u f a k t u r e v Novem. 
Uubrovni šk im akci jam so se p r i d r u ž i l i tudi Benečani, ka j t i k o n k u r e n c a 
hercegove t k a l n i c e je p r izade la n j u n a tržišča. Zato D u b r o v n i k kot Be-

' Siimi M. C'irković, Herceg Stefan Vukaić-Kosaću i njegova doba, SAN. 
l'osebim i/dnnja, odeljenje društvemih nauku knj. 48, Beograd 1964. Avtor po
udarja u« već mestih, da je anano zelo malo o delovanju in proritevoddh novske 
sukjMune, str. 124; »nešto podataka o novskhn tkaainama imamo iz poslednjih 
H'oclmo hercegovoj; Äiivota«, str. 128. 

8 Desanka Kovaćeviić. Trgovinu u siednjovekovnoj Bosni, Sarajevo 1961, 
str. 106; Ivan Božič, Duteovndk d Turskn u XIV i XV veku, Beograd 1952, 
str. 116, 117; S. Cirkovič, n. d. str. 121 dalje. 

3 Konstantin Jiiirećek, Islorija Suha. .11 deo, Beograd 1952, str. 424. Jireček 
ugotavlja, da so aprilu 1449 javili Kotorani Beneški repuMiiki: >chome el 
tonte Stefano voyvoda de Bosna lintetnde fabniohair a Castelaovo in questo 
nostro colfo de Cataro una staimi« por far fare l'arte de lana et altre cossec 
(Listine IX, 304). Dubrovčani v instrukciji Boibaljeviiću in Banjini z dne 
13. aprala 1450 iprav tako omenjajo tu poskus (N. Jorga, Notes et extraits II, 
436). S. Cirkovać, n. <i\. str. 122. Objavlja podatek o tkalnici z dne 3. III. 1449. 
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netko ovirata nabavo volne in drugih surovin. Vlada v Dubrovniku 
jo izdala zelo stroge odredbe v zvezi s trgovanjem novskega sukna v 
Dubrovniku ter celo zahtevala bojkot tkanin iz Hercegnovega.4 

Kljub vsem tem ukrepom pa so hercegove tkanine našle pot tudi 
na dubrovniško tržišče, posebno če je bilo treba z njimi kriti kreditne 
obveznosti. Dne 27. novembra 1452 je bila v dubrovniškem notariatu 
vpisana kreditna pogodba, v kateri sta se Gojčin Dobraljevič in njegov 
sin Benko obligirala, da bosta Franu Tudiziću vrnila v osmih mesecih 
kredit v višini 191 dukatov.5 Iz kratke, sterotipne formule zadolžnice 
ne bi zvedeli ničesar o predmetu kreditne trgovine, če ne bi Marin 
Menčetic. na katerega je FranoTudizič 5. januarja 1453 prenesel pravico 
do terjatve, dal kreditno pogodbo 6. julija 1459 ponovno registrirati, 
ker je z Benkom, enem od dolžnikov, sklenil dodatno pogodbo o vra-
čunju dolga.e Ob tej priliki je notar prepisal tudi tekst zadolžnice ter 
pogodbo o polnomočju v zvezi s terjatvijo. Benko se je pred notarjem 
obvezal, da bo dolg poravnal v štirih obrokih. Vsako leto do konca 
januarja, začenši z letom 1459. bo moral izročiti »pannos duos de LXX 
11 pannuin unum de L de Novi IMMIO-S et bene conductos in coloribus de-
gvado*. Zadnji obrok naj bi Benko poravnal leta 1462 ter ob tej 
priliki dodal še en dukat. V pogodbi je tudi omenjeno, da lahko Benko 
izroči rfukno >aut Ragusa aut sub Novi ubi placuerit«. Marin је^ v 
pogodbi predvidel tudi sankcije za primer, če se Benko ne bi držal 
pogojev vračanja. Če bi Benko prekoračil za en mesec katerega koli od 
nuvednih terminov »pro ilio quod restaret ad solvendum de dieto debito 
restet in suo robore«. Marin lahko preostali del dolga izterja ali od 
Benka ali od Cojčina v kateremkoli kraju. Do ponovne pogodbe v 
zvezi z vračanjem je prišlo pač zaradi tega, ker dolžnika do takrat, 
lo je do letu J459, nista poravnala svojih obveznosti. 

Dodatna pogodba o vračanju kredita nam odgovori na več vpra
šanj. Poreklo dolžnikov Benka in Gojčina sicer ni omenjeno, vendar 
sta morala biti Dubrovčana. V zadolžnici ni poleg njunega imena na
veden kraj stalnega bivanja, kot je bil to običaj pri vseh tujcih, 
ki so trgovali v Dubrovniku. Gojčin in Benko se kot dolžnika omenjata 
že leta 1450. Dne 13. marca je dobil Gojčin na kredit od Mateja Djur-
djeviča 14 dukatov in XIV grošev. Kot njegov porok se omenja Radan 
Radovanovié,7 24. oktobra nui je posodil Petroje Rakojević 15 peiperjev 
in IX grošev," 18. novembra pa se Gojčin in njegov sin Benko zadolžita 
pri Nalka Dobriétt Nu ljeskov iéu za 82 dukatov in V grošev." Kredita, 
ki sta ga dvignila leta 1452 pri Franu Tudiziću, nista do roka vrnila, 
zato ker sla po letu 1453 verjetno stopila v službo k hercegu Štefanij Beg 
iz Dubrovnika na hercegov teritorij je postal tako pomemben družbeni 

* S. Oirkovlić, n. <]., str. 123, 128. 
4 Debita notariae. XXVII, IVi 
» l>ivrrsu inotnriae, Xl.ll, I "Vi", ìr>\ 
7 Dd) . iwrt. XXV, 131. 
» ibid. XXVI, 42. 
• ùbid.XXVI, 57. 

182 



problem, da je morala dubrovniškn vluda izdati vrsto zelo strogih od
lokov, H katerimi je prepovedala naseljevanje v Novem. Nasprotno pa 
je herceg objavil vrsto olajšav, da bi povečal priliv naseljencev. Javno 
je razglasil, da bodo naseljenci oproščeni dajatev več let in da jih v 
Novem ne bodo bremenili niti preganjali zaradi dolgov. Takšen mora
torij je bil za veliko število ljudi v sosednjih mestih zelo privlačen.1 0 

Dolžnika Benko in Gojčin sta zaradi kreditne nesposobnosti po letu 
1453 odšla k hercegu in se verjetno zaposlila v njegovi manufakturi v 
Novem. Značilno je namreč to, da je Marin Menčetić uveljavljal svoje 
pravice le preko Bonka. medtem ko njegov oče Gojčin leta 1459 pri 
sklepanju pogodbe ni bil osebno navzoč. Ker ni nikjer v tekstu ozna
čeno, da je pokojni, je zelo verjetno, da je bil tedaj zaposlen v herce
govi manufakturi v Novem, oziroma da je tam bival, čeprav je dubrov-
niška vluda za takšen prestopek določila zelo stroge kazni.1 1 Nerazumljiv 
bi bil sicer podatek, zakaj je lahko Benko izročil sukno tudi v pod-
gradju mesta Novi. 

O trgovski in kreditni dejavnosti upnika Frana Tudizića in ce-
sionarja Murina Menčetića ne vemo mnogo, ker se v notarskih knjigah 
v tem obdobju skoraj ne omenjata. Leta 1459 je zabeležena le ena 
zadolžnica, iz katere je razvidno, da se je Marin zadolžil pri svojem 
nečaku Petru quondam Marculiini de Drago iz Kotoru za 36 perperjev 
in 7 grošev.18 

Leta 1452. ko sta Gojčin in Benko sklepala kreditno pogodbo s 
Franom Tudizićem. je bil Dubrovnik v vojni s hercegom Štefanom. 
Ker stu bilu olia dolžnika navzoča pri vpisu zadolžnice, to se pravi, 
da sta se nahajala v Dubrovniku, je nemogoče, da bi že takrat pred
videvali poravnavo obligacije z izdelki manufakture v Novem. Sedem 
let kusuejc je bilo io možno. Podatki navedeni v pogodbi med Marinom 
Menčetićein in Benkom dokazujejo, da je tkalnica v Novem leta 1459 
še delovala ter naj bi obstajala tudi leta 1462, ko bo Benko poravnal 
zadnji obrok. Hercegova tkalnica je kljub vsem oviram obratovala, 
zato niso pravilne ocene tistih zgodovinarjev, ki trdijo, da hercegovi 
načrti v zvezi s tkalnico niso uspeli. Podatke o novskih tkaninah naj
demo v dubrovniških dokumentih še leta 1464 in 1465. Vsi ti podatki 
pričajo o tem, da je bila tkalnica aktivna tudi v času najtežjih političnih 
kriz.18 

Zelo dragocen je opis sukna tkalnice v Novem, ker je bil doslej 
povsem neznan. Sukno iz Novega je moralo biti, kot lahko sklepamo 
iz podatkov v navedeni pogodbi, zelo podobno dubrovniškemu suknu. 
Že oznake za sukno so bile iste kot v Dubrovniku. Benko bo moral 
izročiti sukno vrste »de L ta« (»quinquaginta«) in vrste »de LXX ta« 
(»septungintaO. Sukno je bilo namreč tako kot v Dubrovniku označeno 

10 S. ćirkoviić. n. d, str. 122. 123. 
11 Drago») Rotier, Dubrovački zanata u XV i XVI stol., Zagreb 1951, str. 10. 
«» DeJ>. not. ХХХШ. 191". 
1S S. Oiirkoviič. n. d., su. 127, 128. 
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н širino, (o je s številom niti osnove, nu katere je bilo tkano,1 4 kar pa je 
usi rezalo enaki dolžini v laktih. 

V zadolžnicah, kjer se omenja sukno, je bilo običajno označeno, 
v kakšni fazi izdelave bo sukno, ko ga bo dolžnik izročil upniku. Zato 
se tudi pri opisu sukna iz Novega omenja, da mora biti »bonos et bene 
couductos«. Na kakšen postopek izdelave se ta izraz nanaša iz zadolž-
nic ni razvidno. Do neke mere nam pojasnjujejo podatki iz nekih 
drugih zadolžnic, kjer je poudarjeno, da mora biti sukno, ki bo izročeno 
za Holg »bonos et bene conductos de mensura«1 5 oziroma »bonos ac bene 
laboiatos et conductos ad laudem ciiiuslibet boni magistri artis lane 
et iuste mensure secundum ordines«.18 Sukno je moralo biti upniku 
izročeno v dobrem stanju oziroma dobro izdelano (beseda »conduetos« 
je v zadolžnicah s suknom uporabljana verjetno v smislu »condicionatos«, 
čeprav je zapis »conductos« nesporen). 

V pogodbi sta Marin Menčetić in Benko določila tudi barvo. Spo
razumela sta se za »guado«, čeprav je notar že napisal besedico »balle«, 
pa jo je pozneje prečrtal. Besedica »balle« je morala označevati neko 
določeno barvo, ki pa jo na podlagi razpoložljivih podatkov nisem 
mogel ugotoviti. Da gre v resnici pri »balle« za neko barvo dokazujejo 
številni, čeprav nedoločeni podatki v zadolžnicah. Za neko količino 
sukna je bilo določeno, da bo »coloratos de colore balle«17 ali pa »tinetos 
in coloribus balle«.18 Tkanine, katere so hoteli imeti pobarvane v raznih 
niansah modre barve, so barvali v »guadu«. Za takšno barvo sta se 
pogodila Marin in Benko. »Guado« je bila neka rastlina (lat. Isatis 
tinetoria).1» Suhi lističi te rastline so temno modre barve ter se je iz 
njih pridobivala po posebnem postopku modra barva, ki je služila za 
barvanje tkanin. Herceg Štefan je skušal doseči, da bi se. spisek trgov
ske robe. ki ne bi bila podvržena kotorski carini, razširil tudi na volno 
in barvo »guado«. Uspeha ni imel.20 Kljub tem oviram so v njegovi 
manufakturi barvali tkanine v modri barvi — »guadu«. 

Cena za posamezno vrsto sukna iz Novega v omenjeni pogodbi 
sicer ni navedena, si jo pa lahko visuj približno izračunamo. Za 191 du-
kotov bo dobil Marin Menčetić 8 bal sukna »de LXX« in 4 bale »de L«, 
poleg tega pa še en dukat v gotovini. Ena bala sukna je bila vredna 
približno 16 dukatov. Ker moramo upoštevati razliko med cenami sukna 

u D. Koller, Duibrovueki /.umiti. str. 55, 56. Meni drugim ugotavlja glede 
oznake sukutt slöckjöe; »Stoga se ponovo nuredjuje. da sukna s naznačenim 
brojom /itia osnove moraju biti oine družine u laktima, koja je označena 
brojem žice osnove, koji odlgovara toj dužini, a ne manjoj dužniui.« I. Božić, 
Kkoinomski à društveni razvutak Diiibrovmka u XIV i XV v«ku, Istoriski glas
nik 1, Beograd 1949, mom na strinili 35 v «poimibii 20 a, da pomeni peča (ital. 
pozia) мекша tkaninu dužiine 50. 60 ilii "0 lakata«. 

'» Dell), not. XXVr. 165. 2\ VI. H51. 
'• Dab. not. XVII, 52, 9. II. 1435. Oeimčetno je lahko trnki takole: »bonos 

et conductos secumrtinm ordiimes camorc«. Div. not. XXXI, 156, 19. XI. 1446. 
» Deib. not. XVII. 173, 12. X. 1435. 
'» ,i;bid. XXVI. 161', 17. VI. 1451. 
"* Roller, Dulbrovočki zanati, str. 58, 59. Omenja, da je ljudski izraz za 

to rustliuo fubrövnik, vabrovnik, Silinu. 
80 S. Cirkoviić, n. d., str. 127. 
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vrste »do I .XX* in »do L« potom se t e n e za p o s a m e z n e vrste sukna 
tkalnice v Novem niso mnogo razl ikovale od cen dubrovniškega sukn» 
Na d u b r o v n i š k e m tržišču so bile leta 1459 cene s u k n a s ledeče: dubrov-
niško sukno z oznako »de L« je stalo 10 d u k a t o v . -de LXX< pn 20 
dukutov za pečo.'-'1 

Jz notarskih zapiskov ni r a z v i d n o ali sta dolžnika pogodbo izpol
nila. Kl jub temu n a m že ti skopi p o d a t k i dokazujejo, da je bilo sukno 
m a n u f a k t u r e v Novem p o svojih k a r a k t e r i s t i k a h in o z n a k a h zelo po
dobno dubrovniškeniu suknu. Ni dvoma, da so tkalci, ki so iz D u b r o v 
nika bežali k hercegu Štefanu, pr inaša l i s seboj izkušnje in isti sistem 
dela, ki je bil uveljavljen v dubrovni šk i m a n u f a k t u r i . C e n e sukna i/. 
Novega p r a v t a k o potr jujejo tezo, da ni bi lo bis tvene raz l ike v kval i tet i 
mini novskim in dubrovniškiim suknom. P r a v zaradi tega so se D u b r o v 
čani kot tudi Benečani z vsemi sredstvi borili p rot i k o n k u r e n c i s u k n a 
iz Novega. 

2' Div. not. XL11. I l f . 4. V. 1459. 

DAS TUCH AUS IIKKCKC.NOYI 

Z u s u ni in e u f a s s u u g 

v i Über (lie En l wie k I un g der Tuchmuiiufaktur. welche i. J. 1449 jn No 
vom Herzog SloftMi zur Konkurrenz mit Uugusu errichtet worden ist. über 
die Art ihrer Erzeugnisse, die Qualität dos Tuches aus Novi wild über seinen 
Verkauf gibt es nur wenige Nachrichten!. Im Staatsarchiv von l>ubrovnik ist 
in einer Noluriutsiimbreviiatur die Nachricht über die >pniuws de Novi* als 
dem Gegenstand des Kredithandels erhaltest; sie ist für die Behandlung der 
Tuehmuniifnktnr in Novi aullcrordenüich wichtig. w«il sie auch eine ein
gehende Всм -h retiming der Кт/.eiginisse der herzoglichen Tuchmanufaktur 
enthält. 0 . 

Am 27. XI. 14^2 halbem skh Cojoin Dobrnljcvić ичк! sein Sohn Bonko 
verbunden, Kruiuisco tic Tudisio im acht Monaten this Kredit von 19t Ducateli 
zurückzuzahlen. Am 5. I. 14r>3 übertrug F ranci sou s silimo Rechte an Marinas 
de Meme. Murimi* aber lies'/, tun 6. VII. Ur>9 (sie!) den Kreditvertrag aufs 
Neue zu registrieren, da er «uit Bcmko, einem von den beiden Schuldigen, 
einoil Zusatzvertrag über die Zuriiekerstullung dos Goldes geschlossen hat. 
Bonko hat siich verbunden, die Schuld im vier Raten zu schlichten, und in 
jedem Jahr bis zum Binde Jänners - seit ticin J. 14V) gezählt —- »pantins 
duos tie I.XX et paiiiiiun unum de I. ile Novi bonos et bene cotiductos tinctos 
in coloribiis tic guado* zu überreichen. Die Augaiben dieses Zusatzvertrages 
zeigen, tlali i. J. 1459 die Tuchmaiiiifaktur in Novi noch immer arbeitete and 
tlaß wie bis ins J. 1462, als sich Bonko die letzte Kate zu übergeben verbunden 
hat. IHM h immer arbeiten sollte. Die llerzogsolane ntit der Tuchmanufaktur 
šimi also offenbar geluingen und sie arbeitete auch während der schwersten 
politischen Krisen. Die Art tier Bosch reib u mg dos Tuches von Novi zeigt, 
dull es in allen llims-ichten dem Tuche aus Dtubrovmik sehr ähnlich war. tier 
angegebene Wert aber beweist auch dem Bestaunt! einer Ähnlichkeit bezüglich 
der Qualität. 
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B т a n i s 1 a v D j u r d j e v 

POSTANAK BRDSKIH, CRNOGORSKIH I HERCEGOVAČKIH 
PLEMENA* 

Proučavanje podataka koji- daju popisi hercegovačkih, severno-
albanskih. brdskih i crnogorskih sločarskili oblasti u turskim defterima 
iz XV i XVI veka pomaže da problem postunka plemena u tim oblastima 
bude naučno objašnjen. Ti podaci i sumi zu sebe daju važne elemente 
za rešavanje problema, a još više imaju važnosti kud se uporede i 
dovedu u vezu sa nekim podacima iz naših i mletačkih pisanih izvora 
i su podacima koje daje narodna tradicija. 

Neki etnografi, ispitivači narodnog životu — poput J. Erdeljanovića. 
J. Cvijića i njihovih učeniku — došli su do čudnog zaključka. Oni 
usvajaju, s jedne strane, svedočanstvo narodne tradicije iz kojeg pro
izlazi, kad se uzme u obzir nabrajanje pasova i spomen u pisanim 
dokumentima rodonačelnika plemena ili njegovih neposrednih poto
maka kuko ih daje narodna tradicija, da su spomenuta plemena postala 
u XV ili u XVI vek'u., ali u isto vreme, s druge strane, tvrde da ta 
plemena vuku svoje poreklo od staroslovenskog plemenskog uredjenja. 
Oni ne priznaju ili drukčije tumače dokaze K. Jircčcka da se plemensko 
uredjenje u lim krajevima razvilo od srednjovekovnog stočarskog katuu-
skog п red jenja. 

U nekoliko primera navešćemo kratko šta daje narodna tradicija, 
a šta daju pisani izvori, naročito turski katastarski defteri. 

Narodna tradicija vezuje postanak plemena Pipera sa prvim voj
vodama Milicom Djürkovim i posle njega Božidurom Vukotinim. a 
kao rodonačelnika zavulskih i potpećkih Djurkoviću spominje Radula 
Nikačcvu, unuka Djurkova. Erdeljanović stavlja Božidara Vukotina u 
drugu polovinu XVI ili u početak XVII veka na osnovu toga što 
M. Bolictt (1614) spominje piperskog vojvodu Raoslava Božidanova. 
što. prema Erdeljanoviću, treba ispruviti u Radoslav Božidarov. 1 o 
nabrajanj4i pasova Božidar i Radni treba da su živeli negde oko sre
dine XVI veka. Shodno tome Erdeljanović stavlja u to vreme formi
ranje sadašnjeg plemena Pipera. 

Turski popis Hota, Kuca, Pipera i Klimenata iz 1497. godine spo
minje kao glavare Pipera spahije Božidara. Radula i Vuka. Da o s t » v , " l ° 
po strani pitanje ko je Vuk. ali je jasno da su spahije Božidar i Radul 

* lleferut na IV kongresu istoričuru Jugoslavije u Sarajevu. 
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vojvode koje spominje narodno predan je. Božidar Viikofin i Radul 
Nikačcv. Djurkovići su upisani u defter za skadarski sandžak iz 1570. 
(rodine, a u defterima iz XV veka nema im traga. Shodno tome formi
ranje plemena Pipera treba staviti u drugu polovinu XV veka. Podaci 
iz loga popisa još objašnjavaju otkud se Milica Dj4irkov iz I.utova 
spominje u narodnoj tradiciji kao glavar Pipera. U to vreme, prema 
svedočanstvu deftera, Bratonožići su bili u zajednici sa Piperima. 

Kad se uporede podaci iz mletačkih izvora iz sredine X\. veka, 
naročito podaci iz ugovora iz 1455. godine, podaci iz skadarskog deftera 
iz 1485. godine i podaci nnpred spomenutog popisa, onda se vidi da 
kasniji delovi Hota, Kuca i Pipera nisu 1455. godine još ujedinjeni, 
nego du se u ugovoru pojavljuju kao posebne jedinice, a 1485. godine 
oni su već sastavni delovi sjedinjene teritorije. Iz toga je jasno da su 
se teritorije Hota, Kuca i Pipera ujedinile u drugoj polovini XV veka. 
Dodao bili samo još to da uporedjenje podataka iz mletačkih izvora 
i/ sredine XV veka i podataka iz povelja Djurdja Crnojevića o Malon-
šićima pokazuju takodje da je teritorija Malonšića sjedinjena u drugoj 
polovini XV veka. Defter za hercegovački sandžak iz 1477. godine po-
Ivrdjujc zaključak da su neka druga plemena nastala u drugoj polovini 
XV veka, jer su u njemu upisani glavari o kojima narodna tradicija 
kaže da spadaju ili u rodonačelnike plemena ili u njihove neposredne 
potomke. Da su u XV veku nastala plemena znalo se to i prema ranijem 
materijalu. Jireček je takodje stavljao postanak plemena od katuna 
u XV vek. Samo još da se podsetimo na to da je. prema istraživanjima 
P. Sobujićn, bau Ugren od Ugrenovića koga je. prema narodnoj tradi
ciji, savladao Nikša. rodonačelnik plemena Nikšića i Rovaca. živeo 
u XV veku. 

Nije teško shvatiti zašto su se te teritorije sjedinile baš u to vreme, 
šla je bila istorijska potreba za ovakvo ujedinjenje. Nije teško videti 
da je proces opadanja srpskog i bosanskog feudalnog uredjenja i pro
padanja državnog uredjenja zahtevao povezivanje u lokalne zajednice 
koje se zasnivaju na prirodnijim i prisnijim vezama nego što su dr-
žavne veze, a s druge strane nije teško shvatiti da je uvodjenje turske 
vlasti pogodovalo učvršćenju toga procesa. Odlike turskog gospodstva 
u prvim vekovima bile su takve da je oslobadjana naturalna privreda 
od ranijeg feudalnog pritiska koji je izazvan razvitkom robno-novčanih 
odnosu. Tursko feudalno i upravno uredjenje je pogodovalo jačanju 
samouprave na selu. Naročito je smena vlasti pogodovala razvitku sa
moupravnih jedinica u izrazito stočarskim oblastima. Ipak, objašnjenje 
po kojem su neka plemena u našim jugozapadnim krajevima (zapravo 
to je izričito rečeno samo za Kuće) nastala u okvirima turskog nahijskog 
uredjenja, u okvirima nabije, ako bi se samo na to svelo, bilo bi jedno
strano objašnjenje. Sigurno je da su se neka plemena kao autonomne 
jedinice prema turskoj vlasti odnosile pravno izraženo kao takozvane 
vlaške nabije. Uzgred treba primetiti da se neka plemena nisu odno
sila prema turskoj vlasti kao nabije. Plemena u Crnoj Cori u XVI i 
K VII veku su se odnosila prema turskoj vlasti u pravnim okvirima 
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/tntljc I 'rue Gore« kojti jo bila u io vinuo Mistavljenn od plemenskih 
i seoskih oblasti, u nabije u njoj su !>ilo izrazito teritorijalne organi
zacijo. 

Naliijo su so ol)razovale. po pravilu, prema zatečenom stanju u 
lokalnoj teritorijalnoj podeli i menjale svoje granice uticajem raznih 
faktora i potrelm. Već sami nazivi nahija u tim oblastima u XV veku 
pokazuju da je obrazovanje plemena, odnosno knežina. bio primarni 
proces, ii da se podela na nabije tome saobražava. Hercegovački defter 
iz 1477. godine popisom je zahvatio baš proces naseljavanja, odnosno 
učvršćivanju stočara (vlaha) po župama i u njemu se mogu videti razni 
stadiji 11 teritorijalizaciji stočarske katunsko organizacije i njeni odnosi 
u procesu prožimanja katvmske i seoske, odnosno župske organizacije. 
Tu se nahiju Nikšići zove i Gračanicom, a nabija Bjclopavlići i Zetom, 
dok se oblast Drobnjaka zove Koinarnicoiu. Oblast oko sadašnjeg Nik-
šića posednuta jo »vlasima« koji su organizovani u nahiji Onogošt. jer 
su naselili južni deo oblasti Onogošt. U istom defter« upisana je na 
drugom mestu nabija Onogošt kao ne vlaška nahija. U njoj se nalaze 
opustela sela. U tim popisima se vidi proces potiskivanja ranijeg naziva 
župe od strane imena koji je vozan sa katunskom organizacijom, što je 
kao proces već ranije konstatovano na materijalu iz naših i mletačkih 
izvora. Potlači skadarskog deftera iz 148>. i podaci popisa plemena 
iz 1497. pokazuju takodje jasno potiskivanje imena župa. što je naročito 
jasno u podacima o Lnškoj župi. 

Mi danas poznajemo dosta dobro proces stvaranja knežina kao 
teritorijalnih organizacija seoske samouprave, zahvaljujući podacima 
iz turskih katastarskih deftera. Podaci koji se odnose na Srbiju iz druge 
polovine XV i''prve polovine XVI veka pokazuju jasno kako su se 
kiiožine razvilo iz srednjovekovno stočarske organizacije u kojoj su 
lakodje knežino ujedinjavale katune kao što su kasnije knežine ujedi
njavale sela, iako je knežina u katunskoj organizaciji obuhvatala laba-
vijom vozom katune nego kasnija knežina sela, a u nekim oblastima ч 
katunskoj organizaciji nisu so u periodu pro tursko vlasti ni razvilo 
knežine. Taj proces nije jednostavan, kao što nije jednostavan ni proces 
loritorijalizat'ije katunsko organizacijo pri organizovanjii plemena. 
Seoska organizacija, negde manje ili više razorena, a negde modifiko-
vanu. učestvovala je pri obrazovanju plemena. Na očuvanim i stvorenim 
seoskim element ima pri teritorijalizaciji katuna i počivaju oni sačuvani 
ili u procesu iznikli feudalni i polufeudaliii elementi koji igraju ulogu 
pri obrazovanju plemena. 

Vojvode i knezovi koji se spominju u deltom za hercegovački 
sandžak i/. 1477. godine, vojvoda Hadosav Stjepanov i/. Gornje Moračc, 
knez Bogić Bralojov iz Donje Morače i drugi uživaju posede u selima, 
imanja koja su stekli za vreme pioincne vlasti. Već smo rekli da su 
1497. godino pipersko vojvode bilo priznate kao spahijo od strano tur
ske vlasti. H samoj Crnoj Gori. kada je pala pod tursku vlast, do 
dolaska Skendera Crnojevića za sandžačkog boga. odnosno do zavodje-
nja filitrid/ijs-kog statusa za sve stanovnike Crne Gore. postojala su 
dvojicu spahija. jedan od njih jo bio Aloksa Božidarović. vojvoda od 
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Njegnšn. čiji su posedi upisani u kasnije defterc. U Crnoj Cori crkva 
je imala svoju imanja sa donekle očuvanim feudalnim odnosima na 
njima. Kao feudalna organizacija, oslonjena na svešteustvo koje je i 
u patrijarhalnim odnosima predstavljalo stalež i povezana sa glavar 
skini slojem, crkva je u Crnoj Gori XVI i XVII veka imala veliku 
ujediniteljsku ulogu. U prvoj polovini XVII veka tome je još pridošao 
crnogorski spahija koji se pojavio kao organ ojačale autonomije Crne 
Gore pod turskom vlašću. 

lako je feudalno uredjenje u tim vekovima opadalo u krajevima 
o kojima je reč, iako je ono zamenjivano putrijarhalnim oblicima života, 
leudalni i polufeudalni elemnti su imali svoju konstitutivnu ulogu u 
ujedinjavanju teritorijalnih zajednica koje će služili kao podloga za 
obrazovanje plemenu. 

Ali sve to što smo rekli nije razlog da poričemo ulogu kat unske 
organizacije pri obrazovanju plemena u krajevima o kojima je reč. 

Jircčck je već doiieo dokaze da se istim imenom ranije nazivaju 
katuni kao što se kasnije nazivaju plemena, da se katuni u XV veku 
ujedinjuju, tlu obuhvataju župe i da imena katunu, odnosno plemena, 
potiskuju imena župa. 

Uporedjenje podutuku iz skadarskog detterà iz 1485. i popisa Hota, 
Kuca, Pipera i Klimenatu iz 1497. pokazuje jasno du su se negtle pre 
1485. obrazovule njihove teritorije, po svemu izgledu sa knežinskom 
organizucijoin, sa izinešaniin srpskim i arbanaškini etničkim elenien-
liniu, u tlu se izmedju 1485. i 1497. naselili srpski katuni u Kucima. 
Pipcrimn i Klimcnlinui. 1) tom popisu se te nove jedinice koje su 
prodrle u ranije formirane seoske zajednice koje su se, kao što se iz 
podutuku tlade zaključiti, tukodje formirale pod uticajem teritorijali
zacije kutunske orgunizacije, izričito nazivaju katunima. Ti novi katuni 
su potisnuli staru seosku organizaciju kod Kuca i naročito kod Pipera 
i obruzovuli prožimanjem sa starijom strukturom strukturu tih plemena. 
To se vidi iz skadarskog tleftera iz 1570. godine, gde je dobar deo imena 
ranije pridošlih katuna uveden kuo jedinice plemena, verovat no brat
stava, sudeći bar po istini patronimičnim imenima ranijih katuna i 
kasnijih plemenskih jedinica. 

U svome radu »Iz istorije Crne Gore. brdskih i malisorskih ple
mena« (Radovi Naučnog društvu Bili II — 1954), gde sam izneo i 
interpretirao ove podaike, pokušao sam da objasnim i formiranje teri
torija lili plemena pre 1485. godine. Tu sam pokušao da objasnim ulogu 
katunu koji potiču iz katuna Lješa Tuza. spomenutog u Dečanskoj 
povelji (13*50). Tu sam pokusno du utvrdim kretanja tih katuna na 
osnovu podatuka Skadarskog zemljišnika (1416), toponomastičkih po-
dutaka i podutuku turskih déliera (i iz njih topomastičkih podataka), 
uporedjenih sa popisom zetskih lokalnih zajednica u ugovoru sa Mlecima 
iz 1455. godine. Pokušao sam da utvrdim raniju kretanja tih katuna od 
pi per.sk i h i kučkih planina do zimskih staništa u ukoliini Skadra i nji
hovu kasniju teritorijalizaciju s jedne strune u istoimenim selima u 
skadarskoj okolini i s tlruge strane u teritorijalnim jedinicama iz kojih 
ce se razviti plemena i delovi plemena u zetskim planinskim krajevima. 
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To se. pored svih istraženih detalju, i|>ak može n neku ruku oglasiti 
hipotezom, ali ono .što je izneseno o ulozi srpskih katuna u obrazovanju 
strukturo plemena Pipom i Kuca u drugoj polovini XV vekn nije hi
poteza, nogo proizlazi jasno iz podataka koje daju spomenuti defteri. 

Sada radini na objašnjenju postanka plemena Nikšića i tražim 
vezu ii kretanjima katuna koji su učestvovali u obrazovanju plemena 
Nikšića, nahije Nikšići u Polimlju i Potarju i oblasti Nikšića kod 
Podgoricc (sada Nikči u Klimentima). Neki podaci iz toponomastike 
i iz narodnog p redan ja izgleda da mogu dati rešenje. 

Ne postavlja se dilema da li su se naša dinarska plemena razvila 
sjedinjenjem katuna ili ujedinjenjem sela. Materijal očigledno pokazuje 
du je katunska organizacija u procesu vezivanja za teritoriju u svojoj 
okolini menjala ili modifikovulu seosku organizaciju u njoj, a da je 
seoska organizacija imala konstitutivnu ulogu u obrazovanju plemena, 
donekle slično kao kod knežina. .s tom razlikom što se knežina, udaljena 
od svoje katunske oblasti iz koje je potekla, obrazujući teritorijalne 
knežine, utopila u teritoriji, a pri obrazovanju plemena katuni i bliska 
teritorija za stanovanje povezivala su se u jednu celimi. Shodno tome 
su se plemena obrazovala kao vojnodemokratske jedinice, a knežine 
kao jedinice seoske samouprave. Jasno je da plemena kao vojnodemo
kratske jedinice imaju znatno veća autonomna prava nego knežine (čak 
plemena postuvljaju u neku ruku pitanje suvereniteta na svojoj terito
riji), a da knežine imaju nekih vojnih elemenata n svojim organima i u 
ueikiin svojim vojnim ohnvcztunui. Razume NO da su. shodno tim okol
nostima, u plemenima više učvrstili patrijarhalni oblici života nego 
u knežinamu. i to naročito kod onih plemena kod kojih je povezivanje 
izvršeno iz osnovne potrebe da se katuni brane i čuvaju. Pri procesu 
postanku plemena i knežina iz stočarske katunske organizacije potiče 
jačanje i učvršćenje patrijarhalnih oblika života, pa je razumljivo 
zašto postoji razlika izmedju plemena i knežina u tom pogledu. 

Ulogu katuna u obrazovanju nekih plemena prikazaću na jednom 
primeru. 

Poznala je stvar da narodna tradicija kaže da se pleme Rovci raz
vilo od doseljeniku koji su bili ranije pod starešinstvom Nikše, prema 
narodnoj tradiciji, rodonačelnika Nikšića i dve trećine stanovništva 
Hovactt. Doselili su se pod sinom Nikšinim Gojakom. Naročitu ulogu 
u obrazovanju plemena odigrao je njegov potomak Vuksan sin Bulatov. 
Doseljene porodico Bulatovića. Sćopunovića, Srezojeviću. i Vlahovića 
su se kasnije razvile i obuhvatile većinu stanovništva Rovaca. 

U hercegovački defter iz 1477. godine Rovci su upisani kao nnhija, 
ali i kao džomttt. Oni su za razliku od nekih drugih oblasti popisanih 
n tom defteru jedan džemat i jednu nahija. Iz popisa Gornje Morače 
u istom defteru znamo da džemat u ovim popisima znači katunsku 
organizaciju. Tu izričito stoji uz upis džemata vojvode Radosava sina 
Stjepanova na margini drugi upis njegovih poseda koji započinje re
cima: »Mezkûr katun basi Radosuvin«. . . . I inače iz tih popisa je jasno 
da jedan »vlaški džemat« (ovo su popisi vlaha u defteru) drži u ovim 
oblastima odred jene katune: kod svakog džemata stoji gde kat unu j u, 
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и gde zimuju. To je jasno i u popisu Rovaca. U tom dženmtu je upisan 
k„ t . z VukHaii za koga znamo da je sin Bulatov. Zatim je upisano pet 
kuća sinova Šćepanovih, pa četiri kuće sinova Srezojevih i dve kuće 
sinova Vlahovili (tu će valjda spadati i kuća udovice Mare koja je 
inudju njima upisana). Te kuće u ovo vreme ne predstavljaju većinu 
stanovništva Rovaca nego samo oko četvrtine, jer je u Rovcima tada 
upisan 51 dom. Prvih 13 kuća u popisu Rovaca u tom defteru upisano 
je na sinove Bulatove. Sćepanove, Srezojeve i Vlahove, a ovi su, prema 
»redanju, sinovi Gojakovi, što Će reći da su u defteru iz 1477. upisani 
unuci Gojakovi. Mora se istaći da se sve slaže. Podaci iz prve polovine 
\V veka pokazuju da je ban Ugrin - kako ga zove narodno predanje 
- lađa živeo. Njega je pobedio Nikša i čitav narod župe — po detteru 
/nanio da se ona zvala Grecanica — prišao je da poljubi ruku « > * " . — 
kako to kaže narodno predanje. Tada je Gojak prešao u Rovca. Godine 
1477. u Rovcima su upisani njegovi unuci. Raniju istonju Niksica, pita
nje odkud pre toga Nikša u Morači i da li je taj Niksa u Morači isti 
Nikša o kojem je ovde reč ili se u legendarnoj ličnosti Nikse steklo 
više predaka Nikšiću. da li Nikšići potiču iz Zete i odakle potiču, 
kakve veze imaju ovi Nikšići sa Nikšićimu kod Podgorice i sa Niksi-
ćii.m u Polimlju i Potarju, ostavićemo za drugi put Samo to se sve 
ne može razumeti i dovesti u vezu. ako se ne uzme da su to stočarska 
kretanja, seobe katunske organizacije, i ako se ne shvati uloga katuna 
u obruzovanju plemena. . 

Ali nisam sve ovo naveo da pokažem ulogu katuna u postanku ple
menu na nejasnoj predistoriji Nikšića nego na jasnoj istoriji Rovaca. 
Važno je konstatovati da su sadašuja bjelopavlicka katumsta btitovo, 
Ponokvica, Vukotica i Branik 1477. godine upisana Rovcima kao njihova 
kul.inišln. Ta su kutunišla bila izložena napadima Bjelopavhea koji 
se u isto vreme razvijaju u jako i agresivno pleme. Bjelopavlici su na 
kraju ta katuništa preoteli od Rovaca. Tu je očevidna potreba da se 
Kovca povezu jednim plemenskim jezgrom koje će snažnije delovati 
„ego po rodovskoj liniji nepovezani delovi ranije oblasti Rovaca. 

Ü svemu tome sam izneo podatke u svojoj raspravi »Novi podaci 
o najstarijoj istoriji brskih plemena« (Istorijski zapisi Х Ш . knj. AVll. 
sv 1-Ш>0). Onde su još izneseni podaci o Bjelopavhcima, Gornjoj i 
Donjoj Morači iz tog deftera. Uloga katuna u obrazovanju tih plemena 
je iz tih podataka vidna. 

Nnročito je važno podvući da se plemenska organizacija sa izra
zitim plemenskim uredjenjem razvila kod stočaru u tim krajevima gdje 
su se plemena obrazovala u dolovima koji katuništima nisu opkoljeni 
nego su katuništa na periferiji plemenske oblasti tako rasporedjena da 
se moraju dobro čuvati i braniti od suseda sa kojima se planina deh 
ili koji planinu ugrožavaju. Tu se nije stvorila federacija u svemu 
гал iiopravnih bratstava ili se nije održala ako se prvobitno stvorila. 
Tu ие stvorilo plemensko jezgro koje je jednog porekla ili navodno 
jednog porekla. To jezgro čak drži ostale pripadnike plemena, negde 
više u negde munje, ne sasvim ravnopravnim sa pripadnicima jezgra. 
Takvi su potomci i navodni potomci Bijelog Pavla, zatim »Vasova 
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djeca«. P i p a i , li K ufi mu Drekaloviéi. a — kao sto MUO vitlrli - n 
Hovcinui se izdvajaju Gojakovi potomci. Istinu, kod kuca dosta pozno 
st naseljavaju i jačaju Drekulovići. a Stari Kuci su so. kako izgleda, 
drukčije inedjusobno odnosili, jer su bili izinešani i etnički i verski, 
što su oni i kasnije. Kad je reč o Nikšićima, mora se istaći da su i 
njihova katuništa. prema svedočanstvn deHera iz 1477. godine, u vreme 
učvršćenja plemena u Župi bili daleko od njihovih zimskih staništa, 
na planini Lukavici. 

Hercegovački defter iz 1477. godine pokazuje da su drukčiji uslovi 
delovali u organi/ovan ju plemena Gornja i Donja Morača, bar u to 
vreme. Kod njih sli dolovi igrali ulogu u povezivanju dolova, jer su 
katuni bili oko dolova. Gornja Morača se tako obrazuje kao izrazito 
stočarsku oblast sa jednim vojvodom starešinom sve katunske organi
zacije u njoj. Donja Morača se obrazovala kao seoska oblast sa katu
nima okolo nje. Medjutim, baš se tada naseljava džemat (katun) Bogića 
sina Braiojeva, koji je u popisima deftera iz 1477. godine još upisan 
medju vlasima Onogošti, ali stoji da se taj katun preselio u neka sela 
Donje Morače. To će biti sigurno legendarni Bogić od kojeg potiču ili 
navodno potiču dve trećine Donjomoručana. Istina, po predanju, Bogić 
se doselio iz Hota. AH po podacima deftera iz 1477. godine izlazi jasno 
da su se »vlasi« koji se nazivaju Onogošti u to vreme tek naselili u 
oblast Onogošta. 

U Crnoj Gori plemena su u XV, XVI i XVII veku pravno uokvi
rena u »zemlji Crnoj Gori« i kad je ona samostalna i kad je priznavala 
tursko vrhovništvo. Ta zemlja se konsiituisula kao seoska i katunska 
oblast. Ona se i kasnije delila na plemensku i seosku oblast. Plemena 
se baš nalaze koneentrisaim u oblasti koja se naziva Katunima. Katun-
skom nahijom. Izvan te oblasti plemena se još nalaze u krajevima u 
kojima se u ranijim dokumentima takodje spominju katuni. Kad su se 
katuni trritorijalizirali, povezali se dolovima i obrazovali plemena, 
znatno manja nego brdska, raspored katuna i odnosi medju plemenima 
slučili su se lako da su stvoreni uslovi za obrazovanje plemena kao 
federacija bratstava uz elemente seoske organizacije u okvirima »zemlje 
Crne Gore« koja je sama bila federacija plemena i sela, odnosno 
knežina. Ovde se samo može izuzeti pleme Malonšići. izloženo udaru 
na periferiji, čija je oblast kasnije jednim delom i zauzeta od strane 
Bjelopavlića, kuda je pleme nestalo. Tu se stvorila plemenska organi
zacija sa osnovnim plemenskim jezgrom, slično kao kod tipičnih brdskih 
plemena. Ali Malonšići potiču od katuna koji je poreklom arbanaški, 
dok oskudni materijal o katunima li Crnoj Gori spominje samo vlaške, 
odnosno srpske katune, ukoliko se njihova imena kasnije sreću kao 
plemena. 

Kad R. Kovijanić u svom delu »Pomeni crnogorskih plemena u 
kotorskim spomenicima« (Titograd, 1963.) na kraju zaključuje da su se 
crnogorska plemena razvila iz seoskih naselja, a ne iz katuna, može 
čovek da razume zašto to on tvrdi. Ako se jednostrano shvati problem 
postanka plemena i postavi dilemu da li su se plemena razvila iz 
katuna ili iz seoskih naselja, onda može da se dobije jedan rezultat 
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kad se gleda sa kotorskih strni»«, a drugi kad so gloda od strano 
Komova. Kad postoje, jako brojni dokazi tla su katuni, odnosno kne-
žinskc organizacije koje su proizušlc iz. katunske organizacijo bile 
konstitutivni faktor ne samo pri obrazovanju plemena u Brdima i Her
cegovini nogo i pri postanku knežina u Srbiji i Bosni, onda oskudni 
podaci o tome da se Ćeklići ranije spominju kao katun, a Bjelice kao 
vlasi, pa su valjda živeli u katunima, imaju sasvim drukčiji značaj. Mi 
iz XV veka nemamo ni približno sličnih izvora o Crnoj Gori kao što 
imamo o Brdima, pa čak nemamo tako sigurno narodno predenje. Kad 
imamo turske deftere o Crnoj Gori. proces starijeg formiranja crnogor
skih plemena bio je već završen, a čitava Crna Gora ima filuridžijski 
status. 11 svojini ranijim radovima ukazao sam da su plemena u Crnoj 
Gori u KVT i XVTI vokn bliže knežiuama. pa se u nekim savremenim 
dokumentima i nazivaju knežinama. To su plemena, jer su se za razliku 
od knežina ruzvile kao vojnodemokratske organizacije. Ta vojnodemo-
kratska organizacija razvitkom autonomije uzemlje Crne Gore«, koja 
započinje uvodjenjem filuridžijskog statusa za čitavu Crnu goru, pro
širena je i na seoske njene dolove. Tek u XVIÏÏ veku, kad je Crna Gora 
svedena na izrazito planinsku oblast koja se bori za svoju potpunu 
samostalnost, jačaju plemenski elementi u Crnoj Gori. 

U svome radu »Teritorijalizacija katunske organizacije do кгаја 
XV veku« (Simpozijuin o srednjovjekovnom katunu. Sarajevo — 196">.) 
rekao sam da je katun organizacija stvorena za iskorišćavanje pasišta 
na visokim planinama i za rad oko stoke, a da se u katunu i pomoću 
katuna spajali i rastavljali rodovi, da su se procesom teritorijalizacije 
kulnna i delova katuna razvila plemena i knežine. Kako se to ostvarivalo 
pri obrazovanju plemenu, mislim, ovde sam dovoljno pokazao. U tom 
radu sam još ukazao da se kod sviju plemena kod kojih se razvilo 
plemensko jezgro može naći ili naslutiti arbanaška komponenta. Mogao 
bi se. postaviti opšti zaključak da su u krajevima o kojima je reč 
utiču jem vlaških, odnosno srpskih katuna uspostavljena plemena kao 
federacije bratstava, а uticajem arbanaških katuna ili njihovih delova, 
odnosno njihovim doseljavanjem, da su se stvarala plemena sa plemen
skim jezgrom. U tom radu sam ukazao zašto je tako. Arbanaški katuni, 
bar ovi koji su uticali na razvitak plemena o kojima je reč. očuvali 
su više stare katunske odlike, manje su bili izloženi uticaju feudalnog 
iiredjenja. Za io sam izneo u rudu izvesno dokaze. 

Još treba na nešto ukazati. Povezivanje nekih katuna u Zeti i 
Crnoj Gori u jedim celimi sa okolnim dolovima započelo je da jača 
onda kad su se u njihovim udaljenim zimskim staništima jače razvila 
sela i ojačala feudalna organizacija, odnosno kad je počeo da jača 
pritisak feudalaca. To je naročito jasno u prvoj polovini i sredinom 
XV veka pri procesu stvaranja teritorijalnih zajednica u Zeti koje su 
so ruzvile od katuna i od kojih je dobur deo ušao kasnije u sastav 
plemena Kuca i Pipera. Tada su u skadurskoj okolini u njihovim zim
skim staništima, uvodjenjem mletačke vlasti i jačanjem feHidalnog 
nredjenju, nestali uslovi za njihovo zimovanje. Narodno predanje u 
Crnoj Gori govori takodje o prestanku seljenja u zimovnike i o prelasku 
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im zimsku ishranu stoke listom. Po svenni je lo bilo sredinom i u drugoj 
polovini XV veku. kuda se u Crnoj Cori razviju državu Crnojevića, 
kadu u njenim okvirima na pudinuma koje leže od njene katunske 
oblasti prema Zeti. Morači i Skadarskom jezeru jaca broj stanovnika i 
stabilizuje se feudalno uredjenje saobraženo elementima jačanja patri
jarhalnih odnosa. Tu se u Katunima, u kasnijoj Katunskoj nahiji, u 
to vreme odigrao sličan proces kao ranije u izvesnim delovima Zete, 
obrazuju se teritorijalizacijom katuna relativno male teritorijalne za
jednice, ona plemena koju se bitno razlikuju od brdskih. U isto vreme se 
u Brdima i jednom delu Hercegovine n uslovima koje je stvorilo prodi
ranje turske sile, propadanje domaće feudalne organizacije i kriza 
seoskog životu, koju se čak izružuvulu ponegde u župama u propadanju 
selu, odigravao proces koji snio ranije opisali. Crna Ćoru nije taj proces 
doživela ni kasnije u uslovima autonomne zemlje. U njoj su se u XVI 
i XVII veku doseljeni delovi katunu i doseljene porodice utapale u već 
stvorenoj organizaciji. 

Mnogo šlo-šta se u isloriji O n e Core u XVI i XVII veku ne razume 
zbog toga što se Crnoj Cori u to vreme pripisuje struktura brdskih 
plemena, odnosno njena plemenska struktura iz XVlil veka. 
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J o r j o T a d ii ć 

EKONOMSKO JEDINSTVO BALKANA I SREDOZEMLJE 
[J XVI VEKU* 

U prvoj polovini XVI vek« Sredozemlje je bilo podeljeno politički 
i versko-idcološki и dva suprotnu i neprijateljska iabora. Istočni deo 
jo đržulo Osmansko Carstvo, predstavnik islama, dok je zapadni deo 
bio hrišćnnski. Između jedne i druge strune vodile su se skoro nepre
stane borbe i otvoreni ratovi s promenljivom srećom; osnovne zone 
ulicuju, utvrđene između njili u XVI vekn, ostale su nepromenjene u toku 
nekoliko idućih vekova. 

Ovu podelu, međutim, malo je uticala im ekonomske odnose iz
među njih. U vreme mira, ratnih predaha, pa čak i ratova, ove veze nisu 
prekidane. Neutralne, a ponekad i same zaraćene strane, istočne i 
zapadne, nastavljale su du međusobno trguju, nimalo slabije nego ranije. 
To je u stvari bila posledica kontrasta njihovih privreda i nejednakosti 
ekonomskog razvitka; njihove ekonomike su se odlično dopunjavale 
i zato bile upućene jedna na drugu. 

[J drugoj polovini XV veka Turci su bili gospodari gotovo celog 
Balkanskog poluostrva; poslednje njegove delove su zaposeli u prvoj 
četvrtini XVI vekn. Otada su sve balkanske zemlje bile deo islamskog 
svetu i sastavni deo njegove privrede. 

Pre pobede Osmanli ja celo poluostrvo je bilo politički podeljeno 
u nekoliko država sa čitavim nizom manjih feudalnih oblasti, među 
kojima je dosta često dolazilo do borbe i ratova. Turska osvajanja 
su sve to zbrisala i nametnula im političko jedinstvo. Ratovanja Osman
skog Carstva sa hrišćanskim državama pomakla su se posle toga prema 
Srednjoj Evropi, a na Balkanskom poluostrvu je došlo do smirivanja 
i sređivanja prilika. Mirni odnosi zavladali su, uglavnom, na njemu. 

Nova situuciju na Balkanu dovela je do nove političke i administra
tivne podele osvojenih zemalja, do smenjivanja nosilaca vlasti i društve
ne nivelacije pokorenih naroda, kao i do menjanja raznih obaveza i 
tereta širokih slojeva naroda. Upoređno s time, а delimično i kao po
sledica toga, uvećalo se stanovništvo, osnivana su nova i proširivana 
stara gradska naselja. To je dovelo do veće urbanizacije nekih balkan
skih zemalja, а njihovi gradovi su postali ne samo vojni i administra-

* SnopStoaije u istoriskoj sekedji XV.—XVII. v. na prvom međunarodnom 
kongresu u\ balktinologiju, u Sofiji 1965. 
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tiviii. nego i važni ekonomski centri. U nekim oblastima, kao nn pod-
ručju srednjovekovne srpske države od Bosne «lo Makedonije, ekonomska 
središta.većinom. nisu se više nalazila kao ranije pored rudnika, jer 
м, olfbiU izgubili svoj ekonomski značaj usled p o . n e r . n j . urban.zac.je 
prema prometnim čvorovima i centrima prerade sirovina a delom i 
' I .g slabljenja rudarske proizvodnje. Jedan od značajnih faktora u ba-
nizacije bili su i vak-ufi koji su prerastali okvire zaduzb.na i cimi. 
" z g â snažnih zanatskih i trgovačkih centara. Za razhku od naših 

eđn ovêkovnili zadužbina koje su imale velike poljoprivredne ekono
m e pretežno naturalnog tipa. vakufska dobra ^ ™ . ™ ™ г 1 £ " 
i robni karakter. Balkanski gradovi pod Iure.ma su dobili skoro « t i 
fizionomiju i društvenu strukturu zbog sličnosti zakonodavstva i admi-

istrativ. e organizacije, kao i zanimanja i sastava svoga stanovništva. 
Napram njima s i stajale kategorije poljoprivrednog stanovništva 

kore su uu ćelom Balkanu imale isti socijalni i ekonomski položaj. J?o 
i/vesi.im znacima može se zaključiti da su i agrarna proizvodnja i sto
čarstvo znatno porasli u XVI veku. To je bila posledica proširenja 
obradivih Površina, naročito u nekim područjima, jačanja zanatskih 
i Irgovačkih centara, širenja prometne mreže, vece potražnje za po
ljoprivrednim proizvodima, povećanja nvđi.e snage koja je stajala na 
ras'„«loženju usled sve većeg broja stanovnika, kao х zbog n e k i . d r u g h 
uzrok«, n koje svakako treba ubrojiti i jače ve/.ivanje balkanskog tržišta 

S a T d n T g r a i m privrede koja je u prethodnom periodu bila veoma 
važna za neke balkanske oblasti, kao na primer za srpske zemlje, do-

v" je velike izmene. To je bilo rudarstvo U početku se rudarska 
proizvodnju držala na ranijoj visini, a možda i neko vreme « д , 
ali ie izvoz znatno oslabi... ukoliko nije i sasvim prestao zbog vrlo čestih 

ogil, zabrana izvoza rada i metala. Tako je jedan veoma važan 
2 l l Balkana prestao da se pojavljuje na М ™ ™ ^ ™ ^ 

Ovo osetno smanjenje izvoznog potencijala u trgovini sa Zapadom mo
ra , je Osmansko Carstvo da nadoknađuje nečim drugim, i to; bas u 
vreme kada se ono sve jače povezivalo sa zapadnim tržištima i kada je. 
i z više razloga, osećalo veliku potrebu za evropskom robom. 

U XVI veku i u starim i u novim gradovima jače se razvilo za
natstvo nego što je ono bilo u prethodnom periodu. U gradovima je 
sprovede,« organizacija zanatskih esnafa u koje su u s v e v e c e m M 
s upali raniji zemljoradnici i stočari. Na turskoj teritoriji Balkana 
radilo je " a d a i dosta Dubrovčana. Dalmatinaca i I t . b j . n a A n to 
vreme se javljaju predmeti ovih zanata i na stranim tržištima. Sve 
,v , k S u e na izvesno oživljavanje i poboljšanje ekonomskih p n l d » 

ecïnt balkanskih zemalja. Mnogi putopise* koji su tuda prosi,govore 
„ lepo obrađenim površinama zemlje, čak i cvetnim basterna, kao i o 
vem«, živim gradskim tržištima (čaršijama). Na sv.m glavnim^aobra-
ćajnica.ua osnivane su nove varošice, uređivani su karavanseraji, pa

lo e na sigurnost ljudi i robe. Reiki su bili ustane, pokorenih naroda 
Гmàsòw.ija odmetanja u planine. Jedan od na očit.j.h znakova ovih 

р г 0 1 1 1 е, .а bio je i prestanak bežanja naroda preko granica u susedne 
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hriščanske zemlje. Potvrdu zu to nalazimo u bogatoj dokumentaciji 
dalmatinskih arhiva, specijalno onog u Dubrovniku. U XIV i XV veku 
bcžuo je narod sa Balkana u velikim masama zbog ratnih opasnosti, 
raznih opterećenju, bolesti, pomanjkanja sredstava za život i drugih 
razloga. II XVI veku, međutim, samo retki pojedinci napuštaju tursku 
teritoriju i prelaze u Dubrovnik ili na ostalo dalmatinsko primorje. To 
je očiti znak da je na Balkanu, naročito u srpskim zemljama, došlo 
do značajnih ekonomskih i drugih promena. Tada je došlo do prekida 
ili do drukčijih formi izvoza rudne snage iz balkanskih oblasti. Ranije 
su ove zemlje izvozile velike mase muških i ženskih robova na tržišta 
Mediterana koje je stolećima oskudevalo u radnoj snazi. Posle turskih 
osvajanja su u dalmatinske gradove, a ponešto i u Italiju, dolazili mladi 
ljudi samo kao kućna posluga i šegrti, dok je u XVI veku i to u 
znatnoj mori popustilo. 

Sve su ovo bili znaci ne samo smirivanja i sređivanja političkih 
prilika, nego i oživljavanja i napretka balkanske privrede. Tada su 
u dalmatinskim izvorima prestale da se pominju one velike gladi iz 
prethodnih vekova koje su terale mase balkanskih stanovnika da na
puštaju svoje domove i da se spašavaju prelazeći čak u Italiju, naročito 
u južnu i srednju. U XVI veku je proizvodnja živežnih namirnica ne 
samo dostajala za ishranu stanovnika, nego su velike količine preosta-
jale za izvoz u razne mediteranske zemlje, čak u Francusku. Špan iju 
i Portugal. 

Sredjene političke prilike, mir. zajedničko zakonodavstvo i drugi 
pravni i administrativni propisi, ekonomski napredak, povećana poljo
privredna proizvodnja, uvećanje broja stanovnika, urbanizacija, za
štićeni saobraćaj na glavnim putovima i neki drugi uzroci znatno su 
doprineli unapređenju trgovine. O spoljnoj trgovini govorićemo za
sebno, a ovde je potrebno istući da se robnu razmena u XVI veku 
vrlo lepo vršila, naročito u nekim dolovima Balkana. 1 to ne samo u 
užim. lokalnim razmerama, nego je zahvatala i šire oblasti, ponekad 
dosta udaljene. Navešćemo samo nekoliko primera. 

Beogradska čaršija je bila postala centar veoma prostranog rejona 
s jedne i druge strane Dunava i Save, sabiralište žitarica, koža, voska 
i krzna sa toga terena, kao i soli i bakra iz Banata i Transilvanije. 
U centralnom delu Balkana bio je važan privredni, а još više saobra
ćajni centar Novi Pazar koji je održavao žive veze sa ćelom Bugarskom, 
Makedonijom i Srbijom. Sličnu su ulogu igrali Niš, Priština, Skoplje 
i još neki gradovi. Sa Sofijom je bila međusobno povezana ne samo 
zapadnu Bugarska, nego i skoro svi gradovi na Dunavu do Silistrije. 
Vidin i drugi dunavski gradovi, šireći svoje trgovinske veze, bili su 
prodrli duboko u Vlašku, pa su tim putem, osobito preko Vidina, 
prodavane čak i crkvene knjige iz srpske štamparije u Veneciji, koje 
su posredstvom Dubrovčana stizale na Balkan, a odatle čak do Moskve. 
Na jugu i istoku Bugarske bila su dva slična centra, u Plovdivu i 
u Varni. Iz Varne su poslovni ljudi izvozili ne samo poljoprivredne 
proizvode istočne Bugarske, specijalno Dobrudže, nego i one iz Vlaške. 
Plovdiv je koncentrisao oko sebe skoro svu plodnu istočnu Rumeliju 
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i njene proizvode upiići\ao и dva pravcu: prema Soliji i zapadu ili 
prema jugu na Kodoslo i Carigrad. Suvišno je posebno istaći Carigrad, 
jer jr dovoljnu poznato koliko je bio značajan za tursku privredu kao 
prcslouicu velike države, kao najveće saobraćajno čvorište i skoro 
neiscrpivi potrošački centar. Spomenućemo još samo dve luke na Egej
skom moru koje su igrale važnu ulogu u ekonomskom životu prostranih 
oblasti: to su Solun za ćelu Makedoniju i Volos za bogate i plodne rejoue 
Tcsulijc. 0 \ a dva grada su povezivala pojedine delove ovih pokrajina 
ne sumo međusobno već i sa spoljnim s velom. 

Još jedan faktor, u stvari jedna institucija je doprinosila povezi
vanju i ujedinjavanju ekonomike jednog dela Balkanskog poluostrva. 
lu su bili periodični sajmovi, kao na primer oni koji su se održavali 
u Doljanima, kod Stnimice. O njima ima dosta pomena u mletačkim 
izvorima u početku ХЛТ1 veka. ali su ti sajmovi održavani i u XVI 
veku i već tada su bili značajni. Doljansko sajmište je pripadalo vakufu 
čuvenog Hrvat Uustem-pnše. koji je bio zet i dva puta veliki vezir 
Sulejmana Zakonodavca (1544-1553 i 1555-1561). Mletački guverneri 
u dalekoj Dalmaciji i Sinjorija u još daljoj Veneciji vodili su računa 
o tim sajmovima, o njihovom uspehu ili neuspehu, o poslovima i učes
nicima na njima, i slično. Po važnosti koju su mletački predstavnici 
davali ovim sajmovima sliče se utisak da su oni zaista okupljali mnogo
brojne trgovce od Bosne, na zapadu, do Trnki je. na istoku, i da su 
imali važnu ulogu u međusobnom povezivanju balkanske privrede. 

Potrebno je podvući značaj još jednog faktora koji je snažno uticao 
na ekonomski život Osmanskog Carstva, a balkanskih zemalja posebno. 
To je vojska, kako ona prol'esionaliio-statusna, tako i ona koja se mo
bilisa lu u vreme ratova. Ratovi su tražili jako angažovanje celokupne 
privrede Turske, pogotovo što su se im evropskom frontu vodili skoro 
svake godine. Dovoljno je pratiti one velike pripreme koje su turske 
vlasti na svim stepenima državne administracije preduzimale da bi se 
iz najudaljenijih teritorija Balkanskog poluostrva sakupile, transpor
tovale, koncentrisale i magazionirale razne poljoprivredne sirovine, u 
prvom redu hrana a zatim i zanatske izrađevine, i predavale vojsci 
na njenim pohodima prema Srednjoj Evropi. Svi ti zajednički napori, 
vršeni zbog obezbedenja pune aktivnosti vojnih jedinica i postizanja 
ratnih uspeha, svojim znatnim delom su se zasnivali na uspostavljenom 
ekonomskom jedinstvu balkanskih teritorija. Svakoj od njih je bilo 
tačno određeno šta mora da doprinese i u kolikoj meri. i kakav za
datak ima da vrši u onom zajedničkom ekonomskom naporu carstva. 
Sve je to moralo dn stvara osećanje jedne uže ekonomske, а̂  i druge, 
povezanosti medju balkanskim zemljama. Zato nije čudo što su se 
i u najudaljenijim oblastima evropske Turske s velikim interesovanjem 
pratile i prepričavale vesti o elementarnim nepogodama, klimatskim 
prilikama pre žetve, o rodnim ili nerodnim godinama, kao i o zaraznim 
epidemijama, što je sve uticalo na stanovnike Balkana da li će sa 
zabrinutošću ili sa spokojstvom gledati na svoju ishranu u idućoj godini. 

Od velikog značaja za unutrašnje povezivanje balkanskih zemalja 
bili su puievi. Glavne saobraćajne arterije ostale su još od ranijih 
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vremenu, ali su i knsnije. il XVI veku. ono uspešno vršile svoj zadutak. 
Turci su im poklanjali veliku pa/nju. brinuli su se za njihovo uzdrža
vanje i siglinosi na njima. Mreža je bila veoma razgranala, povezivala 
je sve velike gradske centre i pokrajine, a sve njih opet sa susednim 
državama. Ovakav splet snobrućajnica doprinosio je veoma mnogo 
da se balkanske zeimlje medu sobom povezu, što je. onda, ubrzalo i 
jačalo njihovo ekonomsko jedinstvo. 

Na sličan način se može da ceni i značaj uspostavljanja carinskog 
jedinstva Balkanskog poluostrva. do koga je došlo pod turskom vlada
vinom. Osmansko Carstvo je, naime, zbrisalo sve carinske granice koje 
su runije postojale ne samo između balkanskih država, već i unutar 
njih. između domena pojedinih feudalnih gospodara. Otada su sve ove 
zemlje poslale jedno carinsko područje, veoma prostrano i slobodno 
za promet robe. što je bilo od naročite važnosti za spoljnu trgovinu, jer 
su tu i domaći i strani trgovci nailazili samo na jednu carinsku granicu, 
l'reuia tome. Turska je pružala carinske pogodnosti kakvih nije bilo u 
drugim velikim državama Kvrope. a to je upravo odgovaralo zahtevima 
nove, građanske klase Zapadu koja je u to vreme jačala. Sve je to, 
nuravno. moralo da utiče bus u XVI veku na privredno jačanje i zbli
žavanje balkanskih području i nu jačanje njihovih ekonomskih odnosa 
sa zapadnim, prvenstveno mediteranskim zemljama. 

U tome je značajnu ulogu odigrao i monetarni sistem, zajednički 
za celo Osmansko Carstvo. Tako su i balkanske zemlje dobile jedan 
novac, prema tome i jednu jedinstvenu meru vrednosti. Bilo je, ipak. 
i posle toga u upotrebi stranog srebrnog i zlatnog novca, naročito u 
vezi sa spoljnom trgovinom. Ali. turski novac je u vek ostajao platežno 
sredstvo ili obračunska jedinica za celokupno tursko društvo, što je 
bilo od velike važnosti za privredni život eairstvu. prema tome i Bal
kana kao celine. 

Sve ovo šio je dosad rečeno ne sine se shvatiti kao da su Osmansko 
Carstvo, a balkanske zemlje posebno, bili neka idealna ekonomska 
celina. Isto tako, ne sme se pomisliti da su Turci uvek vodili smišljeno 
svoju ekonomsku politiku, i to po nekom tačno utvrđenom planu, jer 
tako nešto nije onda postojalo ni u drugim državama. Ono na šta 
se želi ukazati jeste da je Turska u XVI veku uspela ne samo da 
politički već i ekonomski čvršće poveže Balkansko poluostrvo među
sobno, i da je ono. zatim, kao ekonomska celina održavalo i jačalo 
trgovinske veze s mediteranskim zoni ljama. 

Ovnko politički i ekonomski ujedinjene balkanske oblasti postale 
su va/.un činilac u trgovini sa Zapadom. One su mu postale bogati 
izvor sirovina i tržište za zanatsku i manufakturnu robu. Privreda 
Italije i nekih drugih zemalja tražila je tuda velike količine stoke, koža. 
vune, voska, krzna, drva, smola i naročito pšenice. Sve im je to mogla 
da pruži privreda Balkana koja se znatno razvila baš u XVI veku. 
kada su potrebe za tim sirovinama znatno porasle u zapadnim zem
ljama. Istovremeno, povećavala se na Zapadu zanatska i manufakturna 
proizvodnja, pa su mediteranske i druge zemlje delimično njome plačale 
uvoz balkanskih sirovina. 
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Nu Drvom mestu u izvoz., sa Balkanu stajali su pšenica, koze i 
vunu. Su oliala Bugarske. Trnki je i Makedonije, zatim iz istočnih i za
padni» luka GrČke izvozile su se velike količine pšenice. Za izvoz u me
diteranske zemlje naročito je bila važna današnja Grčka koja je u Л v i 
veku bila jedan od najvećih izvoznika pšenice. Koze i vuna su se izvo
zile i/, svih balkanskih zemalja, ali naročito iz Bugarske i istočnog 
«Irla današnje Rumunije. Samo jedna dubrovačka kuca izvezla je u toku 
1570. godine voska, koža i drugih sirovina, najvećim delom u Anvers. 
u vrednosti od oko 20.000 dukata. . , 

Sa Mediterana uvozile su se najviše razne tkanine, i to italijanske 
francuske i mnogo engleskih. U balkanske oblasti vrsio se ova juvo 
preko Dubrovnika, grčkih luka i ostrva . preko Car.grada Vred.ios 
tkanina uvezeni li posredstvom Dubrovčana dosezala je nekih godina , 
„ko 300.000 dukat«, u n.ožda i više, dok vrednost uvezena preko drugih 
„•„.vaca mora da je bila četiri-pet puta tolika. Svake godine Dubrov
čani HU iz Engleske dovozili tkanine na desetak velikih brodova. Kada 
se- uzme u obzir du su sve ove tkanine, a i drugu zapadnu robu, bal
kansku područja plaćala, uglavnom, svojim poljoprivrednim proizvo 
đimu »ncla se mogu davati izvesne ocene o privredi Balkana onoga 
v ' enu pogotovo što u toku većeg dela XVI veka cene sirovina na 
Balkanu ..isu rasle uporedo s porastom cena zanatsko-manufakturne 

'"'"iNosìòeVòve trgovine, unutrašnje i spoljne, u balkanskim zemljama 
bili su struni i đ.m.nći trgovti. U perifernim oblastima, naročito u lu
kama, bili su mnogo aktivni u spoljnoj trgovini Italijani i drugi stranci. 
i! unutrašnjosti Polnostrva su bili prisutni pretežno Dubrovčani, a 
dornijc i Jevreji. dok su domaći trgovci više vodili lokalnu a manjim 
delom spoljnu trgovinu. ». , 

Trgovci nastanjeni u većim centrima održavah su žive poslovne 
ve/e s manjim naseljima i selima preko domaćih ljudi, i to .z redova 
l.rišćui.« i muslimanu. U dubrovačkim izvorima XVI veka nailazimo 
na stotine njihovih imena. U izvoznoj trgovini takodje se na nph nailaz.. 
uli u znatnijem broju tek od druge polovine XVI veku 

Najznačajniju ulogu u međusobnom povezivanju balkanskih pod
ručju medu sobom i su inostranstvom odigrali su Dubrovčani. Om su u 
unutrašnjim oblastima bili jedini ili skoro jedi... stranci koji s u s e 
bavili trgovinom, i lokalno... i regionalnom . spoljnom. U preko 30 fera-
«lovu u stvari u glavnim ekonomskim centrima evropske Jurske, živelo 
i,, ,,'loku XVI veku po 300-400 Dubrovčana koji su uživali posebna 
carinska, sudsku i verska prava. Posredstvom Dubrovčana godišnje se 
i/vozilo iz balkanskih luku (>0-70.000 kviutala psen.ee, iz Pfdrucja 
Beograda ili južne Srbije. Varne ili Rodosta po 100.000 goveđih koza, 
i, južnih đelovu Srbije 800.000 do miljun kilograma vune, itd. U njiho
vim rukama se naluzio , plavni đeo uvozne trgovine "."""i™-" JXr^ £Tl ' 
Balkana. Kao primer navodimo da su ponekad uvozili okor>.000 bala 
" * J . | zapadnih tkaninu u jednoj godini, od čeg« preko 25.000 englesk.h 
kari/eja (carisé - kersvs). U trgovini sa balkanskim zemljama bila je 
povezana celokupna privredu Dubrovnika, jer su u njoj bili angazovam 



i »ni mnogobrojni irffovfi koji MI U D u b r o v n i k » poslovali, kuo i njihovu 
trgovačku mornar ica, u kojoj je bilo uloženo cio 700.000 d u k a t a i zapo
sleno p r e k o 4000 ljudi. P r e m a svemu ovome slobodno se može tvrdi t i 
da su u p r a v o D u b r o v č a n i bili oni koji su u XVI veku e k o n o m i k u Bal
kana kao celimi najviše povezivali sa M e d i t e r a n o m . . „ . . 

O d 10-1 ih sodimi istoga veka njima su se počeli d a p r i d r u ž u j u i 
l ivrej i , ali se u tome nisu mogli d a mere- s D u b r o v č a n i m a . S t a r e kolonije 
jevre ja п b a l k a n s k i m gradovima dobile su nove č lanove pr i l ivom jevrej-
skih izbeglica iz Špani je i drugih z a p a d n i h zemalja. O d a t l e su se prese
ljavali u srednje i z a p a d n e oblasti B a l k a n a i sve više se bavil i t rgovinom. 

O d d r u g e polovini- XVI veka Jevreji su uspeli da uspostave žive 
trgovinske veze između razn ih c e n t a r a Balkanskog poluostrva. kao 
između njih i z a p a d n i h zemalja, č a k do Nizozemske. Time su mnogo 
uradil i na povezivanju b a l k a n s k e pr iv rede sa z a p a d o m , što je z n a t n o 
olakšalo i ubrzalo prenošenje u T u r s k u izvesnih e lemenata i i » " " 1 no
vog kapi ta l i s t ičkog sistema. Tome su već ranije dosta dopr ine l i D u b r o v 
čani i drug i z a p a d n j a c i . M e đ u t i m je uloga jevre ja bila naroč i to zna
čajna u unut rašn jo j trgovini, što je mnogo dopr ine lo m e đ u s o b n o m 
povezivanju i jačanju b a l k a n s k e pr ivrede i njenim vezama sa Z a p a d o m . 

Treći a k t i v a n faktor u trgovini, p rema tome i u povezivanju p r i 
vrednih oblasti, bili xi) ba lkanski trgovci. O n i se u većem broju javl jaju 
skoro u svim znučajnij im centr ima od polovine XVI veka. l o sii b i h 
domaći l judi, mus l imani i hr i šćani razn ih narodnost i , koji su poslovali 
ne sumo u lokalnoj trgovini, nego i u onoj s Itali jom. Njihova akt ivnost , 
naročito krajem XVI veka, dovela je do izđizanja jednog sloja pos lovnih 
ljudi, đosln imućnih, koja pođscća na t rgovačku buržoazi ju, a h koja 
zbog p r i l i k a u Il irskoj nije mogla da odigra ulogu sl ičnu onoj n a 
/ u p a d u . , 

Veliki deo trgovine b a l k a n s k i h zemalja vodio se na bazi robne 
razmene, a posredstvom trgovine ulazi lo je i dosta kovanog novca. Го 
je uticalo na oživl javanje produkt ivnos t i , na sve veće angažovanje po
jedinaca i izrabl j ivanje nižih slojeva s tanovniš tva, k a o i na jače pove
zivanje b a l k a n s k e pr iv rede sa Z a p a d o m . O d kra ja XVI veka ubac iva le 
su se u Balkan posredstvom D u b r o v č a n a i d r u g i h trgovaca velike koli
čine srebrnog novca poreklom iz Špani je , koji je p r e k o Đenove, L ivorna . 
Ankoue ili Venecije st izao u D u b r o v n i k . O v o srebro iz Špani je, u s tvar i 
američko srebro, p r i m a l o se u b a l k a n s k i m zemljuma vrlo rado. ono je 
uticalo na skok cena u XVI veku u Kvrupi. p a i na Balkanu, a d a bi 
se mogao održavat i raniji intenzitet trgovine sa Z a p a d o m i p laca t i sve 
skuplja uvezena dobra, moralo se izvoziti više pol jopr ivrednih sirovina 
nego ranije i zbog toga jače pr i t i skat i zavisno seljaštvo. Sve je to 
izazivalo nezadovoljstvo naroda, otpor, us tanke i slične pokrete . 

II posteđnjoj četvrt i XVI veka došlo je do još jedne znača jne p r o -
mene u trgovini između b a l k a n s k i h zemalja i Z a p a d a . Hi l jadugodišn jc 
pomorske veze između J a d r a n s k o g mora i L e v a n t a bile su sve slabije. 
Mlečani, ranije glavni nosioci loga. povlačili su se. na Istoku ih je bilo 
sve manje, a tako isto i na moru. Njihovo mesto i ulogu, kao i nekih 
drugih, preuzimal i su poslovni ljudi z a p a d n e Kvrope. Pomorske veze 
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na Levantu ogroža vali su svr vise gusari raznih narodnosti, muslimani 
i hrišćani. Ovo je pretilo daljem održavanju norma nih veza balkanske 
privrede sa zapadnim zemljama. 1 io u vreme kada se osecala velika 
potreba za tim vezama uprkos ekonomskih i valutarmh poremećaja u 
Turskoj, jer se tada javljala veća proizvodnja agrarnih stočarskih . 
zanatlijskih proizvoda, kao i razvijenija gradska privreda i sve veci 
broj domaćih poslovnih ljudi. Sve je to nametalo potrebu za održava
njem direktnih veza sa Italijom, bez tuđeg posredništva i kontrole i 
bez smetnji. Takve su se želje javljale kod balkanskih trgovaca, osobito 
onih iz Bosne, Srbije i Bugarske, a velika zasluga u njihovom ostvan-
w.iij.i pripada jednom jevrejskom trgovcu, veoma sposobnom .aktivnom 
čoveku, Danijelu Rodrigi. Njegovim nastojanjem je uspostavljen tran
zitni saobraćaj preko luke u Splitu, u mletačkoj Dalmaciji, koji je 
i d ^ j i h godina XVI i u prvoj polovini XVII veka dostigao vehk 

obim. Skoro svake godine tuda su izvozili za Veneciju balkanski trgovci 
oko 15.000 tovara razne robe, većim delom poljoprivrednih i stočarskih 
sirovina. Glavni nosioci ove trgovine su bili Jevreji, zatim muslimani 
iz Sarajeva. Beograda i Bugarske, ali su se ovim saobraćajnim putem 
služili i trgovci iz Carigrada i drugih gradova evropske Turske, cak 
i oni iz Ankare i Perzije. Za jedno celo polustolece ovaj tranzit preko 
Splita je imao s vet ski značaj i potpuno je bio ravnopravan onome preko 
Dubrovnika. Balkanska privreda je tako našla nove mogućnosti jačih 

talijem. Sto se onda odrazilo na njen dalji razvitak i na unutras-
veza s 
uje povezivanje Sve ove mipred istaknute pojave doprinele su jačanju privrede 
Balkana, njenom ujedinjavanju, ukrštavanju i stapanju u jednu celimi. 
To je. uglavnom, bilo nepoznato u srednjem veku,. i to je bio jedan 
od velikih nedostataka i izvor mnogih slabosti ranijih balkanskih dr
žava. Istina, pobedom Osnmnlija one su izgubile svoju političku sa
mostalnost, sprecone su u ovom daljem normalnom ^ o n o m s k o m j 
društvenom razvitku, presečen je jedan sjajan penod f J l h o v ^ " ^ 
nog života, naročito srpskih zemalja. Ah, nasuprot tome, balkanske 
zemlje su tada politički i ekonomski ujedinjene, sto je bilo od velikog 
značaja i za zapadnoevropske zemlje. U ovima je upravo tada jačala 
kapitalistička privreda, kojoj su bila potrebna prostrana i otvorena 
ekonomsku područja koja je onda uvukla u svoju internu sferu, l a đ a 
su se konačno ova dva dela evropskog kontinenta jace ekonomski pove
zala, čemu je u znatnoj meri doprinelo upravo privredno ujedinjenje 
balkanskih zemalja izvršeno u XVI veku. 
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J o s i i p Z o n t a r 

MIHAEL GAISMAIR IN HRVATJE 

Mod vsemi voditelji velikega gibanja nemško kmečko vojne se je 
najbolj' odlikovul po inteligenci, podjetnost i in poginuli Mihael Gais-
mair. 1 Rodil se je ok. 1. 1491 v Ster/ ingu (Tirolska), bil neka j časa pisar 
tirolskega deželnega gluvarja in br iksenskegu škofa Sebast i jana ter 
mi ln ičar v Klausenu. Maju 1525 je prevzel vodstvo u p o r n i h t irolskih 
kmetov. Ker upor ni uspel, so moral i bežati udeleženci. En del je odšel 
že teduj ha ozemlje beneške republ ike , ki je meji la na Južno Tirolsko in 
je bila skoraj s ta lno v sporu s Tlab^huržuni. Gais ina i r pa je odšel med 
drugimi begunci s e p t e m b r a 1525 v C r a u b i i i i d c i i (Švica), v začetku novem
bra p a se je odprav i l v Zürich k Ulr iku Zving l i ju . vodju tamka j šn je 
reformacije, s ka ter im je sklenil tesno pri jatel js tvo, ki je drža lo do Gais-
uinirjeve smrti . Vse kaže, du je bil Gais ina i r že p r e j p r i s t a š Zwinglijc-
vega verskega in družbenega gibanja. Ker je bila katol i ška s t r a n k a v 
Ävici precej močna, je u p a l nadvojvoda F e r d i n a n d , d a b o d o odrekl i 
Gaismnir ju zavetje in ga izročili t i rolskim oblastem. T o d a Zürich je 
odklonil zuhlovo. Ko p a je pr i š la j u n u u r j a 1526 Guismair jeva žena v 
Zürich, ga ni bilo več tam. U m a k n i l se je v gruubi indensko gorsko 
dolino Pri i t igau, ki je skrbno varovala svoje s tare svoboščine. N a s t a n i l 
se je v občini Klosters. T u je bival od j a n u a r j a do m a r c a 1526 in 
sestavil v t iš ini visokih gora, v zasneženi koči, zašči ten od svojih zvestih 
stražarjev, z n a m e n i t i »Tirolski deželni red«, ki n a j bi da l nov d r ž a v n i 
in družbeni red, temel j i te pol i t ične in d r u ž b e n e reforme, ki bi p r e u r e d i l e 
Tirolsko v republ iko. 

Tedaj so je seznani l Gai s ina i r s pos lanikom francoskega krul ja 
F r a n c u 1. pri švicarskih k a n t o n i h , monsignorom Geoffroy de Grangi s , 

1 H. G r a r e u a u e r, Boj zu staro pravdo. Lj. 1944. 113 si., i s t i . Kmečki 
U|»f>r.i im Slovenskom», Lj. 1962, 171 si.; J o s . M a e e k , Tyrolska selska vâlka 
u Miehul Gaisnunir (1525-—1532), Praha I960, l i s t a . Dus revolutionäre Pro
grammi dos iloiitsc'lien Buiiornkniioges von 1526, Historiée 11. Praha 1960, 
111—l-i-t, i s t i . Lu guerra contadina tirolese e lu politica dd Venezia (1525 
ilo tvv2). Historien Ш. Praha 196t, 7V-86. ()d starejše l i terature pride v 
nuis lev: H. S a n d e r . Vorurlberg zitir Zeit des deutschen Bauernkrieges, M1ÖG 
IV. Ergihi/ungsband, Innsbruck 1893, 362—367; H. W o p f n e r , Quellen zur 
Gesoluehlo dos Bauern knieiges iai Deiitsehtirol 1525, Acta Tirolensia III. Inns-
briiiek 1908. Najnovejšo biografijo Gnisnuiiirju je dal prof, dr. OskaT V a -
« o l l « . Neue Deutsche Biographie, Hil. 6.. Berlin 1964. Pri sestavljanju 
Stuellijf mi jo ipostreigel s podatki ruvnatelj drž. arhiva v Ininsbrucku g. dr. 
H. Btu-huiiui'ii. zu kur se mu 'iskreno zahvaljujem. 
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ki je imel MU razpolago odlično organizirano francosko obveščevalno 
slu/bo. Bil ji' stalno in dobro informiran o dogodkih v habsburških in 
„..„.Škili deželah 1er pogosto pošiljal >avize« (poročila) beneški s.gnoriji. 
Tudi Caisniair je ...ogel preko njega izvedeti, knj se godi na liro skem. 
/alo je upal. da bo imel kmalu priložnost priti na Tirolsko ... to pot 
uspešneje obračunati z nasprotniki. Tudi Benečani, s katerim. ,t> stop.l 
v stik. so skušali pomagati na ta način, da so priceh spomladi 1526 
zbirati večje oddelke najemniSkih čet ob avstrijski mej.. Čakal, so pa 
„a Caismairjev vojaški uspeh. Ko pa je bil po neprevidnosti Gaisma.r-
ji-vega brata Janža predčasno izdan načrt in je brat ob »strogem zasli
ševanju« г «.učenjem izpovedal vse podrobnosti, je bil poskus vojaške 
akcije preprečen. Pod pritiskom habsburške oblasti so nameravali Švi
carji sedaj Gaismui.ju zapreti. Ker pa je pridobil v veliki meri simpa
tia, prebivaleev v Gra.ibiii.denu in zbral okoli sebe na stot.nebeg4.ncev 

bivših kmečkih upornikov iz Tirolske in vseh koncev Nemčije, se ga 

nihče ni upal lotiti. , 
Ko je bila spomladi leta 1526 Gaismairjcva vojska pripravljena, se 

ji je nudila prilika za nastop v drugem salzburškem kmečkem uporu 
(april -julij 1526). Maju 1526 se je odpravil Gaismair na cehi svojih 
ljudi v Pinzgu... deželo sulzburŠkcga nadškofa, kardinala Langa. Ko pa 
je. tudi tu doživela kmečka vojsku poraz, je prekoračil Gaismair s svojimi 
četami, ki so štele (.reko 2000 mož in nekaj topov. Visoke 1 ure ter prišel 
„a beneško ozemlje. >• тг • 

Ravno tedaj so se ponovno zaostrila politična nasprotja v Evropi 
ii, z vzhoda se je močneje približala turška nevarnost. Po zmag. Karla V. 
nr. Paviji (1525)2 № j 0 zbalu beneška republika za svoj obstoj m iskala 
„„„oči pri Turkih. Po vrnitvi iz španskega ujetništva je nagovarjal 
h,di francoski kralj Franc l. Sultana k pohodu na Ogrsko m proti 
Hubsbu.Žanom. 22. maju 1526 je sklenil veliko protihabsbursko hgo 
v Cognucii. ki je združevala poleg francoskega kralja Benetke, papeža 
Klen.enta VU., angleškega kralja Henrika VII!.. Milan in Florenco 

Ob takšnem stanju je nujno potrebovala beneška signori ja dobre 
najemiiiSke čete. Zato se ni ozirala na ugovor Švabske zveze, Karla V. 
in nadvojvode Ferdinanda in je odobrila Gaismairjevim četam azil. 
Sprejela je to kmečko vojsko v svojo službo» in jo uspešno uporabila 
zlasti v bojih pri Bresciji in Cremoni. Gaismair se je posebno odlikoval 
ter postal med vojaki tako priljubljen, du so mu podredili Benečan, tudi 
sviearsko najemniško pehoto.* Upal je. da bo mogel z beneško pomočjo 
/usesti Tirolsko. Toda protihabsbur.ška koalicija je. razpadla. Mnog. 
bojni tovariši se niso več" nadejali, da pride do pohoda v habsburške 
dežele in so zapustili najemniško vojsko. I.e okrog 1000 moz je ostalo 
Gaismair ju. ki je še naprej služil beneški republiki, kolikor mu ,e do
puščalo zdravje. Proti koncu leta 1527 ali v začetku 1528 pa se je 
odpovedal vojaški službi ter se naselil predvsem iz zdravstvenih razlo-

» Tudi na Kranjskem so slavila poraz Francozov pri Paviji in ujetje nji-
III.M«U kralja. RP 1521—1530. fol. 152. Stan. DAS (1525. 5. marca). 

> M. S. D. XUI. 154. 
' M. S. D. XL1I. 229. 589. 
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gov /. MIHI Magdo, otroci in nekaterimi prijatelji v Padovi. Beneška 
vlada um je odobrila letno »provizijo« 300 dukalov in oskrbovalnino za 
4 jezdne konje pod pogojem, da prevzame ob ponovni vojni zopet vo
jaško službo." T» pa tam je obiskal svoje nekdanje čete. ki so bivale 
v taborih, skrbel je še nadalje, da so prihajali vojaki-najemniki iz 
alpskih dežel v beneško službo,8 skušal je tudi širiti Zwinglijev nauk 
v Italiji, kar so iriu pa zamerili v Benetkah.7 

Najvažnejše pa je poetalo odslej njegovo diplomatsko delovanje. 
Jz Padove so vodile tajne niti na Tirolsko, v Svico, v Nemčijo ter na 
Francosko. Sam je. bil preoblečen nekolikokrat v Ziirichu, kjer je prejel 
leta PVM) meščansko pravico. Pošiljal je sle prijateljem in bivšim ude
ležencem kmečke vojske. V tajnih pogajanjih je šlo za ustanovitev nove 
prolihnbsburške zveze, h kateri bi pristopili nemški protestantski knezi 
in mesta. Predvsem sta podprla Gaismairjevo zamisel Filip Hessenski 
in Ulrik VViiriembcrški. Tudi Benečani so z zadovoljstvom spremljali 
njegovo delovanje."1 

Doslej pa ni bilo znano, da je skušal Gaismair vključiti tudi 
h r v a t s k e d e ž e i e , ki so imele v tedanjih mednarodnih konfliktih 
pomembno vlogo, v veliko akcijo zoper Habsbnržane. Že od smrti 
kralja Matije Korvina (1490) so postajale te dežele pod slabotnimi 
Jagelonci bolj in bolj »nikogur zemlja*. Turški vpadi so bili vedno 
pogostejši, njihove posledice vedno težje. Gospodarska moč velikašev. 
ki je temeljila na zemljiški posesti, je stalno nazadovala. Upravičeno je 
trdila že leta 1498 Dora, vdova kneza Karla Krbavskega, da se težko 
vzdržuje, ker ima vedno manj kmečkih podložnikov in še ti se iz dneva 
v dan vedno bolj razkrope.8 Borbu za obstanek je silila hrvatsko plem 
stvo v vojaško službo. Ker niso našli pomoči pri svojem vladarju, so 
jo iskali pri sosedih. 

Mnogi hrvatski knezi in nižji plemiči so nagibali že po smrti Matije 
Korvina (1490) k Habsburžanu Maksimilijanu L. ki je leta 1493 po ne
srečni bitki na Krbuvskem polju zagotavljal hrvatskim stanovom po
sebno zaščito nemške države.» Konec leta pa so jim prvič stavili Turki 
rok do poletja 1494. da se jim podrede in plačujejo davek.10 Zato se ni 
čuditi, ako so dajali že to leto nekateri hrvatski knezi vsaj za del svojih 
svojih posestev -»haruć« bosanskemu sandžak-begu ter dovoljevali tur
škim četam p rt« t prehod, da bi s tem obvarovali svojo posest pred 
uničenjem." 

s M.S. I). XLVI. 452. 491. 
• M. S. D. XI-VII. 29W--299, 538. 
; M.S. D. l.lll. 400 4(>t. 
"> M. S. Ü. X1.IX. 22'». 
» M.S. D. II. " 6 . 
« V j . k l a d e , Povjest Hrvatu IV. 175. 182 si., N. K l u i č . Odnos hrvat-

>ki>g Milmra prenut Fepcliiutiiiihi Habsburškomu uoòi Mohučke bitke. Radovi 
filozofskog fakulteta, odsjek /u povijest 2. Zagreb 1959. 87; TI. W i e s -
f l e c k e r , MiixiiiniiiLians I. Türkeazug 149V94, Ostdeutsche Wissenschaft Bd. 
V. München 1959, IM. 170 sl. 

"' V j . K U i i ć . o. d. IV. 195. 
" M. S. lì. II. 395, III. 859; V j . K 1 a i Ć . O. d. IV. 198 sl. 
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Ko pu j»' obstajala za čusn bencško-turške vojne (1499—1503) ne-
varnost sovražnih vpadov v Fnrlanijo. se je signorija močno zanimala 
/n hrvatsko i)lemstvo. Dora Krbavska in njen sin Ivan Karlovic sta se 
potegovala za beneèansko /.uscito.» Knez Ivan je želel dobit! vojaško 
nujemniško službo /. dvesto konjeniki ter je bil pripravljen odstopiti 
Benečanom nekaj svoj ili gradov.» Večkrat sta se zavezala, da bosta 
stalno pošiljala beneškim oblastem poročila o gibanju turskih cet. 
Prejemala sta denarno podporo, da bi mogla plačevati tajne obvesce-
vulee 1 5 

Po končani vojni s Turki pa Benečani niso hoteli vec podpreti priza
devanj hrvatskega plemstva, da ne bi prišli s tem v nasprotje s 1 urki 
Zato se je govorilo letu 1505. da se namerava Ivan Karlovic podrediti 
Turkom, in leta 1506, du je že »sultunov haraćar«.1 7 

Ko pa je prišlo do vojne Maksimilijana I. proti Benetkam (1508 do 
I5K.). najdemo kneza Ivanu Krbavskoga zopet v beneški vojaški službi 
/. dvesto konjeniki.'» Letu 1510 je želel doseči zvišanje staleža na 30U 
konjenikov in plače za posamezne konjenike od treh na stiri dukate, 
zulricvaje. da ga vabi cesar Maksimilijan v službo in mu ponuja po 
šest dnkatov za konjenika.'» Beneško vojaško plačo pa ш Pojemal le 
v denarju, marveč delno tudi v angleškem suknu (chanese).» Zgledu 
Ivana Kurloviča so sledili tedaj mnogi hrvatski knezi in mzji plemiči 
1er stopali v beneško vojaško službo.« Sklepali so tesno prijateljstvo z 
Benečani in jih celo pozivali, naj prevzamejo oblast nad vso Hrvatsko. 
Po končani vojni pa se je moral knez Ivan zopet ukvarjati * ™shjo. 
kako bi uredil razmerje do Turkov, zlasti še. ker je bil novembra 1521 
postuvljen za hrvatskega bana.8 3 

Zelo zgodaj je prevzel vojaško službo pri Maksimilijanu I. knez 
An/. (Angelo) Frankopun Brin jeki. Leta 1491 mu je « P ^ « » " * ; 
grof Lenart nu Maksimilijanov* prošnjo 400 gold.,*« leta 1496_ pa je 
prejel 600 gold, za službovanje.« Med beneško-turško vojno je obveščal 
Benečane o gibanju Turkov, zaradi česar je prišel v nemilost P " ognkem 
kralju." Zanimal se je tudi za vojaško najemmsko službo." Po sklenitvi 
miru pa je odšel v službo Habsburžanov in se je udeleževal bojev zoper 

Ü SIII: Si: i : " Ä . ^ m ™, «i. «*. «* ». ««. 
'» il"K r e t s c h m a y т, Gesehdclite von Venedig Ш. 1934, 21 si. 
» M. S.u. VI. 188.446. . 1 V ,_ 
'» M. S. l). Vili. 38, 81. 219, IX. 253, XII. 539; Vj. K l a i ć , o. d. IV. 237. 
'» M. S.l ). X. 76. 
*" M. S. D. XI. 30. 41. 73. 120. 
s' M. S.D. IX. 361. 415. 
« A. I v lic. Istori ju Srba u Vojvodin», Novi Said 1929, 49. 
s» V j . K l a i ć . o. d. IV. 317. 
»« 1494. 25. aprila, 1. mnju. list. DAD. 
« 1446 1 sept.. CdB 2, fol. 287, ADvKD. 
*• M S.D. П. 949, 111. 376, 567, 595. 
« M. S. D. IH. 482, 546, 651. 
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Benečane zlasti v Istri . 2 " Izjavil je, da želi biti zvest s lužabnik cesarju 
in noče slediti zgledu Ivuiin Kurlovién ter sodelovati z Benečani . V e č k r a t 
so ti poslali k njemu in mu delal i obljube, du bi ga pr idobi l i p r o t i 
Maksimil i janu in i\u bi vpudel na k r a n j s k o ter ropal p o t u r š k e m n a č i n u 
I r d i l je, da nagovarjajo Benečani tudi bosanske Turke, naj n a p a d e j o 
h a b s b u r š k e dežele.-" Maksimil i jan m u je p o d a r i l leta 1508 80 d u k a t o v , 
da bi rešil Židom zastavl jene drugocenosti . 3 0 Isto leto nui je n a k a z a l 
1000 gold, iz davkov šta jerske dežele, 3 1 le ta 1510 p a 4 k o m a d e s u k n a 
(I.indiseli t u d i ) za sluge in 15 gold, za njegovega k a p l a n u . 3 2 

Med hrvat ske kneze, ki so nagibal i ob smrt i Mutije k Maksimi l i janu, 
šteje tudi tedaj najmogočnejš i h r v a t s k i knez, B e r n a r d i n F i a n k o p a n , 
čigur sin Krištof je bil v s lužbi l l a b s b u r ž u n o v p r e k o 20 let. 3 3 V času 
beneško-tt irške vojne je pogosto obveščal Benečane o g ibanju t u r š k i h 
eel.-' Neki d a n j e da ja l p o vseh svojih gradovih z n a k e s topovskimi 
streli, ki so bili dogovorjeni za p r i m e r tur šk ih vpudov. S tem je želel po
vzročiti p r e p l a h in doseči, du bi ga .sprejela beneška signorija v vojaško 
službo ter mu dodeli la zaželenih 300 konjenikov. 3 5 D o tega p a ni priš lo, 
/ u t o je s topi l v vojni zoper B e n e č a n e nu s t r a n Maks imi l i jana L, k a r je 
poglobilo nasprot je do knezu Ivunu Karloviéu, k i je m e n d a nagovori l 
letu 1511 turške čete, du so Bernar i lu opleni le posestva. 3 6 Ker se drugače 
ne bi mogel ubrunit i sovružnikov, so m u izjemoniu dovolili kranjsk i 
stanovi, lin nabere vojnke-iiujeinnike nu Kranj skem. 3 7 

Nikolaj l 'Yunkopnn Ti-žučki je prišel v bi tki na Krbavskom polju 
(I4(J3) v turško ujetništvo. O d k u p i l se je šele p o št ir ih letih z velikimi 
žrtvami.3 1 4 N e m š k i držuvni knezi, /.bruni v F r e i b u r g u , so m u odobrili 
podporo 2000 gold., cesar mu je dodul 50 gold, zu 14 vutlov d u m a s t a pr i 
dvornem krojaču in 28 gold, zu k u n i n o krzno, du dobi kožuh. K m a l u n a t o 
m u je n a k a z a l Maksimil i jan 1000 gold. 3 9 K e r p a je v ladurju vedno m a n j 
kalo denar ju, se je plači lo m o č n o zuvleklo. Leta 1504 je naroči l kranj
skemu vieedoiuu, n a j p laču iz dohodkov svojegu u r a d a 1000 gold, v 
tekočem letu, e n a k o vsoto p a naslednje leto. 4 0 Ce je pre je l knez Nikola j 
tu denar , se ne d a ugotoviti. Se letu 1508 m u je ponovno nukazul isti 

*» V j . K I u i i č . u. ti. IV. 250; Г>0«), 1Г. juiiuij, Škof. urli. fase. 29/5: 
M.S. I>. 1.4. 255. 

-» I5US, 5. april, Škof. urli. I.j., fase. 29/6. 
M nus . 12. okt. CklB K», fol. 122, ADvKD. 
31 15(W. 29. okt. (iilü 16. fol. 222-222'. ADvKD. 
33 I ••40. 4. m a n a . СкШ 17, fol. 287'. A IHK D. 
a a l 'uni, o njeni M. M c s i c . Krsto l'raiikoiwii u Indiani, Kud XIII (1870) 

17-7'); V j . K l u i i ć , o. d. IV. 243 sl. 
3 J M. S. D. II. 804, 1532. 1V>5, 13(0, III. 1101 sl., 1317 s!., IV. 530. 
3 0 M. S. D. II. 1211 sl., HI. 23, 195. 
»* MIHI, Diplom. XX.VI. 24—2b (15|i, 4. sept.); V j . K I a i ć , o. d. IV. 247, 

M. S. I ). VIII. 570. 
37 II. J. B ill e r m a u n , Cescluidito (1er Gesuuntstaatsidee li 205—206 
a" V j . K l a i e , o. d. IV. 191. 199. 
3U HON. 24. uvïf. CilIB 4 fol. 160'; 1500, 24. uv'g. (JdB 6, fol. H>7-; I5()|, 2. upril 

CllB S. fol. N7; 1301. 20. j lil. GilB 9, fol. I09-. ADvKI); II. J. B i il e r ш u il м . 
... il. 205; Milli, IWiplom. XXXI. 5. 

j° |5(Ц. 24. fi-hr.. (.'.IB 13, fol. 235. ADvKI). 

U K)2i>iliivlii„ki časopis ' ' ( ) ' ) 



ш ш к . « Za lažjo brambo prvd Turki mu je dal ^ ' Ј ^ Д 
£1 smodnika nu razpolago- V vojni proti Вспоашо•» < ^ » « ] t 

I Nikola j v habsburšk i službi s 50 k o n j e n i k . « Umr l je leta I ? - - . 
Med p rv imi H r v a t i , k i so stopili v službo Habsburžanov , je b d 

i l M , L ш-clekln k i n . « T r i lela pozneje jc p r c v s c l Marko 12 Klisa 

Okol i leta 1520 p a je posta l položaj n a H r v a t s k e m kočljiv. V stiski 
„ J ' Ï Ï se o b i r a l i "posamezniki in hrva t sk i s tanovi za pomoč i « 

•" 1508. 10. ju... ?}"*•£}•&*££*& j»... GclB 11, fol. 8, ADvKD. « 1501, 2H. teibr. Calli У. fol. 17b , 3iK, -o. J«•"• ^ 
« I5M. 17. *v«.; 1W}>. 1Д- J"l- Sk«ï-„f ' f j K l - ' 
« 12. jiui. Г>22. M li l i . I> »lom. XXXI. Л . M- johannstein 

m , A n t S e h a C h.. ... B e r 1>.е VVOCM r W a « I . o r s c l u | ^ 
kiimh.- von N.ederost.we.el. K.I. 1-2. WUMI +, 

« 1500, 15. uvtf. C.iUi 6, fol. 53 . AU-yKJJ. 
« 1505 24. uv«. ( i l B 12, fol. W , ADvKD. 

: ¥ " № l W n , | Z Ï M a f ^ Slov. e i n t r a f Vili (1953). 1 4 5 - » » ; M . « 

*"»* п. r sv? f - •.-'«? • ' 4 t Ä Ä ^ 
HumerUn^asse, mi je »poru«, o <Jneift • %-. da so p ^ P« ^ j 

S » V Ä Ä . V Ä JdogovomM stanovi nredntev 

" ' ' ^ T ^ a l f ! Г . u S . 513 ?» Ä Pratio Lj ,944. 79-.O^j s t i, Kmeč-

M Mili . Diiplo.n. XXXI. 26;414- - * I >. '"•f-'tA'Yc o d IV 285, 501.si. 
1 W --T ?£•: «& ̂ Л Х М Л " Ц U - ^ M-s.D" XXIX. ш, 
6 : 4 ? - ^ ^ U ; ^ . ù : ; . ^ H e r e i n . n Hofe ^ ^ ^ 
v,„, u i ' a , . . . Jni.rlH.d. des Wiener Uugwûscho.. lustor.sclien Instituts 1, Buda 
iii'st 1951. 74. 
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•Hiiioon.55 ki sodelovali proli Uubsbuižniioin, obljubljali pomoč in skušali 
pridobit i zaveznike, zlasti Krištofu Frunkopann, ki se je vrnil na 
očetovo željo leta 1523 domov.50 Vojaška pomoč nadvojvode Ferdinanda 
je bilu Hrvatom sicer dobrodošla, toda nezadostna.57 Ferdinand sam pa 
ni imel zadosti finančnih virov in je bil docela odvisen od nemških 
državnih knezov in svojega brala, cesarja Karla V.,58 ki pa je presojal 
vse v. vidika francosko-itulijanske vojne (1521—1526). Hrvatje so bili 
prisiljeni, du iščejo nek »modus vivendi«58 in so skušali zavlačevati 
odločitev glede razmerja do Turkov v upanju, da jim vendar le pride 
kdo na pomoč.*0 

Pri tem pa žal ni manjkalo domačih sporov. Skoraj vsi hrvatski 
knezi so bili nezadovoljni z banom Ivanom Karlovičem.01 Prišlo je celo 
tako daleč, du so se morali bojevati od štujerskih stanov plačani hu-
zurji, ki so jih duli banu na razpolago zu hrambo dežele pred Turki, 
/. huzarji, ki so jih dobili Frankopuni Slunjski zu isti namen od kranj
skih stanov.118 V takšnem položaju po postavitvi Ivana Taha za bana, 
knez Ivan ni hotel več opruvljuti funkcij bana.*3 Oklenil se je nadvoj
vode Ferdinanda, ki ga je sprejel v vojuško službo in mu leta 1526 
dodelil 100 konjenikov.*4 

Nasprotno pa si je zagotovil knez Bernardin letu 1522 zavetje na 
ozemlju beneške republike zu primer, i\n bi bil prisiljen bežati iz Hrvat
ske."5 .Sicer pu se je trudil, da ne bi dujul povodu Turkom za vpade na 
svojo posest. Po mnenju beneškega poslanika v Budi je postal leta 1521 
podložen Turkom."* /uto ni dujul letu 1522 znakov s topovskimi streli 
in tudi ni nikogar obveščal o prihodu turških čet. Odslej so se pogosto 
ustuvljuli Turki pri pohodih nu njegovi posesti.*7 Ko je želel poveljnik 
Bernard llitschun nustuniti svojega vojaškega obveščevalca na franko-
pnnski zemlji, uiu je dal knez Bernardin vse odvzeti in ga je pregnal.*8 

Podobno je ravnal tudi knez Nikolaj Zrinski. Ni dajal svarilnih 
znamenj niti ni pošiljal poročil o prihodu sovražnikov. Leta 1522 ni 
dovolil, da postavi poveljnik Weichselberger straže na njegovem brodu 
ob Uni, kjer so pogosto nemoteno prehajale čez reko turške čete." Svoje 
ravnanje je zagovarjal s tem, da je moral skleniti mir s Turki, sicer bi 

65 O Hinrouu prim. V. !.. B o n r i l l y , Les diplomates de François I e r . 
Antonio KiiHon et lu politique onion tuie do l'ìraneois 1« (1522—-1541), Revue 
IlistoriiMie (XIII (1013) 65 si. 

» \ j . K t a i i é , o. d. IV. 305. 
v j . N 
Milil. Diplom. 1. 43, 

»» Pnim. 1522, 25. uipril, Milil, Diiploin. XXXI. 96— 98. 
"» MIMI, Diiploin. XXXI. 336—337, 491. 
»' MIHI, Diiploin. XXXI. 165-Л66. 172 si. 
«ä MIHI, Diiplom. XXXI. 151, 154. 172—173, 178—18«, 184 si. 
•» Vi. K lu liić, o.d. IV. 330. 346. 
" Milil, Diiploin. XXXI. 447. 52'); MS11SM XXXV. 5. 
«» M. S. D. XXXII. 342, XXXIII. 53, 130—131. 
eu M.S. D. XXX. 1%, 292, 294. 
•' Milil. Diplom. XXXJ. 90; M.S. D. XXXU1. 236. 
<"• MUH. Diiplom. XXXI. 329. 
•• .UHU. Diiplom. XXXI. 193-197. 
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propadel. Saj kljub ponovnim prošnjum ogrski kralj Ludvik II. m po
magal niti njemu niti drugim hrvatskim knezom.™ Kljub vsemu ga je 
/elei pridobiti Ferdinand /.ase in ga j« sprejel v .službo s 50 konjeniki. 

Krunjskim stanovom so se priporočali za vojaško najemnisko službo 
zlasti bratje Jurij in Matiju Frankopan Slunjski ter Krištof in Volk, 
sinova Anža Frankopuna. 7 2 Zadnja dva sta se pogajala leta 1524 za pie 
vzem obveščevalne službe v korist kranjskih stanov,73 ki jo je vodil 
dotlej pred kratkim umrli Peter Kontentič7« v Gvozdanskem. Ko pa so 
zvedeli v Ljubljani, da plačujeta brata sultanu »harač« za gradove 
Brin j in Tržič, so postali nezaupljivi, vendar so upoštevali njihovo za-
trjevunje, du so to storili iz nuje, ker bi sicer ne mogli obvarovati svoje 
posesti pred opustošenjem.75 Zato so priporočili kranjski stanovi njihovo 
prošnjo za denarno pomoč, ki jo je naklonil Ferdinand vsem stinm 
knezom Fraiikopanoiu.7" . . . . 

Tik pred napadom sultana Sulejmanu na Ogrsko leta 1526 je bil 
torej Že dobršen del hrvatskih knezov in nižjega plemstva v vojaški 
najemniški službi Ferdinandu. Razumljivo je, da so mu izjavljali, da 
nihče izmed njih ne želi imeti stikov z Benečani, ker so ti povezani 
s Turki.77 lsločusno pu je ponovno pozval sultan hrvatske stanove po 
svojih poslancih, nuj se mu v celoti podvržejo. Tudi Benečani so prigo
varjali Hrvatom, naj sklenejo z njihovim posredovanjem trajen mir 

l'o poruzu na mohaškeni polju (29. avgusta 1526) in smrti Lud
viku II. so se odločili na Ogrskem in v Slavoniji za vojvodo Ivana 
Zapoljo le na Hrvatskem za Hubsburžunu Ferdinanda.7" Po kronanju 
10. novembru istega leta je želel Zupolju čim prej pridobiti priznanje 
tujih zlasti zavezniških držav. Zanimivo je zasledovati, kako vztrajno 
se je trudil kralj Ferdinand s pomočjo svoje obveščevalne službe, da 
prepreči Zupoljevim poslancem pot v zamejstvo, kjer bi sporočili nje
govo izvolitev in kronanje za ogrskega kralja.-Enako je skušal cim bolj 
onemogočiti tujini poslanikom in slom, da bi dospeli na Ogrsko ter 
prinesli Zupolju sporočilu in denarno pomoč. 

Senjski škof Franc Joželić je bil namenjen y Benetke, v Hun do 
papežu Klementa Vil. in k francoskemu kralju l ' r a n c i I.« Ker Fcrdi-

™ MHH, Diiplom. XXXI. 298-300. 
» MHH. Diplom. XXXI. УИ-1». 428 si., 432. 448, 4>2. 4.5. 
•s MHH. Dìiphxm. XXXI. 164-165. 
« o ' U i ì a i r , . ^ moiršmdijo, Viliueh „ml der Südosten, 900 Jahre 

Villain. I960. 48T. ^ , Л Ј _„_ 
" MHH, Diplom. XXXI. 301-302. 394—^. 
'• MHH, Diplom. XXXI. 284. 447. 
" MSIIŠM XXXV. 17- 19; V j . K l a i ć , o. il. IV. 324 si ->28 si. 
» MUH. Diplom. XXXI. 561-562: MSHSM, ХХХШ. 98 si. 
'»Vi K l a i ć , o. d. V. 58, 64 si. . . . 
«• M S a iu s a 1 o v i (•, Diplomatska misija senjskog biskupa Jo/.efica a-otl. 

lWfc-,lW7, Zbornik historijskog instituta JAZU 1. Zog reo 1954̂  158 si.; r e sss -
I r r - K l e i n . (Jcschiclite von Uiigunn 111. Lc»pzig 1874, 407, 414 sl V j . 
K 1 « i r o d. V. 70. l'ri S. je аекај лпрак: str. 163 reska glavar je bal Hans 
(Jan/.) Apfalter, in ne (>И«1иомн; str. 161.-ni res, da bi bd Zapolja, kakor t rei i 
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mimili ni uspelo, da bi mu prepreč i l potovanje v Kalijo, je naroèil 
obveščevalcem, nuj pazijo n a vsak njegov k o r a k in sporoče povel jn ikom 
ob moji, k d a j so Manierava škof vrnil i . K o so izvedeli, d a se bo 5. ali 
6. februar ja 1527. je dobil reški g lavar J a n ž (Hans) A p f a l t r e r nalog, n a j 
u jame Jožefića na povraitku. Za lo n a k a n o je zvedela t u d i beneška 
signorija 1er mu poskrbe la varno vožnjo po morju do pr i s tan i šča Novi 
v Vinodolu, kjer se je izkrcal n a posesti B e r n a r d a F r a n k o p a n a , 8 1 č igar 
sin Krištof je stopil n o v e m b r a 1526 na s t ran Zapolje. 8 2 

Zapoljevi poslanci, k i so bili namenjeni k su l tanu, niso dospel i k 
njemu. Enega so umoril i na potovanju, drugega so ujeli F e r d i n a n d o v i 
ljudje.8-1 Na Angleško pos lani z a s t o p n i k Zapolje je na jbrž srečno dospel 
v London. Ko p a je zvedel F e r d i n a n d , d a p r i h a j a neko angleško po
slanstvo na Ogrsko, je naročil vsem deželnim glavar jem j a n u a r j a 1527. 
na j ne pus te omenjenemu poslans lvn. ki se utegne v k r a t k e m pojavit i , 
da potuje dalje, marveč na j ga pri vedejo n a dvor. 8 4 T a m je izjavil Fer
d i n a n d ang leškemu poslaniku Johnu Wnl lopu. da mu n i k a k o r ne more 
dovolili, da potu je k Zapol ju. 8 5 P o d o b n o se je pr ipet i lo odposlancem, 
ki so hoteli m a r c a 1527 stopit i v slik z nemškimi državnimi knezi na 
zboru v Regensburgu. F e r d i n a n d o v i ljudje so j ih zgrabil i v Kronisti, jim 
odvzeli spise, iz k a t e r i h jo bilo razv idno, d a so n a m e r a v a l i pr idobi t i 
nekatere državno kneze za Zapoljo, in j ih napot i l i domov. V začetku 
a p r i l a so prestregl i n a Koroškem v Št. Vidu ob Cl ini ostrogonskega 
k a n o n i k a Mati jo Bancza, ki jo bil namenjen v Rim. Pr i njem so našl i 
več pisem kra l ja Zapolje in n a d š k o f a V â r d u y a za p a p e ž a Klementa VII. 
in razne k a r d i h a l c . M 

Posebno pažnjo je posvečal F e r d i n a n d odl ičnemu francoskemu 
d ip lomatu Hinconu. ki ga je poslal F r a n c T. h kra l ja Zapolju. V začetku 
maju 1527 je dospel inkognito v Benetke. D a ga ne bi zajeli n a ozemlju 
l l absburžanov, mu je d a l a signorija ludjo na razpolago, ki ga je varno 
pr ipe l ja la na ozemlje B e r n a r d i n a F r a n k o p a n a . Zastonj so puzi l i glavarji 
M a r a n o , Trsta, Gorice, Reke in v Senožečah, d a bi ujeli Ri neona. 8 7 P r e k o 

š.. »volimi «icsi), kože d ostalu robu. koja je dolazila i/, iijomačkiih zemalja, 
kupovali u Mlecii'iiiu«. Splošno znano je. <la so dotòvali Benečani sko/.i stoletja 
meso 'in kože vodno i/, ogrsko-linvatskiiili dežel in no obratno. Tudi je Š. na
pačno tolmue.il M.S.I). XLIlf. 444—445 (1526. 15. decomber). Tam stoji, da 
omenjenega blaga i>z Ogrskega me bado vwc. >po&iljulii ipreko >tenra tedesca«, 
ker so imeli sovražni Haibsminziinii od toga tranzitnega prometa (»preko Ptuja 
in Ljubljano) veliko korist. Kakor pričajo viri diz nekoliko kasnejše dobe, so 
gnali živino naravnost v pnistaiiiii&ču Hrvatskoga Primorja (zlasti Bakar) in 
odtod 'prevažali po morra v Boinotke. 

"• MUH. Diplom. XXXI. 618 619. 
H* V j . K l a i é . o. d. V. 62. 70. 
"•'' P o s s i e r - K l e l i t i . o. d. Ш. 40?. 
M HP. П21-ПЗО. Stan. DAS, fol. 219 (1527. 7. jun.): F e s s 1 e г - K I e i n . 

o.d. III. 407. 4-15; .Vrelwv f. österreichische Geschichte 57. Bd. 123 sl. 
"* MHH. Diplom. V. 103-105. 302-504. 
"• F e s s I e r- K lci<n, o. d. III. 418: Archiv f. österr. Geschichte 57. Bd. 

119. Poročilo o oboli zajetih delegacijah so v DAD, Ugar. Akten (1527, 12. 
in 14. april). 

»' MIHI, Dtfplom. I. 52-53. 
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Zagreba je dospel v Bud« li kralju in s tem vzpostavil pomembno zvezo, 
po kateri je prejemal odslej Zapoljn ludi denarno pomo* od francoskega 
kralja. Rineon se je zanimal tudi za »carja« Jovana Nenada. Ko je zvedel 
Ferdinand, da se nameravata sestati Rincon in Krištof Frankopan z 
Neimdom. je želel porabiti to priliko, da da oba zgrabiti ali ubiti.8 8 I oda 
Že 15. julija 1527 je bil »car« Jovan premagan in je kmalu nato umrl. 

Komaj je dobil Ferdinand sporočilo, da je odšel Rincon na Poljsko, 
kjer je deloval proti Habsburžanom. že je naročil številnim nemškim 
državnim knezom, preko katerih ozemlja bi se utegnil vračati Rincon 
na Francosko, naj ga ujamejo. Tudi svojo teto. nadvojvodinjo Margareto, 
je opozoril, naj enako ravna, ako bi potoval Rincon preko nizozemskih 

pokrajin.8* «чгоол 
Ko je ponovno izbruhnila Trancosko-italijanska vojna (1527—15-9). 

so postali tajni stiki med Francijo. Benetkami in Zapoljo še živahnejši. 
Obveščevalna služba Habsburžanov je zatrjevala, da pošiljajo sovraž
niki Karla V. svoja poročila in sle iz Benetk na Ogrsko m nazaj ter tudi 
drugam. Ker utegnejo pri tem ubrati pot preko Kranjske ali v njem 
bližini je ukazal Ferdinand kranjskemu deželnemu poglavarju, naj pre
preči takšne hudobne »praktike« in da skrbno paziti na prelazih in 
flrugih krajih, kjer bi bilo to potrebno, na sumljive osebe in ne pusti 
nikogar brez opravičila dalje, marveč naj jih da pripreti m sporoči 
nolrnnjeavstrijski vladi.»» Nekaj tednov kasneje je ugotovila obmejna 
obveščevalna služba, da prihaja Antonio Rincon iz Francoske preko 
Benetk k Zapoljn z denarjem. Zopet je moral kranjski deželni glavar 
poskrbeti, da bodo na vseh prehodih po suhem in vodi skrbno pazili na 
omenjenega poslanika.9 1 

Kmalu nato pa je zaupno odkril ljubljanski mestni sodnik vele-
trgovec Vid К Ш И pota. po katerih so prihajali politični emisarji iz 
! w t k h kralju Zapolju.« Podrobnosti je izvedel Khisl od - g r e b s k e . a 
trgovca. Florentinca Gašperja Pastorja, ki je P » " a J " U , 0 f t ? ' V ° „ O*™ 
skil, poslih v Benetke in se navadno ustavil v gostišču Nikolaja Ogra 
(Hungnrus). Leta 1527 je poslala signorija Nikolaja na Ogrsko s pismom 
za Zapoljo in mu naročila, naj ugotovi glavne dogodke po n.ohask, bitk, 
ter najvažnejše pristaše Znpolje in Ferdinanda Na povratku so ga uje . 
na Dunaju ter ga izpraševnli. ali je potoval iz Benetk z denarjeni. Plaši 
so ga z grožnjami, končno pa so m!« le dovolil., da se vrne domov. 
V omenjenem gostišču čaka menda že dlje časa nek hlapec Jakob iz 
Zagreba, da se vrne iz Pariza poslanec Zapolje, Dalmatinec, morda 

«" MSI1SM. XXXV. ЊЉ7. u i 197 
" MUH. Шркип. I. M.--67-- W. B a ч o r - H-.Ï-» ^ >" o i x . П. 1. 127 
»° 1527 7 decomber, DAS. Stan. fnsc. Sturo listnte 1421-la30. -st. 84. 
o, up, V>21-1530, Stau. DAS. fol. 255 (1528. 10. Jan.). 
« O Vidu Khlislu prta,, moji Studim: Vi ludi ,ind der Sudostcn 495 si » 

Villacli-NUmhere und dor Südoskm. f. Jahrim.ch des Museums der Stadt V il
iadi. 1964., 97 sl. 

м 1528 29. ian. DAS, Stan. fuse. 281. . ., 
и MMR Déplom. V. 89-91 ; Archiv f. Kunde österr. Gcscluchts.iiiellen 

24. Bd. M %2. 
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Trankvil Andronik. Rinconov tajnik.9» Tz Benetk so namerava peljati 
poslanec do Bakra in odtod polovati preko posesti Bernardina Franko-
panskogo v Zagreb. Na tej poti pa bo spremljal zagrebški meščan Štefan 
Dijak. Poslanec utegne imeli s seboj pisma francoskega kralja in bene 
ške vlade za Zapoljo. Nikolaj Oger je zatrjeval, da gredo vsa pisma 
Oancoskega kralja in Benečanov za Zapoljo in obratno za beneško signo-
rijo in Franca 1. preko frankopanskega oskrbnika v Bakru, kjer se sre
čujejo oboji sli.96 Na podlagi te vznemirljive vesti, ki se pa ni izkazala 
kot zanesljiva, so ukazali poveljniku Janžu Piichlerjn in hrvatskerrni 
banu Francu Batthyànyju, naj prcstrežeta poslanca Zapolje ali vsaj 
pri meta Zagrebčana Dijaka.9 7 

Vojaški uspehi, ki jili je dosegel Ferdinand jeseni leta 1527, so se 
izkazali kot kratkotrajni. Ri neon se je umaknil s poraženim Zapoljo na 
Poljsko. Spomladi leta 1528 pa se je pripravljal Zapolja na ponovni 
pohod na Ogrsko, sedaj kot zaveznik mogočnega Sulejmana. V Italiji 
so se tedaj zelo zanimali za položaj na Ogrskem in Hrvatskem. Pri Celju 
so ujeli Ferdinandovi ljudje marca 1528 poslanca mejnega grofa Mautove 
s spisi.98 Istočasno je odšel po naročilu beneškega doza skrivaj na Hrvat
sko Dalmatince Herkul Daissoli iz Paga.»9 da ugotovi položaj, v katerem 
se nahajata Ferdinand in Zapolja. Srečno je dospel v Križevce. kjer je 
bil ledaj zbor slavonskega plemstva. Tajno je stopil v stik z Zapoljevim 
pristašem, zagrebškim škofom Simonom Frdödyjem, ki se je nekoč kot 
reven študent v Podovi bojeval v vrstah beneških čet.100 Povabil je bene
škega agenta na grad Dubravo ter mu zatrjeval, da je ravno nameraval 
poslati zagrebškega kaštelana v Benetke z zapečatenim seznamom šifer. 
s pomočjo katerih bi mogel stuluo dopisovati z beneško signorijo. Kot 
poblaščenec. slavonskega plemstva se je želel pogajati o politični zvezi 
t. Benečani. Bil je tudi pripravljen stalno pošiljati poročila o važnejših 
dogodkih v Nemčiji, na Ferdinandovem dvoru, na Češkem, pri kralju 
Zapolju in v Turčiji, ker ima povsod odlične zveze. 

Približno istočasno je naročil Zapolja svojemu stalnemu poslaniku 
pri beneški vladi, varadinskemn prošlu Giovanni Battista Bonzagmi.101 

naj sporoči signoriji, da bo skušal z napadi na Ferdinanda preprečiti, 
da bi ta mogel pomagati Karlu v Italiji in tako bodo mogli Benečani 
zavzeli Tirolsko iu pokrajino Karnijo. S tem pa bi se uresničila davna 
želju Mihaela Gaismairja. 

Kakor kaže, so inorale biti zveze med Italijo in Ogrsko, po katerih 
so prihajalo pisma in denar od Francozov in Benečanov na Hrvatsko 

•» V. L. Bou i r il I v . o. <1. 80. 
•• RI', И21 -ПТО, DAS, Siit.il. fol. 2"> (1128. 29. Jan.). 
<" MSI ISM. XXXV. <>3-96 (Г>28. 12. fobr.). 
"̂ M. S. Г). XT.VII. 42—41. 

•• Ni! S! IX XTV11. 71-74. Ime Dalmatinca je lu Hercules Miissolus. MSHSM 
XXXII. 147 14« ipa ime liste osobe po spisu i/, beneškega ti rž. arhiva: Hercules 
Daissoli. Menim, flu je F. Sišić pravilno bral. 

100 K. Kejisii a g , o. d. 81. 
, u l k a I ni a a J u l i u s / , JÛJIOS kiraly olasz diiplomatâja. Festschrift 

/nr Fiiiei- des /weiliiiwlertjüliriiigcn Bestandes des Haas-, Hof- und Staats
archivs II. 1<Л1, 127 si. 
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in Окгнко k /.npoljii. še vodno živahno. Maja 1528 so ponovno opozorili 
kranjskega dcžclnego glavarja, naj ria ustaviti in zapreti vso osebe, ki 
l»i potovale na Hrvatsko in Ogrsko iz sovražnih namenov.102 V začetku 
(unija jo uspelo vojakom Bernarda Ritschann. ki so strazili glavna nota 
no Hrvatsko in v Slavonijo, da ujamejo sla. ki ga je poslal Mihael 
Gaismair.103. Najprej so našli pri njem pismo za nekega Janža Zaiich-
nerju. rudarja v Gvozdanskem.1 0 4 Po estrogeni zaslišanju« z mučenjem 
so odkrili v škornjih še dve pismi, ki sta bili naslovljeni na oba hrvatska 
bona. na Franea Batthvânvja in Ivana Krbavskega. Oba je bil postavil 
Ferdinand 18. januarja 1527. Ritschan je takoj sporočil knezu Nikolaju 
Zrinskoimi. lastniku rudnika srebro in svinca v Gvozdanskem. naj da 
prijeti Zauehnerja. Kranjski stanovi pa so poslali prepise vseh treh 
pisem notrnnjeavstrijski vladi in prosili nadaljnjih navodil. Ferdinand 
jo nato odredil, naj zahtevajo od rudarskega sodnika v Gvozdanskem. da 
preda Zauehnerja. ki ga naj zapro v ječo deželnega glavarstva v Ljub
ljani.105 

Omenjena pisma niso ohranjena in o nadaljnjem poteku dogodkov 
zaenkrat ni ničesar /nano. Zato moremo lo domnevati, kaj so vsebovali 
spisi in kaj je želel Gaismair z njimi doseči. Znano je. da je bila v 
Gvozdanskem večja kolonija nemških rudarjev. Ni izključeno, da je 
bil Zauohner Gaismairjov tovariš iz kmečke vojne. 

Frane Batlhydnv. ki gu jo postavil za hrvatskega bana se kralj 
Ludvik IT. lota 1525. jo dosegel po mohaški bitki z neodločnim obna
šanjem, da sta se oba kralja potegovala zanj. , M Rineon mu jo izročil 
pismo francoskega kralja, v katerem ga ta poziva k zvestobi do /a-
poljo."» Botthvâny sam jo poslal zaupnike k Ferdinandu in v Benetke, 
l'an, so po že vedeli, da so pogaja s Ferdinandom, ki je želel vedeti pod 
kakšnimi pogoji bi sprejel shi/ho bana.»» V Ferdinandovi odsotnost, 
jo sprejela njegovo sestra ogrska kraljica-vdova Marija vse Kattliya-
„vjovc zahtevo samo. da bi ga pridobila.'»9 Bratu so se zdelo pretirane 
in jo odlašal z njihovo izpolnitvijo že zaradi pomanjkanja denarja. 
Tedaj je pričel ban nagibati k Zapolju in zapustil Ferdinandovo stran-
ko.110 jeseni 1527 pa se jo pod vplivom zmag Ferdinandove vojske zopet 
vrnil nazaj in je bil potrjen za hrvatskega bana.1 1 1 Spomladi 1528 pa se 
je zopet spremenil politični položaj. 

Stranko kralja Zapolje se je okrepila. Zagrebški škof Smion Lrdodv 
in Ivan Tahy sto najela preko 1000 konjenikov in pridobila skoraj 

">ä HP. 1421-1540, DAS. Slan. Fol. 267 (Г>28. 6. maj). 
1(и 1428. 26. junij . DAI). Ungarische Akten, fase. " ' • . 
1111 O rudniku v Cvo>!tl«nskom pniini. mojo študijo: Vnllaoh u. der лш.-

ii>tt>ii 48b si. 
'"» UT 142t—1 "VW. DAS. Slan. fol. 2 " (Г>28. 1 •>. jul.). 
»'« MIHI. Diinlom. XXXI. 586: MSHSM, XXXIII. 16-17, "•>-•>*. 
"" MSHSM XXXV. 47-48. 
- M. S a m s a l o v . i ć . o, ,1. 161 : MSHSM. ХХХ1И 85-8? 87-««). 
»•» MUH. Diplom. XXXI. 6(H) 608, 608-610: M^HSM, XXXI11. 8>—S., 

S ' - -SO 
1111 MIHI. Diplom. XXXI. 644 644. 644-644. 660. 668, 670-671. 
111 Ï' c s s I e r - K 1 où n , o. d. 111. *24. 

J i b 



(•clolno plemstvo Slavonije. Ban Ivan Karlović Krbavski pa je položil, 
da zaradi njihovega delovanja ni mogel zbrali več kol 2000 gold, davč
nega denarja. Zalo ni več vedel, kako bi zavaroval deželo pred sovraž
niki. Bnffhyâny se je nameraval odreči banski časti v prepričanju, da 
Ferdinandn ni več mogoče zaupati, ker nikdar no pride na Hrvatsko 
in danili obljub ne drži. Med Hrvati je vladalo mnenje, da jih Ferdi
nand vobče neče ščititi pred Turki. Tako je postajal Ferdinand bolj in 
boli nepriljubljen. Za vse te neprilike so vedeli v Benetkah. Zato so 
vsebovala pisma, ki jih je prenašal Caismaierjev sel in kakršna so tedaj 
pošiljali iz Benetk rožnim hrvatskim plemičem, najbrž razne obljube m 
pobude beneške slgnol-ije, da bi dosegla sodelovanje vodilnih oseb na 
Hrvatskem proti Hnbsbiiržanom. 

Kranjski stanovi so predobro poznali tedanje razmere, težak polo
žaj Hrvatov, vztrajne težnje Benečanov, da bi pridobili hrvatsko plem-
slvo ter njihovo nujemniško konjenico in pehoto. Zato so odobrili sta
remu Bernardini! Frankopnnu. ki se je oklenil po smrti svojih sinov 
kralja Ferdinanda, brez predhodnega dovoljenja notranjeavstrijske 
vlade, plačo za 40 konjenikov za dobo dveh mesecev, enako Volku Fran
kopanu iz Brinja. Ko pa sla minila meseca, ne da bi dospela odločba 
vlade, je opominjal kne/ Bernardin za nadaljnje plačilo, če« da bo 
moral drugod iskali službo, ker sam nima več premoženja, da bi se 
vzdrževal. Pripravljen je bil izročili Ferdinandu vse gradove, ki jih 
ima s svojimi vnuki vred. Fnako je prosil Volk Frankopan in kazal 
slanovoui dvoje pisem beneške signorijc. s katerimi ga vabijo v svojo 
službo pod mnogo ugodnejšimi pogoji. Zalo so sklenili kranjski sianovi, 
da bodo še dalje plačevali obema. Bili so si svesti, kako ogromna bi 
bila Škoda, ako pridejo gradovi kneza Bernardina v roke Benečanov in 
kako propada Hrvatska, če nekdaj najmočnejši hrvatski knez ponuja 
svoje gradove vladarju." 8 

Delovanje Mihaela Gaismairja je bilo torej vsetninsko, vztrajno 
in za llabsbiiržane zelo nevarno. Zalo so mu stregli po življenju. Več
krat so p reža I i nanj najeli ljudje, pa je srečno ušel.113 14. aprila 1532 pa 
jim je uspelo, da so udrli v njegovo hišo v Padovi in ga umorili.1 1 4 

l l ? D \ D Umjar \klr,n, fuse. V I : Benečani so linieli tedaj posebnega 
.m-.m-ilitorc'ili O.rvaru. M. S. D. XÌ.IX. 20 (3. okt. П2Н). 

»« M.S. D. XI.VI1. 401—402. 
"« M. S. D. I.Vt. 33, 61—63. (I7--68. 

K r a t i c e 
ADvKD = Arhiv dvorne komore, Dunaj (Hofkanimerarcliiv. 

W i e n ) . i t» j i 
\V Bauer = W. Hauer. Die KorrespondeiK J'eriluiumds I. Bd. !.. 

Wiiiii 1012. • 
W. Bauer - H. Lacroix = W. Hauer - R. I.acrmx. Die Korrespondent/. I'erdinands 

I. Hill. II. I. 1037.. II. 2. 1038. 
D A D - Državnu arhiv. Drniaj (Huns-. НоГ- und Staatsarchiv, 

Wiioii). . 
DAS = Državni urliiiiv SBS, Lj . (Sedaj: Arhiv òlwcnwje). 
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OcIB = CwliMiMiiifli. ADvKl). 
MUH = Monumentu liiingariac Historiée, Budapest. 

MIÜG = Mitteilungen des Instituts für österr. Gesclmchtsfor-
sdnurag, Wien. 

M.S.D. = Marino Snimito. Diarii, Veneria 1879—1903. 
MSIISM = Moiviiimonta speetanbia luistoriam Slavorum merulio-

iiiilii'iwn, /a#ran . 
RP = Ropistratiurprotokoll. 

Stan. = Stanovski arhAv, DAS. 
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S с-г p i j V i l f a n 

D A V Č N I P R I V O L I T V I K R A N J S K E ZA L E T I 1525 I N 1527 I N P O P I S 
P R E B I V A L S T V A G O S P O S T V A G R A D A C IZ TELI L E T 

I. 
Polom ko so jo z hin lom Karlom V. dokončno sporazumel o delitvi 

dednih dežel, je nadvojvoda F e r d i n a n d d n e 14. a p r i l a 1522 razpisal 
deželni zbor Kranj ske na ponedel jek po nedelji jubi late (12. maj). Na 
deželni zbor. na katerem naj bi so opravi l dedni poklon in ki n a j bi 
so posvetoval o o b r a m b i pred T u r k i , je povabi l ludi gospostva in 
kraj«', ki so »pod njegovima p r e d n i k o m a šteli li Kranjski«, med njimi 
ludi še Trs i . F e r d i n a n d o v a instrukci ju z d n e 25. a p r i l a 15221 vsebuje 
razen roloričnogn opisu tur šk ih grozodejstev ludi d r a m a t i č e n opis 
položaja v obmejnih ozemljih prol i Turči j i (slabosti O g r s k e in 
velike žrtvo l lrvnlov) in nasploh v Evropi (razprt i jo na C'oško-Morav-
skem. težave s francoskim kral jem)- Skliceval so je na svoje p r i z a d e 
vanje za boljšo o b r a m b o proli T u r k o m v m e d n a r o d n e m in ineddeželnem 
obsegu. Vse lo je bil uvod v deželnozborsko propozici jo, po kater i na j 
bi s ianovi sprejeli sklepi ' o organizaci j i obrambo in zbiranju sredstev 
zanjo. 

Osrednja zamisel deželnoknožjega načr ta jo p r a v z a p r a v pomeni la 
korak nazaj v pr imeri z že p r e j uveljavljenimi vojaško-davčnimi si-
•sletni. V ospredju ni bilo plači lo g lobalne deželne d a v č n e vsote, m o r d a 
zalo ne, ker pre jšnja še ni bi la p l a č a n a . N a m e s t o nje je bi la zopet 
predvidena neposredna postavitev čet : vsi uživalci imenjskc rente — 
vštevši meščane in i ržane — naj bi od vsakih sto funtov gosposko 
rente vzdrževali iz lastnega, io jo brez prevol i tve na podložnike, p o 
enega jezdeca. Podložniki na j bi vzdrževali pešce in sicer p r a v i l o m a 
devet podložnikov deselega, ki naj bi bil popolnoma opremljen. Med 
le t radic ionalne nač ine vzdrževanju obrambe, ki so sloneli n a razl iko
vanju med gosposko r e n t o in podložno kmeti jo, so je v ta predlog 
vpletla zamisel obdavčitvi ' p o zmožnosti (imeli seinem verniugen). ki 
naj bi veljala zu rokodelce in drugo l judi brez n e p r e m i č n i n 2 in ki 

1 Arhiv Slovemiijo, Stanovski lurh+v fuse. 212. Prüm. Л. Diiunicz, Geschichte 
K rains, '/waiter Theil. Ljubljana I H " , str. 104 si. 

* Najluž y zvtizi s loin so stujerski stunovri >na deželnem zboru po Jiir-
jeveni doloftili, nuj te Ijmlii popiše duiliovšoinii. Arluiv Slovonije. Stanovski 
iii'hiiiv fase. 212. - Fr. Molisi, Geschichte der direkten Steuern in Stöiennark II. 
Gniz u nil Wien t<)12, str. 2t5 in 22r> navaja o tein le nepovezane podatke. 
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uni IH bila namenjena vzdrževanju mejni vojaka na devet p lačnikov. 
I'rnv l a k o naj hi se obdavčil i k r a m a r j i . Škoti, založniki in trgovske 
družbe, ki HO imeli v deželi skladišča ali bili v njej naseljeni. D r u g e 
/..misli lega na široko zasnovanega o b r a m b n e g a n a č r t a m v p r a š a n j e 
njihove realizacije t« l a h k o pre idemo. O m e n j e n o n a j bo. d a eo se 
v tem predlogu pojavi le zamisli, k i so j ih izvajali v nas lednj ih letih 
(npr. p o p i s cerkvenih dragocenosti) . Zadošča n a m ugotovitev, da je 
skušal deželni knez v t a predlog vplest i n a č i n e obdavčenja, ki na j bi 
se pri lagodil i »zmogljivosti« p o s a m e z n i k a in k i n a j b i pr i tegni l i y ob
davčenje vire, na k a t e r e se običajna d a v č n a t e h n i k a ni tol iko ozirala 

Mnogo pomembnejš i k o r a k v te j smeri je p o m e n i l F e r d i n a n d o v 
predlog zo obdavčenje v letih 152V-1525. vsebovan v instrukci j i z dne 
4. j a n u a r j a 1521.» Kako so dogodki pr i t i ska l i na sprejet je d a v č n e privo
litve, pr iča dejstvo, da so kranjski deželni stanovi pr i s ta l i n a dezelno-
knežje predloge že 11. j a n u a r j a 1523 n a deželnem zboru v Kran ju . Ven 
tiar p r e d l a g a n e g a obdavčenja niso sprejeli za t r i leta, temveč samo za 
eno leto. Vezali so svoj p r i s t a n e k n a pogoj, da se bo e n a k davek pobira l 
indi na deželnoknežjem k o m o r n e m premoženju in so sicer le nekoliko 
preciziral i tisto točko predloga, ki je zadeva la davek od vrednost i . 

Davčno privolitev, ki je torej skoraj v celoti soglašala z deze no-
knežjim predlogom, je moč z nekol iko moderne j š imi izrazi in v nekoliko 
bolj s i s temat ičn i , razvrst i tv i - zato t u d i bis tveno kra j še - povzeti 
takole : 

I. Daoek od vrednosti . 
a) Davek od vrednosti nepremičnin, rent. k a p i t a l o v v d r u ž b a h m 

od denar ja , naloženega^ v zastavo ali na obresti, je bil odmerjen lia 
0 5«/o od vrednost i . Iz rent, vp i sanih v n a p o v e d m knjigi iz leta i ? i » 
(poznejši imenjski knjigi) se je vrednost r a č u n a l a t a k o . d a so se te 
rente kapi ta l iz i ra le s faktorjem 20; davek je torej znaša l 10«/. nnenjske 
rente. T a d a v e k na j bi zajel t u d i cerkvene oblaci je. 

" " Arhiv Slovenije. Stanovski arhiv fase. 212. - P o d ^ ^ i jih m a m o 
n dnvku za 1. 1523. V. Mensi v navedenem ne navaja. Med davku, ta naso 

ili " f i o r i n i na «mila*! innen j a (Tabela IX im str. 354). obdavčenje az 1. 1523 
K v ê î K ' M o ' r a » je V i « v tem letu ™ * \ * № ™ т ^ # £ * » £ № 
na Kranjskom: Fr.Mcmsi, o. c. T, Graz umd Wien 1910. Tabela IX O na str. « M , 
iiiivuiu za k> leto davek na imonje. ^ „ ; i m „ P w«r zadeva 

« Odonvor je eanimiv Se v mnogliili dirup.li .pojrledrli. na primer ka •**««* a 
locilov med komornimi in dc*ela«wlo»m premoženj c.m « n 7h^VA^in7'čvi 
/naoilnn je zatrjevanje stanov, da .imajo 4>ruvneo d» obdavčenja kmetov ics 
ila so ti njifriva prosta last i« ne sattitanoi (vuiser armle.it ™ " s ^ ^ Д ' ^ ' 
n i l „it hoMen sein). Gre s e ^ l a za «taaov.ko teor.jo « k a « e « , i noe Uè-
mitii na deiumsko miravo ra»merja. V drmgili zvezah terminološko гагиko 
vanje nikakor „i Mio tuko iasuo. - V letu 1522 se je ™ <рскИ«р. ^ Х п а 
„mm doslej Se mi »nan. kmečki ckâçtni vnoklie " » k ^ 0 . d ^ A o

t a f , V » r î 3 -
hi dva podložnika vzdrževulu tretjega. Xru.njski stanov., za leto l ^ p »reo 
lazijo, naj bi se vpoklic zmanjšal tako. da h. trnje vzdrzevab cet ^ f ^ j s -
nji viiHikliie je iiomrar in«l kmeti vzhuidil veliko nejevoljo m v Kaimmki j • 
linitlo l. № 2 do nemi««-, ko so lioleli kmetje - o&tno ob novačenju vpoklica 
- zahost.1 cetrtnega mojstru .in deželskoga sodnika. Stanova BO opozarjali tudi 
na to, da je ta upornost ostula dotlej nekaznovana. - Odgovor je zamnuv 
tudi pičile razmerju meti Trstom iin Kranjsko. 
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h) Davek od vred nosi i dragocenost i (naki ln. z latnine) na j bi znaša l 
2,5 odstotku od njihove vrednost i p o samoocenitvi in n a j bi se »po 
vesti« zbiral v puščico. 

c) D a v e k od vrednosti obrt i na j bi p lačeval i obr tn ik i in trgovci, 
t u d i tuji obrtniki in trgovci v mest ih. Znaša l na j bi 0 , 5 % . Ni p o v e d a n o , 
kako naj bi se vrednost obrt i i z r a č u n a l a ; na jbrž je bi la mišl jena 
vrednost večjega orodja pr i o b r l n i k i h . p r i trgovcih pa vrednost kap i
tala v denar ju in blagu. 

2. Duvek na plačo 
Znašal nuj bi i /60 plače in nuj bi ga p luceva le vse osebe v stalni 

službi, tudi duhovnik i , k i so se preživl jal i le s plučo. 
3. Duoek na osebo, stopnjevan po premoženju 

Veljal je za vse premoženjsko sumostojne osebe od vkl jučno (nižjega) 
plemiču, župniku in vikarju navzdol po naslednj i lestvici, v k a t e r i smo 
višino davku enotno p r e r a č u n a l i na bele d e n a r i č e . Ij. če t r t ine kra jcar ja : 

Vrednost nwïtA Mnâfian. . 
premoženja P ™ beneri- Kmet « ^ Meščanka Kmetica 

s vikar L U U 

do 25 120 tO 10 60 10 ' 5 
25 r't> 120 15 12 60 10 5 
40-100 120 40 15 60 10 10 

100—500 120 60 30 60 30 10 
500 1000 t20 120 60 60 60 30 
nucl KHK) . . . . 240 240 120 120 120 60 

4. C'isti daoek na osebo 

a) Po stuuovski lestvici je veljal zu vse p r i p a d n i k e višjih stanov 
od vkl jučno vitezu, doktorju in k a n o n i k a navzgor. O d m e r j e n je bilo p o 
slami od 2 5 gld. zu moške, zu ženske pr ib l ižno na polovico od te 
mere. 

I>) Podobni kriteri j i so bili uporabl jeni p r i g lavar ini n a d u h o v n i k e 
(brez beneficiju. Iure, s lužbe uli funkcije), na menihe in nune (10 den.), 
na nenasel jene rokodelce in pomočnike (12 den.) 1er na moške in ženske 
dninar je (10 den.). 

t) Za vse druge odrasle osebe, ki j ih ni zajel davek p o pre j šn j ih 
lučkah (kriteri j odraslosti je bila s turas i zu pre jemanje z a k r a m e n t o v ) . 
je veljala splošna g lavar ina 4 den. na osebo. 

D a v e k od vrednosti se je p r i lom očitno lahko kombini ra l s čistim 
d a v k o m na osebo, ne p a z d a v k o m na osebo, ki se je odmerjal p o pre
moženju. 

Pr i tem d a v k u i m a m o o p r a v k u z zelo razve jenim sistemom, k i je 
skušal zujeti vse mogoče d a v č n e vire, upoštevajoč p r i tem t a k o stanov
ske kol premoženjsko kriteri je. Zanimiv je tako v davčno-tehničneni 
kot tudi v socialnozgodovinskem pogledu. 

Stanovsko d a v č n o privoli tev, ki je d a l a končno obliko d a v č n e m u 
predpisu za leto 152\ je deželni knez sprejel z deželnozborsko reso-
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Ilirijo z dne 24. februarja 132 V Nekatero sporno točke o tehnični iz
vedbi so reševali s poznejšim dopisovanjem. -- Ne glede na to sta deželni 
upravitelj Jožef l.amberg in deželni stanovski odbor razglasila izvršilni 
predpis o »deželni pomoči proti Turkom«. V razglasu so med drugim 
določili, kako naj hi se zbrali za obdavčitev potrebni podatki, torej 
kako naj bi se izvedel na Kranjskem popis prebivalstva. 

V glavnem so se pri določitvi popisnih organov in enot ravnali 
po tem, kdo je imel nad neko vrsto prebivalstva nižjo jurisdikcijo in ki 
je torej že po navadi zbiral davek od prebivalstva, ki je štelo pod 
njegovo nižjo jurisdikcijo. Popisne enote so torej bile naslednje: 

Zemljiški gospodje: za kmete in podružnike z odraslimi otroki, za 
(podeželske) trgovce in obrtnike, rokodelske pomočnike in druge hlapce, 
dninarje in duinaiicc. 

Generalni vikarji in arliidiakoni: za duhovščino in samostane, uči
telje, študente, odrasle učence in cerkovnike. 

Zupun(i), sodniki in po dva iz vsakega mestnega sveta: za mestne 
prebivalce in tujce, za družbe in posojilodajalce na obresti, nadalje za 
rokodelske pomočnike, predilje, Škote, kramarje, potnike itd. 

Upravitelji deiehkih sodišč: za proste hlapce, nenaseljene ženske 
in dekle in sploh za ljudi, ki niso bili nikomur podložni. 

Za davek od vrednosti rent je veljala napoved iz 1518. leta, ki jo 
je moral vsak davčni obvezanec pri svoji časti potrditi oziroma popra
viti. Tak davek je bil obvezen tudi za zastavne imetnike. Za pripadnike 
višjih stanov se je pri tem razumelo, da bodo glavarino plačali ne
posredno komisiji za zbiranje davka. 

Kombinirani davek na osebo, premoženje, obrt in mezdo je bil za 
tiste čase zelo diferenciran davek. Njegova slabost pa je bila predvsem 
v tem, da je bil njegov uspeh odvisen oil zelo zahtevnega tehničnega 
postopka pri ugotavljanju davčnih obvezancev in osnov, pri tem pa 
ugotovitve nisomogle veljati več kot za eno leto. Kakor hitro bi se 
zopet razpisal davek po enakih kriterijih, bi bilo treba ves popis opra
viti znova. Davek na imenjsko rento je bil s svojimi neprimerno bolj 
ustaljenimi osnovami za daljšo dobo bolj praktičen. Tako so se ob 
pogajanjih za naslednji davčni razpis od srede leta 1523 dalje vrnili 
zopet k preprostejšim osnovam in nekaj let je govor zopet le o globalnih 
deželnih davčnih privolitvah.8 

Ponovno je bila sprejeta neka vrsta kombiniranega davka pod ime
nom »splošnega denariča« (der gemaine Pfennig) za 1. 1527. Zgodovina 
tega davka je vsaj za štajersko nekoliko obdelana.7. Kranjska davčna 
privolitev8 je bila sicer nekoliko drugačna od štajerske, vendar naj 

5 Ta liai nadaljnji spisti o rotflpisu davka za 1. 1523 so prav tako kot prejš-
nju /Amimi v uktili deželnega «bora, Arluiv Slovenije, Stanovski arhiirv, fase. 212. 

* Prav tam. — Vprašam j e je celo, koLiko so davčno privolitev iz začetka 
letu 152̂  praktično sploh mogli izvesti. 

' Fr. Munsi o. e. 11. str. 14-7 si. 
" Žeto molo o tem A. Dimi t/., o. c. str. 112. Glavni spisi iz precej obsez.-

iifga (tradiva: Fenliuandovu .instrukcija Pruga 17. marec 1527, sklep dežel-
m-gu zbora 21. maj 1527 (oboje v Arhivu Slovenije, Stanovski arhiv fase. 213) 
in m/glas 27. maja 1527 (v dstum fondu fase. 525 d). 
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na lem mestu zadošča ugotovitev, du je bilo pri »splošnem denariču« /a 
leto 1527 še bolj kot pri davku za leto 1523 težišču preneseno na navadno 
glavarino in to v obliki tedenskega denariča. Tudi ta davčna privolitev 
je dala povod za popis prebivalstva, ki pa je bil precej preprostejši od 
(i rej omenjenega popi.su za I. 1523. 

II . 

Od popisnega gradiva iz lei 1523 in 1527 sta mi doslej znana le po
pisa za gospostvo Gradac v Jieli Krajini." Kazno je, da so popisno gradi
vo v glavnem »lincili in da so le naključno ohranjeni posamezni drobci, 
na katere naletimo med drugim arhivskim gradivom. Najdbo morebitnih 
nadaljnjih drobcev moramo prepustili naključju in se omejiti na edina 
doslej najdena popisu. 

(davne rezultate obeh doslej znanih popisov smo povzeli v prilože
nih tabelah. Iz njih, iz nadaljnjih podutkov, ki jih vsebujeta vira, in z 
delno pritegnitvijo literature moremo povzeti naslednje ugotovitve: 

Popisna enota je bilo gospostvo Gradue. Podložniki tega gospostva 
-- katerega sedež je bil na ozemlju deželskegu sodišča Metlika •— niso 
bili strnjeno naseljeni. Popisa torej ne dajeta podobe o prebivalstvu 
natančno omejenega ozemlja. Očitno je, da je popis oseb, ki so spadale 
pod gospostvo Gruduc, zajel v nekaterih naseljih vse ali skoraj vse pre
bivalstvo, v drugih pa le zelo majhen del. 

Reprezentančno vrednost popisov je treba presojati tako glede na 
značaj popisne enote kot glede na število zajetih gospodarstev in oseb. 
Kar zadeva prvo, moremo v glavnem razlikovati tri okoliše. Vasi v 
bližini gradu Cìradac (podružniki pri Gradcu) in druge vasi med Kolpo 
in l.uhinjo blizu sotočju so zastopane s precejšnjim številom gospodar
stev. Za la okoliš dajeta popisa nedvomno skoraj popolno podobo. V 
splošnem veljujo glavni sklepi iz popisa vsaj za ozemlje fare Podzemelj. 
- Druga dva okoliša sta levi breg Lahinje z nekaj vasmi v okolici 
Črnomlja 1er skupina vasi severovzhodno od Semiču. V teh dveh okoli
ših je z obema popisoma zajet nedvomno le del gospodarstev in pre
bivalstvu. Ker pa v glavnih vprašanjih, ki nas pri obeh popisih zani
majo, ni pričakovati bistvenih razlik znotraj posameznih vasi in oko
lišev, niorclu popisu iz let 1523 in 1527 veljati kot vzorčna popisa za 
oba navedena okoliša. Ker so s tem po vzorcu zajeti različni predeli 
.Bele Krujine, sta popisa, če ju uporabimo s potrebno previdnostjo, vsaj 
do neke mere reprezentančna tudi za celotno Belo Krajino. To tembolj. 

6 Leiiilistewr register lim 23 jar im Metliimiger pudun; leibstewr register 
Nielasen von Turin a rane r leut geai Grat/, gehörig des 23 jars ал <üe jenen diie 
nicht zu gottstiseli igeerai (Arhiv Sloveiniije, Stanovski arhiv fase. 525d). Sicer 
je dvakrat «upisana tudi pisarrniška beležka o predlu/iitvii leta 1530, vendar 
z dnugo ipisuviu. O tem, da je soziuun nastal I. 1523, ni nikakega dvoma. Zakaj 
so ga morila predložili tudi ipozncje, je drugo vprašanje, ki ne vpliva na 
datiranje sumega popisa. Popis oseb in vipis zneskov se ujema z davčnim 
razpisom /a 1. 1523, le da so pni od meni duvka glede na vrednost premoženja 
uporabili nekoliko bolj gibčno lestvico. — Drugi ipopis uma naslov Leibsteur 
register lim 2Г jar in je shranjen prav tam kot prvi. 
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ker med popisanimi okoliši ai opaziti bistvenih razlik in ker jo v 
popisu i/. lola 1523 zajetih 171 gospodarstev s 361 odraslimi osebami, v 
popisu i/, leia 152? pa I0(> gospodarstev z 203 odraslimi osebami. 

Družinska strukturu prebivalstva je pri obeh popisih — skladno 
/ njunim davčnim namenom — spoznavna le za odraslo prebivalstvo 
(za prebivalce, ki so imeli starost za prejemanje zakrametov). Lahko 
bi lorej rekli, da je zajeto produktivno prebivalstvo. Poprečje tega 
prebivalstva na kmetijo (graščina in podružniki so puščeni ob strniti) 
je znašalo: 

I. 1523 2,25 
I. 1527 2,20 

lemu primerno so tudi v obeh popisih po frekvenci daleč pre-
vlndovulu kmečka gospodurstvu s po dvema odraslima družinskima 
članoma (navadno mož in žena). Kakor so bila redka gospodarstva z 
le enim članom, tako so bila razmeroma maloštevilna gospodarstva s 
po tremi člani (1523: 25; 1527: 17), gospodarstva z več člani pa so bila 
prava redkost. Stiri člane je štelo po prvem popisu 5 gospodarstev, po 
drugem le še eno. Največje gospodarstvo po popisu iz leta 1523 (Mihael 
Pušič v Vrauovičih) je imelo takole družino: gospodarja, gospodinjo, 
dva sinova, eno hčer, enega hlupca in eno deklo. Pri drugem popisu 
lako velikega gospodarstva več ne zasledimo. 

Peta 1523 srečamo nekajkrat, toda zelo izjemoma, na kmetiji poleg 
gospodarjevega sina ludi sinovo ženo in enkrat poleg gospodarjevega 
bratu tudi bratovo ženo. V kolono drugih sorodnikov v tabeli II smo 
všleli ludi gospodarjeve matere in brate. Kot je iz seštevka razvidno, 
je bilo takih družinskih članov le zelo malo. — Posebno omembe sinove 
ali bratove žene navajajo k misli, da so izjemoma še poznali na kmeti
jah neke oblike zadružnega življenja. Toda taki primeri nastopajo tudi 
drugod in v mnogo poznejšem času; sklepanje na zadrugo bi bilo 
zelo tvegano. 

Tako ostaja v veljavi splošni sklep, da so daleč prevladovale družine 
z zelo majhnim številom za delo sposobnih družinskih članov, ki so 
obsegale praviloma le moža in ženo ali pu, če je vodila gospodarstvo 
vdova, njo in sina uli hlapca. Iz tega je inogoč sklep, da je razmeroma 
malo otrok dočakalo doraslost, kur pa jih je, so jim zelo hitro dali 
samostojno gospodarstvo. Pri tem so ali zasedli kako izpraznjeno kme
tijo ali pa so morda tudi zemljo delili. Ker so ogromno večino kmetij 
imeli poročeni možje, katerih žene so bile žive, je na dlani tudi sklep, 
da so se vdovci in vdove kmalu po smrti drugega zakonca ponovno 
poročili. 

Pri podružnikih družinska struktura v nobenem od obeh popisov 
ni navedena. Ker gre večidel za obrtnike, naseljene v bližini gradu, ne 
bi smeli iz tega sklepati, da niso imeli družin. Ne moremo pa pojas
niti, zakaj teh ne pri enem ne pri drugem popisu niso zajeli. 

Poklicna struktura prebivalstva je seveda razmeroma zelo enotna. 
Daleč prevladujejo kmetje, kmetice in njihova družina. Iz tabele III. 
izhaja, da je bilo med prebivalstvom (brez grajskih podružnikov) leta 
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1523 — 5o/o in letu 1527 - 8,2«/« družiiičct (hlupcev in dekel). Toda 
pri prvem popisu je tu všteta ludi grajska služinčad (torej tudi trije 
hlapci, ki so bili verjetno v grajski straži), pri drugem popisu pa so 
upoštevani le hlapci in dekle pri kmetih. Pri hlapcih in deklah gre 
očitno za delovno silo, ki si je praktično poiskala zaposlitev tam, kjer 
je bila potreba po pomožnih močeh. Kolikor je moč presoditi, gre pri 
obeh popisih za prve izčrpnejše podatke o tem, kje in koliko se je na 
deželi uporabljala najeta delovna sila. 

O prejemkih služinčadi imamo podatke le iz leta 1523 in to le za 
grušči usko služinčad. Trije hlapci so prejemali vsak po 6 funtov letno, 
kar kaže na to, da so bili vojaki zu varstvo gradu in ne poljedelski 
hlapci. Uporabljali so jih najbrž tudi za izvajanje policijske oblasti nad 
kmeti. Poljedelski hlapec (pavvknecht) je bil le eden in je prejemal 
obleko in en funt letno. Prav toliko je prejemala grajska kuharica. 
Deklu, ki je skrbela za živino, je prejemala le obleko in ničesar v de
narju, graščinski vratar pa je bil plačan po milosti (auf gnadt), kolikor 
se je gospodu zdelo. Vsi so seveda imeli stanovanje in hrano. 

Neagrarno prebivalstvo so razen nekaterih izmed navedenih graj
skih nameščencev sestavljali predvsem obrtniki. Ti so bili najbolj gosto 
naseljeni pri samem grudu Cìradac kot podriižniki. Sestav teh podruž-
uikov je bil tale: 

Obrtnifikl v d Drugi 
priimki vaove priimki 

1523 8 2 5 
1527 6 2 9 

Obrtniški priimki - - zapisani seveda v nemščini — so bili 1523: 
kuiiinosek, tesar, mesar, krojuč, dva mlinarja in dva čevljarja; 1527 je 
bilo tukih priimkov nekaj manj, pridružil pa se je priimek Kramarič. 
Imena prebivalcev po vaseh, ki bi kazala na obrtnike, so redka: po-
dmžnik Hoff nur (Lončar), kniet beber Wasyak (tkalec Bizjak), kmet 
Zidurič, kmet Weber (tkalec) ipd. 

V tej zvezi naj bodo omenjena še imena, ki kažejo na funkcijo. 
Zupan je kol priimek, bolje kot pridevek, naveden na prvem mestu 
med kmeti v Vrunovičih, Strekljeveu, Otoku in vasi Odensperg (Go-
liše?), medtem ko je v Volčji vusi naveden na koncu kmetov pred po
driižniki. V tej vasi je med podriižniki naveden tudi tamkajšnji oskrb
nik (phlegar daselbst), v Ognakeun rovtu pri Kostelu pa je naveden 
telo nek Clemen Vitziinib. V vasi Pirgkach je 1. 1527 naveden priimek 
Richter, pri Sv. Martinu pa mežnar. 

Skoraj vsi kmetje in podružniki so navedeni z imenom in nekakim 
priimkom ali vzdevkom, ki pu gotovo ni bil hišno ime. Domnevamo, 
da priimek ali vzdevek tedaj ni bil ustaljen; lahko se je najbrž me
njal pri eni in isti osebi in skoraj gotovo ni vedno prehajal od očeta 
na sinu. Kljub temu pa smemo iz teh — recimo priimkov — izvajati 
še nekatere nadaljnje sklepe. 

Etnični i/oor prebivalstva je moč po imenih in priimkih le pri
bližno nakazati, posebno če o tem ne numeravamo izvesti podrobne štu-
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diu-. Sumu imenu so navedenu v /.«lo različnih oblikah, ki zvene de orna 
slovenski (Ambrož, Gregor, Blu/.. Tomaž. Vid), doloma bolj hrvatsko-
srbski (Petric, Gurgur, Mate, Mikula). deloma so prikrojena v nemško 
obliko (Parti, Oswald). 

K predstavi o priimkih naj pripomore navedba po zaporedju prve 
nave-dbe v popisu. Tako srečujemo 1. 1523 tele priimke: Zupan, Daut, 
•ušič, Uršan, Kančič, Vučič, Jv.rkovič, Kutlič Radovanic, Р п р м с . Cic 

Bursagu, Varie, Postiš (?), Gušič, Dekletič. Vošnjak, Zapeklic. Nejra, 
Kul.šarica (Kalischin), Pukelj, Sinmtič Lalič G r i z i n a * * - P * > V ° ™ £ 
Cvitko, Grlec, Stepkovič, Mulec, Vabič, Mulcic. Bezjak, Marsan, Pice
l e Suntič, Yaklic, Zidarič, Brožič, Vrbišek, Frajle, Kocevar, Manadrar, 
àlâudras, Kralj (König), Borkovič, Račič,Velaaič. Stoklas. Mišica, štnlec, 
Juvančič. Gerlovec, Seročič, Ko/.jaiuč, Benkovic (?) Brokamc (?), Se
i t h e r . Rupe, Vajk, Maček, Vavek, Vreli, Snata. Brune, Klemencic. 
Mihel, jardiuič, Janžek, Zusar (?), Panjan, Merikunetič (?) . M a r t i n - , 
Sterlančič, Lipovec, Zvegelj, Ajtit, Krenetič, Brunie, Aulne, btrakl, lro-
lmr Vasdalič (?). Fornic, Glad, Vračič. Končnica -ič je večinoma pisana 
kot'-isch, vendar jo prepisujemo kot -ič. pri čemer ne moremo razli
kovati med -ič in -ič. 

Leta 1527 je precejšnje število prejšnjih priimkov odpadlo, sreču
jemo pa nove: Stiuruc, Vučič se je spremenil v Bušič, Vurdaric Karnar, 
Lah, juvunec, Kalčič, Greiner, Krbavčič, bkopil ivanetic, Brodar Kes-
,„er 1'Vrkovič, Pogscl.il (?), Picetič, Kirin (?), Parstec, Levak, Žabic, 
Peršin Pajko, Klepec, Korošicu, Kundič, Skala, Drugamc. 

Ženska imena 1523: Jcgneu, Peruška, Ursula, Roža, Margareta, Kata
rina, Markovšica Jele; 1527: Siavica, Petrica. 

Popis orednosti so izvedli le leta 1523. Pri tem ш bilo določeno, od 
česa nuj se pri kmetih računu vrednost. Očitno pa je, da pri kmetih 
niso računali vrednosti kmetije (hiše in zemlje), temveč samo vrednost 
„rcn.ičnin. torej praktično živine. Tako nam najbrž popis vrednosti 
daje precej nazorno podobo o tem, koliko živine so redih posamezni 
kmetje. P ' ' & « « * « h k o za orientacijo velja podatek, da je nekaj let 
prej veljal volič nekaj čez 3 goldinarje,- tako da lahko računamo za 
4 gld. v popisu najmanj eno glavo goveda. Ker so davčne cenitve ze 
od nekdaj bolj ali manj pod realno vrednostjo, dobimo s tem ključ 
za določitev minimalnega številu velike živine. 

Pri nekaterih kmetih »vrednost« ni navedena, pri drugih pa v zelo 
različnih vsotah, kar kaže. na to, da je niso določali kar po nekem 
pavšalu. Razlike niso le med kmeti ene vasi, temveč tudi med posamez
nimi vasmi. Popis daje torej podobo o razviti premoženjski diferen
ciaciji med kmeti kakor tudi podobo o tem, katere vasi so veljale za 
bolj premožne - ali sploh bolj primerne za gospodarjenje — kot druge. 
Najvišje so bile ocenjene kmetije v vasi Kal(ec), kjer je en gospodar 
imel celo za 100 gld vrednosti. Srednje visoke ocenitve (nekako med 20 
in 50) so najbolj pogoste v vaseh Otok in Podzemelj. Vrednost med 

»» Mestni urluiv Ljiiibljronu, CIHI ХХИ1/48 passimi. 
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IO in 20 giti jo zelo pogosta v Vrunovičih. Zelo velik razpon med nizkimi 
(5-10) in višjimi vrednostmi (nati 40) opazimo v vasi Zastava, medtem 
ko se najbolj pogoste nizke vrednosti (največ med 5-10) pojavljajo v 
Ogrskem rovtn ali Lazu pri Kostelu, kjer je mlinar imel daleč vec kot 
drugi. 

Turški opadi" in premiki prebivalstva so očitno v ozki vzročni 
zvezi. Podatki iz leta 1523 dajejo podobo o stanju prebivalstva kakršno 
je bilo potem, ko so ti kraji imeli skozi dvajset let skoraj popoln mir 
pred turškimi vpadi. Popis iz leta 1527 pa prikazuje stanje neposredno 
po več zaporednih turških vpadih, od katerih je bil menda najhujši tisti 
iz leta 1524. Da popis iz leta 1527 ne navaja nekaterih vasi, je v glavnem 
posledica teh vpadov. Vzroki za izpustitev nekaterih vasi so sicer lahko 
tudi drugje (npr. da so več zaselkov zajeli pod enim imenom; manj 
verjetno je. da bi bilo gospostvo nekatere kmetije odsvojilo), toda padec 
števila gospodarstev od 170 na 106 je treba vendarle povezovati v glav
nem s turškimi vpadi. Vasi in kmetije, ki jih popis iz leta 1527 ne za
jema, sicer niso bile nujno popolnoma uničene; dovolj je bilo, da so 
pretrpele kakršno koli škodo, da so bile oproščene davka m zato izpu
ščene v popisu. Najmanj, kar moremo iz števila popisanih gospodarstev 
sklepati pa je to, da pri dobrih dveh tretjinah kmetij niso steli, da 
bi bile oil Turkov oškodovane v tolikšni meri, da bi jih mogli oprostiti 
duvka. V zvezi z opisi kutustroiulnih dogodkov iz prejšnjih let je to 
nekoliko presenetljivo. 

Toda ne gre primerjuti le gospodarstev, temveč tudi samo prebi
valstvo. Tu so namreč opazni veliki premiki. Deloma so «»kmetje iz 
enega kraja premaknili v drugegu; dva kmeta, ki sta bila 1523 v Ogr
skem rovtu ali Lazu, srečujemo 1527 Nad jamo. Roža iz Cerovca je 
najbrž ista, ki jo najdemo 1527 med podružniki pri graščini. Napačno 
pu bi bilo pri tem, misliti na praktično izvajanje proste saje s strani 
gospostva. 

Bolj znučilno kot premiki kmetov, ki smo jih srečali leta 1523, pa je 
dejstvo tlu se 1527 «a mnogih kmetijah pojavljajo popolnoma nova 
imena. To izhaja že iz zgornje navedbe priimkov. Tudi na gospodar
stvih ki leta 1527 niso bila oproščena davka in ki niso veljala kot 
prizadeta po Turkih, se je torej med letoma 1523 in 1527 zamenjal velik 
tlel gospodarjev in njihovih družin. Pri tem so se naselili na posesti 
graščine Gradac tudi kmetje, ki prej niso bili pod to graščino. Iz tega 
bi mogli sklepati, da so turški napadi prizadeli mnogo bolj prebivalstvo 
kot pu gospodarsko uporabnost samih kmetij. Nadalje je dopusten sklep, 
da se je prebivalstvo vendarle razmeroma hitro obnavljalo z novim 
dotokom. Novi priimki iz leta 1527 pu ne kažejo na to, da bi pri tem 
šlo že za prve naselitve Uskokov na opuščenih kmetijah. Kazno je, da 
so novi naseljenci prihajali iz različnih krajev, največ pa vendarle iz 
najbližje okolice. Podrobnejšo analizo in statistiko imen bi bilo treba 

» St. Jirjt. Turški vpiidS nu Kranjsko in Primorsko do pryetret j ine 
16. stoletju, (llusiuk muzejskega društvu -za Slovenijo XXIV, 19«, zlasti 
str. 36-46. 



še opraviti.1 8 2e zdaj pa je gotovo, da je bila ena izmed posledic turških 
vpadov zelo močim fluktuacija prebivalstva, neodvisna od prejšnjih 
podložniških vezi. Pri tem so nastajale razmeroma zelo maloštevilne 
družine, očitno zato. ker so kmečki otroci kmalu po doraslosti lahko 
dobili lastno kmetijo in se poročili. To pa je bil zopet faktor, ki je 
vplival na močnejšo regeneracijo- prebivalstva. 

Tako smo iz dveh skromnih popisov za eoo samo gospostvo mogli 
— čeprav obdelava še ni popolna — dobiti precej nazorno podobo o pre
bivalstvu in njegovem življenju na majhnem odseku slovenskega pro
stora. Upajmo, da se bo v bodoče posrečilo odkriti še nadaljnje popise 
prebivalstva na Slovenskem v zvezi z davčnima privolitvama iz 1523 
in 1527. 

T a b e 1 n 1 

PREGLED POPISANI 
IN 

GOSPODARSTEV PO KRAJIH 
VRSTAH 

Ime kraja 

1. 1523 

Vranomitsch 
Vor dem werdt 

Zcrowtz 
Satzung 
Ob der grueben 

Woinsdorff 
Miohelsdorff 
Wolffsdorff 
Stauden 
Pniimostekh 
Wemdt bey 
deir Culp 
Podsemell 
Saradmarton 

KapUstli 
Usagurhoff 
Sand Mttirgarethn 
Newsatzumg 
Pinkach (?) 
Ogklukh 
Am puchel 

po popisu 

1. 1527 

1. Vraiiiouitscli 
2. Vor 'dem 

werdt 
3, Zerowtz 
4. Satzung 
5. Ob der 

grueben 
_ 
.— 
— 

9. Stuwden 
8. Pniiiiostekli 

7. Werd 
— 

6. Wci Sund 
Merton 

10. Kapl'isch 
— 

13. Wei forst 
— 

12. Pirgkach 
14. Ogklug 

— 

Slovensko Ime 

Graščina G radac 
Vranovtiöi1 

(Pred Otokom)* 
Cerovoe3 

Zastava4 

(Nad jamo) 6 

Voi na vas" 
Minelja vas7 

{Volčja vas)8 

C; rin* 
Priimosiek10 

Otok» 
Podzemelj'* 

(Sv. Martin) 1 3 

Kapljišče» 
dvomljivo1 5 

Boršt1« 
dvomljivo" 
dvomijiivo18 

Okljuka1» 
Hrib*0 

Popisanih gospodarstev 

kme
tije 

— 
16 

5 
4 

11 

4 
2 
1 
5 
1 
2 

U 
8 

4 
3 
t 
2 
3 
5 
1 
7 

1. 1923 

po-
druž-
nikl 

— 
2 

— 
— 
— 

--
— 
— 

4 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—~ 

drugi 

1 
— 

— 
— 
— 

— 
'— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 

1. 1527 

kme
tije 

— 
16 

3 
5 
8 

3 

1 
2 

15 

7 
2 

2 

12 
3 

" To bi bilo najbolje izvetdljiivo v zvezi z objavo dbeh popisov, ki bi 
bilu vsekakor koristna. Ob tem bi bilo traba tudii zavzeti stališče do trditev 
o lUvoru prebivalstvu in do luvoinov argumentacije, ki jdh vsebuje razprava 
N. zVwpaiiiiea, Imena rodbin, domov hi naseliij kot pomožni rini za zgodovino 
migracij 1er «ekoliko belokranjskih -primerov, Zborniik Etnografskog muzeja 
u Beogradu 1901—1951, Beograd 1953, str. 343—347. 
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Ime kruju pu opisu 
1. ШЗ I. 1527 

Slovensko Ime Popisanih gospodarstev 
1. 1523 1. 1527 

Vor (lem 
pnwfeldt 
Strteklowitz 
Kallic 
Odemsperg (cl.) 
Der kirchon 
pauern 
Das Iiiiinignrisch 
grayt zw Cosstll 
Viwiersass vor 
Grat« 

II. Streklowtz 

W Vn.de rsass 
vor Gral/. 

dvomljiivo21 

Štrekljevec2 2 

Kal 2 ' 
Gol iše24 

cerkve™ 
kmetje 2 5 

dvomljivo8 ' 
Pod ružniki pod 
G redeem2 9 

kme
tije 

1 
4 
5 

17 

2 
19 

P°" kme-
druž- drugI K , H I 
nikl u ] e 

— — 10 

\4 

1" 

— 1" 

Skuipaj 

Skupaj popisanih gospodarstev 

14? 22 

171 

106 

106 

Opombe: Krajii se razvraču jo v glitwnum v trti vočje skupiine, loi so spo-
znuvne predvsem v popisu i/. I. I ^ i . Prva skupinu obsega vasi na levem 
lm<gu Luluiinjc in okrog Ünnoinlju. kjer so bili podložniki graščine Gradac 
precej ira/, ti re soni i. Druga skupina obsega vasi meid Luihimjo itn Kolpo, kjer 
je i'inela graščinu »AiIno /jelo sernjemo posest. V tretjo skupino je štelo nekaj 
podlo/mikov, ki j tli je tnibu inajibr/. vwinoma iskati severovzhodno od Seimiča. 

1 Južno od Gradca na lovc.m bregu Luliinje. 
a Po ziuporodju inuštiraiiiijn ninna /ло/.е z Otokom db Kolpi; kra j je treba 

iskati seviiro/.uhodino od l.aluiinje. 
a Verjetno Cerovce mod Seiničem im Metliko, vendar je bil mogoče t uda 

kje öl) l.ahinjii. 
4 Nu. levem brogli Laihinje. 
8 Pri Otoku ob Kolpi je kraj Na jamah, kjer je bilo ugotovljeno rimsko 

grobiücc. Vendar tu najlbrz ne (,'re za tu kraj, teimvoč za neke druge jame 
1гнч1 Zastavo itn Vojno vasjo. 

Črnomlju. 

i'emclu 

' Mud Semičem liin Črnomljem. . . . . . . 
" I/, »volk« lin »vuk« je i'/, vedenti li već krajevnih imen v Beli krajini, 
ur je težko dolooiti. katera Voleju vas 
• Pni Gradcu med Lahitiijo ,tii Kolpo. 

Kolpe. 

je tu miiSljuna. 

"> Oh sotočju Lahiiinje in 
" (>l> Kolpi. 
13 hiiirnn vas. 
i a Farna cerkev v Podzemlju. 
w Pri Podzemlju. 
" Verjetno kuku kmetija ali zaselek pni Podzemlju. 
'* Da sta Saud MariguTethin in Wei forst iktentiona, dokazuje skladmost 

imen kmečkih gospodar j tsv po ipopisih 1. \">2^ in P527. Gre torej za Boršt 
pri Podzemlju. 

17 Dobesedno Nova zastava, monda na nusprotneim brogli Zastave. 
1 8 Mordia kako krajiwno limie, i/,v<iik)iio i>/. Breze. 
10 Južno od Gradca, oib desivenn bregu Lnliinje. 
s o Pni Nožnom dolu mod Seimičenn in Metliko. 
8 1 Predpolje, Prod njivami: najbrž ime kake na samem ležeče kmetije. 
22 Severovzhodno od Semičn. 
" Blizu štrekljovea. 
8 4 Nopos-redno južno od Štrekljevcu: verndar ta lokalizacija ni prav go

tova, ker je tu v novejšem času bila le ona kmetija, po popisu dez 1523 pa 
jih je bilo kar 17 ihn gire za skoraj najmočnejšo izmed vseh popisanih skupin. 
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" Brw. /.«lo podmlmiih loknliuili anni iz lokulii/.mija no bo mogoča. 
" D<«besd.iio: Ogrski rovt (nlà In«) pni Kostolii: morda ÌMV.V im Kostcl-

skwn. . . . . , 
17 Med »drugimi« je vnesen mliinn'r, kor nii jasno, ali ga je šteti med 

kmete ali med podružnike. 
IB Gre iza današnje naselje Gradac. 

T a b e l a II 

POVZETEK POPISOV PO GOSPODARSTVIH IN RAZMERJU 
DRUŽINSKEGA CI.ANA DO DRUŽINSKEGA POGLAVARJA 

Kraj (gl. Tab. I.) 

G macina Gradac, 
služinoad . . . 

Vranov toi . . . . 

Prod Otokom . . 

Corovec 

Znsluvii 

Nad jamo . . . . 

Vojna vns . . . . 
Miheljn vas . . . 
Volčja vas . . 
Grm 

P rum os tok . . . 

Otok 

Podzemelj . . . 
Sv. Martin . . . 

kiiplj.išče . . . 

Usuigurhoff . . 
Borst 

Ni'wsutzunig . . 
Prrgkach . . . 

. . 1524 
1524 1 

' 1527 
1524 
1527 
1525 
1527" 
1524 

" 1527 
1525 

' * i 527" 
. . 1525 
. . 1525 
. . 1525 

1523 
' ' 1527 

1524 
* " 1527 

1524 
' ' 1527" 
. . 1524 

1525 
" ' 1527' 

1524 
" " 1527 
. . 1524 

1525 
1527 

. . 1525 
1525 

' 1527 

Družtn-
> ski po- > > 
S glavarji u S ó S 
1 I ' 1 Z-aï 
M * si i i !i 3 i t № 
0 B *) N a и S 0 B Q Q и 
t _ _ _ _ _ _ 4 1 2 7 

18 J5J 2__15_ _4 2 1 1 t l 1 4.1 
16 "Tï Г Ï4 1 1 2 2 — — 36 
J 4 t_ J - - - - - - 9_ 
3 3 " - - i' - - 1 1 1 — 9 
4 4 — 4_ — — 1 — — — 4 
5 4 1 4 "— — — — — — 9 

11 1 0 1 10 4 1 3 — — _— 29^ 
8 7 1 7 - " l ì 2 ' " - ~- 19 
4 3 J 3 J — — — — — 8 

' • * - i " _ ' • • ? " _ ' _ _ 1 - - 7 

2 2 — 2 — — — — — — 4 
1 1 - i _ - - 1 - - 3 
9 8 1 8 2 — — — — — 19 
1 1 — 1 1 - — — - - 3 

1 1 - 1 - - - 1 - - 3 
2 2 — 2 — — — — — — 4 

~2 2 — 2 • — — — — 4 
14 14 — 14__ 1 1 — 2 1 — 55_ 
15 14 1 14 Г — — 2 1 — 33 
8 8 — 8 2 — t — — — 19 
4 4 — 4 - — — — — — 8 
7 6 1 6 — i — 2 — — 16 
3 3 -_ _ 3 _ - _ - - 1 - - ? 

" 2 " "2"""—" '2 — — — — — — 4 
1 i _ _ _ _ i _ _ _ 2 
2 2 — 2 — — — — — — 4 

"2 2 — 2 ~~̂ - — — — — — 4~ 
4 3 — 2 — — — — — — 5 
5 5 _— 3 2 — — 1 — — 11 

12 12 — " 11 — "— — 2 — — 25 
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S; 
s TJ 

â 
W 

o 
Ü 

oru 
ski 

17.1П-
po-

glnvnrjl 

2 
o 

s 

X 
M 
C 
41 

> 
5 

M > 
a 

S« Sa 

> o 
C 
m 

3 
a 

Bip 

a * Ì 
Krnj (gl. Tab. I.) | g | | | | t | | | 

S Q a co, 
to 

1523 
3 
6 
t 
4 

— 

1 

— 

— 

—. 

2 

— 

— 

_ _ _ 

1 — — 

— — — 

3 
6 

14 
3 
8 

Okljuka 
J 1527 3 3 

Hrib 1523 7 6 
Vor denn |Miwfeldt . . . 1523 l 1 
S.rekljevec J « 5 _ _ 4 4 

1527 10 10 — 10 — — — 1 — — 21 
Kai 1523 5 5 — 5 1' — — — — — i l 
Colise 1523 17 l(> 1 16 1 1 — — — — 35 
Cerkveni kmetje . . . 1523 2 2 2 — — — — — — 4 
Dus hiinguriseh grevt 

7.11 Cosstll . . . . . 1523 21 21 — 20 1 — 1 — — — 43 
1323 15 |3 2 — — — — — — — 15^ 
1527 17 15 2 — — — "—" "— — — 172 

1523 17ls 15«) 10 140_2_0 5 10 U 3 3 561 

1527 106 04 7 82 2 3 4 14 2 — 213 

Gradac, pod ružni k i 

Skiiipiij 

Opombe: ' Mud moškimi gospodinu-jii 'ini vištet ipoidnižiiik-vaški pastir, ker 
je. štel v pmdizadnji koloimi. — г Pri I Hi padruzuiiikili so bili obakrat popisani 
sibilio dirnizinski pogin voirai. — " Slovilo gospodurstov je za 2 večje od seštevka 
moških in žemskiMi družinskih 'poglavarjev, ker niod temi nista všteta sama 
grusäinn nm podnižuiiik-vaški pastir. 

l a h e I a lil 

DRUŽINSKI SIvSIAV PREBIVALSTVA 
v odstolk'ili od eelotu-egu prebivalstva, br<w podiružmiik'ov pred graščino Gradac 1 

Moški gospodarji 
7-e.nske kol družinske poginvurke . . . 
Žene gospodarjev 
Sinovi 
Hčere 
Drugi sorodniki družiinskogu pogluvurju 
Iltttpri 
Dekle 
Drugi v delovnem rtiramer j u 
Skinpuj v delovnem ruzimerju 

100.0 100,0 
1 Ti so tu izipiiščetim, kor popisu navajata pri njiih le družinske poglavarje 

iu ihii všlelje teh podru m\ i kov ne dajalo prave podobe. Pri njiih gre tudi za 
neagrurno zaposleno prebivalstvo, UHM 11 um ko naj Ibi tabela zajela predvsem 
prtyvlnduj'oeo zvirst gospodarstev. 

8 Graščinska služiinčad je všteta. 
5 Graščinska služinčaid ni všletu. 
Strukturu je torej po obeli popisih zelo podobna, le da je 1. 1527 občutno 

padlo število sinov, zato pa se je dvignilo štovilo hlapcev pni kmetih. 

21\ 

1523 

42,2 
2,3 

40,4 
5.8 
1,4 
2.9 

(5.2) 
(0.0) 

(0,0) 
5* 

1527 

42,8 
2,5 

42 
1 
1,5 
2 

(7,2) 
(1.0) 
( - ) 

8,2» 



Z u s u in m c m f a s s u n g 

DIEKRA1NISCHEN STEUKRBRWTU.IGUNGEN FUR DIE JAHRE I W 
UNI) 1̂ 27 UND DIE BEVÖI.KERUNGSVERZEKT1N1SSE DER HERRSCHAFT 

GRADAC AUS DIESEN JAHREN 

Г. Nachdem dior Landesfürst bereits dun Jahre 1523 neben eleni Landes-
niifgdbote und anstatt dor Gültenstcuer für einige BevölkerumgssctaclHen auch 
dite Besteuerung »nach vermuten« im Aussicht genommen hatte, bedeutete 
seine Laindtagspropositlion für 1523 (die eigentlich für drei Jahre gemeint 
war) einen bedeutenden Schiritt weiter iin dieser Richtung. Unter dem P ™ c k 

der nnch (»nor länigeren Fmedenszc.it wieder zu erwartenden Türkeneinfalle 
wurde die BewiHigumg seitens der K rainer Stände — doch пит für ein Jahr 

unter Carnigen Bedingungen verhältnismässig raseli erteilt. Dadurch kam 
eine (von Mensii für Steiermark nicht erwähnte) Eamdessteaier zustande, in 
der verschiedene Bemessumgsigruinidlagen vereinigt waren, um möglichst breite 
Bovölkerunigssch'iehton lilrrom Stand uinid ihrer Steuerkraft gemäß steri er -
mällig zu erfassen. Die Vermögenssteuer (vom »Wert«), der u. a. auch We-rt-
gegeiistünMle unici Gewerl>e unterworfen waren, die Einkommensteuer von 
bodiensteten Personen, diie mit der Vermögenssteuer komibuwerte Klassen-
stcuer und die roine. jedoch sozial klassifizierte Kopfsteuer traten dabei 
offensichtlich teils alternativ, teils kumulativ auf. Um diie roichlich kom
plizierte Besteuerung, deren Einizelheiten im slowenischen Text wiederge-
gciben sind, durchzuführen, mull ten diie Steuerpflichtigen je nach soziial und 
geographisch bedingtem Einheiten /ungleich nuit den Angaben über ihr Ver
mögen verzeichnet werden. Es ist zwar fraglich, ob die Besteuerung in der 
vorgesehenen Form diurehgeführt wurde, sie bleibt jedoch ,in zwei Hinsichten 
von Bedeutung: sie zeugt von frühen Versuchen einer stark differenzierten 
Steuertechnik iimd sie hat zuimiimdest einigerorts zur Entstehung von Bevol-
keruiiigsverzoichiiMssen 'geführt. 

Nachdem mun in den folgenden Jahren zur globalen Steuerbewilligiing 
zurückgekehrt war, wuimde für das Jahr 1527 nochmals cline kombinierte Steuer 
als »gemeiner Pfennig« bewilligt, wobeii àie K rainer Bewilligung —- die von 
der steierischen etwas differierte — den Schwerpunkt auf die Kopfsteuer 
verlegte. 

II. Unter den Verzeichnissen, diie zu Besloueriingszwecken 1525 unci 1527 
angelegt wurden, sind ums bisher nur jene Tür die Herrschaft Gradac JU 
Weiflkrain bekannt geworden. Auf lilvrcr Grundlage wurden die vorne wiedcr-
gegebenen drei Tabellen zusammengestellt. — Tabelle 1. enthält die Obéraient 
der beschriebenen Wirtschaftseinheiten (Buuornhöfe, Keuschen usw.). deren 
Anzahl 1523 insgesamt 17t betruig, während sie 1527 auf 'insgesamt 106 fiel. — 
Tabelle II. bietet eine numerische Übersicht der verzeichneten erwachsenen 
(zu den Sakramenten abgelassenem) Personen. 3<>| im Jahre 1523 bzw. 213 rm 
labre 1527. Dabei wurden lim der Tabelle diie verzeichneten Personen je nach 
ihrer Stelluimg lin der Farmi lie um terseli ioden; so gab es z. B. 1523 insgesamt 
15<) .maniiiliiehe Familionoberhäuiptcr. vier Jahre später 99. — Tabelle III. gilbt 
den perzentuellen Anteil verschiedener Familiienmiitgliedcr wieder. Es ergibt 
sich aus ihr, dal) der Anteil zwischen 1523 und 1527 grölitenteils gleichblicb. 
aulier ibei den Söhnen, deren Anteil von 5,8 auf 1 °/o fiel und 1x4 den Dienst
boten, deren Anteil von 5 auf 8,2 stieg, obwohl 1523 die Bediensteten am 
Schloli .mitgezählt waren, 1527 jedoch nicht. Es dürfte sich hier um den 
ersten unmittelbaren uinid statistisch unterstützten Reweis für das Vorhanden
sein bäuerlicher Dienstboten auf slowenischem Gebiet handeln. 

Die Voronögons-bescbrei'bumg von 1523 (limi Jahre 1527 war sie nicht vor
gesehen) reebnete offensichtlich den Wert des Buiieniigrmndes und der Möbel 
nicht ein. So ist im angegebenen Wert hauiplsäehlich der Wert des Viehes 
zu ersehen. Auf den Bauern gründen, .bei denen kein Wert angegeben ist. 
durfte es nur einige Hauipt Kleinvieh gegeben halben. Sonst wird der Wert 
in sehr verscbiodieneii Zahlen bis zu tOO Gulden angegeben. Rechnet man 
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für 4 (liildnti «-S'il llaiipl G m l h i d i , wären lieiisifielswc-ise in den Dörfern Otok 
und l'od/.emHj von 5 liis 12 llnui|>t GroHviioh auf oi'iion Grund zu Schätzen. 
Jedenfalls gnib es zwischen den Dörfern irnd tltin oim'zclnem Gründen erheb
liche Vennögcinsuntorsehiede. 

Beiide Verzeichnisse stimmen chuniin ÜIHUTTO, elafi dit; Anzahl erwachsener 
Personen amf eiinen Gramul durdischiiiittlich sehr gering war (1523: 2.25: 
1527: 2.20). Die Kiimder starben demnach SCIIT jiniig (»tier sic gründeten sich 
sehr bald ciimc selbständige E.vistcivz. 

Die itntortämigen Gründe der Herrschaft lagen um südlichen Slowenien. 
das besonders stark von dan Türke/neimfällen heimgesucht wurde. Das Ver-
zeiichnis vom 1523 entstand naoh eiimem 20-jähriigon Waffenstillstand, das zweite 
nach einer Reihe der heftigstem Einfalle. Die Folgen: Das Verzeichnis von 
1527 enthält niUT noch umg. ä/a der Anzahl der 1523 veiweiichnetem Bauern-
griinde: von den Eitmfällen betroffene Gründe wurden nämlich nicht ver
zeichnet. Spürbarer als auf die Gründe scheinen» sieh 'die Einfälle auf die 
.Bevölkerung ausgewirkt v.u halben, dun auch bei den 1527 verzeichneten 
Gründen grollemteils neue Namen u.uftreton; die Einifaälle hatten demnach 
raselieieii Regenerierung durch sehr junge Eheleute führte. Dabei ist es 
bezeichnend, dail im Jahre 1523 liinimierhiiin einige Familien mehr als drei er
wachsene Mitglieder zählten. 1537 «ber mur noch eine. 
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J o ž e K ö r o p e c 

OB URBARJU GOSPOSCINK SLIVNICE PRT MARIBORU 
IZ LETA 1608 

Na južnem vznožju vzhodnega Pohorja so se javljali ljudje od 
mlajše kamene dobe dalje. Gostota naseljenosti in promet sta naraščala 
do krize v rimskem imperiju. V okolici Slivnice so velika (bronasto-
dobna?) gomila v Morju, ilirskokeltsko gradišče Postela, rimske najdbe 
na Bel na vi; tudi Slivnica sama ni brez predslovenskih prič. Preko sliv-
niškega sveta je bila Celcin povezana s severom. V teh za prebivanje 
prijaznih krajih so se naselili Slovenci že ob svojem prihodu v alpski 
svet. V nemirnih časih do X. stoletja je sprejemalo Pohorje, kot že prej 
večkrat, ubežnike iz nižin. Na hribu nad sedanjo slivniško graščino je 
bilo gradišče (1443 »Burg«. 1541 »ßiu-gstall«).1 

Ko so se proti sredi druge polovice X. stoletja Ogri morali odreči 
oblasti nad južnimi slovenskimi pokrajinami zahodno od osrednjih Slo
venskih goric, se je v ogrskem sosedstvu izoblikovala Dravska krajina 
Študij kasnejših gospošein v teh predelih pokaže zelo močne pozicije 
dravskih krajiščnikpv. Razen ptujske zemlje salzburških nadškofov so 
krajiščniki imeli v lasti skoraj vso zemljo v krajini. V južnem delu te 
in takšne krajine so oglejski palriarhi izpeljali po sredini XI. stoletja 
farno organizacijo.8 Slivnica in Hoče, komaj tri kilometre vsaksebi, sta 
morali biti močnejši naselitveni jedri v tem prostoru in le zato so se 
odločili patriarhi, da zgrade cerkvi kot p rafani i središči ob meji svojega 
(.bmočja prav tu. »Pleteninasto ornjimentiko, s katero so bili okrašen, 
okviri vrat in pregraje v cerkvah, so prinesli v naše dežele najbrže prav 
kamnoseki iz Italije.« Tako razlaga Bogo Grafenauer tudi odlomek s 
pleteninasto ornamentike iz Slivnice pri Mariboru.3 

Leta 1146 je patriarh odstopil dravskemu krajiščniku Bernardu 
Spanheimu in njegovi ženi na osnovi zamenjave med drugim tudi do
smrtno dve tretjini desetine v slivniški prafari.4 Pravico do takšne de
setine so vendarle dedovali še Bernardovi nasledniki v oblasti in tako 
je dobival štajerski vojvoda po zapisu babenberškega urbarja (pred 
1227) iz slivniške in hočke prafare 80 mernikov (modius) pšenice, 420 

1 Archaeologtische Karte von Jugoslnvien, Blatt Rogatec. 1939. 14, 56—57, 
77—79. — Varstvo s-pomeurikov IX. 1962—1964. 153. 170. — Albert Starzer, Die 
laiulesfiirstlichua l .eheu.. . , Beiträge zur K. st. GQ. XXXII, 1902, 261-263. 

3 Milko Kos, Zgodovtina Slweincw ll>35, 162. 
3 Mogu (JrafeuwMier, Zgodovina slovenskega naroda If. 1955, 33. — Varstvo 

s|>omemkov Vili, 1961-1962. 158, 159;. IX, 1962—1964, 241. 
4 Franc Kos, Gradivo IV, 1915, št. 222. 
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mernikov rži, 700 mernikov ovsa, 2 tovora (carrada) vina, 2 posodi (re-
detnper) medu, 60 jagnjet in 400 piščet. V mernik je šlo 157.5 litrov, v 
posodo 104,% litrov in v tovoru je bilo 525 litrov. 5 O s t a l o tret j ino desetine 
je prav i loma dobival sl ivniški ž u p a n v svoji p r a f a r i . Višina desetin, 
do kater ih je imel žički samostan prav ico (od že od prvega štajerskega 
vojvode dal je in od p a t r i a r h a 1247 v Rogozi, Podovi in v obojih R a c a h , 
ni z n a n a . 6 P o teh deset inskih n a v e d b a h bi pr ide la l i v sl ivniški p r a f a r i 
letno vsaj okoli 600 mernikov pšenice, p e t k r a t toliko rži, d e v e t k r a t toliko 
ovsa, 15 tovorov vina, 15 posod m e d u in imeli 450 jagnjet t e r 3000 piščet 
p r i r a s t k a . V b a b e n b e r š k e m urbar ju se je prv ič pojavi la O r e h o v a vas 
(Ohressendorf) . 7 

Vnovič je p a t r i a r h posegel v zgodovino Slivnice, ko je podel i l 1245 
njeno p r a f a r o z vsemi dohodki in p r a v i c a m i ob opoziciji ž u p n i k a ko
maj ro jenemu ženskemu samostanu v Sf uxlenicah.8 Zato so si žički 
menihi h i t ro zajamčili 1247 že omenjeno desetino. Iz istega vzroka se 
je že 1249 zmanjša lo ozemlje p r a ž u p n i j c , ko se je iz nje izločila novo 
nasta la spodnjepolskavska fara in k m a l u za njo še d r u g e v zahodni 
polovici. P r a v t a k o je pr iš lo samostanu v dobro do menjave ozemelj 
med s l ivniškim in konj iškim ž u p n i k o m 1251 tako, d a j e oddala Slivnica 
Konjicam Tinje in Venčcsl za Studenice, Pol jčane in Lapor je . S tem 
nastali razmej i tveni spor so rešili šele letu 1335. Že 1249 je bilo t r e b a 
tudi k o n k r e t n o in na d r o b n o uredit i odnose med p a t r i a r h o m , a r h i d i a k o -
noin, ž u p n i k o m in njegovimi vikarji. 9 

Zgled nezadovol jnega in upornega ž u p n i k a iz 1245 (naslonil se je 
celo na p r o t i p a p e š k e g a cesarja) so posnemuli mnogi njegovi nas ledniki . 
Skozi poldrugo stoletje se je viieinal oster spor med s tudenišk imi pr io-
rieaini in s l ivniškimi ž u p n i k i in vedno le z a r a d i zemeljskih dobr in. 
Posredovati so moral i visoki in najvišji cerkveni dostojanstveniki, celo 
sam p a p e ž . 1 0 Sl ivniškim ž u p n i k o m 1 1 je uspevalo o b d r ž a t i zase velik 

* Allons üapsch, Die lundesfürstlichen Gesamturbare der Steiermark, 
l'MO. 23. — Robert Baravalie. Zur G. der st. Masse I. ZHVS XXIX, 1935, 34—35, 
70, 81—82. — J. Zahn, St. Urkinndemibuch Ш, 1903, št. 12. 

» Krane Kos, Gruidivo V. 1928, št. 674. 
7 Allons Dopseh, n. d.. 16. 
" 'Krame Kos. Gradivo V. 1«>28, št. 870. 
0 Ignac Orožen, Das Bisthmn . . . I. 1875. 142—144. — Andr. Jantisch, Topo-

gruiphisch-statistischcs I<ex*kon, 1885, 850. — J. Zahn, St. Urkrnidonbuch III, 
1903, št. "59, 102. 

10 I.istinti 2049 e, 2074 e, Štujeirski deželni arhiv (= Sda) v Gradcu. — 
A Hier t Muehar. G. St. V, 1850. 191. 507. 402—403; VI. 1859, 165; VII, 1864, 51. — 
J. Zaihn, St. Urkunxtambuch III. 1903. št. 115, 195. — Heinrich Appelt - Gerhard 
Pfersehv, St. Urkumkirtbuch IV, 1960, št. 126. 

" L i s t i n e 1745 t. 2049 e. 2079 e. 2964 d. Sda. — Shivniiiška listina za leto 1525. 
Pokrajinski arhiv v ^ Mariboru. — Imcmiskn cenitev sliviïiske župnije 154-2 
do 1544, Šdn. — ('url Schmutz, Historisch Topographisches Lexikon von Stever-
mnrk 111, 1822. 490. — Alburl Muehar. G. St. V, 1850, 402—405; VI, 1859, 235. — 
Ijjniu: Orožen, n. d., 448, 459—460. — Andr. Jiaimisoh, m. d., 831. — J. Zahn, St. 
Urkundombireh III. 1903, št. 32, 39. — Josip Gruden, Samostan Studen ice v pro
testantski dubi, CZN V, 1908. 164—165. — Avguštin Stegenšek, Konjiška deka-
uija, 1909, 44. — Franc Kos. Gradavo IV. 1915, št. 540; V. 1928, št. 870. — Hein
rich Appelt - Gerhard Pforscliy, .n. d., št. 126. 
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tlel dohodkov, seveda v škodo samostanu. Ztipnikovo imenje je zajemalo 
1542 poleg župnišča iit cerkvenih dohodkov 10 njiv, 8 travnikov, 4 
podložni.ške družine v slivniških domeih in še podložniško družino na 
3 pustih domcili (1399 so to bile 3 hübe) v Kremeniku.1 2 

Zc zgodaj se je začelo oblikovati v Slivnici tudi jedro zemljiške 
gospoščinc. Za vlade vojvode Otokarja Pfemysla je dobivala mariborska 
dežel noknežja gospoščina iz Slivnice le 15 gorninskih veder (po 34, 44 
litrov) vina in proti koncu XIII. stoletja le še od 3 sogornikov po pol 
vedra (urna) gornine. Slivniška gospoščina, le posredno deželnoknežja, 
je morala od začetka XIII. stoletja že živeti in prejemati dajatve od 
podložnikov. Oslujala je skozi stoletja fevd deželnih knezov, katerih 
posesti v Hadizelu, Sestdobah, Greti in Orehovi vasi so jo tudi skoraj 
povsem obdajale.13 Prvič je gospoščina jasneje stopila na zgodovinsko 
svetlo 1428, ko je tu v dvoru (hol) živel plemič Friderik Kleli in gospo-
dovul podložnikom na 4 hubah in 24 domcili. Friderik je pridobil od 
konjiške gospoščine na meji slovenjebistriške zemlje Klopce s 13 po
sestmi.14 Ime, oblika naselja in poljska parcelucija označujejo Klopce 
prav iako kot Slivnico za zelo staro slovensko naselbino. Mimogrede so 
bile Klopce prvič omenjene 1310 z nemškim imenom »Pegk« (Bänke-
klopi). Leta 1443 je bilo slovensko ime popačeno zapisano »Klagken«, 
1541 celo »Tlakhcu« (Pirchegger je kraj narobe lokaliziral v namišljeni 
Brunndorf pri Slivnici), a 1542 zopet v ponemčeni obliki »Penckdorf*. 
V bistriški rojstni knjigi je bilo 1640 zapisano Klopze.15 (Hitlerjevi 
Nemci ponemčenu imenu niso našli, zato so vas imenovali Klopza.) 
Slivniška gospoščina je izvrševala nad svojimi podložniki že tudi nižje 
sodne pravice. Leta 1451 je dobil Friderik Kleli z zamenjavo od žičke 
kmiuzije med drugim hübe pri Mariboru.1 6 Friderikov sin Martin, ki 
je razen Slivnici vladul še Gromberku, Zbelpvemu in Keblju ter Bistrici 
pri Fiirstenfeldu, je doživljul v Slivnici turška in ogrska pustošenja 
in zalo tudi živel v varnejšem Gromberku.1 7 Martinu je sledil 1492 pol
brat Ivun in dobil za njim poleg Slivnice in Gromberku med drugim 
se -štiri in pol liechtensteinskc fevdne hübe v Rancali na Pohorju.18 

Med letoma 1483 in 1498 je bil za oskrbnika v radeijski gospoščini 
Hrvat Jurij Kolonič, vmes 1494 tudi v Vuzenici.19 Po 1498 je nasledil 

12 Imenjska ccnmteiv slivniiiške župnije 1543—1544, Šda. — Albert Muchar, 
G. St. Vil, 1864, 67. 

19 Alftans Dapsolj. n. d., 117, 272. — Robert Baravalle, Zur G. der st. 
Masse I, ZFIVS, XXIX. 1955, 82. — H. Pirrcliegger, Die Herrschaft Marburg, 
ZIIVS XLIII. 1952, 17. 

" Albert Starzer, n. tl.. 261— 263. 
IS Listina 1735 a, Stlu. — Imcmiska cerai t (w sliiviniške gospoščime 1542, Šda. 

— Albort Starzer, n. d., 261. — Hans Pirehegger, Die Untersteiermark 
1962, 118. 

»• Albert Muohar. G. S. Vil, 1864, 361. 
" Albert Stanzer, n. ti., 261. -- Hans Pirseheggen, Dde Untersteiermark..., 

1962, 122. 
'" Georg Goth. Urkiumleii Kegestun, Mitih. HVS XI, 1862, 257. — Albert 

Mueliar, G. St. VUI, 1867. 179. 
,B Ferdliuiaiwl Hiischoff, Urkiiiiiiileii-Rogestcm, BKSGQ XIII, 1876,116.— Hans 

l'i rcli egger. Die Untersteiennark ..., 1962, 118, 166. 
• 
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Ivana Kleha in se naselil v obnovl jenem sl ivniškem dvoru. P o Jurijevi 
smrti je vodila gospoščino neknj časa v korist otrok njihova mat i Bar
baru. 2 0 Sledil ji je najpre j sin l l icronim in za tem Mart in, k i t u d i ni 
doživel lurškegu p o h o d a skozi Slivnico 1532.21 O p u s t o š e n o gospoščino 
je obnavl ja l Sei l r id. lud i Juri jev sin (1541).22 

Reformaci jskih kal i so se ba l i v Slivnici že 1528, ko je kato l i ška 
cerkvena vizitaci ja ugotovila t u dokajšnjo moro verske mlačnost i . V 
drug i polovici XVI. stoletja sta bi la s l ivniška p lemiča F e r d i n a n d Kolonie 
(1564—1573) in A d a m Kolonie (1588—1608) vneta l u t e r a n a . T u d i stu
dentski samostan je o d p a d a l od katol ičanstva . V t a k š n e m ozračju je 
uskočil celo s l ivniški ž u p n i k med l u t e r a n e in bil poročen (1569—1570). 
k o je prolirelori i iaci jska komisija razruš i la 1600 luteransko be tnavsko 
cerkev, je A d a m Kolonič poslal njenega luteranskega p r e d i k a n t a v 
zaščito v rački grad, sam p a n u d i l gostoljubje in varstvo b e t n a v s k e m u 
učitel ju. 2 3 

Leta 1541 je s l ivniška fevdna gospoščina obsegala p o zastarelem 
seznamu dvor pr i gradišču, p u s t i dvor p o d cerkvijo, v inograd n a d dvo
rom, gozd pri gradišču, gozd »Kruegl« in gozd Brdo, ka terega del je bil 
spremenjen v vinograd, 3 r ibnike, sodno oblast, mlin (župnikov mlin 
v Slivnici je omenjen že 1252) in 19 domcev v vaseh Zgornja in Spodnja 
Slivnica ter 9 h u b in 3 domec v Klopcah. 2 2 Imenjski p o p i s nas lednjega 
leta je bil zgovornejši. F e v d n i del s l ivniške gospoščine so sestavljali dvor, 
obdan z zidom in vodnim j a r k o m , v inograd n a grajskem h r i b u p r i dvoru, 
2 gozda »Kruegl«, gozd B r d a ali C r e t a s potokom, novi v inograd, 13 
ribnikov, od tega eden n a spodnjem polju, t r a v n i k p o d vasjo, t r a v n i k 
pod r ibnikom, njive p r i dvoru med ml inom in pod gradiščem, 21 pod
ložniških posesti, gosti lna, mlin in 10 dninar jev, n e k a t e r i h z druž ino v 
Slivnici, 19 sogornikov v »Neupergu«, 9 sogomikov v »Pa i rpachu« p r i 
Slivnici ter vinograd in 8 podložnikov posesti v Koreni. V a lodia lnem 
delu je bilo 7 podložniških posesti, 12 sogornikov in r ibnik n a Klopcah, 
vinograd p r i F r a n a i , 6 podložnišk ih posesti v Hotin j i vasi (tu sta imela 
večino podložnikov žički samostan in konj i ška gospoščina), vinograd^ v 
*Pairpncl i«. 43 sogornikov v G a b r n i k u in Gl ivn iku, vinograd v Limbušu, 
vinograd v Vinarjih, hišo z vrtom v M a r i b o r u tor 5 podložniških po
sesti, v inograd in 13 sogornikov v Košakih. 8 4 

Iz anal ize virov od XV. d o XVII. stoletja izhaja jo nas lednja spozna
nja. Sl ivniška gospoščina je bila deželnoknežja posest, ki so j o dobivali 

8 a l'ViMÜ'naml Biiscthoff, n. d., 133—154. — Franz Bichler, Landschaftliche 
Steuerregister des lo. Jahrhunderts, Mi t toil ungern des St. Landesarchirves VIII, 
1958, 62. - Haus Bkrchogger, LMe Unterstaierniark. . . , 1%2, 118. 

8> Albert Mtichar. G. St. Vili, 186T, 382. — Arthur Stemwemter, Sule-
luan II. vor Marburg, Jahresbericht d . . . Gymnasiums in Marburg, 1887, 11. 
— Albert Sturzer, >n. d., 262—263. — Franz Pliichler, n. d., 62. 

8 8 Albert Stanzor, n. d., 262—263. 
8 3 Unbuir sliiviiiiiiške gospošćine 1608, Stia. — Ignac Orožen, n. d., 321, 339, 

448 — Aiidr. Jaiuiseh, n. d., 830. — J. Loserth, Die steiierisćhe Religions-
imcifliealmn, BKSGQ XX.V1I. 1896, 12, 33. — Johanna Loserth, Bericht über die 
Ergebnisse.. . , BKSGQ XXXVI, 1908, 41. — Josip Gruden, «. d„ 164—165. 

" lineilijsko eeimiitev slivraiSke gospoäöine 1542, Sdu. 
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dedno v fevd za Klelii uskoški Koloniči. uboji so vezali na gospoščino 
še svoje alodialno imetje. Središče razpršene gospoščine s približno 50 
revnejšimi podložniki je bilo v dvoru. Podložnik je premogel do 8 svinj, 
10 glav goveje živine in par konj. V Slivnici in še v bolj hribovitih 
klopcah so podložniki zaslužili na prometni glavni cesti. Le redke vesti 
kažejo iiu skromno ovčerejo. Že sredi XYI. stoletja so gojili ajdo. Bogato 
so bili založeni z vinom, ki ga je prinašalo 8 dominikalnih vinogradov 
in blizu 100 sogornikov. Vinogradniška kultura je osvajala nove površine. 
Obširno ribogojstvo je računalo z bližnjim mariborskim trgom. Na 
podeželju so delovali tkalec, čevljar, mlinar, gostilničar in mesar v 
Slivnici, tkulec v Koreni, čevljar in krojač v Hotinji vasi in na Klopcah 
1er kovač in čevljur v Framu. V gospoščinskih vaseh so živeli domačini 
po večini z jasnimi slovenskimi poimenovanji (proces nastajanja pri
imkov še ni bil končan) pod vodstvom svojih županov. Med domačine 
so se pomešali Tnjč in Kranjc v Slivnici, Turek, Vezjak, Hrovat in 
Kranjca v Hotinji vasi ter Korošec v Košakih. Vaško revščino je pred-
stuvljulo 10 dninarjev v Slivnici.*2-24,2S 

Aduni Kolonič je lezel v dolgove. Pri Ivanu Frideriku Herbersteinu 
v sosednjem Pohorskem dvoru si je sposodil 10 000 goldinarjev na 1 5 % 
obresti. Herborstein je vložil tožbo proti Koloniču zaradi neporavnanih 
dolgov in 1605 mu je bila zato odločena slivniška gospoščina, seveda 
z zahtevo po doplačilu razlike med njeno večjo vrednostjo in dolgom. 
Prenos gospoščine so pravno uredili 1608 s pogodbo in ji priključili 
gospoščinski urbar.2 8 

V dominikalncin fevdnem delu gospoščine so bili iz dvora nastala 
graščina z vodnim jarkom in ziduuo kletjo, pristava, hlev, 3 sadovnjaki, 
•J. vrtu, 3 mlini (eden med njimi s 3 kamni), stope, sodišče, lovska pra-
\icu. vinograd nu grajskem hribu nad graščino, kos vinograda pri gra
ščini, hrastov gozd »Krucgl«, hrastov in bukov gozd Brda, hrastov log 
med Kačami in Frumom, velik vinograd »Neuperg« nad graščino, 14 
\clikili in več manjših ribnikov (med njimi sta bila dva že spremenjena 
\ travnik iu eden v njivo), vinograd v Spodnji Koreni,, viničarija z 
zidano kletjo, vinogradom in sadovnjakom v Framu kot gornina pod 
11 umsko gospoščino in 2 vinograda v Rošpohu kot gornina radvanjske 
gospoščine. V rustikalni fevdni del so šteli 18 podložniških posesti in 
posebej 4 travnike, 3 njive in gostilno v Slivnici ter 7 podložnikov v 
Koreni. V fevdnem delu je še bilo 21 sogornikov v sNeupergui, 15 so
gornikov v »Pairpachu«, 37 sogornikov, njiva, sadovnjak in novine na 
grajskem hribu. V ulodiulncm delu je dominikalno lastnino predstavljal 
hrastov log v Klopcah, velik vinograd »Pairpaćh« pri graščini, velik 
vinograd v Vinarjih, vinograd v Košakih in hiša z vrtom v Mariboru, 
rustikalno posest 8 podložniških družin, pušča, posebej njiva in 2 gostača 
na Klopcah, 4 podložniki in travnik v Framu, 8 podložnikov v Hotinji 
vasi, 4 podložniške enote in travnik v Orehovi vasi, 5 podložnikov v 
Košakih ter slednjič gornina 13 sogornikov in 2 njivi na Klopcah, 46 
sogornikov v Gabrniku in Glivniku ter 19 sogornikov v Košakih. Gospo-

s» Prevzemna pogodb» z urbarjem sUviviškc gospoščine 1608, Sda. 
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ščinn je št« imelu p ru vico «lo v i c i n e in snopue desetine od pšenice, rži in 
tiv.su nu Klopcah in do vinske deset ine nti Klopcah, v » N e u p c r g i u , >Pair-
puchu« in nu gra jskem hribu, ( lospoščiuu sc jo od srede XYI. stoletja 
povečala zu viiiogrude na grajskem hribu in R o š p o h u ter podložnike 
v Franil i in Orehov i vasi. iNovi so bili v urbar ju tudi grašč insk i sadov
njaki, vriti, mlini, s tope in nekuj r ibnikov ter prece j v inogradov. P u š č 
s l ivniška gosposka skora jda ni poznula . 

Podložniki so oddajal i p r a v d o v denar ju od 35 do 160 kra jcar jev (za 
' 20 krajcarjev se je dobilo okoli 5 kg govedine), 1 do 4 k o p u n e , i do 8 

kokoši in 10 do 40 jajc. N a Klopcah je oddaja l podložnik še p o 2 k o r c a 
(korec na Klopcah — 26,' 24 litra) prosa . V F r a m u je oddaja l podložnik 
okoli 10 krajcarjev p r a v d e , o korcev (korec — 39,26 l i tra) pšenice, 6 
korcev ovsu, pol korca zdroba, 2 kokoši in 10 jajc. V K o š a k i h in Koreni 
so poznal i s l ivniški podložniki le da ja tve v denar ju. Polovica 150 sogor-
nikov je da ja la do 1 vedra gornine, p r e k o 3 vedra (do 14 veder) 21 sogor-
nikov, ostali pa vmesne količine. V vedro je šlo 19,68 l i tra in le n a Klop-
eiih 26,65 litru. Tuji podložniki iz Frulliti in Šestdob, ki so se okoriščal i s 
s l ivniškimi gozdovi, so dajal i zato p o 4 korce ovsa, 2 kokoši in 2 dni 
žetve (Fruinčuni) ali največ kozliča, 2 k o p u n a al i 3 d n i žetve (Sest-
dobčani) . Na r a č u n visoke desetine je pobi ra la gospoščina od š t a r t i n a 
(525 litrov) vedro (26,65 l i tra), le na K l o p c a h p o 2 vedri. Vsi podložnik i 
so bili prost i saje. 8 8 

«• Hubert Baruvitlle, Zur G. (1er st. Musse I. ZHVS XXIX, 1935, 81; II, ZHVS 
XXX. IO Vi, "3, 40. 141. 154. — VT. Mensi, Zur Geschichte der P r e i s e . . . , ZHVS 
XXIX. 1935, 104. 

IHK IIKHKSCIIAI'T SLIVNICA BEI MARIBOR 1608 

'/ u s u in in c u f u s s u n g 

Die ( lege nul von Slivnica list seit dem Neolitluikiini besiedelt. Durch den 
Ort führte eiiiie mimische Strasse. Der erste slawische befestigte Kern ist 
niif (leim Sihlollber-g über doni Ilorrschaftsgübäudie entstanden. Am Ende desi 
11. Jlwlts. ist «lie stärkere Siedlung in Slivnica mit .ihrer Kirche zu einer 
llrpfarre geworden. Seit der Eimgliederiiiiig der Unpfurre 'in den Kirchengebiet 
des Klosters SlirtliMMce (1245) wurde ihr Umfang rasch und stark vermindert 
und auch die (Jrundlierrseluifl (Irr Pfarre wur seitdem sehr arm. Die Herr
schaft Sii Mirica ist als ein denn l.undesfiirst zugehörendes Beuiefiduim — rund-
licriini vom luiidesfUTStliehe.il Gcibiet unigobeii — spätestens am Anfang des 
13. Hulls, entstunden, über etwus jiiohr ist über sie erst seit dem Anfang 
dos'15. Jhdls. bekan.nl. Die llorrscliuiff wur nicht geschlossen und eines 
kleineren Umfang*. Obzwnr sie Imi den Türkcuwinfällen und dem Kriege 
mit Ungarn gelitten hat, gab es in ihr fust keine Wüstungen. Als ihre Inhaber 
sintl vimi Kloeh (142S—1493) und Kollomiiseh (seit 1497) bekannt. Adam von 
Kollonitsch mutite am Anfang des IT. Jhdts. die Herrschaft den Herberstei-
uerii verkaufen. 

16 Zgodovinski časopis J 4 | 



I M e 1 d 11 a P i v e e - S t e 1 è 

PROBLEM ILIRSKEGA ARHIVA 

Arhitmlije Ilirskih propine (1809—1813) tvorijo po svojih nahaja
liščih štiri skupine. 

Prva skupina se nahaja v pariških arhivih, Narodnem arhivu, 
Arhivu zunanjega ministrstva, Zgodovinskem arhivu vojnega ministrstva, 
katerim se pridruži Mestna biblioteka v Clmtillonu-sur-Seine z Mar-
niontovim arhivom. To je korespondenca ilirske vlade v Ljubljani, ki je 
prihajala med življenjsko dobo Ilirskih provinc na centralno francosko 
vlado v Parizu, posamezne resorne ministre in cesarja Napoleona samega. 

Druga skupina je izbor najvažnejših dokumentov ilirske vlade, 
evakuiran jeseni 1813 ob umiku 1'rancoske armade in uprave iz Ilirije. 
V glavnem je to korespondenca intendantov in subdelegatov z general
nim guvernerjem, generalnim intendantom in general nun justičnim komi
sarjem. Kje se pu ta evakuirani arhiv nahaja, to je v naslovu označeni 
problem, o katerem bomo pozneje podrobno govorili. 

Tretja skupina obsega urilivulije, ki so 1813 po evakuiranem izboru 
ostali v Iliriji in sicer v krajih, kiso bili sedeži intendane in subdelegacij. 
To je korespondenca intendantov in subdelegatov z župani in drugimi 
družbenimi orgunii ter se nahaja v slovenskih, hrvatskih in dalmatinskih 
državnih pa tudi v mestnih arhivih, saj je ilirski teritorij zahodni del 
Jugoslavije. 

Četrto skupino pa tvorijo urlìi vuli je o Ilirskih provincah v arhivih 
sosednih držav, Avstrije in Italije, katerim moramo še dodati angleške 
tirhivc v Londonu. 

V prvi, tretji in četrti skupini bomo podali le sumaričen oris, izčrpno 
pu obdelali drugo skupino. Dodali bomo tudi arhivske inventarje, kjer 
obstujujo, in avtorje, ki so v večjih publikacijah omenjene arhive upo
rabljali. 

Ilirske arhivalije v pariških arhivih se nahajajo v:Archives Natio
nales, predvsem v serijah F ^ ò l - F ^ O , F ' , F " , F12, F") , AF"*, AF™ 
in BB; Archives des Affaires étrangères, v serijah Correspondence po
litique in Mémoires et Documents, Fonds divers; Archives historiques de 
la Guerre, v serijah Reconnaissances in Justice militaire.1 

1 État sommaire par séries des documents conservés aux Archives natio
nales, Paris 1891. — inventaire soaninaire des Archives du département des 
Affaires étrangères. Correspondance ipolitiiique I, Paris 1903. — Inventarire 
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Gradivo pariških arhivov so uporabili v svojih delih o celotni Iliriji 
ali o katerem njenem delu naslednji — v kronološkem redu navedeni — 
avtorji: Paul Pisani, La Dalmatie de 1797 u 1815, Paris 1893 (AN, AE, 
G);1 P. Boppe, La Croatie militaire (1809-1813), Paris-Nancy 1900 (AN, 
G); Bogumil Vošnjak, Ustava in uprava ilirskih dežel 1809—1813, Ljub
ljana 1910 (AN); Melitta Pivcc-Stelè, La vie économique des Provincee 
lllyriennes 1809—1813, Paris 1930 (AN, AE, G); Fran Zwitter, Socialni 
in gospodarski problemi Ilirskih provinc, Ljubljana 1932, GMS, 13 in Les 
origines de l'Illyrisme politique et la création des Provinces lllyriennes, 
Paris 1933 (AN, AE, G); Guido Saba, Regesto dei documenti riguardanti 
Trieste e l'Istria durante il periodo napoleonico esistenti negli archivi 
di Parigi, Trieste 1953 (AN, AE). 

Arhiv, ki ga je zapustil maršal Marmont svojemu rojstnemu kraju 
Châtillonsur-Seine, je hranjen v tamošnji Bibliothèque municipale. Bil 
je sicer nekaj let v Vojnem arhivu v Parizu, odkoder ga je pa občina 
zopet reklamirala. Ima med fascikli o drugih delovnih področjih Mar-
monta 26 fasciklov z akti Ilirskih provinc, ki pa so, žal, le sumarično 
urejeni, večinoma ne predmetno ne kronološko.8 Marmontov arhiv so 
uporabili P. Boppe, M. Pivec-Stelè, Fr. Zwitter. Ker je v pariških in 
domačih arhivih pretežno zastopana Ilirija po organizacijskem dekretu 
15. aprila 1811, Marmontov arhiv pa predstavlja dobo pred tem datu
mom, je posebno obžalovati, da je arhiv v 1.1963 še v istem neurejenem 
stanju kakor v i . 1924. 

Med domačimi arhivi, nastalimi v upravnih središčih ilirskega teri
torija, moramo najprej omenjati arhive glavnega mesta Ilirije, Ljubljane. 

Bivši Deželni arhiv, z 21 knjigami in fascikli ilirske dobe in bivši 
Vladni (Gubernijski) arhiv s 26 fascikli sta postala del 1. 1945 ustanov
ljenega Državnega arhiva Slovenije, ki pa je v decembru 1961 še prejel 
kot rezultat 15. septembra 1961 doseženega jugoslovansko-italijanskega 
sporazuma o restituciji arhivalij po principu provenience od Držav
nega arhiva v Trstu (Archivio storico di Trieste) poleg 50 fasciklov aktov 
avstrijskega Kraljestva Ilirije 101 fascikel aktov Ilirskih provinc. 
(Atti dell'epoca francese).4 O tej obsežni in važni pridobitvi bomo go-

soiramatire des Archives du département des Affaires étrangères. Mémoires et 
documents. Fonds ttwers, Panis 1892. — Inventaire sommaire des Archives 
historiques (Archives rniodernes), Paris 1905. — Catalogue général des manus
crits des Bibliothèques publiques de France, par Loins Tuetay, Archives de 
la Guerre Ü, 111, Paris 1930. — Novejše izdaje rim dodatka naso navedeni, 
ker ne prinašajo novega gradiva o Iliriji. 

s Kratice: AN = Archives nationales, AE = Archives des Affaires étran
gères, G = Archives historiques de la Guerre. C = Cas — GMS = Glasnik 
Muzejskega društva za Slovenijo, JIČ = Jugoslovanski istoriski časopis, ZC =* 
=• Zgodovinski časopis. 

* Les manuscrits relatifs à l'histoire de la révolution et de l'empire dans 
les bibliothèques publiques des départements, Paris 1913, 159. — Melitta Pivec, 
lUyrioa v Chùtillanu-sur-Seine, Ljubljana 1924, C 19, 24—26. — Andrija Lai-
nović, Arhivski materijal za istori j ц naših naroda u Satijonu na Soni, Skopje 
1963, Codéèen zbornik 15, 41—49. 

* Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS, Ljubljana 1960, 23, 
39—61. — Milko Kos, Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslavija izročene arhi-
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vorili pri obravnavanju druse skupine. Deželni in Vladni arhiv obsegata 
v glavnem korespondenco kranjskih intendaniov. uporabili so ju P. Pi
sani, H. Costa, A. Dimitz. M. Pivoc-Stelè. 

Mestni arhiv ljubljanski je imel ok. 30 fasciklov aktov ilirske dobe, 
korespondenco med kranjskim intendantom in ljubljanskim županom, 
pod naslovom Francoska doba. po preureditvi arhiva pa pod novima 
signaturama.5 To arhi valno gradivo je kot arhivar uredil Anton Aškerc, 
ki je iz njega črpal snov za več člankov, uporabili so ga tudi P. Pisani, 
B. Vošnjak. M. Pivec-Stelè. 

O starih ljubljanskih arhivih pravi sicer francoski arhivar Charles 
Schmidt, da nimajo mnogo važnih dokumentov za francosko zgodovino 
in knr je, je že zubeležil P. Pisani;» za domačo zgodovino pa sta prav 
ta dva arhiva dalu gradivo za prve in potem številne članke o ilirski 
dobi. prej ko je kot prvi B. Vošnjak pritegnil francoske arhive. 

Škofijski arhio ljubljanski nudi 4 fascikle ilirskih aktov, izključno 
gradivo z. ljubljanskih fakultet (Picoles centrales) za 1809— 1S13. 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani pa hrani v svojem 
rokopisnem oddelku 4 knjige in 4 fascikle korespondence generalnega 
inšpektorja ilirskega šolstva, in redko kompletno zbirko ilirskega urad
nega lista Télégraphe Officiel, ki ima skoraj vrednost arhivskega gra
diva. 

Obojno gradivo je uporabil Janko Polec, poslednje Janko Tavzes. 
Télégraphe Officiel pa Đorcto Samardžić.7 

Med arhivi ilirskih intendane in subdelegaci je popolnoma uničen 
iirhio koroške intendance v Beljaku, ki je postal žrtev požara mesta v 
vojnih dogodkih 1813. 

Deželni arhio D Gorici (Archivio provinciale) je bolj bogat za sta
rejšo dobo, vendar hrani nekaj fasciklov za ilirsko dobo,8 iz katerih je 
črpal Carlo Luigi Bozzo za svoje delo: Ottocento Goriziano I: Gorizia 
nell'età napoleonica, Gorizia 1929. 

Arhio Dolenjskega muzeja o Nooem mestu ima v 5 fasciklih lepo 
kronološko urejeni fond: Obdobje Ilirskih provinc, v glavnem korespon
denca med intendantom (do 1811) potem subdelega tom v Novem mestu 
in županom.9 

value Ljubljana 1961. 7.C 15. 197-190. - Jože Мабек. Građa koju je Državni 
arhiv Slivvoroiie «preuzeo .i« Državno« adiiva ti Trstu, Beo«rad 1962, Arlurvist 
12. 160—161. Vodnik цм) arhitvih Slovemije. ljubljena 1965, 50 

s Cei olirai :iiiiwntur -mestnega arluiiva ljubljanskoga. Ljii ibljana 19 *>, 54. — 
Se ivi j Vilfan, 60 let Mestnega arhiva 1 j ubi jamskega. Ljubljana 1959. 104. 

* Haipport sur un »vovago d'archives« (Suasse. Allomagme, Autnohe-
Honigrùe). Besancon 1900, Ëxlr. dm »Biilbliogiraiplie moderne« 1900, no. 1,38. 

7 Melitta Pivec, Illyrica v .državni liiicejski knjižnicu, Ljubljana 192b, 
OMS 7/8. 53-54. — j . Polec. Ljubljansko višje šolstvo v «preteklosti. Ljubljana 
Jf>29. — J, Tavzes, Slovensku «preporod «pod Francozi, Ljubljana 1929. — D.ba-
niardaić. Motivi formiranja iiliirskii.li «provincija i položaj Marmonta kao 
generalno« guvernera. Sarajevo 1957, GadKnjak «pra,vnog fakulteta u baira-
jevu 5. 333-360. , , „ . , . - • j 

« Melitta Pivec-Stelè, Bibliographie critique <le 1 hust arre économique des 
Provinces illvniiemnes, Paris 19M), LXllI. 

9 Janko Jare, Poročilo o arhivu. Ljubljana 1937, 69—74. 
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Zgodovinski arhiv na Reki (Historijski arhiv н Rijvci). sedežu 
subdelegncijo zn Civilno Hrvatsko, hrani zanimive akte iz ilirske dobe,10 

kakor je že pokazala študija Danila Klena: Privredno stanje Rijeke 
n doba Ilirije, Zagreb 1959. Gradivo Mestnega arhiva je izčrpal Gio
vanni Kobler v: Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, 
l ì , III, Fiume 18%. 

Mestni arhio v Karlovcu (Gradski arhiv), sedežu intendanta za 
Civilno Hrvatsko in uprave Vojne Krajine (Croatie militaire), ima 44 
fasciklov ilirske dobe, del korespondence intendantov z županom in del 
korespondence polkovnikov hrvatskih regimentov, manjka pa del in
tendantske korespondence in vsi vojaški dokumenti.11 To gradivo so 
uporabili B. Vošnjak. M. Pivec-Stelè in Radoslav Lopašić: Karlovac. 
Zagreb 1879. (Karlovški mestni arhiv je zdaj hranjen v Državnem arhivu 
v Zagrebu.) 

Državni arhiv v Zadru, sedežu intendance za Dalmacijo, hrani iz
redno lepo urejeno obsežno skupino »Spisi francuske vladavine«,12 ki 
obsega spise intendance, policije in drugih resorov uprave. 

Državni arhiv v Dubrovniku, sedežu intendance za Dubrovnik, ima 
obsežen fond »Acta Gallica«,13 ki ga je izčrpno uporabil, ravno tako 
kot zadrške dokumente, P. Pisani, 

Tudi Državni arhio o Kotoru, sedežu subdelegacije, nudi akte ilir
ske dobe,14 «porabile so jih številne študije v Godišnjaku Pomorskog 
muzeja u Kotoru 4 (1955), 7 (1958), 8 (1959), 10 (1962). 

Važni Državni arhiv o Trstu (Archivio di stato, zdaj Archivio sto
rico di Trieste), sedežu intendance za Istro, je hranil v sklopu tržaškega 
nnmestniškega arhiva (Statthaltcreiarchiv) obsežno skupino ilirskih 
aklov,'8 o katerih bomo govorili pri obravnavanju naše druge skupine 
arhivov. 

Med arhivi držav, ki so bile sosede Napoleonove Ilirije, moramo 
na prvem mestu omenjati avstrijske arhive na Dunaju. 

Državni arhiv (Haus- Hof- u. Staatsarchiv) hrani posebno v seriji 
Kaiser Franz Akten ob reorganizaciji Ilirskih provine v Kraljestvo Ilirijo 
važne dokumente za francosko Ilirijo. Arhiv dvorne komore (Hofkammer-
nrchiv) hrani v skupini Litorale-Commerz predvsem gradivo za ilirsko-
levantinsko trgovino. Arhiv notranjega ministrstva (Archiv des Ministe
riums des Innern) je hranil začasno arhiv tržaškega namestništva, o 
katerem smo že govorili, ima pa tudi druge ilirske akte, katere je ome-

10 Opéi inventar Državnog arluiva u Riijcci. Beograd 1954, Arhivist 1. 
Dodatak I. X~XIT. 

" M. Pivec-Stelè, Btb biographie orifciquc 1ЛХ—LX. 
18 Dinko Foretić, Kratak historijat i opći inventar Državnog arhiva u 

Zadru, Beogirad 1955, Arhiviist 2, Dodatak III. XXXVI—XXXVIII. 
13 Prtjegled stanja fonidova, zbirke a skupima Držaivmog arhiva u Dubrov

niku na dan 22. travmja 1955, Beograd 1955, Arhiktist 2, Dodatak IV, LXXII. 
14 Inventar Državnog arhiva u Kotoru, Beograd 1958, 1959, Arhivist 6, ?, 

Dodatak X, XI. 
11 Felice Perroni, Irovontouiio generale delle ouirte conservate nel R. Ar-

cliiivio di stato ài Trieste e nella Se/.ionc d'archliviio dii stato di Fiume con note 
storicò-archiiviistiche, Trieste 1955, 41. 
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nil že citirani Cli. Schmidt (37). Priključeni policijski arhiv pa je zgorel 
1927. Arhiv vojnega ministrstvu (Kriegsarchiv) je imel poročila tistih 6 
regimentov Vojne krujine, ki so tvorili Croatie militaire, pa so bila eli
minirana, ostali so samo »Referatsblätter«. Dokumente Državnega arhiva, 
Arhiva notranjega ministrstva in Arhiva vojnega ministrstva je uporabil 
P. Pisani, Državni arhiv in Arhiv notranjega ministrstva J. Polec v 
svojem delu Kraljestvo Ilirija I. Ljubljana 1925, vse 4 avstrijske arhive 
pa M. Pivec-Stelè. Arhiva v Graz« in Celovcu imata le malo gradiva o 
Ilirskih provincah.18 

Državni arhiv v Zagrebu je v posesti 29 fasciklov »Acta Gallica«, 
prejetih 1818 iz Karlovca, večinoma sodni in notarialni akti za Civilno 
Hrvatsko. In še 1882 je našel neki vojak pri nekem trgovcu na Reki 
nekaj ilirskih aktov, ki so potem prišli v Državni arhiv.1 7 

Za Italijo bi prišla predvsem v poštev Državna arhiva v Benetkah 
in v Milanu (Archivio di stato), slednji hrani majhno število ilirskih 
aktov.18 

Z ozirom na francosko-angleško vojno na Jadranu in na obalah 
Ilirije se nahaja gotovo gradivo za Ilirske province v londonskih arhivih, 
ki pa so tozadevno še malo pregledani. Zanimiv dokaz je zanimiva 
študija Ivana Avakumovića, ki pojasnjuje akcije reškega veletrgovca 
A. L. Adamiča na podlagi aktov londonskega Board of Trade.1» 

Pravi problem ilirskega arhiva je v zvezi z 1813 evakuiranim arhi
vom. Prvi, ki je trčil na ta problem, je B. Vošnjak. V svoji pravni študiji 
Ustava in uprava Ilirskih dežel citira pismo zadnjega generalnega gu
vernerja Fouchća Napoleonu 13. oktobra 1813, da nobena blagajna ni 
padla v roke sovražnikov in da so vsi arhivi tako centralne uprave 
kakor intenduntov rešeni, citira pisma zadnjega generalnega intendanta 
Chabrola notranjemu ministru 13., 17.. 29. septembra, 6. okt., 19. novem
bra in pride do zaključka, da so arhivi iz Ljubljane preko Trsta in 
Gorice prišli do Parme, potem pa zgine vsaka sled. Informiral se je v 
Parmi in Milanu, pa brez uspehu. In tako je od 1910 naprej obveljalo 
mnenje, da se je evakuirani ilirski nrhiv zgubil v Severni Italiji.20 

To mnenje je bilo še podkrepljeno, ko sem pri svojem delu o konti
nentalni blokadi v Iliriji, La vie économique des Provinces Illyriennes, 
naletela še na nekatera dodatna poročila, pismo Chabrola 3. novembra, 
da je vzel del aktov s seboj v Painno, del pa pustil v Benetkah, pismo 
inženirja Galloisa 9. oktobra, da je s svojim arhivom prišel v Piacenzo, 
reklamacije ilirskega arhiva po avstrijski vladi 26. januarja 1815, 20. 

'" Das Haus-, Hof- IIIMI Staatsarchiv INI Wieai, Wàon 1920, 10. — Inventar 
des Wiieiier Hofkanvmeirarchivs. Wiiein 1051, 59. — Iroventar des allgemeinen 
Archivs des Mtniistewmms des luuiuern, Wiem 1909, 94. — Inventar des Kriegs-
nrollivs, Wiein 1953, I, 132. — M. Pliivec-Stelè, Biibliograiphiic critique LUI—LV. 

17 Aemiliijam Luszowslci, Historia et 'praesens status archivi regnorum 
Chroaliae, Slavoniiae et Dalmatiiae Zagraihiae. Zagrahiae 1900, 24. —Josip 
Biitnrac. Driwvnii arhiv u Zagrübu, Zajrrtìb 1952, Historijski zbornik 5, 398. 

'" M. l'i'vec-Stelè, BdlbliinigTfliphie critique LX11I. 
'» An K'uise-de (in the Continental system in the lllyrian Provinces, Re

print from (lie Journal of economic life. Summer 1954. 
*> AN, r'lE 61; fl. Vodnjak, Listava .i» uipraiva 16. II. 
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februarja 1816 in v avgustu 1818, ki so vedno dobile odgovor, da ga ni 
v pariških arhivih.1 1 

V decembru 1961 v Ljubljani iz Trsta prevzeti obširni fond je ta
koj sprožil vprašanje:*a\i je morda to tisti evakuirani dozdevno zgub
ljeni ilirski arhiv, ki se je morda pozneje vrnil v Trst? Prej ko bomo 
poskušali na to odgovoriti, hočemo še enkrat, bolj podrobno kakor je 
v navednih delih, zasledovati beg ilirskega arhiva 1813 iz Ilirije, potem 
pa podati zgodovino fonda tržaškega namestništva in njegova usodna 
potovanja. 

Ko se je 1813 vojaški položaj tako razvil, da je bilo že glavno mesto 
Ilirije, Ljubljana, v nevarnosti, se je sedež ilirske vlade začasno prestavil 
v Trst, generalni guverner in generalni intendant sta bila od 25. avgusta 
tam, arhive in blagajne pa so že 18. avgusta tja prepeljali. Ko je bil že 
Trst obkoljen, je bila generalna intendance prenesena v Gorico, ko je 
pa tudi položaj Gorice postal nesiguren, je Chabrol predlagal, da bi 
arhive poslali v trdnjavo Palma nuova. Civilni uradniki so dobili po
velje, da gredo v Treviso ali v Benetke, generalni guverner je zapustil 
Gorico in šel v Udine, Chabrol bi moral napraviti isto, pa je ostal še v 
Gorici radi evakuacije arhivov. Finančni arhivi in tisti del arhivov ge
neralne intendance, katere so mogli spraviti na prtljažne vozove, so bili 
že v trdnjavi Palma nuova. Ostale arhive so z neverjetno težavo spra
vili na desni breg Soče, pa do takrat ni bilo mogoče dobiti zanje trans
portnih sredstev, ker so ta bila absorbirana za evakuacijo bolnišnic, 
ranjencev, municije in živeža.8* 

V oktobru sta bila generalni guverner in generalni intendant v Be
netkah, ilirski funkcionarji že v Parmi, del arhivov generalne intendance 
je bil deponiran v Palma nuova, del je že prišel v Benetke, za drugi 
del se je pričakoval, da bo kmalu prišel.*» Ko je pa francoska armada 
zapustila Sočo, potem Piave in šla nazaj do Adiže, je Chabrol predvidel, 
da bo ta umik povzročil pretrganje komunikacij za Benetke, in je 
prosil generalnega guvernerja, da bi v Piacenzo poslali vse ilirske admi
nistrativne arhive. Generalni guverner pa je sodil, da taka odločba ne 
bi smela biti izdana brez ukaza podkralja Evgena, ki more le sam pre
soditi važnost političnih motivov, ki so morda diktirali bivanje centralne 
ilirske vlade v Benetkah. Kljub temu je smatral Chabrol za svojo dolž
nost, da pošlje v Parmo arhive finančnih uradov in direkcije pošte, 
funkcionarji poslednje so odšli preko Legnago v Mentovo. Ker je moral 
sam hitro odpotovati, je moral pustiti v Benetkah velik del arhivov 
generalne intendance, oni bi bili v veliki nevarnosti na približno šest-
iedenskem potovanju po Pudu, izpostavljeni poplavam in drugim do
godkom. Napravil je izbor najbolj važnega iz arhiva računovodstva 
blagajnika in ga vzel s seboj na barko, ki ga je peljala v Ferrerò. Vse 
druge ceste so bile že pretrgane, Chabrolova družina sama je komaj 

" AN, AFiv 1068, FIE 61, P i 364; M. Pivec-Stelè, Bibliographie critique 
Xl.VU. XLVIll. 

8S AN. Fus 61, pismu Chahrola: Trst, 31'. avgusta, Gorica, 17., 24., 29. sep
tembra, 6. oktobra. 

» AN, AFiE 61, pismo Chn'brola. Benetke 23. oktobra. 
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prišla v Mntilovo. C h a b r o l jo kotiral /. izjavo, chi so mu no more očitati 
pomanjkan je providnost i , kor so hi In tti višja povelja. 2 4 

V P a r m i oziroma že v T u r i m i , k a m o r j ih je dir igiral generalni gu
verner, so jo potem končala odisoja i l irskih funkcionarjev, k a t e r i m jo. 
na predlog Clmbrolu 2 \ novembra Napoleonov dekret 7. d e c e m b r a do
volil odhod ali v P a r i z ali d rugam. 2 5 Končajo se p a t u d i poroči la o odi-
soji ilirskih arhivov 1813. L a h k o p a že tu rečemo, da če je bi lo k a j 
rešeno, jo bilo po zaslugi izredno Chabro lovc vestnosti. 

Na Cltabrola, ki je postal po k o n č a n i službi v Iliri ji pre fekt v 
l.yonu in pozneje prišel v notranjo ministrstvo v P a r i z u , se je vedno 
obrnila francoska v lada za informacijo, če pr i avstri jskih rek lamaci jah 
ilirskih arhivov v Hôtel« Soiibiso ničesar niso našli. P r v a rek lamaci ja 
Љ. j a n u a r j a 181'S se je nanaša la na celotni ilirski a d m i n i s t r a t i v n i arhiv . 
Cliubrolovega odgovora, ki hi bil t a k o važen, p a žal ni. V e n d a r je moral 
biti negativen, ker je 20. februarja sledila nova reklamaci ja, to pot 
glede arhiva in tendance v Karlovcu. N a t o je Chabro l odgovoril 16. 
apr i la , da so je informiral in zvedel, da je ta jnik kar lovške i n t e n d a n c e . 
Marschal l . namesto d a bi n a p r a v i l izbor najbol j p o m e m b n i h aktov, vse 
spravi l v vel ikanske sode, katero so poljuli do Roke. Ko je bi la R e k a 
hitro e v a k u i r a n a , so. »kakor pravijo«, ostali ti sodi na javnem trgu 
in bili prevzeli od nekega trgovca. (Spomnimo se na vojaka, ki je 1882 
našel ilirsko a k t e pr i reškem trgovcu!) C h a b r o l doda prav i lno, da ima 
avstri jska vlada zeluj sama možnosti, d a dobiva informacije. P o d o b n o 
negativen rezul tat je imela rek lamaci ja 1818.2e 

Morda ludi ni odveč, da tu omenjamo, da so vojni dogodki 18П 
lahko uničili arhival i je in situ, k a k o r poroča za Rovinj B e r n a r d o Be-
uiissi, da so Angleži p r i izkrcavunju 2. avgusta 18П ne samo sežgali 
ladjo v luki. temveč t u d i odnesli d o k u m e n t e iz uradov. 8 7 

O č i t a l i pa m o r a m o zdaj zgodovino fonda ilirskih aktov v t ržaškem 
Državnem arhivu (Archivio di stato, zdaj Archivio storico di Trieste). 
Omenja se v inventar j ih in zgodovinskih p r i k a z i h a rh iva kot del vlad
nih arhivov Trs ta . Istre in Gorice, od začetka 18. stoletja dalje, ki so 
tvorili arhiv t ržaškega namestn i š tva (Stat tha l tere iarchiv) . O d 1904 da
ljo jo nnincstiiišivo pred laga lo not ran jemu minis t ru na D u n a j u novo 
ureditev arhiva in posebno novo stavbo, ker s tara stavba, kjer se je 
nahajal arhiv, je bila določena zu razruši tev. Ker minis trs tvo teh predlo
gov ni sprejelo, je namesfništvo 21. avgusta 1906 pred laga lo prevoz 
svojega a rh iva do 1814 n a D u n a j v varstvo notranjega ministrstva, k a r 
je ministrstvo 29. septembra l"06 odredilo. O d 1906 do 1918 je bil v 
prit l ičju notranjega ministrs tva in žo omenjeni inventar a rh iva notra
njega ministrstva pravi o njem k r a t k o : »Wegen Mangels eines geeigne
ten Lokales sind diese im J a h r e 1906 übernommenen Akten noch nicht 
geordnet und aufgestellt.« P o končani prv i svetovni vojni je Ital i ja 

-' AN. ARV 1(X>8, pismo Clmbrolu. Bonotke \ novombra. 
» AN, 1'tE (>i, niismo Ohubrola. Parma 23. novembru. 
s« AN, F 3 ! % i . Podrobnosti reklamacij: M. ïWve-e-Stele, Bibliographie eni-

ti.pio Xl.ll. XLI11. 
" Bernardo Boiinssi, Storia dociiiiimiitata dd Hovmgno, Trieste 1888, 234. 
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1018 lu arhiv reklamirala po principu provenience in italijanska arhiv
ska komisija ga jo prevzela 1920. Od taikrBi do 1%1 je bil fond zopet 
v tržaškem arhivu." Uporabil ga je obširno Giovanni Quarantotto, 1 ne
sle e 1'lairia nell'età napoleonica, Firenze 1954, ki že opozarja na ža
lostno neurejeno stanje, usodno posledico usodnih potovanj. 

Tudi odiseja ilirskih aktov v arhivu tržaškega namestništva je to
rej dobro dokumentirana, ostane pa vrzel med 1814 in 1906. Ah so se, 
in kdaj, deloma v Parmo in Piacenzo dospeli in deloma v Benetkah ostali 
ilirski arhivi vrnili v Trst? Iz tiste prehodne dobe med koncem ilirskih 
provinc in ustanovitvijo avstrijskega kraljestva Ilirije imamo dopis 
ljubljanskega gubemija 22. avgusta 1815 na tržaški gubermj, kjer prosi, 
naj pošlje takoj v Ljubljano 3 zaboje in 5 sodov ilirskih aktov franco
skega konzulata v Benetkah, katere je beneški gubermj za Ljubljano 
poslal, ker pomanjkanje teh aktov neverjetno ovira ikvidacijo fran
coskih dolgov. Tisti akti, ki so potovali po morju, so dejansko prispeli 
v Ljubljano, ljubljanski gubernij se 13. septembra zahvaljuje tržaškemu 
guberniju.8» Drugih podatkov o pošiljanju aktov v teh letih m, in 
v tem slučaju gre za arhivalije določene za Ljubljano in ne za lrst. 

Bila je še sicer šibka možnost zvedeti, kdaj je prišel arhiv Ilirskih 
1>rovine v Trst. iz aktov prevzema in oddaje tržaškega namestniskega 
arhiva v notranjem ministrstvu na Dunaju. Pa administrativni akti arhi
va notranjega ministrstva (Judenplatz 11) so bili 1924 preneseni v ju-
stično palačo (Schmerlingplatz 10). kjer jih je požar 15. julija 192. 
uničil, med temi ludi akte prevzema (1906) in oddaje (1920) tržaškega 
numeslniškega arhiva.8 0 

Ker ni zadovoljivega odgovora na naše vprašanje ne v Trstu in ne 
na Dunaju, ostane nam kot tretja možnost notranji kriterij, anahza vse
bini' teh 101 fascikla. Označiti to vsebino pa ni lahka stvar, ker je 
pretežen del teh fasciklov v hudo neurejenem stanju: naslov in vsebina 
fasciklov se ne ujemala, ureditev ni ne kronološka ne predmetna, dopisi 
in priloge so ločeni, naslovi posameznih dosijejev so večino francoski 

ostanek prvotne francoske registrature —, naslovi fasciklov nemški — 
dediščina ureditve na namestništvu. Nered je nastal verjetno pri selitvi 
na Dunaj, pa tudi pri mikrofilmanju pred odhodom v Ljubljano, in 
spominja na stanje Murmontovega arhiva v Châtillonu-sur-Seme. Ven
dar se da, po mojem prvem sumaričnem pregledu in po metodičnem 
pregledu, ki je v Državnem arhivu poverjen višji arhivarki Majdi Smole, 
kot preddelo za novo katalogizacijo, reči naslednje: v glavnem je to 

88 Felice Pomami. GW A rendivi del Risorgimento nella Venezia Giulia 
(V- At« del X Congresso tenutosi in Trieste... 1922). Aquila degli Ab"1'2?1 

1923 Ì>1_2? — istii: Inventario generale delle earte conservate mei K. Archivio 
di Stato di Trieste e nella Sessione d'arehavio di Fiume con note storico-
lurohiivùsMche, Trieste 19 Vi. 10-14. 41. - isti: I/ArcliTviio di Stato in 1 neste 
(V- Ad Alessandro Lazio. Gli ardwvti di stato italiana. Miscellanea di studi 
storici li). Firenze 1«Ш, 291-29Г. 

ae A rchli'vùo storico di .Tniieste, fase. Dienst- und Amtssachen überhaupt 
IrtU und ÎSfS. št. 55. . . 

*> Ustna informacija: dr. Walter Goldnmgetr, sef Adimimftstrativnega arhiva 
(Wullnorstrusso 6a), 16. Xll. i % \ 
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korespondenca generalnega guvernerju, generalnega intendanta, inten-
dantov, subdelegatov in šefov posameznih panog uprave: sodstvo, šol
stvo, cerkvene zadeve, zdravstvo (posebno lazareti), pošta in ceste, 
plovbu in trgovina, rudniki in gozdovi, finančne zadeve (vse kategorije 
davkov, domene, curine, sol, lobuk. loterija), občinske, vojaške in poli
cijske zadeve, vse za 1809-1813. Večina aktov je iz intendane Istra. 
Civilna Hrvatska, Dalmacija in Dubrovnik, iz intendane Koroška in 
Kranjska zelo malo, preseneča bogato gradivo za Vojno krajino, ki ni 
bila civilna intendance. Akte za vse province Ilirije imamo le za pošto, 
policijo, loterijo in v korespondenci med generalnim guvernerjem, gene
ralnim intendantom in generalnim sekretarjem vlade. Upoštevati mo
ramo tudi, da je bil Trst zimska rezidenca generalnih guvernerjev Mar-
monta in Bertranda. 

Po vsem tem smemo roči, da je ta fond $oiovo del arhiva ilirske 
olude v Ljubljani, vendar ni ves arhiv, ker kje so akti intendane Ko
roška in Kranjska? Ali so izločeni ali izgubljeni? Vsilila se je misel, da 
so kranjske in koroške akte izbrali in izločili na Dunaju med 1906 in 
1918, pa temu nasprotuje že citirani podatek inventarja arhiva notra
njega ministrstva, da je tržaški namestniški arhiv radi pomanjkanja 
primernega prostora ostal nedotaknjen, in neurejen v pritličju mini
strstva. Tam ga je našla 1918 ilalijanska arhivska komisija in 1920 pre
peljala v Trst, kjer je v tamošnjem arhivu zopet ostal nedotaknjen in 
neurejen do 1961, ko so ilirske akte mikrofiliimli in izročili ljubljan
skemu Državnemu arhivu. 

C'y torej domneva načrtne izločitve kranjskih in koroških aktov 
ne pride v poštev. ali smemo domnevati, da so se ti zgubili? In s tem 
zopet prihajamo do vprašanja: odkod in kdaj se je evakuirani ilirski 
arhiv vrnil v Trst? Ker v publikacijah o tržaškem arhivu ni odgovora 
na lo, oslone le-ta možnost: pregledati vsakoletni prirastek tržaškega 
arhiva od 1814 do 1906.3« 

Poleg osnovnega problema pa se pojavita še doe oprašanji. Prvo 
je: ali se je navodilo generalnega intendanta za evakuacijo arhivov 
inlendanlov. subdelegatov in resornih šefov — točno besedilo tega po
ziva do zdaj ni znano, iz Chabrolovega poročila o Morschallu pa izhaja, 
da je moral ukazati evakuacijo izbora najvažnejših aktov — povsod 
izpolnilo oziroma moglo izpolniti, ker so vojni dogodki zdaj tu zdaj 
lum pretrgali prometne zveze po kopnem in po morju? Iz Chabrolovih 
poročil vemo, da je karlovšiki arhiv d'aspol do Reke in tam bil razpršen, 
da je inženir Gallois,'šef idrijskega rudnika, po prejetem povelju s 
svojim arhivom šel v Piacenzo. za beljaški arhiv vemo. da je zgorel 
1813, o drugih ilirskih administrativnih arhivih pa dozdaj nimamo do
ločenih podatkov. Obstaja možnost, da je del arhiva, ki bi moral biti 
evakuiran, ostal in situ in bil lako ohranjen: «aj številčno ti preostali 
domuči arhivi niso tako neznatni, kar se je pokazalo posebno pri pri-

" Usino informacija: dr. Laura Maria Jona, direktor Tržaškega zgodo
vinskega arhiva, 21. XII. 1%2. 
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p r a v i r u z z a v o l jubljanskoga 14amdnega muzeja »Napoleonove Il irske 
province« L 1964.M . 

D n i g o v p r a š a n j e p a je s ledeče: B. Vošnjak se je p r e d 1910 infor
miral o i l i rskih arhival i jah v P a r m i in Benetkah in dobil negativen 
odgovor: p o d o b n o sem jaz p r e d 1930 na svoje v p r a š a n j e v Milanu m 
Gorici dobi la odgovor o pičli posesti i l i rskih aktov. P a od t a k r a t je 
pre tek lo več kot 50 oziroma 30 let in ni izključeno, d a so t a k r a t se 
neure jene arh-ivalije ali nove p r i d o b i t v e pr i š le v evidenco. 8 3 

U r e d i t e v i l irskih fasciklov v D r ž a v n e m a r h i v u Slovenije bo omo
gočila p r i m e r j a v o vsebine teh fasciklov z n a v e d b a m i C h a b r o l a o zna
čaju e v a k u i r a n i h a rh ival ï j , p a tudi p r imer javo z i l irskim gradivom v 
d o m a č i h arhiv ih. Za popolno raz jasni tev postavl jenega p r o b l e m a p a 
mislim, d a je potrebno še dvoje: preg led vsakoletnega p r i r a s t k a t rza-
Škego zgodovinskega a rh iva od 1814 do 1906 in p o n o v n o iskanje infor
macij v a rh iv ih Severne Ital i je. Ker, č e p r a v evakui rani ilirski a rh iv po 
vrednosti d o k u m e n t o v ne doseže i l irskih d o k u m e n t o v v francoskih arhi
vih, je t o v e n d a r del dediščine naših I l i rskih provinc. 

R é s u m é 
LE PROBLEME DES ARCHIVES 1U,YRIENNES 

D'après les lieux où se trouvent les archives des Provinces Illyriennes. on 
peut distinjruer quatre groupes: les archives en France, à Paris et a Cna-
tillon-sur-Sciine (palpions Marmont), qui renferment la correspondance du 
gouvernement illvrien à l.julbljuna avoe le gouvernement central a f a n s ; les 
archives évucuécs à la retraite de 1«I3. qui représentent la correspondance 
du gouvernement lillyrion avec ses intendants et sulbdćlegues; les archives des 
chef-lieux adnHiiroistratifs des Provinces lllynienncs restées en place, qui 
oiuibrusscnt la correspondance dos intendants et suibdeleg-ues avec les maures 
et autres fonctionnaires, à Ljubljana. Trieste. Gorice, Noviomesto Rijeka. Kar
lovih, Zadar. Dubrovnik, Kotar, aujourd'hui dans les archives d Etat et Миш-
oipnlcs en Yougoslavie, dont la .partie occidentale représente le territoire des 
Provinces Ulvriennos; enfin les archives des pays voisins, de 1 Autruche, 
spécialement à Vuotino, et de l'Italie du Nord, auxquelles til faut joindre celles 
do Londres, <|uii contiennent documents concernant l l l l y n e . 

On a cru utile dïindiquor i t e chaque groupe d'archives les inventaires 
piiibliés el li-s publications plus .importantes (fui ont utilisé les documents de 
ics archives, ne donnant, cependant, qu'urne revue sommaire pourЧев archives 
du îniinie.r, troisième et (riiutrlième g.ronipc. mais urne étude detanllee des 
archives du second proupo. Car, s'il n'y a pas de difficultés on ce qui concerne 
les archives françaises, vougosluves et (italiennes, un g r a v e p r o b l e m e 
s. post- r e l a t i f a u x n r c h i v e s li 11 y ni e n n e s é v a c u é e s e n 1813. 

Depuis 1910. d'wprès les recherches fuites par R. Vošnjak pour son ouvrage 
.Constitution et wliniinislrutioii des Provinces lllvriennes*. on croyait ces 
archives dispersées et pondues duns l'Italie du Nord, et cette opiniion fut 
confirmée par les recherches faites avant 1930 par M. F»vec-Stele pour sa 
»Vie éoonom'imic des Provinces lllyriemnes*. Et voilà que. en décembre 1961, 
par suite de 1accord italo-youigoslave sur la restitution des fonds d'archives 

" H ranko Rciis-p, Zgodovinska iw.stava Napoleonove Ilirske province, 
Rcogrnd 1%?. JIC 2. 132-134. 

м Naivujum nui j lion pa znuòilon p ni mer: ko soni 1938 iiskala podatke o 
j . |. Pelle/nou v dunajskem Državnem urltivu. so rekli, da je ta popolnoma 
ue/.nan, pu du bodo iskali; drugi dan so nui izročili seznam 20 aktov o njem! 
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d'après lo p « ™ de provenance, les Archive« d'fitut de Ljubljana on reçu 
lesi Archives histtmquos do Trieste IQI fascicules de doouu^nts Шупе™, e 

ronliSS û Trieste'!' «-ôputées pendues, qui sont peut-être après 18П 

Pour répondre à celte question, l 'auteur étudie d'a/bord en détail les 
rapports consciencieux du dernier intendant général de lTllyrie, Chabrol" 
sur le voyage difficile des archives évacuées jusque, en partie à Venise 

K n s ^ t r X f l , . r Ä e - e t l P l e r n C ? ' " P r e e r t Ч П У a ' > l u s d ^ e n s e i J n e m T t s . ' 
hns.ii.ite, elle étudie les données sur le fonds de documents illyriens aux 
archives d ̂ gouvernement de Trieste cimi furent, avec d'autres documents 
ante de batmunt , en 1906 envoyés au k n i s t e r e de l'IntérieuY à vTenneTù 

• Is restaient jusque, en 1918. après la première guerre .mondiale. S e les 
reclama d acres le principe de provenance, et eu 1920, ils rentra eût à Triesti 
ou ils r e s t a i t jusqu'en 1961. quand .ils furent remis aux Archives c S 
H C i-t J Il 11 1J tl'IJJjJJ,, 

Les róvo» tairas et histoires publiés pur les archives de Vienne et de 
meste ne donnent pus de recouse exacte à la question, si ce fonds des 

é v a c u é e t ? S ; u r ~ ' , l t d ? J ri<;st<! ^ T c s p o n d aux archives illyriennes 
f i r e n t ™ m.•• i 'i ' e l ' s T l " " y ^ n t 8 u r '««"«Уве des documents de ces 
и H™ i ' ' " ' ' ' ? ° r A'?'0.-*11'8 J n ' & r u « 1 0 l l s mention-nées, bien en désordre 
et dont le classement méthodique aux Archives d'État de Ljubljana est en 
voie, on peut dare quai sagut sûrement des archives du gouvernement illvrien 
cependant, seulement d'ime parti« de ces archives, p a r c e ™ diveTes 
prownços ne sont pas toutes raprésont.Vs a v«* la môme а т Д . i î n'y a non 
plus d indication, mnuind ces archives, qui avaint déjà quatte lTllyrie, sont 
rentrées à Ines te 11 est « désirable de rovoir les accroissemeatsTnnûeîs 
dos arch,,vos de friestc de 1814 à 1906, et de chercher de nouvelles infor* 
mutions dans les archives «le l'Itali,, du Nord, parce que si, quant: à l'impor-
ance des documents, ces archives „'égalant pas la valeur des documents 

nserves aux archives françaises, elles font tout-de-meme partie du patri-
шш|№ de nos Provinces Illyriennes. ^ 
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J o ž o S o r n 

IZUMITKLJSTVO NA SLOVENSKEM NARODNOSTNEM OZEMLJU 
V PREDMARČNI DOBI 

Prvo lazo tehniške revolucije je doživela družba, živeča v mejah 
avstrijskega cesarstva, v glavnem v predmarčni dobi (1815—1848). Dokaz 
za to ni samo naraščajoče število parnih strojev v tovarnah, na železni
ških progah in na parnikih, uvajanje strojev v proizvodnjo papirja, tek
stila itd., itd., ampak tudi znaten razmah izumiteljstva ter zboljšanje že 
delujočih tehniških naprav. Kdor je pregledoval v arhivu finančnega 
ministrstva na Dunaju v fondu v naslovom »Komerčni spisi« (Commerz 
Acten) seriji fasciklov s številkama 16 in 19, ta se je lahko prepričal, 
kako naglomu je nastopil val izumiteljstva; bil je zelo močan, saj so 
interesenti prijavili in oblasti potrdile v dobrih 30 letih predmarčne 
dobe na tisoče izumov iu zboljšuv. To je bil pojav, kakršnega do začetka 
20. let preteklega stoletja habsburška monarhija niti od daleč ni poznala. 
Zato bi bilu prav zanimiva in poučna razprava, ki bi statistično obdelala 
vse te izume bodisi kronološko bodisi tematsko. 

Nedvomno je bil izmed vseh izumiteljev na našem ozemlju naj-
mteligentnejši iu nujplodovitejši svetovno znani Jožef Ressel, saj mu 
pripisujejo poleg izuma ladijskega vijaka še 32 drugih izumov. Ker 
je njegovemu delu tuko že posvečena posebna monografija, ki jo je 
spisal univ. prof. dr. Vladimir Murko,1 omenjam Messia le še na treh 
mestih. 

Čeprav je bil Ressel naš vodilni izumitelj tega časa, se mi vseeno 
zdi smiselno, da opozorim še na druge izumitelje in s tem spopobaim 
sliko o tehniškem napredku našega ozemlja in njegove neposredne 
okolice v predmarčni dobi. Tako bomo videli, da se je to ozemlje 
vključilo v izumiteljsko mrzlico s primerno vnemo, z zavzetostjo, ki 
je bila v isti višini s splošnim stanjem tukajšnje industrializacije. Rekel 
sem opozoriti, ker niso spisom, ki sem jih pregledal, nikjer priložene 
niti skice ali risbe izumov in zboljšav niti podrobnejši opisi le-teh, da 
bi se mogel spuščati v podrobnosti glede kvulitete ali originalnosti 
izumov (načrte bo verjetno treba iskati v drugih arhivskih fondih). 
Zato gre tu le za precej splošno karakteristiko izumov in za njihovo 
kronološko in krajevno fiksiranje. V bistvu gre za dokaz, da so se 
tudi pri nas tehniško misleči ljudje ukvarjali s problemi, ki so bili 
takrat aktualni povsod v Evropi. 

» Vladimik Murko, Josip Ressel, življenje in delo; Ljubljana 1937 (Vod
nika 'Tehniškega muzeja Slovenije, Vili). 
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Seveda je lit poju v, v« I i/.iiinitelj.stvu lakoj regis tr i ra la tudi zakono
daja. Medlem ko HO pre j . na p r i m e r v tcrezi junskem času, v .su k izum 
posebej pohvali l i in nagradi l i , so sedaj Io še načelno def iniral i pojem 
i/.uma (er določili pos topek zu njegovo registraci jo in za pr idobi tev 
privilegi ja. S lokar je ugotovil,2 d a je p r v i avstri jski zakon o privi
legijih sicer izšel že 16. j a n u a r j a 1810, v e n d a r p a d a pomeni podobni 
p a t e n t z d n e 8. decembra 1820 bistveno p o m e m b n i n a p r e d e k v smeri 
modernizaci je privilegi jske zakonodaje. T a p a t e n t so revidiral i z novim 
ijulcntoiu, ki nosi d a t u m 31. m a r c a 1832. Veljal je do leta 1852. Pozneje 
so se objavile nove določbe o izumih, toda te nas tu že ne zanimajo več. 

D o d a m naj še, du sem pr i p reg ledovan ju g r a d i v a za zgodovino 
tehniškega n a p r e d k a naletel nu nekaj izumov, pr i jav l jenih p r e d pred-
m a r č n o dobo in t u d i p o njej, sem j ih p a vnesel v ta p r i s p e v e k zato, 
ker sem mnenja, da je prav , da se j i h p u b l i c i r a in n a njih ne pozabi, 
čeprav nekuter i nimajo posebno vrednost i . So le dokaz več za n a p o r e 
ljudi, d a si s tehnišk imi zbol j šavami olajšajo delo. 

Izume sem razvrst i l v 9 s k u p i n , od k a t e r i h je p r v i h p e t — p a č po 
uporabnost i izuma — »industri jskih« s k u p i n , šesta je »agrarna« sku
pinu, sedma ima s k u p n o ime »razsvetl java«, osma je »zdravstvo«, deveta 
pa »razno«. 

I. /elexarska in druga kooinska industrija. P r i č e n j a m s t a k o ime
novano težko industr i jo, č e p r a v izumi s tega področ ja ni t i niso bili prv i 
po kronološkem redu pri javl janja. 

F u ž i n s k i d i rek tor I g n a c P a n t z in tesarski mojster Lovro Baum
gürtel, oba zaposlena v Auerspcrgovi l u ž i n i v D v o r u p r i Žužemberku, 
sta izumila h idros ta l ično dvojno p iha lo in zanj pre je la 29. m a j a 1826 
privilegij, ki je s podal jški veljal do leta 1834.3 S tem p i h a l o m se je 
dobil suh in prav tako k o m p r i m i r u n zračni tok kot z ang lešk im cilin
dr ičnim pihuloiu. 4 — lu gre torej le za v a r i a n t o že znanega angleškega 
izumu vpihovanju toplega z r a k a v p lavže, d a je proces tal jenja v njem 
potekal h i t re je in izdatneje. 

Volšperška železarska d r u ž b a je pr i jav i la izum, ki je omogočil 
popolnejšo izdelavo železne žice brez fužinskih klešč, poteza la in grede. 
Privilegi j je veljal od 2. j a n u a r j a 1833 dal je skozi p e t let. 5 — Iz spisa 
ni mogoče r a z b r a t i , s čim so zamenja l i s tar i način izdelovanja žice in 
v čem je omenjena popolnost . 

Že z n a n a Ignac P a n t z in Lovro Buunigär le l sta n e u m o r n o razisko
vala še n a p r e j in spomladi 1835 pri juvi la k u r dva nova izuma. P r v i se 

s Johann Slokar, Geschichte der östonreichdschein Industrie und ihrer 
Förderung unter KaJscr Franz I, Wie« 1914, str. 252—255 (navaja v opombah 
pod črto zadevtne izfoirke zakonov, norinalije pa tudi literaturo). — Siceir pa 
najdeš te w-edpis* še v Arhivu finančnega ministrstva (AFM) na Dunaju, 
Commerz Acton, No 29 do 1832. dalje v Državnom airtoivu SR Slovenije (DAS) 
v [.juibljumd, Ilirski gubamìi. Ile« Vili, fac. 31, 1845, 1. 

3 DAS, Hir. euibeiroiij, Reff VIII. fase. 31, 1835—1836, 2; dalje AFM, Com
merz Acton, No 20 de 1832. 

4 DAS, Ihmdels-Cumuiuissioit 1Г98—184-9. 
s DAS, Hir. guibeipiiiij. Reg Vili. fase. 3t, 1835—1836, 2; dalje ibidem, Han-

ilels-Commission 1798—1849. 
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jo nanašal mi izum in zboljšavo kovunju žeblje v z ambulirajočim ognji
ščem, drugi im zboljšanje stiskalnice nu vijuk. Oba privilegija sta 
prosilca prejela 21. maja 1835 s petletno veljavnostjo.« 

Za železarstvo nikakor ni bil nepomemben tudi izum, ki ga je poleti 
1835 prijavil kosar Kari Zeilinger iz Peraua pri Spitalu na Dravi. Po 
njegovi metodi je bilo za koroško surovo železo potrebno le enkratno 
presimnje, da se je dobilo kovno železo (do takrat je bilo potrebno 
dvakratno ali celo trikrutno presimnje). Privilegij je veljal od 13. avgusta 
1835 do 13. avgustu 1840.' 

Jose!' Schlegel, zimni fužinski upravitelj Volšperške železarske 
družbe, in Anton Müller, njen manipulacijski uradnik (oba sta takrat 
se delulu v obratu v rrantschueh), sta prijavila izum, ki je omogočal 
pridobiti v navadnih žarilnih pečeh tako s pomočjo oglja kot premoga 
popolnoma dobro jeklo iz vsuke vrste surovega železu. Privilegij sta 
prejela 4. novembra 1835 in je veljal 15 let.8 — Seveda gre tu le za 
plamen, ki sta gu dajala oglje in novo se uveljavljajoči premog, morda 
celo že nekoliko okoksani premog. 

Isti Josef Schlegel, sedaj manipulacijski vodja rudnika in fužin 
bratov Uosthorn na Pevaljuh, je 8. murca 1838 prejel 5-letni privilegij 
za zboljšano presnovko (žurilno peč). Z njo je omogočil popolnejše 
presnunje in varjenje surovega železu." — Tildi v tem primeru gre za 
racionalnejšo izrabo toplotne energije, ki jo je dajal loški premog, in 
lo H pomočjo stopničaste rešetke. 

Svinčurstvo je registriralo le dva izuma. Avtor prvega je bil zelo 
/nani koroški svinčarnur Johann Rainer. Ta je izumil postopek, po 
katerem se je minij .sublimimi na oboku pudlovke pri zelo visoki 
lemperaliiri, ki se je dosegla brez — v tem je ruvno novost — dodatne 
potrošnje goriva. Privilegij je veljal od 2. maja 1834 do 2. maja 1849.10 

Vidimo, du je tudi ta izum idejno baziral na varčevanju s kurivom, 
tehnično pu na spremembi notrunjih prostorov peči tako, da se je 
zgubilo čim manj toplote. 

Ernest üiez, svinčarnar v kraju St. Johann pri Beljaku, in August 
Hermann Diez, kemik, sta zboljäula postopek v proizvodnji ogljikovo-
kislega svinčevega oksidu. Privilegij sta prejela 22. oktobra 1836 za 5 
| e (_u ___ Nj povsem jasno, kaj je bistvo te zboljšave. 

• DAS, Ilir. gubermij. Rog Vili, fuse. 31, 1835-1836, 2; dalje AFM, Com
merz Acten, No 16 de 1841. . „ 

' DAS. Ilir. (TuJxìWMJ, Heg Vili. fase. 31, 1835-18%, 2; dalje AFM, Com
merz Acten, No 16 de 184I. . , _, 40tn _ 

» DAS, lliir. guibornij, lieg Vili. fuse. 31. 1837—1838. 4 —an fase. 31, 1840, 9. 
— Ivnji MoJiortë. Industnialii'zuciiiu Mežiške dolime, Manibor 19?4 {Foljttdno-
ziianstvenu knjiga, 4), str. 78, tutti nmpučmo, <lu je Schlegel miel priïvâiegaj od 
leta 1837 dalie. , ,. , „ . , ,, 

• DAS, Ilir. giilieniiij. Hog Vili. fuse. 31. 1840, 9: <I;alje AFM, Commerz 
Acten, No 16 die 1843. , 

»« DAS, Hir. iginbeniJi. Reg Vili. fuse. 31, 1835—1836, 2; jhidean, Handels-
Cominmssi'un 1798—1849 (lUuimer je bil tintili lustnik manjšega :i*remogovndka v 
HódiSuh). 

» DAS, Ilir. gii'beriiiij. Reg Vili, fuse. 31, 1837-1838, 4. 
17 Zgodovinski časopis 2 5 7 



Za novostmi ni zaostajala niti Idri ja. D r . iur. Josef Rnbitscli iz 
Celovca, inspektor obratov in posestev Krunzu grofa Eggra, in Peter 
Unbitsch, provizorični a d j u n k t v idri jski tovarni c inobra, sta izumila 
nova načela v konstrukci j i peči za praženje in destilacijo tekočih kovin, 
posebno seveda živega srebra. T a načela so omogočila neprek in jeno 
polnjenje peči (do t a k r a t je n a m r e č bilo t r e b a za vsako polnjenje peč 
ohladit i) . Pe t le tn i privi legi j s ta pre je la 26. novembra 1835.12 

2. Slrojna industriju in a parut i. T a vrs ta industr i je je zaznamovala 
že m a n j privilegi jev za izume in zboljšave, p a še tu ima svoj delež 
Jožef Ressel. 

Kcsslov izum cestnega p a r n e g a vozila je sicer p o d r o b n o popisa l že 
Vladimir M u r k o , 1 3 zato bi tu le opozoril na dva spisa, k i t r d i t a , d a sta 
prejela grosist Georg Vogel in Jožef Ressel 15-Ietni privi legi j za izum 
p a r n e g a vozila 20. avgus ta I832 1 4 (vozilo bi p r e v a ž a l o p o cestah težje 
in lažje tovore), d a p a sta pr iv i legi j 23. decembra 1835 prostovol jno 
vrnila. 

Dne 4. avgusta 1848 so podeli l i Vil jemu Vollheimu, mojs t ru umet
nega kovaštvu v Ljubl jani, pr ivi legi j za izum m a n o m e t r a , a p a r a t a , ki 
naj meri napetost p a r e v p a r n i h kot l ih lokomobil in lokomotiv. Ko je 
23. avgusta 184<) prosil za njegovo št i r i letno podal jšanje, so oblasti na 
lo pr i s ta le . 1 5 

P r a v t a k o p o m a r č n i revoluciji, namreč 2. juni ja 1849, je prosi l 
Josef P r u e k , k l jučavničarski pomočnik i/. Trbižu, s tanujoč v Šiški p r i 
Ljubljani, za podel i tev pet letnega privi legi ja na izum stroja za izdelavo 
zakovic za pločevino. 1 0 

3. Tekstilstuo zaznamuje nekaj dokaj n e n a v a d n i h izumov, če so to 
sploh izumi; mislim, da bi bilo bolje reči leni posebnost im »racionali
zacija«. 

Jz poroči la kranjskega deželnega g lavars tva z d n e 11. avgus ta 1780 
zvemo, du je poštni mojster iz K r a n j a I v a n Maver izumil stroj, k i je 
imel obl iko stuilev: izdelan je bil za tkan je ovoj. vreč iz žime oz. d l a k e 
(liuurcnc Pucksückc) . Ker so trdili, d a je ta stroj zelo koristen, je M a y e r 
prejel po t a k r a t n i n a v a d i d e n a r n o n a g r a d o 10 d u k a t o v in posebno remu
neraci jo 200 fl. D o teda j so izdelovali take vreče za t r a n s p o r t i r a n j e volne 
kmetje sami in sicer z veliko težavo; dve osebi sta — p r a v i poročilo — 
izdelovali eno vrečo štiri dni, s pomočjo Mayerjevega stroja p a je en 
človek izdelal dnevno po dve v r e č i . " 

14 DAST Ilir. giibernij. Hog Vili. fase. 31, 1835, 1; da l ie AFM, Commerz 
Acton, No 20 eie 1835. — Ivan Mohonič, Rudnik živega srebra v Idriji, Idrija 
1%0, str. 19Г—-1У8. ne navaja tega izuma. 

» Op. cdt.. str. 121—123. 
u DAS, Ilir. gubornJi, Rog Vili, fase. ">l, 1836. 1; dalje AFM, Commerz 

Acten. No 29 de 1832. — Po vsej verjetnosti gre za izwm. pò Murku privilegi-
rtui 1850, lo da ça je Ressel lei«, 1832 zboljšui im zanj ponovno prosil ter tudi 
prejel privilegij; možna jo tudi varianta, da se je prvotno Ressel priporočil 
it! z a dveletna pmvtilegiij, po proteku loga čusu pa ponovno prosil zanj. 

" DAS, Ihr. gubernij, Reg Vili, fase. 31, 1849, 1 — kon. 
'• Ibidem. 
17 Arhiv dvorne komore (ADK) na Dunaju, Kommerz, lanerösterreich, 

R 417 (1750—1813). 
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Matija Pogačnik, trgovec v Ljubnem pri Radovljici, je imel od 1?. 
marca 1822 dalje izključni privilegij za pet let na izum in izdelavo 
zelo dobrih in cenenih gradaš. Leta 1827 je ta izum še zboljšal in uspelo 
mu je, da so privilegij podaljševali vse do 17. m a m i 1837. Ker je po 
lastni izjavi imel veliko tržišče, je prosil politično oblast za dovoljenje, 
da bi imel v Ljubljani zalogo in du bi smel uporabljati v pečatu 
cesarskega orla.18 

Pri naslednjih dveh privilegijih gre po vsej verjetnosti le za racio
nalizacijo, za racionalno izkoriščanje ostankov svilnih nitk, ki so jih 
do takrat domnevno vedno ali vsaj pogosto zavrgli kot nekoristen 
ostunek. Graziadio Minerbi, Carlo Lodovico Chiozza in Schnell-Griot, 
trgovci v Trstu, so 14. novembra 1829 prejeli petletni privilegij na izum 
predeuja svilnih odpadkov,1» Abraham Morpurgo, prav tako tržaški 
trgovec, pa je 16. decembra 1829 prejel privilegij na zboljšavo predenja 
svilnih odpadkov s pomočjo stroja.20 

4. Prehranjevalna industrija pozna po dva zelo podobna izuma v 
proizvodnji sladkorja in v mletju žita. Morda niti ne ge za kopiranje 
ali plagiat, ampak le za malenkostne razlike pri izumih. 

William Moline iz Ljubljane je prejel 1. februarja 1826 privilegij 
na izum rafiniranja sladkorja s paro v brezzračnem prostoru (v vaku
umu). S podaljšanji vred je privilegij veljal do leta 1841. Izum se je 
uporabljal v ljubljanski čistilnici sladkorja Czeike, Dutilh&Co.* 1 — 
Leta 1839 pa je Jožef Nussbaum, mehanik v fužinah pri Vipavi, prejel 
petletni privilegij za poseben postopek izparjanja vseh vrst tekočin-v 
razredčenem zraku, zlasti še sladkornih raztopin. Njegov postopek je 
čas kuhanja skrajšal štirikratno ali petkratno. Leta 1844 je prosil za 
podaljšanje veljavnosti privilegija, vendar so mu prošnjo odbili." 

Jožefu Resslu so 9. julija 1827 podelili enoletni privilegij za cilin
drični mlin, a mu ga 27. maja 1828 podaljšali še za 14 let.28 V istem 
1828. letu pa sta prejela Balde in Ressel še privilegij za oljno in vinsko 
stiskalnico.24 

Valentin Kasein, pivovar iz Celovca, je izumil nov aparat za var
jenje kamenega piva in za to prejel privilegij 20. aprila 1837.» 

" DAS, Ilk. gubeiirtij, Reg Vili, fase. 31-36 in fase. 5 1 - ; dalje DAS, 
Handels-Coramlission 1798—1849; končno AFM, Commerz Acten, No 29 de 1832. 

»• AFM, Commerz-Acten, No 29 de 1835. — Ta feuan ш še nekatere druge 
omenjam v članku Obdobje grosis ti ornih tvrdk (1820—1870), ki je WSel v 
Kroniki XII, 1964, str. 17-37. Opazimo, da so si bili grosistìcm kapital, prva 
faza tehničuie revolucije iin iz um tel j skd polet sodobttiki oziroma sootfrasm 
družbena pojavi. 

M AFM, Commerz Acten, No 30—31 de 1831—1840. 
" AFM, Commerz Acten. No 16 de 1841 ; dalje DAS Handels-Commiseion 

« DAS, Ilir. gaberaij, Reg Vili. fase. 31. 1844. 1; dalje AFM, Commerz 
Acten. No 29 de 1859. 

» DAS, Ilir. guberoij, Reg Vili. fase. 31—, 1828. 
** Ibidem. 
»» DAS, Ilir. guberaij. Reg. VIII, fase. 31. 1837—1838. 4. 
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za ŽUo v S t r l L T m r ' e I I e C t 0 r j a V i t e z a Z a W j a , direktorja mlina 
L, J,•? S t , r a f l c a l l . P " Gorici, z njegovim izključnim privilegijem na 
izboljšanje dotedanjega nilevskega postopka (21. avgusta l s S ki ie 
zelo skrajšal vso operacijo. Privilegij je veljal samo leto d S J - - K S 

H d"lo s Г ш ш Ш v i t r t
Z a h 0 1 ^ ^ 0 s l 7 D e — e (Pri«. Markov« cu. üelo, str. 120-121), je vehko vprašanje, koliko je Zahonyjev zboli sam postopek njegova originalna misel. ^anonyjev zbolj-

5. Kemija obsega sicer le tri privilegije, vendar so si ti zelo različni-
Wallnerjev izum, ki ga omenjam, je pa sploh precej problematičen 
predvsem zaradi močno pomanjkljivega opisa P™mematicen, 

Dne 25. maja 1840 je prejel Luigi Mayer (iz Trete ?) enoletni Dri 
vilegij na u u m novega pralnega in toaletnega mila. Vendar e Maver 

ä L 8 a e P
e

t e Ä 1 S t e g a leta °d S t 0 P i l tQ SV0J ™ fi^S 
Alois Heinrich Wallner, tovarnar v Ziljici, je izumil postopek za 

hitrejše Pretvarjanje mineralov in metalnih oksidov П n Ä - tn 

Z t P T l "' ° k t 0 b u a ^ 3 ? Р ™ 1 е < ^ 2 8 ^ e d v s e m ni pri t e m ^ v i l e g ^ 
ГепГ Ce fr^mehrkl dltÌenÌG a l Ì Z a àddàJLjo oziroma p T -
zenje. Ce je mišljen le mehanski postopek, potem privilegij trotovo L 
pripada skupim »kemijac, če pa gre za skrajšan p o s t o p e k p r f ž e Z ta 
izum tudi шша posebne vrednosti. prazenja, ta 

W i Z n e l E P S e | ? n 0 P a ^ . ' » K da sta v m ™ 1865 izumila Celjana 
W. m t . Fehleisen, prvi mžemr, drugi tehnik, eksploziv za rudnike 
(tudi premogovnike , ki sta ga imenovala haloxylin. Oblast je haloxylS 
privilegirala 16. maja 1865. Članki v strokovni literatur^dokazujejo da 
so ta eksp oziv rudniki v mnogih predelih habsburške mônarhfjeuspešno 

• S 3 S Ä S ? č a s a ' k a r ie vsekakor dokaz 2a to-da * *ras 
ПгЈ:Л11јеаеШ0 Ìn gozdarst™ Je l u p i n a , ki je glede izumiteljstva 
P i l ogUem? 0 m n a P a n 0 g a S 0 S p o d a r s t v a ' s a J s e POD^Ša le z dvema pri-

in n l w ? ™ J e . m 4 2 a «k i mojster Anton Parz izumil stroj, ki je žagal 
m phal (Sage- und Stampfmaschine). Parz je za svoj izum prejel 15 
decembra 1798 nagrado 50 dukatov.*» P J 

Karl August Schütz, lastnik imenja Slap pri Vipavi, je prijavil 
«jm^eejalmka. Za svoj stroj je prejel 5. novembra 1835 petletni 'pri-

7. Razsvetljave. 2e iz literature nam je znan ljubljanski tnrovec 
Ivan Knshjan Kantz, ki je leta 1829 izumil izdelovanje'nove faSE 

" п^ч ' iiT-Ur- «^>e™?J. Reg Vili, fase. 31, 1849, 1 _ kon. 

1 в * Ј £ ^ ^ ^ f Ü r B e r g - e n d H ™ ° — . XIV. Wie» 
!* Д^К, Кчмшп«га, Inmerosterrejch, R 418 

Acten. N ^ ' S ' l S S " ™ 4 , R e S m f a S C - 3 i : 1 8 3 5 - fï d a , i « Affl, Commerz 
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gobc. Privilegij, ki so trtu ga priznali 10. oktobra 1829, je veljal točno 
11 lot." 

Precidi so se v naših krojili uveljavile plinske svetilke za ulično 
razsvetljavo, so uporabljali svetilke na olje. Zanimivo ie. da so takrat 
podeljevali privilegije tudi za zboljšavo oljnih svetilk. Beljaški kle
parski mojster Josef Michl je prejel petletni privilegij 30. avgusta 1830 
z motivacijo, da razsvetli njegova laterna sedaj večji prostor z večjo 
svetlobo in pri vsem tem še prihroni gorivo.*» 

S podobno motivacijo. — do do njegova svetilka svetlejši plamen, 
da je cenejšo, gori dlje časa in da manj smrdi, — je dne 19. decembra 
1868 demonstriral no 3. občnem zboru rudorskega in fužinarskega dru
štva z« spodnje Štajersko v Celju Ivan Bischof iz Hrastnika jamsko 
ali rudarsko svetilko na petrolej, ki jo je sam skonstruiral. V п г а б * -
niškem premogovniku so takoj zamenjali oljenke za petrolejke. V 
začetku 1869. leta je Bischof prejel privilegij za svoj izum.34 

8. Zdravstvo ima zelo nenavadnega zastopnika, pravzaprav fiziko, 
ki je hotel svoj »izum« uveljoviti v medicini. To je bil Alojz Hofmann 
iz Piubljone-mosln št. 216 (Gosposka ulico). 

ITofmaiin je 18. mnrca 1849 prosil za dovoljenje, da bi smel ìzde-
lovoti in prodajali galvanične člene, ki bi imeli elektriko in magnetiko 
ali pa bi bili brez njiju, bi pa bili zvezani s svilenimi trakovi. Prodajal 
bi posamezno člene ali tudi skupine členov. Ker dovoljenja ni prrie , 
je II. moja 1849 prosil za podelitev privilegija na izum golvamčnih 
(rakov oziroma pasov za eno leto. Ker tudi tokrat ni bilo nobenega 
odgovora na njegovo vlogo, je 28. julija 1849 prosil za podelitev oseb
nega pooblastijo no galvanični (provzapTov albertomagnični) svilm pas 
kot prezervativ proti revmatizmu in protinu, ki ga je sam izumil. Tudi 
In prošnjo je ostolo brez odgovora.35 - To pomeni, da njegovim ekspe
rimentom, izumu in »zdravljenju« niso pripisovali prav nobene vred
nosti. . . . . 

9. Rn/.nn je skupina, v katero sem uvrstil dva izuma, ki ju je 
sicer težko uvrstiti v katerokoli prejšnjih skupin, ne kaže pa, da bi se 
izpustilo in prezrla. , v . . 

V letu 1828 sta bilo deležno privilegija Ignaz Rabitsch, tovarniški 
upravitelj, in Ferdinand Preis, izprošon gozdar iz kraja Zgornja Bela 
(Obervellach) nad Beljakom, ker sta izumila izdolovo talilnih loncev 
lončkov in opeke iz domačega (koroškega) grof ita. Privilegij je veljal 
od podelitve 21. avgusta 1828 do 21. avgusta 1835.3« 

3ä DAS, 1 Mr. giiil.i-rniij. Rüg Vlir. fase. H, 1835-1816. 2: dalje DAS. Han-
ilels-roni'iiiissioii 1798-1849. — l'nim. Tran Slokar, Začetki келшспе andustmje 
v Liii'bluiiii iti « j cimi okolici. Krnmiikii X. 1962, str. 12. 

и DAS I l i r 'g i f lera i i , Rog Vili. fuse. 11. 1835-1816. 2: dalje DAS. Han-
ilols-Comiissimi 179Н--184Д. — Ртмп. Alojaij Potočnik. Javinn razsvetljave v 
slapi Liinbtjumi. Kronika 11. 1954. str 49 

« Oesterreiiehiisciie Zeitschrift für Borg- und Hüttenwesen, XVll, 18b9, 
str. 7 - in str. 199. 

« DAS. Ilir. giiibormij. Reg Vili. fase. 31. 1849, 1 — kon. 
" D A S . Ilir. guibennij. Rtig Vili. fase. 31, 1815—1816, 2; dalje DAS, 

lliiiiulels-('(»Immission 1798 -1849.. 
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Когобес Jožef ScheidIenberger po je izumil posebno izdelovanje 
umetnega brusa in osle (privilegij je veljal od 22. maja 1834 do 1839).*7 

Ce seštejemo vse prijavljene in sprejeté izume in zboljšave na 
slovenskem narodnostnem ozemlju in v njegovi bližini, ki jih v tem 
prispevku omenjam, vidimo, da so v času do predmarčne dobe registri
rali zelo malo isfumov, v predmarčni dobi najmanj 24 izumov (seveda 
brez tistih Resslovih, ki jih navaja že Murko v svoji monografiji), v 
času po marčni revoluciji do leta 1868 najmanj pet izumov. Vidimo 
torej, da je Ressel sam prijavil več izumov kot vsi njegovi tovrstni 
sodobniki skupaj. Vsekakor pa moram poudariti, da se bo z vestnim 
in sistematičnim pregledovanjem virov in literature gotovo odkril še 
kakSen izumitelj ali novalor. Zato naj velja ta prispevek le kot donesek 
k historiatu tehniškega napredka na našem ozemlju. Ne gre, da bi 
zanemarili manj pomembne izume, ker so tudi ti dokaz iskanja možnosti 
za hitrejši napredek industrije in dokaz vnetega eksperimentiranja v 
času, ko so bile pri nas kemija, medicina, tehnologija in podobne zna
nosti ter praksa še precej v povojih. 

87 DAS, Ilia-, guilxsniij, Rep Vili, fuse. 31, 1835—1836, 2. 

Pojasnilo: Zustarelii kruliva DAS sc nanaša na ustanovo, ki se danes 
kratko imenuje Arhiv Slovenije (AS)! 
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D rn к o t i n C v e t k o 

ZNAČILNOSTI IN REZULTATI SLOVENSKEGA GLASBENEGA 
DELA V LETU 1848 

Pred marčno revolucijo je bilo glasbeno delo na Slovenskem neko
liko drugačno kot v nekaterih drugih evropskih deželah. Ne po stilni 
orientaciji. S te struni je v glavnem sledilo za gibanji, ki so bila značilna 
za zahodnoevropsko glasbo in s katerimi se je na splošno časovno ujelo. 
Razlike se kažejo z druge strani. Razmeroma neugodne razmere so vpli
vale, da se rezultati glasbenih prizadevanj na slovenskem ozemlju ne 
po kvaliteti ne po obsegu niso vzpeli na stopnjo, na kateri je bilo to 
umetnostno področje na primer v tedanjih notranjeavstrijskih pokra
jinah, ki so razvojno nudile zanj boljše pogoje. Seveda tudi na Sloven
skem situacija ni bila vedno isla. Zlasti se je začela spreminjati v času 
reformacije. Od začetka 17. stoletja dalje se je s presledki postopoma 
boljšalo, kar je vplivalo tudi na dosežke glasbenih storitev in je dvigalo 
njihovo raven. 

Vendar se ne zdi, da bi smeli i u mogli samo v manjši kvaliteti in 
obsegu iskali ali videti to, kar je z glasbene strani skozi stoletja bistveno 
ločilo slovensko tla od marsikatere druge dežele tedanje Evrope. Raz
liki! so nastajale tudi in predvsem zaradi specifičnih činiteljev, med 
katerimi se kažeta vplivna zlasti dva. 

Prvi je bil odhajanje sposobnih glasbenikov, ustvarjalcev in pou-
stvarjalcev slovenskega rodu iz ožje domovine tja, kjer so pričakovali 
ugodnejše razmere za svoj osebni razvoj in za svoje umetniško uveljav
ljanje. Zaradi naraščajočih možnosti zaposlitve na domačem ozemlju 
se je ta odtok od sredine 16. stoletja postopoma ožil, v celoti pa se še 
stoletju zatem ni ustavil. Tako je slovenska glasbena emigracija poma
gala graditi glasbeno kulturo v raznih narodnostno tujih evropskih 
središčih, a se je njenu odsotnost negativno odrazila v razvoju glasbe 
doma. S tem in s posledicami, ki so deloma izvirale tudi iz dejstva, da 
se slovensko ljudstvo Se ni formiralo in čutilo kot narod, je zvezan 
drug pomemben činitelj, ki je neposredno in morda najbolj vplival na 
prej omenjene razlike: manjkanje zavesti narodnostne pripadnosti, ki 
bi lahko vplivala na značaj dela ustvarjalca slovenskega rodu na po
doben način kakor v kompozicijah drugim evropskim narodom pripa
dajočih avtorjev se pred nastopom evropskega nacionalizma. Ne glede 
na to, ali so delovali doma ali na tujem, je za skladatelje slovenskega 
porekla v stoletjih pred začetkom slovenskega narodnostnega gibanja 
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na splošno značilna privrženo«! evropskem,, duhovnemu univerzalizmi. 
In je bil znmo alcfiialon f..di Se v času. ko je drugod že usihal ali v 

celot, izg.iul. Rezultati reformacije so žal nn Slovenskem tudi v glashi 
ms«, nadaljeval. ,,, niso mogli pospešiti oblikovanja v narodnostno iz
datnejše pogojen čeprav v evropski okvir še vedno vključen umetniški 
izraz. Slovenska beseda je bila v 17. in še večini 18. stoletja omejena 
na ljudski cerkvenopesemski repertorij in z njo ter v njej tudi sloven-
sk, glasbeni izraz, kolikor je z izjemo prvin slovenske ljudske glasbe 
m pesmi o njem sploh mogoče govoriti. V takih razmerah se seveda 
m mogla formirati slovenska glasba v čistejšem pomenu besede. Dejstvo., 
fin so je na Slovenskem s pomočjo domačega in tujega elementa kljub 
temu glasbeno delo razraščalo, ne govori proti tej ugotovitvi in prav
zaprav z njo nima nič skupnega. Bilo je dokaz prizadevanj, ki bi lahko 
nastala na katerem koli etničnem, z umetnostnega vidika narodnostno 
se neprizadetem prostoru. 

V omejenem obsegu in pomenu so se pod vplivom dela slovenskih 
prerod.teljev začele s te strani kazati prve spremembe proti koncu 
18. poletja. Treba pa je ugotoviti in naglasiti, da v glasbenih prizade
vanj,!, ,,,«, segle v značilnosti izraza, temveč le v rabo slovenskega 
jezika. Zato na primer Zupanov »Te Dcujn laudamusc ne razodeva 
mč takega ,z česar bi smeli sklepati na avtorjevo /vezanost s sloven
skim ljudstvom. Tud, Novakov .Figaro« ne kaže takih ali podobnih 
E w i M R , a " b a . 7 1

T ' I " l , n . r t 0 ^ komedijo je v neki meri kljub podvr-
/enosti Mozartov, tehniki in Mozartovem,, načinu izražanja plod indi
vidualne avtorjeve domiselnosti, a v ničemer ne izdaja njegovega rodu. 
l iga je zase nakazal kvečjemu Linhart v svojem delu, Novak pa se 

i<; omejil izključno „a komponiranje tistega dela Linhartovega teksta, 
ki glasbeno m bil vezan na ljudsko tvornost. 

Zupan in Novak potemtakem ne sodita med skladatelje, ki so si 
prizadevali za ustvarjanje samobitne slovenske glasbe, vsaj ne v ožjem 
smislu besede. V njunem izrazu prevladujejo elementi univerzalistične 
musolnosf,. pr, prvem stilno še vklenjeni v barok, ki se je v Zahodni 
l.vropi tega časa ze pred nekaj desetletji umaknil novemu stilu, pri 
drugem pa usmerjeni v zgodnjo klasiko. kakršna se v Novakovi rabi 
л vsem se ne razmejuje s predhodnim rokokojem. Velika zasluga obeh, 
/iij».ma m Novaka pa je v tem. da sta dala slovenskemu jeziku mesto 
t»d. v glasbeno odrski produkciji i„ tako v kompozicijski vrsti, v kateri 
se prej n, uvcljav.l Njuno delo na prehodu iz 18. in v prvih desetletjih 
U stoletja m spodbudilo in ni pritegnilo zgledov ne na odrskem in 
ne na katerem koli druge,,, glasbenem področju. Klice iz konca razsvet
ljenega stoletja se niso razrasle ne glede rabe slovenskega jezika v 
imietni glasb, ne v vprašanju osamosvojitve izraza, ki bi lahko po
membno vphvala na nadaljnji razvoj slovenske glasbe. Raba slovenske 

o v l!i 1 Ј е . Р Т г Г ° V'"1"- V x , ) k v i r C C r k v e n e P c s m i i n Posvetnih napel 
ov k so j,h oblikovah največkrat preprosti slovenski ljudje. Skromna 
. * Klinnen, na vokal reducirana verziranost v kompozicijski tehniki 
, 5 и Ј ш Г P;'rJ»J;-J«» Primeri Gregorja Riharja, Luke Dolinarja 

»и BI.,/« 1 oiočmka. /« „j.hovo delo je značilna tendenca k ljudskemu 
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lincimi občutenju, ki je neposredno vplivala nn melodiko njihovih za
četnih ustvaritev. Ne zdi se, da bi izvirala iz narodnostno pogojene 
potrebe in zavesti. Bolj jo je narekoval odpor proti terezijanskim in 
joželinskim refornuini cerkvcnopescmskcga répertoria, ki so jih vsi 
trije in med njimi zlasti uspešno Hiliar izigravali s prijetno tekočimi 
in risto ljudsko ter hkrati posvetno zvenečimi napevi svojih drobnih 
pesmi oziroma skladbic. 

Ne piede na razlog, zaradi katerega je nastalo, in na cilj. ki mu 
ie bilo namenjeno, to njihovo delo skupno s podobnimi prizadevanji 
nekaterih njihovih manj pomembnih vrstnikov izpred marčne revolucije 
in zbiralcev narodnih pesmi idejno sicer še ni imelo nekega določenega 
in josnegn norodnostnego koncepta, a je po vsebinskem značaju in 
dejanskemu učinku v resnici bilo prvi temelj novemu, k slovenskemu 
izrazu usmerjenemu ustvarjanju. Stilno tako rekoč ni imelo zveze s 
tem. kar se je tnkrnt dogajalo v evropskem glasbenem svetu in tudi z 
nobene druge strani ga ni mogoče vrednotiti z vidika strogih umetniških 
meril. Navzlic temu mu gresta pomen in vloga, ki ju sicer ne kaže 
precenjevati, а tudi ne podcenjevati. 

Neposredno pred marčno revolucijo je bilo čedalje več znakov, ki 
so dali slutiti spreminjanje fiziognomije celotnega glasbenega dela na 
Slovenskem. Kazali so se v raznih smereh in bili so taki, da je bilo iz 
njih jasno, da ne gre za objavljanje poskusov i/, osemdesetih in devet
desetih let 18. stoletja, ampak za mnogo več. Med njimi je treba po-
udurili dva, ki se zdita še posebno pomembna. 

Ljubljansko Stanovsko gledališče in Filharinoničtia družba sta bili 
vse doslej instituciji, ki sta imeli s slovenstvom zvezo samo toliko, koli-
likor so bili nekateri člani njunih orkestrov instrumentalisti slovenskega 
rodu. Stanovsko gledališče se je od Jožefa II. naprej trudilo, da bi bilo 
čim bolj nemško in bi zmanjšalo vpliv italijanskih opernih družb, 
ki so po ljubljanskem kongresu vedno redkeje prihajale v ljubljansko 
mesto. Fillinnnoničnn družba je bila že od vsega začetka ustanova nem
škega meščanstva, ki je imelo v tedanji Ljubljani dominanten položaj. 
V programskem delu teh dveh institucij se slovenska beseda sploh ni 
oglasila, ne v vokalnih izvedbah Filharmonične družbe in od Zoisovih 
ter Linhartovih časov dalje tudi ne več na odru Stanovskega gledališča. 
Popolna odsotnost slovenskega jezika, ki je značilna za obe navedeni 
instituciji skozi več desetletij, precej časa očividno ni spodbujala k 
razmišljanju o leni. da bi bilo dobro in prav v neki meri upoštevati 
tudi slovensko govoreči del ljubljanskega prebivalstva. To se je zgodilo 
šele na začetku druge polovice štiridesetih let 10. stoletja, ko so se v 
tej smeri pokazale v delu Stanovskega gledališča in Filharmonične 
družbe sicer, zelo rahle, a vendar po svoje značilne spremembe. 

(tradivo pravi, da je bila v »Ljubljanskem gledišu« H. februarja 
t84<) »Poskušnja kranjskih pesem«, ki so jo izvedli člani Stanovskega 
gledališča Schmidt. Majcr, Mold t in Mujerhoferjeva ter jo je pripravil 
Midja -»glcdišniga glasništva« Caspar Mašek. Peli so ^stara kranjska« 
napeva »Zadovoljni Kranjec« na Vodnikov tekst in »Moj spominik od 
Vodnika* 1er Potočnikovo »Dolenjsko« in »Pesem od železne ceste«. 
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na Prešernov tekst v iiglnsbitvi, k a t e r e avtor je po vsej verjetnosti bil 
Jur i j F le i šman. Iz virov sk lepamo, d a je za te pesmi k o m p o n i r a l kla
virski p a r t Mašck. Poroči lo o ivj p r i redi tv i omenja, d a so se pevci »v 
petji p r a v čverslo obnesli« in so »svojo reč p r à v dobro opravil i«. Gle
dališče je bilo polno, da »se je vse terlo«. 1 Pr i red i te l j >Poskušnje k r a n j 
skih pesem« je očividno bilo Stanovsko gledališče, k i je za ta n a m e n 
dalo na razpolago pevce in po stilizaciji poroči la t u d i orkester, glavni 
iniciator p a je m e n d a bil Mašek. Obiskovalc i so bili poleg Slovencev 
t u d i Nemci, k a t e r i h navdušenje n a d slovenskimi pesmimi si je mogoče 
razlagat i predvsem s tem, da v tem t r e n u t k u slovensko v p r a š a n j e še 
ni stopilo v a k t u a l n o fazo in s lovenska beseda na o d r u l jubl janskega 
gledališča še ni mogla bili povod za razprav l jan je o pr ihodnost i glas
benega dela nemškega elementu na slovenskih t leh. To in uspeh >Po-
skusnje k r a n j s k i h pesem« je vodilo Stanovsko gledališče k nadal jevanju 
pr izadevan j v navedeni smeri. T a k o je leta 1847 igralec G r a m b a c h 
uvrstil v nemško veseloigro H.aibnch in einem a n d e r n Weltthei lc« slo
venski pesmi »Veselja dom« in ^Veselico«. P r v a je bi la Slomškova, 
drugo p a je G r a m b a c h baje dobil od »našiga dobro z n a n i g a Gorensk iga 
pevca Jurja«. 8 O b e sta zape la G r a m b a c h in Cal l ianova t a k o »ljubko«, 
da je »poslušavc.am se ree od veselja igralo«. 3 

Slovenska beseda na odru l jubl janskega Stanovskega gledal išča ni 
mogla bili s lučaj brez nekega utemel jenega razloga. To potr ju je dej-
slvo. da se je v tem času pojavila tudi na filliarmoničnili koncer t ih . T a k o 
so leta 1846 obiskovalci v dvorani Kilhnrmoničnc d r u ž b e poslušal i t u d i 
samospev »Nebò v' dolini« sk ladate l ja I lc inr icha Procha . Izviren tekst 
je liil nemški, a so ga na l jubl janskem f i lharmoničnein koncer tu poslu
šali »in kra iniseher Sprache«, lorej v slovenskem p r e v o d u . N a sporedu 
enega izmed filliarmoničnili koncertov v letu 1847 je bi la » p c r e m od 
She i la« z naslovom "-Popotnik«,4 ki jo je pr iobči la Slovenska gerii ca 
v svojem prvem zvezku (1848) in so jo seveda peli v s lovenskem jeziku. 

K a r je bi lo v letih 1846) in 1847 na odru Stanovskega gledal išča in 
v okviru f i lharmoničnih koncertov slovenskega, je bilo v vsakem ozira 
nadvse s k r o m n o : z v id ika tedanjega stila, kompozici jske tehnike in 
umetniške vrednosti 1er v pr imer jav i z rep roti akci jo obeh n a v e d e n i h 
instituci j , ki sta bili na razmeroma visoki poustvar ja lni ravni in stu 
v svojih p r o g r a m i h v g lavnem sledili za dosežki tedanje evropske glas
bene tvornosti . Ne glede na razloge, ki so vodili F i l h a r m o n i č n o d r u ž b o 
in Stanovsko gledališče k toleranci slovenskega jez ika in so vpl ival i 
na pozit iven sprejem pri publ ik i , je važno dejstvo, d a slovenska pesem 
in v širokem smislu (udi storitev slovenskega sk ladate l ja nista več bili 
omejeni sumo na slovenske poslušalce. Z nemi sta začeli s topat i na gle-

1 Priin. N (Novice) 1846, 52. 
s /a vprašanje prove iiicmec le pesmi pr.ini. N 1845. 1 JO—111, 184". 2. 100. 

11)3; Cvetko D., /gotlo v inu glasbene umetnosti na Slovenskem III, Ljubljana 
l%0, v>9, 400, op. Г. 

» c i . N is*: . 2. 
1 GÌ. in piùm, sporede ljubljanske Fillinrinonicne clružibe (FD) za 1846 in 

IH47, gradivo v arhivu KI) v Nl.'K, Ms. 
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dališki in /..Inj še n« koncertni odor pro, obč.nslvo. .1.» к « ' с г е С а , ? Л 
ninfa imeli dostopa. To ni imelo /polj glasbenega pomena. V posledicah 
je iiuiiio ...oralo i/./, veneti Se nacionalno ne glede na to. ali se je kelo 
te^a zavedal in ali je bila za kaj takega v tem moment,, situacija ze 
pripravljena. 

Nekateri slovenski izobraženci so vsekakor že pred letom 1848 raz
mišljali o vlogi, ki naj bi jo imela pesem v za vesti : « ^ 0 " ^ ^ " 1 ™ : 
To seveda ni bilo v nikaki zvezi s programsko politiko m ^ l o M v a m 
vodstev ljubljanskega Stanovskega gledališča ,n F i l h a r m o n i j e d uzbe. 
ki takih teženj gotovo ne bi podpirali. B.lo pa je značilno in je napo
vedovalo, da se bo moralo v glasbenih razmerah na Slovenskem nekaj 
spremeniti, kar ne bi rezultiralo samo umetnostno, ampak tudi izven-
ii met nosi no in morda predvsem tako. 

Slovenski tisk je že sredi štiridesetih let prejšnjega stoletja pisal 
o lepoti slovenske pesmi in se je trudil, da bi zanjo ^ 1 * . 2 * ™ ^ 
lileivveis je v Novicah leta 1845 opozarjal na ljudske, pa tudi na Vodni
kove, Prešernove. Ahaeljeve. Staničeve in druge pesmi » « ' Д г а ^ к е 
čebelice in naših Novic z prav lepimi vizanu« in je v tej zvezi omenjal 
.rodoljubne Slovence«.» Kavno tan. je nekoliko pred njim pisatelj J. 
Drobni? v prispevku .Slovenskim pevoljubani«. v katerem je ostro 
kritiziral prakso tedanjega slovenskega petja, ,ncd drugim poudaril. 
da »ni zadosti za Slovence pesem v slovenskem jeziku zlagat,, ampak 
polrebno je. da so v slovenskem duhu zložene,. Ko se je zavzel za 
estetski napredek slovenskega petja, je obenem želel, da bi » P « " » 
zvenela »ljubezen do slovenskiga naroda, do svoje domovine,, l i na
potki slovenskemu pesniku in ravno iako skladatelju zvenijo kot b 
ih bil njihov avtor napisal nekje po m a r c u revolucij,. Vodil j h c 

domoljubni /anos, iz njih je razvidna funkcija k, naj bi jo mela ш 
med slovenskim narodom opravljala v slovensko čustvenost in zavest 

" " " S . i n a s t a l o z marčno revolucijo, je bilo cisto svojevrstno, 
kajti „a slovenskem ozemlju in zlasti v "jegovem kulturnem sred s 
Ljubljani so se začeli z glasbenega vidika k m a t i različni interesi. Z 
ene strani se je stilno in v izvajalni praksi odvija o reproduktivno in 
deloma tudi produktivno delo v glavnem v načinu, ki nasploh označuje 
evropsko glasbo tega čas«. Dostopno je bilo le razmeroma ozkemli krogu 
meščanstva. 7. druge strani pa se je že nekaj casa sem kazala ezn a 
za glasbo, ki bi zadovoljila potrebe slovenskega ljudstva. Doslej idejno 
še ni imela jasne podobe, nihala je še sem in tja med reformnimi hotenji 
cerkvenoglasbenega repertorija in počasi se razvijajočo zavestjo o nuj
nosti preproste, širokim množicam razumljive pesmi in glasbe patriot
skega značaju. „ , . i .. • L -

Dve smeri torej, ki sta že v temeljih nosili v sebi klice neizbežnega 
razhoda med kriteriji umetniškega vrednotenja in stilne orientacije, l a 
че je prej ali slej moral pokazati in je moral vsaj za nekaj casa povzro

či Prim. N 1845, t lO-tt t . 
• Prim. N 1845, S7—39. 
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Fili določene konsekvence. Začel se je v samem letu 1848, ko je slovensko 
narodnostno gibanje vključilo vse dejavnosti in s tem tudi glasbeno 
delo slovenskega človeka v prizadevanja za uresničenje zastavljenih 
nalog. Glasba se je v icj smeri za širjenje spodbudnih domoljubnih 
leksfov zdela še posebno primerna. Ustanovitelji »Ljubljanskiga slo-
venskiga zbora« — Slovenskega društva so se zavedali vloge, ki naj 
bi jo imela tudi ona zn »pouzdigo slovenske narodnosti«. Kako se je torej 
uveljnvila v praksi narodnostnega gibanja in kam jo je to idejno vodilo? 
Zlasti širok okvir so dale glasbi »besede« Slovenskega društva. Ze na 
njegovi »pervi besedi« dne "50. maja 1848 so obiskovalci v ljubljanskem 
Stanovskem gledolišč'u poslušali skladbe, ki so jih napisali Potočnik, 
1'leišnian in Slomšek. Unzen teh so še spoznali »zmes slovanskih na-
pevov« od »slovcčign mlnjšiga Strausa«, ki je bila »na Dnnaji sostav-
Ijena«, леко »igro na klaviru« in še »igro na klaviru, še lepši od perve«. 
za kateri avtor ni bil naveden, in končno dva zbora (Duh slovenski. 
Slovenca dom), od katerih je drugi imel napev češke »Kje dom je moj«.7 

Druga »beseda« Slovenskega društva, ki je bila v Ljubljani dne 19. 
i u ni ja 1848.R je imela na sporedu skladbe Gašparja in Kamila Maska. 
Fleišmono, Potočnika. T.isinskega in Padovca. pa še zbor »Slovenski 
duh« (Duh slovenski), ki so ga peli že na prvi »besedi«.» 

Manjšo, vendar še kar pomembno vlogo je imela glasba v letu 1848 
tudi v obnovljenih slovenskih gledaliških naporih, ki jim je bil cilj 
konkretizacija slovenskega gledališča in so se v predstavljanju skušali 
ravnati po zgledu ljubljanskega Stanovskega gledališča. Ze pred marčno 
revolucijo so v Novem mestu 6. januarja 1848 izvedli Linhartovo kome
dijo »Veseli dan ali Matiček se ženi« s petjem.10 Vir, ki o tem poroča, 
žal ne navoja avtorja glasbe in ravno tako ne posameznih izvajalcev. 
Za to in ono tudi iz drugega gradiva ne izvemo. Diletantje Slovenskega 
društva so avgusta 1848 v Ljubljani prikazali Linhartovo »Zupanovo 
Miciko« s petjem. Pred začetkom predstave, je pel »ilirski kor«, ki so 
ga sestavljali pevci i/, krakovskega predmestja. Med pevskimi točkami 
so bile na sporedu tudi Tomaževčeva »Hčere svet«, nadalje »Kje so 
liste rožice« in Potočnikov »Planinar«.11 Omenjeno komedijo so dile
tantje ponovili 6. septembra tega leta in ji še dodali »Golfanega starca« 
\ priredbi Ivana Babnika. Tudi takrat so izvedbo poživile točke kra
kovskih pevcev, razen tega je še sodeloval orkester.12 Za burko s petjem 
»Tat v mlinu ali Slovenec in Nemec«, ki so jo v tem letu izvedli isci 
igralci, je pevske točke oskrbel Fleišman. Natančnih podatkov nimamo 
o njih, zanesljivo pa je znano, da je ob tej priložnosti občinstvo poslu-

' Pniim, N 1848, 05, % : Trstenjak A., Slovensko gledališče, Ljubljana 1892, 
"5; IH (Itlyr.isches Blatt) 1848, ISO. 

« Gl. IB 1848, 204. 
8 Pnim. Trstenjak A., ib., 36; Ш 1848, 204. 

'• Gl. N 1848, 8. 
" Gl. N. 1848. 120. 125, 126: IB 1848. 224; Kalan F., Obris gledališke zgo-

(loviitie pri Sloveindli, Novii svet III, 280. 
" Pnim. IB 1848, 2%. 
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fiulo tudi skludulcljevo »Pcsiin slurigu Krnjucu« in So njegovo posein, 
vki so jo poli kosci«," 

Skladbo slovenskih uvtorjov so se glasile v letu 1848 tudi na pri
reditvah, ki niso bile popolnoma ali sploh nič slovenske. Godba ljub
ljanske narodne straže, ki ji je bil »Musikdircctor« Gašpar Mašek, je 
nu primer na svojih javnih nastopih (»Platzmuzik«) pod vodstvom ka
pelnika Josef u Schulza izvedla vrsto skladb Kamila Maska (Humori
stische Rundschau, Slaven Polka, Serben Polka, Slaven Potpourri) in 
Miroslavu Vilharja skladbo »Živio Polka«.1 4 Ni znano, ali so imele na 
svojih sporedih tudi kako skladbo slovenskega avtorja godbe narodnih 
straž drugod na Slovenskem. V primeru, da je bilo tako, ne bi mogle 
mimo glasbenega arhiva godbe ljubljanske narodne straže, ki jim je 
lahko bil zaradi tedanjega stanja slovenske glasbene tvornosti edino 
nahajališče ustreznih kompozicij. Tudi ljubljanska Filharmonična druž
im je v revolucijskem letu nadaljevala s prakso prejšnjih dveh let. Na 
njenem koncertu 5. maja 1848 so peli tudi Fleišmanovo »Pesem sloven
skih narodnih stražnikov« na Malavašičev tekst, 17. novembra tega leta 
pa Rihurjev vokalni kvartet »Življenje«,15 ki so ga ravno tako v letu 
1848 objavile Novice kot skladbo /.a dvospev in klavir. 

Slovenska in z njo neposredno zvezana glasbena dejavnost iz leta 
1848 kaže značilnosti, ki jim je treba razlog in razlago iskati v marčni 
revoluciji in njenih posledicah. Prireditelji »besed« in diletantskih gle
daliških predstav, а tudi filharmoničnih koncertov in nastopov godbe 
ljubljanske narodne staže so sprva bili v veliki zadregi, ko so se ozirali 
za glasbenimi deli slovenskih avtorjev. Na voljo so imeli samo drobne 
skladbe Potočnika, Rihurju in Flcišmanu, ki so bile pri širših sloven
skih množicah že poznane in priljubljene. V stiski jim je bil dobrodošel 
tudi Slomšek, služili so jim ravno tako razni izposojeni napevi, ki so 
jim podložili rodoljubna besedila. K temu so jemali kompozicije »ilir
skih skluduteljev« Lisinskegu in Padovca, česar ni pripisati samo orien
taciji Bleiwei.su in njegovega kroga, in dela tujih avtorjev, katerih imena 
\cčidcl niso znanu. Re voltici jsko, nacionalno pobarvano navdušenje pa 
ni samo spodbudilo k večjemu in domoljubnim ciljem posvečenemu 
ust va i junju prej omenjenih slovenskih skladateljev, temveč tudi k idejni 
preusmeritvi Gušparja Mašku, ki se je zdaj zavedel svojega slovanskega 
porekla in ni aktivno sodeloval le v prizadevanjih godbe ljubljanske 
narodne straže, ampak tudi v realizaciji glasbenegu programa ljubljan
skih »besed« v lefu 1848.,e Nadalje je vplivalo na nacionalno orientacijo 

•a Prim. N 184«, 202; Ш 1848. 380; Trstenjak A., ib., 38, 39. 
" C.I. giiiaidivo v DAS, škatla Vili, Narodna straža 18-18; MAL, Reg. I, fsc. 

52", mapa Natùonal-Gamle; Manituanijovu •zapueäina v NUK, M. 
>s Gl. programe FD /a 1848, nrhiiiv FD v NUK, Ms. 
16 Masok je prispeval že prvi xbesodi« Slovanskega društva. N 1848 ga 

hvalijo kot »uceraMta Ljubljanske inu/.i kalne šole, ki je le za klavir naprav
ljene reòila pa v eelo niuaiko prestavil«. Poročevalec je hotel s tem rečri, da 
je Mašek posamezne skladbe uns I тшшп tii ral In s tom oinogoöil orkestralno 
âzvucMio, ki jo potrjuje naveallm v oit. poročilu, da se je orkester »dobro 
doržaU. 
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v ustvarjanju Josipa Tomažovea17 in Kamila Maska ter na začetek 
skladatcljskegn dela Miroslava Vilharja. Zanj je upravičeno mogoče 
domnevati, da bi ne bil postal skladatelj, če ne bi bilo marčne revo
lucije, oziroma vsaj trditi, da bi se začetek njegovega glasbenega ustvar-
juiiija znatno zakasnil in da to po vsej verjetnosti ne bi dalo rezultatov, 
kakor jih poznamo.1 8 Tudi za Kamila Maska je bila marčna revolucija 
ntulvse pomembna. Komaj sedemnajstletnega mladeniča ni navdušila 
samo za komponiranje, marveč tudi za slovansko in slovensko stvar, 
na kar je v veliki meri gotovo vplival tudi njegov oče. Njegova sloven
sko usmerjena zavest je bila važna za rezultate njegovega prihodnjega 
ustvarjanja in s tem tudi za razvoj slovenske glasbe zgodnjeroman-
tičnega obdobja.19 Fiziognomija prvega in drugega zvezka Slovenske 
gerlice, ki sta bila v letu 1848 »na svitlo dana od Slovenskiga družtva 
v Ljubljani« z motom »Slovenska gerlica v domačim logu milo poje, / 
Povabi spevati drage brate, drage sestre svoje«, ni bila tako široko 
zasnovana kot sporedi prej navedenih prireditev. Za to je bilo več 
vzrokov: manjkanje ustreznih skladb nekaterih avtorjev v času, ko je 
Slovensko društvo zaradi potrebe v naglici pripravilo izdajo obeh zvez
kov, struktura Slovenske gerlice, ki je bila namenjena široki rabi in 
se je zato omejila na vokal, in končno tudi odklonilen odnos Bleiweisa 
nasproti Tomaževcu, kar se bo pozneje še pokazalo. Tako in zato se 
1. in 11. zvezek Slovenske gerlice v glavnem ujemata z glasbenima 
sporedoma obeh prvih »besed«. V njiju so napevi oziroma skladbe 
Potočnika, Flcišmana, Slomška,20 Kamila Maska in Padovca ter napevi 
ali priredbe napevov, ki so bile na programu omenjenih »besed«." 

Čeravno je še vedno bil ozek, se je v primerjavi z neposredno 
preteklostjo slovenski skladateljski krog v letu 1848 razširil. To in 
zaradi tega nastajajočo množitev 'ustvarjalnih dosežkov pojasnjujejo 
predvsem prizadevanja slovenskega narodnostnega gibanja, ki so bila 
v tej smeri zelo aktivna. 

Kakor med slovenskimi skladatelji tudi ni bilo leta 1848 mogoče 
izbirati med domačimi izvajalci. Ti so postali nenadoma nadvse po
trebni, možnosti pa so bile tako z vidika kvantitete kakor kvalitete 
neznansko majhne. Sporedi posameznih prireditev to nazorno potrdijo. 

Vprašanje izvajalcev je bilo neposredno odvisno od kompozicijskih 
vrst, ki so bile zastopane na tej in oni prireditvi. Vanje je treba glede 
na spored šteti zbore, četverospeve, samospeve, skladbe za klavir in 
orkester. Če upoštevamo tehnični in umetniški značaj izvedenih skladb, 
reproduktivne zahteve niso bile velike, a jih vendar vsi prireditelji 

17 Prim. Cvetko D., Њ., 114. 
•" Pnim. TUTOI M., Skladatelj Miroslav Viilhar, Ljubljana 1963; Cvetko 

1)., ib.. 99 ss. 
•• P rira. Cvetko D., ib., 115 ss. 
80 O proven iienoi Slomškove pesmi »Veselja dom« gl. prispevek J. Gla

ner jo, v ČZN XXVII, 106. 
, l PodToIbno igl. Kozina P„ Grlica, prva zbirka slovenskih umetnih pesmi, 

ZLvljemje № svet X; girndivo v a-rliivu Slovenskega društva, DAS, NuK, M. 
in Slovenski gledališki inuizej. 
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niso mogli ciiuko zadovoljiti. Filharnionični družbi in Stanovskemu 
gledališču izvajanje slovenskih skludb ni bil problem. Obe instituciji, 
sta imeli sposobne izvajalec. Njuno delo v tej smeri pa je bilo mini
malno, saj nista imeli s slovenskim narodnostnim gibanjem neposredno 
in tudi posredno nič opraviti. Ti, ki so imeli, pa so ob vprašanju glas
bene reprodukcije naleteli na resne težave. Te so bile toliko bolj občut
ne, ker skoraj ni bilo pevcev in instrumentalistov slovenskega rodu, 
ki bi naj bili izvajalci na slovenskih prireditvah. Kako so se torej te 
v prvem trenutku realizirale z vidika reprodukcije? 

Nn sporedih ljubljanskih »besed« in odrskih uprizoritvah se kot 
solistični pevci za leto 1848 omenjajo Angelika Pič, brat matere Janku 
Kersnika Leopold (Lavoslav) vitez Hòffern-Saalleld, ki je bil režiser 
slovenskih gledaliških predstav, odličen igralec in baritonist, Žiga Bu
čar in hči protomedicusu Jurija Sporerja.22 Vsi so bili diletantje. Kot 
pevcu hvalijo poročilu zlasti Höfferna, češ da »nimamo v Ljubljani 
nobeniga, ki bi nam znal tako v serce péti«.83 Kdo je na stopnji »igre 
mojstra« izvedel klavirske skladbe na prvi »besedi«,24 iz poročil ni raz
vidno. Morda je bil Gašpar Mušek, ki je verjetno nu klavirju sprem-
ljal tudi solistične pevce. Ravno tako ni znan orkester, ki je sodeloval 
na prvi »besedi«. Slovenski instrumentalisti ga gotovo niso sestavljali, 
ker za to ni bilo tehničnih pogojev. Slovensko društvo je za to priložnost 
najelo lilharmonike ali člane orkestru Stanovskega gledališča, medtem 
ko je ob odrskih uprizoritvah v glusbenih točkah po vsem sodeč sode
loval gledališki orkester. Orkestralne skladbe slovenskih avtorjev so 
nu javnih nastopih godbe ljubljanske narodne straže izvedli seveda 
njeni člani, ki so bili diletantje in profesionalni instrumentalisti.2 5 

Zborovski pevci, ki so sodelovali na »besedah« in gledaliških prireditvah 
v Ljubljani, so bili izključno diletantje. Poleg ženskega zbora, ki je pel 
na drugi »besedi«, in članov vokalnega kvarteta, ki so izvajali četvero-
speve in so najbrž bili iz vrst zborovskega ansambla, so nastopali 
»krakovski« pevci. Koliko jih je bilo, ni znano. Manjši zbor, ki so ga 
sestavljali, je imel na slovenskih prireditvah v letu 1848 važno vlogo, 
a očividno svoji nalogi ni bil povsem dorasel. Tako vsaj zveni iz 
Kordeševega poročilu,20 nad katerim so bili pevci tega zbora ogorčeni 
kljub vljudni stilizaciji, ki se je omejila na izbiro programa in se ni 
neposredno dotaknila tehnične izvedbe, čeravno je mogoče iz nje tudi 
v itj smeri čutiti ruliel, prej negativen kot pozitiven prizvok.27 

1/. virov razberemo, da so se izvajalni praksi slovenskih prireditev 
v njenem začetku stavile na pot velike ovire. Za oblikovanje sporedov 
so se morali prireditelji ozirati na dune možnosti ne samo zaradi manj
kanja izvirnih slovenskih skladb, ampak tudi zato, ker ni bilo dovolj 

««.Infimi. N 1848, 95, 96. 120, 125, 126; IB 1848, 180, 204, 224, 228; Trstenjak 
A., lib., 36, 37, 38. 

83 C.I. N 1848, 202. 
84 Prkni. N 1848, 95, 96. 
" Prim, v txp. 14 omenjeno gradivo v DAS in MAL. 
ä» Cl. Ш 1848, 224. 
27 Prim. ЈВ 1848, 228. — Kordeš je pevcem pojasnili, da njegovo poročilo 

ni bilo krâtika, ainpuk nasvet (prim. ib.). 
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i oiimčth izvajalcev. Zaradi tega so sc v sporedih omejili na prej nave
dene kompozicijske vrste in so še morali upoštevati z vidika kvalitete, 
da včasih niso odgovarjale ne skladbe ne izvajalci. 

Kcproduklivuc možnosti so bile v letu 1848 v vsakem oziru potem
takem zelo omejene. KOM lesu je že bil preti očmi »Slavisches Natioual-
theater in Laibach«,2» ki je bil za zdaj lahko le lep načrt. Z glasbenimi 
prireditvami v revolucijskem letu je bil zadovoljen. Ko je pisal o drugi 
s besedi« Slovenskega društvu, ki je bila v primerjavi s prvo vsekakor na 
precej višji ravni, je svoje poročilo naslovil >Zweites slavisches Con
cert« in s ponosom ugotovil, »dass auch wir Slaven im Gebiete der 
schönen Künste nicht unthälig geblieben sind«.2» To je bilo do леке 
mere in v širokosrčni interpretaciji res, a ne more spremeniti dejstva, da 
so bila slovenska glasbena prizadevanja v letu 1848 reproduktivno in 
produktivno ne le na važni prelomnici, ampak šele na začetku. Ta pa še 
daleč ni bil tak, da bi se mogla ljubljanska Filharmonična družba kon
stituirati kot prvo slovensko glasbeno društvo, kar je 7. maja 1848 od 
nje zahtevala dunajska »Slovenija«. V glasbenih in celotnih družbenih 
razmerah, ki označujejo tedanje slovensko ozemlje in niso bile naklo
njene nameri »Slovenije«, se omenjena zahteva kajpada ni mogla kon
kretizirati.3 0 

Kot ustvarjanje je bila enako ali podobno skromna potemtakem 
tuili glasbena reprodukcija, ki jo je v letu 1848 opravil slovenski element. 
V glavnem je bila odvisna od diletantov slovenskega rodu, deloma pa 
ludi od prol'ewionalcov neslovenskih narodnosti. Po obsegu, sporedih in 
izvajalni ravni se ni mogla približati, kaj šele da bi se mogla meriti z 
institucijama, kot sta bili l'i I harmonična družba in Stanovsko gledališče, 
in ravno tako ne z raznimi drugimi sorodnimi ustanovami sorodnega 
lipa izven slovenskih etničnih meja. 

Se zgovornejša poslane podoba slovenskih glasbenih prizadevanj iz 
leta 1848, če primerjamo njihove skladateljske dosežke s tedanjo evrop
sko glasbeno tvornostjo. 

Slovenski skladatelji, katerih dela so bila v navedenem letu naj
pogosteje na sporedih slovenskih prireditev, so bili večidel nadarjeni 
dtletantje. ki jih je bolj kot umetnostno vodil v komponiranju nacionalni 
nagib. V kompozicijski tehniki so bili le malo ali nepopolno razgledani. 
Tudi to je bil eden od razlogov, da so se posvečali malim formam, ki 

so sicer bile zaželene bolj kot velike. Izjeme so bile redke. Mednje je 
Ireba šteli tehnično kar sposobnega liiharja in tudi Potočnika, zlasti pa 
Gašparja Maska in Tomaževca ter morda še Kamila Maska, ki je prav
kar stopal v krog slovenskih skladateljev in sc je šele nato strokovno 
izpopolnil, a je vendar bil že zdaj tehnično precej vešč. 

Kaže, da je bila stilna orientacija tedanjih slovenskih skladateljev 
bolj odvisna od tehnične ver/.iranosti kot od nacionalnih potreb. Res 
je bilo treba pisati glasbo zu široke množice v razumljivem jeziku in 

s" Pram. IB 1848. 296. 
«•Gl. Ш 1848, 2<>+. 

i i3Ö .'''foh ^eesbaelier P . 1>к> pMlhuniioiusche Gesellschaft in Laibach, Un bach 1862, 93. lJ4. 
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zttrucli aktualnih tekstov predvsem vokalne skladbe. To pa v načelu i« 
tudi v praksi ni zahtevalo odmika od tedanjega evropskega glasbenega 
stila in tudi ni nasprotovalo ustrezni aplikaciji sodobnih stilnih na-
ziranj. Teh seveda vanje neu vodeni skladatelji iz vrst diletantov niso 
poznali in jih tudi člani starejšo generacije v svojih delih niso upora
bili, čeruvno jim morda niso bila neznana. Zato so bili ti in oni stilno 
obrnjeni v polpreteklost, drugi v skladu s svojimi dosedanjimi pogledi, 
prvi pa v mejah skromnega, v posameznih primerih tudi zelo pomanj
kljivega znanja. Le tu in tam se v melodiki ali harmoniki njihovih skladb 
pojavi kak romantičen element. Zares romantična so bila le besedila 
njihovih skladb. Zato sta tekst in glasba v kompozicijah generacije iz 
leta 1848 in še pozneje pogosto v ostrem stilnem nasprotju, naravnost 
drastičnom na primer v Fleišmanovih uglasbitvah Prešernovih pesnitev. 
Od vseh je bil samo Tomaževec izrazit romantik in so je zato stilno ločil 
od svojih vrstnikov, ki so so idejno izrekali za slovensko narodnostno gi
banje. S svojo napredno usmerjenostjo pa doma ni uspel. Konservativni 
tisk jo pisal, da njegova skladba »Hčere svet« nima »za Slovence nobene 
vrednosti« in da uglasbitev tega teksta ni ugajala, ker je uapev premalo 
naroden, preveč moderen in izumetničen." Kordcšu in Bleiweisu, ki sta 
poročala o tej kompoziciji, so očividno bile slovenske skladbe le sredstvo 
za doseganje nacionalnih ciljev. Njihova umetniška vrednost in stilna 
orientacija ju menda ni zanimala. Medtem je bil na primer Fleišman. ki 
ga tehnično, stilno in umetniško v nobenem oziru ni mogoče s Tomažev-
cem niti primerjati, Bleiweisu zgled rodoljubnega ustvarjalca, vodilni 
skladatelj. Večkrat ga je vzel za merilo za ocenjevanje usmerjenosti in 
dosežkov slovenske glasbe, seveda v najpozitivnejšom smislu.32 Tudi 
Kordešu so Floišmnnove skladbe ugajale, hvalil jih je in naglašal je 
talent njihovega avtorja,33 ki je res bil izrazit, a še zaradi komponistovih 
tehničnih pomanjkljivosti ni mogel kdove kaj manifestirati. 

Stilno se je ustvarjalno delo skladateljev slovenskega rodu. ki so do 
reformacije in od poroformacijskega časa dalje skozi stoletja sèm sledili 
zu-zahodnoevropskimi gibanji, z evropsko glasbeno situacijo zdaj razšlo. 
Ob koncu prve polovice 19. stoletja, ko se je evropska romantika iz 
prve že vzpenjala v drugo ruzvojno fazo, je namesto naprej krenilo 
nazaj. Kakor ni bilo v sorazmerju z evropsko glasbo, tako tudi ni bilo 
v sorazmerju s tem, kar se je takrat dogajalo na primer v slovenski lite
raturi in navsezadnje ravno tako ni bilo v sorazmerju z naprednimi ide
jami slovenskega narodnostnega gibanja. Mislim, da je treba razlogom, 
ki so povzročili to stanje, pridružiti tudi stališče nekaterih umetnostno 
konservativnih in nekritičnih osebnosti Slovenskega društva, ki so na
sprotovale naprednim skladateljskim konceptom in so s svojim vplivom 
v toj smeri bolj škodovale slovenski glasbi kot koristile. 

Zaradi navedenih razlogov je slovenska glasba začasno prekinila z 
evropsko stilno tradicijo. Za leto 1848 je ni mogoče ne z vidika kvalitete 

81 Prira. N 1848, 125. 12b; IB 1848. 224; Trstenjak A., ib., 37—38. 
a» Ct. npr. N 1848. *5. 96. 
" Prim. IB 1848, 380. 
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ne sti lno ugodno ocenili. Vendar ne bi l»ilo prav . če bi bil umetnostni 
vidik edino meri lo zu presojanje njene vrednost i , kaj t i nac ionalno je 
oprav i la veliko vlogo. Prepros te sk ladbe so že v revohici jskem letu 
pomagale prebujat i nacionalna čustva in so bistveno pr i speva le razvi
janju in k r e p i t v i nac ionalne zavesti s lovenskega l judstva. Širile in 
utr jevale so temelje, n a k a t e r i h se je pozneje g r a d i l a s lovenska glasba. 
Č e r a v n o je niso znali real izirat i , je njihove avtorje vodila težnja za 
samobiten izraz, ki je p o t r e b e n za obl ikovanje n a c i o n a l n e k u l t u r e , za 
kate.ro so si ravno t a k o p r i z a d e v a l i drugi odvisni evropski narodi . 

T o s svoje s trani in kl jub nasprotu jočim a r g u m e n t o m razvojno ute
meljuje uprav ičenost situacije, v ka ter i je bila leta 1848 glasba, ki je 
zdaj dobi la pravico, da se tudi v ožjem p o m e n u besede imenuje sloven
ska. H k r a t i se je ak tua l iz i ra lo vprašan je samostojnosti njenega razvoja 
in razcepi tve z glasbenim delom nemškega e lementa na t e h t leh. Proces, 
ki se je začel že neka j pred m a r č n o revolucijo, se je s t em t u d i idejno 
konkret iz i ra l . Odsle j je intenzivno vplival na p o s t o p n o spreminjanje 
celotne glasbene situacije na Slovenskem. 

DIK MUSIK K KI DEN SLOWENEN IM JAHRE 1848 

/ u s a ni in c n f a s s u n g 

Unniillcllbur vor idier Mar/revolution gafb es Ruinier zahlreichere Elemen
ten, welche eiiiie grundlegende Veränderung der Miisikarbeit bei den Slo-
wcincin voraussagten. Man verlangte micht mur das Sinigen in slowenischer 
Spravite, sondern aneli eiime nilit tieni slowenischem Geistesleben verwandte 
Musik. Im J. 1848 versuchte die slowenische nutiiomaie Bewegung in diesem 
Simile aneli diie Musik гиг Erreichung ihrer Ziele auszunützen. Die Musik 
war besonders boi 'lier Veribreituing der pa trio hi seh cm Lieder außerordentlich 
wichtig. Die Zahl der sllowcnischen Vorstcllumgen ist im Vergleich mit den 
iiiiimillclhar vorhergeheinden Jahrein weit großer, damiit stellte sich aber auch 
ein bedeutendes Verlangen nach dem Komiponieron der Musik auf entspre
chende Lieder. I>iie Resultaten konnten natürlich — weder bezüglich der 
Koniipoiuisluiuipheiit 'iraeh bezüglich der Kirnsthöhic 'der Ausfuhmiingea — auf 
einer geuügeinde'ii Höhe stchon. Dieso Lage verursachte im slowenischen 
Musikleben, welches seit dein Roformutionszeilultcr mit der westeuropäischen 
Miisikcintwiickluiii'g veribuinidem erschient, eine '/.tut Meli begrenzte Entzweiung 
von tier eiiruiiäischen Sliilradiitiion. Bezüglich der künstliichen Qualität kann 
iniiiii die Ixiistungen des llevolutiionsjulires in der Musik nicht günstig efcn-
schäl/en. Diese Musik rtber streibte doch zu e i neun slowenischen nationalen 
Musiikhusdruck. tfbp.war sie ihn zu dieser Zeiit noch nicht verwirklichen 
konnte ti'n'd wußte. 
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I*' r a n c R " /• m a n 

FOSTER IN MARX 

V revolucijskem letti 1848 je bil ена najbolj zanimivih figur dr. 
Anton Füster. Rojen je bil t80K v Radovljici, študiral teologijo in filo
zofijo, sln/bovul kot kaplan in pridigar v Ljubljani, Trstu in Gorici, 
nulo po doktoratu filozofije postal profesor za teologijo in pedagogiko na 
dunajski univerzi 1847. L 1848 je bil med najbolj znanimi predstavniki 
dunajske levice, kaplan Akademske legije, član Komiteja javne varnosti 
in končno državnozborski poslanec. Bil je tudi med podpisniki adrese 
dunajskih Slovencev kranjskim stanovom 29. III. 1848. Ko je bil še v 
Ljubljani, je pripadal krogu okrog Prešerna in Čopa. 1848 se je kmalu 
ločil od Slovencev in vse njegovo delovanje je bilo poslej posvečeno samo 
še avstrijskim Nemcem. Po zmagi reakcije je bil suspendiran in je preko 
Nemčije. Belgije in Anglije emigrimi v ZDA; 1876 se je vrnil v Avstrijo 
ter 188t na Dunaju umrl.1 

Celotno njegovo življenje in delovanje v Evropi, kot tudi njegova 
odisejada v Ameriko in nazaj še danes nista obdelani. Teksti v novi 
'izdaji Mnrx-Engelsovih Zbrunih del, ki zdaj izhajajo v Berlinu,2 so 
pokazali, du je Küster krulck čas sodeloval tudi z Marxoni. 

Ko je bilu v Avstriji zadušeno revolucija, je bil kukor številni drugi 
revolucionarji tudi Fiister preganjan. Kot nam poroča Leisching v svoji 
spominski brošuri.» je bil Füsler \ marca 1849 z odlokom dunajskega 
kriminalnega sodišča proglašen za veleizdajalca.4 Pred tiralico je Fiister 
/bežal preko Leipziga in Hamburga v London. Bleiwcisovc Novice so v 
stalni rubriki Novičar iz mnogih krajev 18. julija 1849 prinesle vest: 
»Bere se. du je Fiister iz llambuiga. kjer je dozdaj bil, v Brüssel v 
Belgijo zbežal.«5 I.eisching ne daje točnih podatkov, omeji se na termin 
od srede juliju do zučetku oktobra 1849.« 

1 Glavne poti«tke » Kuste.rj.il je nvogiK-e dobiti v Slov. biografskem leksi-
kmnii I 142-1«», kjer je napisni članek dr. France K'iidirič. Njegovo mnenje 
je v '.mursifem konipiiiul dir. Kran Zwitter v Enciklopediji Jugoslavije, 111, 
4,11 4-12. Zagreb. 1958. Fiistroviiili spisov v Ljubljanu mi. pač ipa je v knjižnici 
Inštitutu /ti sociologijo mikrofilnmiui njegovu knjiga Memoiren von Marž 

«Ivturx-hinge'ls: Werke, 7. Band. I>ietz Verlag. Berlin. I960, str 546 in 548. 
ћ K l.eisihung: Douikstliritt aus Anlass der Enthüllung des Gralb-Monu-

nwnits für A. Küster. Im Aai trüge des Dunk-nul-Cumitc herausgegeben von —. 
Wiien, 1882. Tu brošura se nuJiuju v imuaejskii krnjižiuioi v Ljubljani. 

* l.tuM-lmig, str. 25. 
5 NOVIH e 1844. str. 150. 
• Leise h ing, sir, 2". 
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I'o podatkih Mnrx-Fngclsovili Zbranih del. zaključni odstavek Daten 
HUN ihren Leben, str. 637, je bil 18. septembra 1849 ustanovni sestanek 
nemških prebežnikov v Londonu in frankfurtsko demokratsko glasilo 
Neue Deutsche Zeitung je 26. septembra 1849 objavilo letak Aufruf zur 
Unterstützung deutscher Flüchtlinge, ki da je bil izdan 20. septembra.7 

\ ožjem odboru društva je bilo 5 članov: Anton Fiister, Karel Marx 
(prišel v London 26. avgustu), Karel Blind, Heinrich Bauer in Karel 
Plunder. Odbor je poniugnl z denarnimi prispevki vsem, ki so pribežali 
iz Nemčije. V Zbranem delu ME stu objavljeni še dve tabeli računov o 
dohodkih in izdatkih tega društva.8 Fiister pa ni bil dolgo član tega 
društvu, ker je kmalu odpotoval v Ameriko. Vendar že dejstvo, du je bil 
v izvršnem odboru društva, kaže na njegovo popularnost in ugled. 5. 
decembra IH49 je odlvor društva izdal obračun. Med podpisniki izvrš
nega odbora Fiistrn nI več. V poročilu se navaja, da sta bila .« zaradi 
odhoda dveh članov odbora A. Lustra in K. Blinda«" izbrana August 
Willieh in Engels, ki je prišel v London šele 10. novembra. 

Kdaj je Fiislcr zapustil London, ME izdaja ne pove. Pomagati si 
mora ino spet z ßleiwcisom. V že zgoraj omenjeni rubriki Novic je 10. 
oktobra spet kratka notica: »Prof. Fiister se misli iz Londona v Ame
riko (New York) preseliti«.10 Čez tri tedne zopet: »Fiister je. kakór se 
bere. 6. diu\ t. m. London zapustil in se tudi v Ameriko podal ( T u d i 
ne nanaša na prejšnji stavek - - op. F. IL). Kavno pred svojim odhodom 
je nek dokončal zgodovino Dunajske revolucije mesca kozopèrska 1. I.«11 

Chmkur tu misli Fiistrove Memoiren von März 1848 bis Juli 1849, izšle 
v dveh zvezkih v Frankfurtu ani Main 1850. Zadnji prispevek o Fiistru 
je Bleiweis objavil 2. januarja 1850. ko piše: Prof. Fiister je — po dolgi 
in nesrečni vožnji po morji — liedavnej ves bolan v mestu Boston v sev. 
Ameriki nu suho stopil.«'*'Fiister je. kot znano, ostal v Ameriki v raznih 
krajih polnih 26 let. 

7л\\ ni drugih podatkov o tem. ali sta se Marx in Fiister prej po r 

znala, uiti koliko je Fiister v Londonu konkretnega storil za društvo, ker 
v Zbranih delih iti nolxMiih drugih podatkov ali napotil k drugim virom. 

7 ME-Werke, z v. 7, str. r>4r>. 
» Unti. 
» IJiii!.. sir. r>48. 

10 Novice. 10. okt. 184У, str. 180. 
11 Novice, "H. okt. 1849. str. I «H. 
, s Novice, 1. jun. 1840, str. 4. 
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M i r o s l u v P a h o r 

KOPRSKA NOTA IZ LETA 1849 
ALI PRVI POSKUS NAMERNE ITALIAN1ZACI JE 

ISTRE 

Letu 1959 je Kronika — časopis za slovensko krajevno zgodovino — 
objavila članek z naslovom »Koprska nota in miljski protokol iz leta 
1849 v neobjavljenem spisu Antona De Colle«. V članku sem skušal po 
De Colleju opisati poskus koprskega podestata dr. Francesca De Com-
bija, da bi prepričal javnost, kako avstrijska uradna statistika in etno
loška poročila ne govorijo resnice niti o narodnem niti o jezikovnem 
položaju v. Istri.1 Podestà De Combi je namreč 15. februarja 1849 poslal 
v Milje noto št. 17. ki je vsebovala šest vprašanj, na katere naj bi 
okoliški Slovenci odgovorili, da so za italijanske šole, italijanski jezik 
v uradih, zu spojitev z Italijo in proti pridružitvi h Kranjski. Ne glede 
na to, tla so bili odgovori miljskih Slovencev popolnoma negativni, so v 
spisu ostala nepojasnjena nekatera vprašanja, ki so se sama po sebi 
vsiljevala. Je bila nota št. 17 izključno De Combijeva zamisel, ah so jo , 
povzročili dogodki izven Kopra in Istre? Je De Combi poslal svojo noto 
samo v Milje ali tudi v druge istrske občine? Ce je bila poslana tudi v 
druge občine, kako so te reagirale nanjo? In končno ali je bila dovolj 
omenjena nota, ali so bile potrebne še kakšne predpriprave, da bi bih 
odgovori takšni, kakršne si je De Combi želel? 

Na vsa ta vprašanja tedaj ni bilo mogoče odgovoriti, ker je bil 
dostopen samo De Collejev spis. Ko pa so v koprskem arhivu končno 
odkrili mapo z ohranjenim gradivom,8 je bilo mogoče vsaj deloma odgo-

» Pitiiu. M. Pahor: Koprska nota in iruiljslu protokol iz leta 1849 v ne
objavljenem spisu Antonia De Colle. Kronik« Vil. št. 2. 1959 str.66. 

» Atto No. 17, 1849, 19 atti. Vsebuje: 1. Pismo poslanca dr. Маскишже 18. 
12 1848 iz Kromeriža; 2. Pismo poslancu dr. Madonlizze, datirano v Kromenzn 
20. 12 1848' 3. Pismo «Minskega zastopstva Koper občinskemu zastopstvu v 
Piramii datirano 25. 12. 1848 št. 819; 4. Odgovor občinskega zastopstva Piran, 
datiran "i. 1. 1849 št. 654; 5. Pismo poslanca Madoruizze 4. 1. 1849; 6. Pismo oböime 
Kouor poslancu Madomieza 10.1.1849; 7. Koprska nota št. 17 dati-rana 15.1.1849. 
Ob robu je »ei/nam obèiin, katonwn je bila poslana. 7 n. Navodilo k noti st. 17; 
8 Koprski protokol datiran 18. 1. 1849; 9. Protokol občine Buje št. 9 datiran 
23. 1 1849; 10. Odgovor občane Milje, dalii'rain v Miljah 29. 1. 1849. Ker pa je 
bil protokol sestavljen 20. 1. 1849 ш kor je v ipismu govora o protokolu, ki 
je Ibi! sestavljen včerajšnjega dne, sodim, da gre za napako pri prepdsovamju 
datuma. 11. Protokol oböine Vodnjan št. 38 datira» 21. 1. 1849; 12. Pismo oboime 
Koper oziroma podestata De Combiju poslancu Madornali 24. 1. 1849; 13. Pro-
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vorili ita vprašanju, ki so nasitila v zvozi z Di' ( o l l e j e v i i n d e l o n i . O d k r i t a 
m a p a vsebuje 19 d o k u m e n t o v in dve pri logi, k i so v zvezi z D e Combi-
jevo noto in so nastal i (razen ene od prilog) med 18. decembrom 1848 in 
8. marcem 1849. 

Prod vsem je treba poudar i t i , da nota št. 17 ni nas ta la izkl jučno p o 
De Combijovi volji. To nam pojasni že prvi dokument , t j . pismo po
slanca dr. Mudonizze. ki je 18. 12. 1848 iz Kroiuorižn poročal občini 
Koper, du je notranj i minister Stadion na neko interpelaci jo d a l m a t i n 
skih posluncev odgovoril lakole : >Poslanci Dalmaci je so poslal i mini
st ist vu neko interpelaci jo, č a s t mi je, d a j im odgovorim nas lednje : 
Dalmaci ja je in ostane posebna kronovina : z imenovanjem b a n a Jelačiću 
/a guvernerju Dalmaci je nismo imeli za cilj kakorkol i okrnit i njenega 
pokra j inskega obstoja in njene posebne adminis t rac i je ali. da bi ji k a k o 
d r u g a č e škodovali . Zaradi tega daje minis trs tvo na znanje, da je hotelo 
s lem inienovuiijeun poudar i l i s lovanski element, ki ima v Dalmaci j i in 
Primorju do Soče večino«.3 Z obljubo, da bo o tem še izrekel svoje 
mišljenje, je pos lanec Mudonizzu zaključil svoje pismo. 

Naslednje pismo je dr. Mudonizzu pisal v Koper že 20. 12. 1848. V 
njem je p o u d a r i l , da »v v ladnih krogih prev ladu je obžalovanja v redna 
misel, d a Pr imor je do Soče lahko postane sestavni del H r v a t s k e in Sla
vonije.« Stvar je bila - - p o Mndonizzi — toliko bolj p o m e m b n a , ker je 
odgovor minis t ra Stadiona D a l m a t i n c e m vseboval t u d i d o d a t e k »o našem 
Primorju, ki n ima n i k a k o zveze z interpelaci jo d a l m a t i n s k i h poslancev«. 
V nadal jevanju sugerira, da bi se vse istrske občine in podobčine zdru
žile v zahtevi » po nedotakl j iv i pravic i do lastne narodnost i , lastnega 
jezika in avtonomije«. > Treba je — poudar ja p o s l a n e c , — n a p i s a t i ener
gično kolekt ivno pr i tožbo prot i t rd i tv i minis t r s tva in jo naslovit i na 
par lament ali na ministru samega«. 4 

Nuj p o u d a r i m , da Mudonizzn ui bil u ikak p r e n a p e t i ta l i janski nacio
nalist. Sum pr ipoveduje , da je na občinskih sejah ' v K o p r u v e č k r a t 
p r e d a v u l o politični bodočnosti cesurstva. V p r e d a v a n j i h je nag lasa ! , 
da bi morali istrski Itali jani, kolikor bi bi lo to mogoče in s p r a v 1 j i v o 
z u j i h o v i in i s t r e m l j e n j i , pomagat i razvoju s lavizma. Po nje
gov cm pismu sodeč, je izhajal iz zavesti, da imajo v svobodni, demo-
krutično-ustnvni državi vsi državl jani e n a k e prav ice in dolžnosti. Č e 
torej zahteva jo Itali jnni neke pravice za svoj narod, j ih mora jo p r i z n a 
vati tudi d r u g i m narodom. Meril je seveda n a Slovane v Avstriji, ki so se 
skušal i , k a k o r prav i , »zbuditi iz dolgega sna in se povzdigni t i v narod«. 5 

lokol ol)fii;ii,e Ptilj št. "V> datiran 28. I. 1849. 14. Protokol občine Vii »i na dà št. 
4", '»>. 1. 1849; P>. Protokol občiuio Unie št. 20 datiran 28. t. 1849. 16. Protokol 
(il)fiine rldvinij št. Г6 (lutiiirun 1. 2. 184'); 1Г. Protokol (il>čiiie Novigrad St. 34 
(Intimu 2">. 2. t849; IH. Protokol občine Poreč št. Ti detiran 2. \ 1849. 19. 
Protokol občine Lubin št. V) du biran 8. \ 1849; 19 a. Nedatirana pritožba 
občine l.uhi'ii in Ploinhi. ki je inorala nastati poleti ali jesorti leta 1849. 
(M)ÖHii se unito/iijctu proti razglasom, objavami itd., ki so jili osrednje 
ubltistii pošiljale v slovcmskcm ali hrvatskom jeziku. 

s Pismo'poslanca M (udomi//o 18. 12. 1849. 
' Pismo istega 20. 12. 1844. 
•• l ' r u v t t l l l l . 



V koprskem občinskem svolti pa so In predavanja naletela na ostro 
nusprolovunje. kajti večina svetnikov se je postavila na stališče, da »če 
so Lui i miši (tj. istrski) Slovani doslej parije, j i Im je treba tudi v bodoče 
smatrati za take«. Ta formulacija koprskih občinskih svetnikov je dokaj 
zanimiva, ker nam vsiljuje misel, da je bila pomoč istrskih Italijanov, 
ki jo je propagiral Mudonizzu v svojih predavanjih, mišljena tudi z a 
i s t r s k e S l o v a n e , da je torej propagiral tudi razvoj slavizma v 
Istri. Toda že s tem, da je pomoč slavizmu pogojil na »spravljivost s 
stremljenji« Italijanov, je istrske Slovane izvzel iz te pomoči, kajti — 
kakor nnglaša dalje - bi bili v tem primeru napadeni interesi in privile
giji *nnšegu nebu, naše zemlje, naše zgodovin«', naše ljubezni in vera 
naših očetova In prav zaradi teh interesov in privilegijev poziva občino 
Koper naj organizira energično pritožbo proti besedam ministra Sta
dionu. 

Drugo poslunčevo pismo je prišlo v Koper 25. decembra. Podestat 
De Combi je še istega dne sklical občinski svet, ki je razpravljal o 
Stadionovih besedah in vsebini Madonizzinih pisem. Po kratki razpravi 
je občinski svet pooblastil podestata, da ukrepa energično in da se 
poveže z občinskim zastopstvom v Piranu. Takoj po seji je De Combi 
poslal v Piran kopije poslančevih pisem s prošnjo, da tudi tam skličejo 
občinski svet, »da bi skupaj pokazali naš gnus nasproti nam ob strani 
rastočemu panslavizmu«.' 

Občinsko zustopstvo v Piranu pa je bilo previdnejše kot si je zamiš
ljal De Combi. Podestat De Corsi ni ukrepu! takoj. Odgovor je poslal 
šele 5. januarja 1849, ne da bi sklical občinski svet. Bodisi iz previdnosti, 
bodisi zuto. ker se je prav tiste dni menjavala občinska uprava, se je 
posvetoval le z dvema svetnikoma, ki sta — kakor izgleda — podprla 
njegovo previdnost. Piranski odgovor sicer poudarja, da so ministrove 
besede tudi »v nas povzročile grenak občutek«, vendar svetuje previd
nost ne toliko nasproti avstrijskim oblastem, kolikor nusproti resnični 
nevarnosti v sumi Istri tj. Slovanom. »Po našem — pravi de Corsi — 
je potrebno gojiti bratske odnose s temi plemeni; gledati moramo, da si 
jih pridobimo, du jih poučimo o naših skupnih potrebah, da jih prido
bimo za naše načrte in poglede; prepričati jih moramo, da njihova bla
ginja ne more biti ločena od naše. Predvsem pa se moramo izogibati 
kakršnegu koli dejanja, ki bi jih oddaljilo od naš, jih preplašilo ali 
vsaj povzročilo nezaupanje!« De Corsi svetuje naj bi se napravil enoten 
načrt za vso Istro. Kolikor bi pu prebivalci tistega dela Istre, ki je že 
prej bila pod Avstrijo, ne pristopili k načrtu, naj bi ta veljal samo za 
bivšo beneško Istro. To pa zaradi tegu, ker »se on (minister) gotovo 
moli kur se tiče Istro-Benečanov in to bi bilo lahko dokazati. Slovanska 
plemena, ki so pomešunu z numi in ki prebivujo v nekaterih raztresenih 
zaselkih iti majhnih vaseh, nimajo ni kakega pomena in se zgubijo v 
naši absolutni in nesporni tako moralni kot številčni premoči. Oni ne 
morejo težiti k lastni avtonomiji, še manj pa k absorbiran ju italijanskega 
elementa«. S temi in nuslednjimi vrstami pa De Corsi gotovo vpliva 

' Pismo oltome Koper občinskemu zastopstvu v Piranu št. 819, 25. 12. 1848. 
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na De Corabijevo noto in pa na njegova navodila osebnemu odposlancu, 
ki ga bo čez dva dni poslal na razgovore po vseh istrskih občinah. Pismo 
nadaljuje takole: »Poleg tega so interesi teh plemen istovetni z našimi, 
ker živijo z nami, so odvisni od nas, razumejo in govorijo naš jezik ter 
dolgujejo nam svoj postopen intelektualni in moralni razvoj. Z nami 
se tudi vsak dan bolj stapljajo«.7 Razumljivo je, da De Corsi s tem 
pismom ni mislil samo na prilike v ozkem področju občine Piran, kjer 
je italijanizacija deloma napredovala v dolinah Štrunjana, Fazana in 
Dragonje tj. v vaseh Strunjan, Sv. Lucija in Sečovlje z zaselki. Mislil 
je na vse področje beneške Istre. Kakor De Combi, je sodil, da je itali
janizacija mnogo bolj napredovala, kot se je izkazalo v resnici. Toda 
(ločim je bil De Corsiju tuj vsak pritisk in je delal na osnovi prepriče
vanju, so se v občinah, ki so podpisale protokole, odločili (izjema so le 
Milje) prav za grob pritisk. 

De Corsi zaključuje svoje pismo z zagotovilom, da je piranska ob
čina, z določenimi pridržki, pripravljena podpisati vsako pritožbo, če 
bo občinsko zastopstvo v Kopru »smatralo, da je v tem trenutku opor
tuno protestirati proti besedam ministra Stadiona, čeprav je mogoče, da 
so bile izrečene slučajno«.8 

Odgovor občine Piran je bil v koprske registre vpisan 7. januarja 
1849. Bodisi da je to pripisati že omenjeni previdnosti in spremembi 
v občinski upravi, bodisi da so bili za to še drugi razlogi, je šlo v Piranu 
počasneje kot sta si to želela De Combi v Kopru in Madonizza v Kro-
merižu. Zato je razumljivo, da je Madonizza že 4. januarja- urgiral odgo
vor na svoje dopise.» Toda De Combi ni hotel odgovoriti dokler ni imel 
vfuj nukaj zaslombe v ostalih istrskih občinah. Tukoj ko je prejel previd
no pismo iz Pirana, je poslal posebno odposlanstvo občinskih svetnikov 
v Trst. da bi zvedel kaj mislijo tamkajšnje občinske oblasti o Stadionovih 
besedah in kakšni so nameni občine nasproti »grozeči nevarnosti«. To 
odposlanstvo pa je imelo še manj uspeha, kakor pismo v Piran, kajti 
tržaško javno mnenje, ki ga je že več mesecev zastopal časopis »Osser
vatore triestino«,10 je bilo tedaj proti težnjam istrskih obalnih občin, 
predvsem Kopra, kljub ostri polemiki, ki so jo te sprožile proti trža
škemu listu v milanskem časopisu »Gazzeta di Milano«.11 Tako se De 
Combi v svojih poznejših korakih ni mogel naslanjati na tržaško občino. 
Kakor nekatere druge, jo je De Combi prezrl, ko je sestavljal seznam 
občin, katerim je bilo treba poslati noto št. 17. 

Poleg odposlanstva v Trst pa je odšel po istrskih občinah še 
posebeu De Combijev odposlanec, ki naj bi po obalnih in ostalih bene-
бко-istrskih krajih zagotovil istovetnost glede nadaljnih ukrepov. Kdo 
je bil ta odposlanec ni znano. Imel pa je več uspeha kot odposlanstvo 

' Pismo občine Piran ši. 634, 5. t. 1840. 
* Prav tana. 
• Pismo poslanca Madomätzge 4. 1. 1849. 

10 Prhn. Sinpplermeinto al No. 78 dcirOsservatorc Triestino 30. 6. 1848 in 
kusneje, 

» Prim. Gazzetta <li Milaiao No. 123, 23. 7. 1848. Dame s podpisom: 
'Quarantamila dstriami«. 
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v Trst, čeprav je tudi na jugu pristopilo k protokolu le nekaj občin. Ker 
torej Se ni bilo mogoče sestaviti skupne pritožbe, ki jo je zahteval Mado-
nizza v svojih pismih, je De Combi *v poročilu o svojem delu svetoval 
poslancu naj bi kot zastopnik Istre sestavil in predložil ministrstvu pre
liminarno pritožbo ali peticijo, kjer naj bi bila poudarjena >oelika 
razlika med raznimi nedooršenimi (slovanskimi) dialekti, ki so v rabi 
na podeželju raznih (istrskih) občin, in pa dejstvom, da je po oseh 
uradih o rab» italijanski jezik*. Poleg tega naj poslanec poudari mnoge 
italijanske primesi, ki jih vsebujejo slovanski dialekti. Kot večinski jezik 
naj torej prikaže italijanščino, ki ne more imeti tekmeca o revnih ilirskih 
jezikih.™ v 

Takšno je bilo stanje preden je De Combi razposlal po Istri ze 
tako imenovano noto št. 17. Iz obravnavanih dokumentov lahko povza
memo naslednje zaključke: 

1. Koprska nota ni nastala samo po volji podestata De Combija, 
kakor bi se dalo zaključiti po spisu Antonija De Colle. Posredno je noto 
povzročil odgovor ministra Stadiona na interpelacijo dalmatinskih po
slancev o imenovanju bana Jelačića za guvernerja Dalmacije, neposred
no pa poslanec Madonizza s svojimi pismi, v katerih je občini Koper 
predočil nevarnost, da bi državne oblasti utegnile pridružiti Istro 
Hrvaški in Slavoniji. 

2. Akcija podestata De Combija se je začela s tem, da je poslal 
prepise poslančevih pisem v Piran, ker je pričakoval zaslombo tiste 
občine, ki je bila — kakor se izraža podestat — najbolj zvesta itali-
janstvu. 

3. Proti De Combijevim pričakovanjem je občina Piran pokazala 
veliko mero previdnosti, ker je delila Istro v avstrijsko in beneško, kar 
je moral De Combi upoštevati, in ker je bila za metodo prepričevanja, 
ne pa nasilne italijanizacije. 

4. Koprsko odposlanstvo v Trstu ni dalo zaželenih rezultatov. 
5. Prav tako je imel osebni odposlanec De Combija po istrski!) 

mestih le delni uspeh, ker ni mogel prepričati vseh občin, da bi pristo
pile k načrtu in pozitivno odgovorile na noto, ki jo bo poslala občina 
Koper. 

De Combijeve predpriprave za koprsko noto so bile torej precej 
obsežne. Na začetku se je celo zdelo, da bo večina občin odgovorila 
pozitivno na njegov poziv. Odposlanec se je najbrž vrnil s poročilom, 
ki je podestat u vlilo precej pogumu. Razen štirih občinskih zastopstev 
(Višnjan. Roč. Barban in Zminj) in ene občinske agencije (Kanfanar), 
so bile vse občine pripravljene sklicati podeželske delegate, agente in 
volivce in se z njimi pogovoriti o vprašanjih jezika, šol, narodnosti in 
deželni oziroma pokrajinski pripadnosti tj. o vprašanjih, ki jih je De 
Combi mislil vključiti v svojo noto. Deloma torej po nasvetu občine 
Piran, deloma po ustnem poročilu, ki ga je dal njegov osebni odposlanec 
o svojem potovanju po občinah je De Combi napravil seznam dvajsetih 

18 Piismo podestata De Combija poslumeu Moxlonizai 10. 1. 1849. 
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občin, katerim je 15. januarja poslal noto št. 17. To so bile občine Milje. 
Izolu. Piran. Buje, Umag. Novigrad. Poreč. Vrsar, Rovinj, Pulj. ï,abin. 
Plomiu. Vodnjun. Bale. SvelVincent. Crožnjan. Vižinda. Motovun. Opr-
talj in Buzet.13 Kopra nu tem seznamu ni, poudarjam pa, da je pristopil k 
delu prvi. Enajst občin je osebnemu De ("ombijevemu odposlancu zago
tovilo, du bodo po potrebi ustanovile slovenske oziroma hrvaško-italjjan-
ske šole. vse so izključile možnost ustanovitve nemško-italijanskih prav 
tako pa tudi slovensko oziroma hrvaško-nemških šol." Torej se je le 
devet občin a priori odločilo samo za italijanske šole. 

S takšnimi perspektivami je De Combi razposlal svojo noto po 
občinuh. Ne bo odveč, če si jo ogledamo v celoti: 

»Nota št. t7 
Zaradi priprav mi bodoča gibanja in da bi ohranili zaklad naše 

italijansko narodnosti in uporabo nušega lepega jezika v vseh uradnih 
vprašanjih, je potrebno pojasniti, da tudi Slovani naših ozemelj imajo 
rajši italijanski jezik kot katerega koli drugega tako na osnovnih šolah, 
kot v vsem civilnem občevanju in obravnavanju političnih in pravosodnih 
vprašanj, kor že stoletja poznajo ta prevladujoči narodni jezik. Bo 
torej zaslužno in priporočljivo delo vašega občinskega zastopstva (da 
I. i t u k o p r e p r e č i l i z l o r a b e n e k e s t r a n k e , k i p r e v z e -
m a ii a s e p r o p a g a n d o s I а v i z m n v n а š i p o k r а j i n i), po-
klicuti v najkrajšem času vsa zastopstva podobčin z vsemi volivci vaše 
občine in protokolirati njihove svobodne izjave in želje o naslednjih 
vprašanjih: 

1. kolikšno je število prebivalcev njihove podobčine ali občinskega 
odseka in koliko ljudi obeh spolov razume italijanski jezik in ga spro
ščeno govori: 

2. v katerem jeziku bi radi videli, da bi bila vzgojena njihova mla
dina, ki bi si prizadevala napredovati v študiju, da bi si odprla pot v 
javne službe ali bi si hotela na kak drug način izboljšati položaj; 

V ali bi bili zadovoljni, da bi v uradnem občevanju, sklepanju 
pogodb iu vseh drugih civilnih odnošajih ostal v rabi prevladujoči ita
lijanski jezik, uli bi hoteli kakega drugega in katerega; 

4. ali dobro razumejo s I o v a n s k i pisani jezik, če se upoštevajo 
razlike med slovanskimi jeziki tj. med g l a g o l s k i m , v katerem so 
napisane molitve, psalmi in druge cerkvene liturgije (prevod je dobe
seden), k r a n j s k i m , v katerem izhajajo prevodi razglasov, predpisov 
m drugih uradnih objav vzvišene cesarsko-kruljeve vlade, d a l m a t i n 
s k i m , d u b r o v n i š k i m . v l a š k i m i n h r v a š k i m ? 

5. ali sodijo, da je v njihovo korist, du se vedno bolj spojijo z 
italijanskim delom Istre, kot tistim delom, ki zavzema vse centre omike 
tudi v notranjosti polotoka iu ki prebiva v vseh kolikor toliko trgovskih 
centrali istrske obale? 

o. uli bi končno radi ostali združeni v italijanskih občinah, ali 
stremijo po nekem separatizmu; ta bi jih gotovo osamil, da bi ostali 

13 Koprska nota št. IT. !">. 1. (849 db robu. 
14 Pismo olifine Koper potilaeicii Madonizai 24. 1. ÌS49. 
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liri'M vsake zusloiube i» v popolni oclviHiiOHti od tujih k latczev. ki ne 
/UHtopajo resničnih domovinskih koristi. , , . , . . . 

IstofciHiio zbira to dokumentac i jo tudi IIUNU občina. Bistrovidni ra
zumnost i Vašega spoStovanegu občinskega zastopstva bo t a k o j jasno, 
kolike važnosti hi bilo popolno soglasje med nami in obenem tudi med
sebojno obveSčanje o rezul ta t ih t a k i h p r i z a d e v a n j . / gorečim ogledalom 
p r i z n a n i h resnic o resničnem položaju naše Is t re in z r a z u m n i m i tež
njami njenega prebiva l s tva t a k o v mestih kot po vaseh in razt resenih 
h i šah pred očmi, bo mogoče na l a h e k nač in p o p r a v i t i n a m e r n e zmote 
lažnjivih stat ist ik in l icemerskih etnoloških p o d a t k o v in poroči l . 

Toplo p r i p o r o č a m o p r i z n a n e m u p a t r i o t i z m u b r a t s k e občine, d a n a m 
pomaga pr i tem delovanju in d a nam Čimprej jav i dosežene rezul tate . 

Iz magis t ra tu občine Koper . 11. j anuar ju 1H49. 
Dr. D e Combi, podes ta t . 
Cio . D e Baseggio. občinski pr i sednik, 
L. Cal lo , p r i s e d n i k . « " 
Sli k i so dostuvljali noto občinam, so občinskim zastopstvom p r i 

našali še posebno navodilo, ki se glasi : »V slučaju, da bi (agenti, delegati 
hi volivci s lovanskih podobčiu) vpraša l i zu smoter zastavl jenih v p r a 
šanj, (ki jih vsebuje nota), odgovorite, da bi se radi izognili pr idruž i tv i 
k H r v a š k i . O b e n e m pa j im pojasnite, tlu vladajo tam tezk. zakoni . 

Co bodo zahteval i , d a se vpiše tudi njihov slovanski jezik, j im ugo
dite. O b e n e m pu jim m o r a t e p r i k a z a t i nujnost, da se izobrazijo tudi y 
i tal i janskem jeziku, da bi razumel i a k t e . ki se tičejo nj ihovih korist., 
/ u r a d i tegu lio potrebno, da bodo šole. ki bodo moreb.t i ustanovl jene v 
podobčinah. slovansko-itali janske.«" 1 

Nolo je dobilo, s Koprom vred. 21 občin. Seznam le teh nam pove. 
du s«, ji« De Combi po nasvetu P i r a n a odločil samo za bivše beneško 
ozemlje. Tu pa je izključil iz svojega seznama tiste občine, k. njegovemu 
odposlancu niso dale potrebnih zagotovil. Č e p r a v je obema Vodnjan - 3 . 
I IH4«) predlagala , da bi dobili noto ludi občina Barbai., (ki je s p a d a l a 
pod volilni okra j Vodnjiiu) in Pa občinska a g c . c . j a k a n f a n a r (o ka ter , 
občinsko zastopstvo v Vodnja.iii t rd i . d« se ne bo ravnala po protokolu 
občine Svetvinčenut . pod k a t e r o je s p a d a l a ) , med občinami, ki so na 
„ulo odgovorile, teh dveh ne najdemo. Bodisi, da j ima D e Combi ni 
poslal note. ali d a se je občin« Barba., odločila drugače kot \ odnjan. 
k a n f a n a . pa e n a k o kot Svetv inčeual . se predvidevanja obciiic V odnjan 
o .em. da I«*ta ti dve občini izpolnili nalogo, niso u.esn.c. lc : • U te... 
še nekaj besed kasneje. 

O d " I občin, ki so dobile protokol, jih je odgovor.lo samo 11. t o 
so Koper ' in Milje v slovenske.,.. Bujc. Novigrad. Vodnjuii, P u l j . Л iz inada. 
Bale. Rovinj. Poreč in Lubin v hrvaškem delu Istre. N a r a v n o je. da se 
je prva lotila dela občina Koper, ki je IH. j a n u a r j a sklicala vse volivce, 
delegate in agente svojega področja na posvetovanje. Zanimivo je. da 

IS kour>ku nota št. 17 u, . . . . , , _ 
" Navodilo I. koprski noti. kol v- opomin st. J pod . a. 
l ; Protokol «incline Vodnjuii št. >8, 'JI. 1. 1S4<>. 
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se ju od r> večjih vasi, združenih v 18 podobčinah, zbralo le 11 vasi, ki so 
.pnpadalc devetim podobčinam." To so bile Šmarje, Gažon, Truške, 
Borat, linjan, Dekani, Rožar, Pomjam, Loka, Koštabona in Krkavče 
Vse te vasi razen Tni.šk in Boršta so pristopile h koprskemu protokolu 
111 na vprašanja (ki so bila v Kopru nekoliko drugače postavljena kot v 
ostalih občinah, vendar je bistvo, če izvzamemo nekaj omilitev, ostalo 
isto) odgovorile pozitivno, kar aaj bi pomenilo, da so se odločile za 
spojitev z Italijani. Smisel odgovorov vaških volivcev in delegatov je v 
leni. da kmetje naštetih vasi razumejo in govorijo italijanski jezik, da so 
vsi njihovi dokumenti v italijanščini, da jim je italijanščina potrebna 
liiko v uradih kakor v trgovskih poslih. Še več: v naštetih vaseh ni 
človeka, ki bi znal brati in pisati v slovenskem jeziku, medtem ko ita
lijanščino bere precej ljudi, nekateri pa se znajdejo tudi v pisanju 
/.urudi tegu zehjo omenjene vasi ostati združene z italijanskimi občani 
katerim pripisujejo svojo blaginjo (!). i e 

Naj omenim ilu vprašanj o številu prebivalstva in o vzgoji mladine 
koprski protokol ne vsebuje. Poleg tega je treba poudariti, da odgovorni 
ljudje koprske občine niso sestavili protokola kakor ostale občine 
\ prešanja so postavili najprej delegatom in volivcem Šmarij in Gažona 

s o . ° . g ^ ' pozitivno na vsa postavljena vprašanja in podpisali 
protokol Nato so sledili delegati in volivci Boršta in Trušk, ki naj bi 
odgovorih enako kot prejšnji, vendar protokola niso podpisali. Trditev 
občinskih čimteljev, da so k protokolu pristopili, je torej več kot dvom
ljiva. Vo ivci m agenti Dekanov in Tinjana, ki so bili sedaj na vrsti, so 
odgovorih pozitivno m pristavili, da hočejo ostati združeni s Trstom in 
Koprom, s katerima jili že stoletja vežejo življenjske potrebe. Za njimi 
so bili na vrsti delegati in volivci Pomjanu, Rožarja, Loke (Lonche) 
Ivostubone m Krkavč, ki so k protokolu pristopili in ga podpisali.8« 

Med večjimi vasmi nu Koprskem pu k protokolu niso pristopile: 
Crm kal, Podpcč, ilrastovlje, Kubed, Gračišče, Sv Anton (danes Dvor), 
Dol. /azid, Marczige, Manžan, Grintovec, Puče, Sergaši in RiŽana. 

Še huje je bilo v občini Milje, kjer so se vsi poklicani agenti, dele
gali in volivci Mačkovelj, Ospa, Gabrovice, Plavij, Škofij in Hribov 
(pod (o podobčino so spadale vasi Elerji, Fajti, Božiči, Sodniki, Norbedi, 
Hrvatim, Sv. Brigida, Campore ali Lovran in Korošci z manjšimi za
selki), izrekli za nemški in k r a n j s k i jezik pri poučevanju mladine, 
za k r a n j s k i jezik pri vseh uradnih potrebah, podobčine Mačkovlje, 
Osp in Gabrovica pa celo za ločitev od Istre in pridružitev h Kranjski.21' 

Občini Izola in Piran na De Combijevo noto nista odgovorili. 
Od vabljenih občin v hrvaški Istri pa so odgovorile Buje, Novigrad, 

Poreč, Rovinj, Bale, Vodnjun, Pulj, Vižinada in Labin. Oglejmo si 
odgovore: 

18 Prhn. mod ostatomi tudd pismo 10. 1. 1849 in pismo 24. 1. 1849. 
" Kaprsfei protokol 18. 1. 1848. 
20 Pruv tam. 
81 Miljski protokol St. 36, 20. 1. 1849. 
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1. V občini Bujc so pri protokolu sodelovale podobčine Tribnn. 
Krnšiea. Kršete, Momjnn. Brdn. Oskurus. Sorbar in občinska frakcija 
Bibali s skupno 2625 prebivalci. V protokolu navajajo, da prebivalci 
omenjenih pod občin ne znajo ne pisati ne brati hrvaščine2 8 in redki jo 
za silo razumejo. Kakor v krajih (mestih), kjer živijo samo Italijani, je 
na bujskem podeželju v rabi samo italijanščina. Mladina naj bi se vzga
jala v italijanskem jeziku, ker je koristnejši in ker je od njega »odvisna 
večja ali manjša stopnja omike in razvoja«. Za vse uradne potrebe, 
kakor tudi za civilnopravne pogodbe, naj bi ostala v rabi italijanščina. 
Interes omenjenih prebivalcev naj bi bil, da se vedno bolj spojijo z 
Italijani v omikanih in trgovskih centrih istrske obale.*8 

2. V občini Vodnjan sta podpisali protokol podobčini Filipan in 
Juršiči (Roverio) s skupno 1530 prebivalci. Protokol navaja, da vsi 
moški prebivalci podobčin razumejo in »nekoliko tudi govorijo« itali
janski jezik. Tega pa ni mogoče trditi o ženskah, ki imajo v mestih manj 
opravkov. Pri vzgoji mladine dajejo podobčine prednost italijanščini, 
ker so v tem jeziku napisani vsi posestni in drugi dokumenti prebival
cev. Z italijanščino lahko prebivalci tudi »izboljšajo svoj položaj«. Zato 
naj bi se pri vseh uradnih zadevah še nadalje izključila uporaba vseh 
(Iriisiili je/ikov. O razlikah med raznimi slovanskimi jeziki, ki jih ome
nja točka 4 De Combijcve note, prebivalci Filipana in Juršičev nimajo 
pojma in ne razumejo jezika, v katerem so pisane uradne objave. V 
interesu kmetov vodnjanskega podeželja je, »da se vedno bolj spojijo z 
Italijani«.'-4

 v 

\ V občini Pulj so pri protokolu sodelovale podobčine Kavran, 
Premantura, Pomer. Medulin. Li/njnn. Sišanj, Montić, Voltura. Loborik, 
Peroj, Caližana in Fazana s skupno 5569 prebivalci, ki »govorijo neko 
mešanico italijanskega in hrvaškega jezika, razen v Galižani in Fazani 
(1450 prebivalcev), kjer poznajo samo italijanščino«. Pri vzgoji mladine 
dajejo volivci, agenti in delegati omenjenih podobčin prednost italijan
ščini, ker so dvojezične ustanove škodljive za razvoj pismenosti!« Izje
ma je zastopstvo podobčine Peroj, ki zahteva tudi pouk v ilirščini, da bi 
zadostilo zahtevam svojega škofa. Prebivalci vseh ostalih vasi sicer razu
mejo »slovenski jezik, v katerem so pisane molitve«, ne razumejo pa 
kranjščine, v kateri so napisani ukazi, razglasi in objave cesarsko-kra-
Ijeve vlade. Dvojezično vzgojo odklanjajo tudi zato. ker bi »to vodilo k 
separatiznfu. kar bi bilo škodljivo za oba naroda, predvsem pa za 
hrvaškega«. Italijanščina naj ostane kakor doslej uradni jezik.85 

4. V občini Vižinada sta sodelovali podobčini Kašielir in Labinci 
(Santa Domenica). Števila prebivalstva dokument ne navaja. Občina iz
javlja, da je pri vseh uradnih in trgovskih poslih v rabi samo italijanšči-

аз Izrez »lingua slavac ali »lo slavo< prevajam s »slovenščina« ali »slo
venski jezik? če gre za slovenske občine, s »hrvaščina* ali »hrvaški jewik... 
če gre za hrvaške občine. Le v nekaterih primerili, kjer tekst posebej terja 
tak izraz, sem pustil »slovanski«. 

» Protokol občine Buje št. 9, 23. 1. 1349. 
« Protokol občine Vodnjan št. 38. 21. 1. 1849. 
9» Protokol občine Pulj St. 35, 2«. 1. IS49. 
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no. čeprav v obeh podobčinah govorijo mešano hrvaško-ita l i jansko govo
rico. Kulturi in zedinjcnju province l)i bilo s a m o v škodo, če l)i vpeljali 
kak d r u g jezik »ker se is transki Slovani vedno bolj i tal i janizirajo. 
čeprav nimajo i tal i janskih šol«. Po n e k a t e r i h t r d i t v a h , ki nimajo večjega 
pomena, sledi kr i t ika vlade, ker je v l.stri uvedla nemški uradni jezik ter 
s tem onemogočila »Istranom« dostop v j a v n e službe. 2 8 

*>. V občini Bale so protokol podpisa l i volivci in delegati podobčin 
C u b a n i , Krmed in Colež s s k u p n o 291 prebivalci . O teh t rdi protokol, 
da govorijo ital i jansko, razen desetih, ki ta jezik s labo obvladajo. Vo
livci in delegati so se izrekli za i ta l i janščino pr i p o u k u in pr i vseh 
u r a d n i h in civi lnih odnošajili, »ker je i ta l i janščina jezik občinskega 
mesta«. Dalje trdi jo, da od s lovanskih jezikov r a z u m e j o samo tistega, v 
kalerem so napi sane molitve, ne razumejo pa »kranjščine in drug ih 
dia lektov t j . da lmat inskega, dt ibrovniškega, v laškega in hrvaškega«. 

Stoletja so bili omenjeni vaščani povezani z I ta l i jani , od k a t e r i h 
so izhajale vse njihove koristi in z a r a d i tega hočejo, da t a k o ostane tudi 
v bodoče. Končno trdi jo delegati in volivci, da hočejo v vsem delit i 
usodo svojega občinskega mestu in d a nočejo biti odvisni od »tujih kla-
te/.ev«, ker so bili vedno prot i t a k i m l judem. ' 7 

(). V občini Rovinj je protokol podpisa la podobčina Rovinjsko selo 
s VJ7 prebivalci s lovanskega izvora, »ki govorijo s lovansko narečje*. 
Vaški delegat. Ital i jan (.'. Q u a r a n t o t t o , je izjavil, d a govorijo t u d i itali
janski jezik in dal zapisat i , da »hočejo p r i p a d a t i i tal i janski narodnost i , 
<la se hočejo spojiti z i tal i janskim prebivals tvom in da so p o p o l n o m a 
privrženi ciljii v noti postav l jenih vprašanj« . 2 8 

7. V občini Novigrad sodeluje podobčinu Brtonigla z n e k a j n a d 
1000 prebivalci, ki razumejo i» govorijo i tal i janski jezik. V vasi imajo 
šolo z i tal i janskim poukom, k a r želijo, da tudi ostane. V vseh j a v n i h 
in p r i v a t n i h zadevali dajejo prednost i tal i janščini. To p a zato. »ker ne 
razumejo pisnnegu slovunskega jezika«, č e p r a v deloma govorijo n e k a k 
slovunski d ia lekt . Sicer p a so vedno p r i p a d a l i i ta l i janskemu delu Istre, 
/a to se hočejo »spojiti z i ta l i janskimi občinskimi centr i«. 8 9 

8. V občini P o r e č so p r i sestavl janju protokola sodelovale podob-
čine Tur. Vahriga, F r a t a , Nova vas, Ž b a n d a j . D r a č e v a c , F u š k u l i n . Mugeb, 
Musale/., Vrvari in Maj (Veli, Srednji in Mali Maj) s s k u p n o 2687 
prebivalci . Protokol občine Poreč je med najbolj prot is lovnimi. O b č i n a 
namreč n a j p r e j t rd i , da se med prebiva l s tvom le r e d k o najde koga, ki 
bi poznal slovanski dialekt dežele. Tako j nato p a p r i d e naslednja t rd i
tev: »Z eno besmlo lahko rečemo, da več kot polovica prebivals tva govori 
samo itali jansko«. Kmetje --- pravi dalje protokol — rabijo s lovanski 
dialekt samo za domače potrebe in to le v tistih oddal jenih vaseh, ki 
nimajo pogostejših stikov s civi l iz iranim delom pokra j ine. O b č i n a Poreč 
zanika obstoj glagolice na svojem področju. Sestavljavci protokola zatr-

-'• Protokol oberine VÌ/.ÌIIIMIU št. 47. 24. I. 1849. 
" Protokol obciinc Kale št. 20. 28. 1. 1849. 
*" Protokol .(ilrfime Rovinj St. 76. 1. 2. 1849. 
se Protokol olWiine No vignici št. "H, 21). 2. IH49. 
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jujcjo, tlu so sedanji prebivalci porcškega podeželja »polonici Albancev 
ki HO jih Benetke tja naselile v XVII. stoletju. <la l>i pono\ no naselil« 
kruje, ki jih je opustošila kuga«. Omenjeni prebivalci so res -ohranili 
rubo soojefiu sloounskegu dialektu*, a nino nikoli miislili na »hranilen 
sooje albanske narodnosti*, /«radi lega naj bi se kmetje odločili zu ita
lijanščino, za spojitev z Itulijo, ker »slovanska narodnost brez mesta, 
brez civiliziranega centru, ni mogoča!«30 

'). V občini [.abili pa niso sestavili protokola temveč pritožbo, ki je 
bila namenjena istrskim poslancem v Kromerižu, vendar so v njej 
obravnavali enaka vprašanja kot so jih obravnavale že omenjene občine. 
Pritožba je bila sestavljena v prisotnosti delegatov, agentov in volivcev 
podobčin Krmenica, Brgod, Cerovicaj Dubrova, Cer, Ripenda, Vlahov» 
in Sveta, Nedelja, ki so jo tudi podpisali. Števila prebivalcev pritožba 
ne navaja. Predstavniki občine se pritožujejo, da od marca 1848 dalje 
prihajajo v njihov kraj tiskani ukazi, odredbe, okrožnice in obvestila 
»v nekem jeziku, ki ga nekateri imenujejo ilirski, drugi hrvaški, tretji 
kranjski, dalmatinski ali vlaški in o Jtaterem mi res ne vemo kateri je, 
ker ne najdemo človeka, ki bi ga znal brati in ga razumel.« »Bodi — 
pravi pritožba dalje — da so naši predniki prišli od koderkoli, mi 
nočemo biti kar so bili o n i . . „ mi smo Istrani (kar naj bi pomenilo isto 
kot Italijani) in to hočemo ostati«. Zato zahtevajo: 1. da se v šolskem 
pouku uporablja samo italijanščina; 2. da italijanščina ostane kakor 
doslej edini uradni jezik in 3. da se podeželskemu prebivalstvu prizna 
praoica in potreba, da se čimprej in čimbolj spoji z Italijani.*1 

Takšna je v kratkem vsebina vseh enajstih istrskih protokolov, ki 
jih je povzročila De Combijeva nota št. 17. V občini Ploiuin ni prišlo 
do protokola, kljub temu. da se je v p rej« njem letu pridružila labinski 
občini v pritožbi proti objavu m v slovenščini oz. hrvaščini. Zaradi tega 
je občina Kabin poslala v Koper tudi prepis omenjene skupne pritožbe, 
kar nuj bi veljalo ravno toliko, kot da je Plomin napisal protokol.3 2 

Iz seznamov podobčin lahko spoznamo, da tudi tam. kjer so bili proto
koli sestavljeni, niso sodelovale niti vse vasi niti vse podobčine. Kričeča 
sta predvsem primera Kopra, ki smo ga že omenili in pa Labina, kjer 
na .seznanili manjkajo podobčine Kunj. Šuniberg in Vetva, ki so štele 
skupaj okrog 250O prebivalcev ali - z drugimi besedami — več kot Ka
bin s predmestjem, suj je ta štel tédaj le okrog 2100 prebivalcev. V 
občini Buje munjka podobčina [riban. V občini Vodnjan nista sodelo
vali podobčini Marčana in Peruški, ki sta šteli skoraj toliko prebivalcev 
kot Filipan in Jiiršiči. V občini Poreč manjka podobčina Baderna, ki je 
štela-okrog 1000 prebivalcev. Potemtakem lahko ugotovimo, da se je 
IV Combijeveinu vabilu odzvala le polovica občin in še te nepopolno. 

Najtrše delo so imele občinske uprave v slovenskem delu Istre. I u 
ni samo primer miljskih podobčin, ki so se izrekle za slovensko-nemške 
šole in za slovenski uradni jezik. Tu je še primer Kopra. O koprskih 

*' Protokol občine Pont- il. "\ -'. \ 1849. 
J 1 Pr i ložim obč ine Labili il. V». H. 5. tS4<>. 
3- P r i m i»|i. I. pod l'> u. 
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podobčinah «am De Combi poroča, da jih je k protokolu pristopilo le 
osem od osemnajstih (delegati Trušk in Boršta protokola niso podpisali, 
torej ti dve vasi ne štejeta. Šmarje in Ga/on pa sta tvorila eno pod-
občino). /nknj ostale podobčine niso podpisale koprskega protokola? 
/akaj so v Kopru zasliševali samo po nekaj podobčin hkrati in ne vseh 
skupaj kakor drugje? Na prvo vprašanje odgovorja De Combi sam, ko 
v pismu poslancu Madonizzi 24 januarja 1849 trdi, da je »dušnopastirski 
kler vedno na preži, da prepreči naše namere, nam povzroča težave in 
postavlja ovire«. In na drugem mestu: ».. .Ostale (podobčine) so od 
podpisa odvrnili župniki, ki so vplivali na kmete s tem. da so sejali 
nezaupanje in razširjali čudno idejo, da hočemo oživeti ukinjene da
jatve: tako so si končno zagotovili podpise (kmetov) na že pripravljene 
protokole«.88 

S tem pa je De Combi neposredno povedal, da je duhovščina na 
Koprskem pripravila protiprotokol, v katerem so se kmetje Črnega kala, 
l'odpcči, Urastovelj. Kobeda. Gračišča, Sv. Antona, Dola, Zazida, Ma-
n/.iga. Manžana, Grintavcu. Puč, Sergašev. Iližane in verjetno tudi 
I rusk in Boršta ter ostalih manjših vasi izrekli za slovenske šole. slo
vensko uradovanje in morda celo za pridružitev h Kranjski, kakor 
so storili nekaj dni kasneje kmetje miljskih podobčin z uradnim milj-
skim protokolom. 

7л- v spisu o ntiljskem protokolu sem opozoril, da ni mogoče (z De 
( ollejem) zanikati obstoja neke stranke, ki je razširjala slovensko 
propagando.3 1 V istem spisu sem dokazal; da je imela slovenska duhov
ščina v miljski občini za seboj dolgotrajno narodnostno delo. Ali ni mo
goče trditi isto tudi za slovensko duhovščino na Koprskem? Se več. 
Pozivu De Combija na sestanku v Kopru so se gotovo odzvali delegati, 
volivci in agenti vseh slovenskih podobčin koprske občine/Prav tako 
je gotovo, da so sprva sedeli v dvorani vsi skupaj in da je že med preli
minarnim pojasnjevanjem De Coinbijeve note prišlo do spora med 
podestatom na eni in pa predstavniki slovenskih vasi na drugi strani. 
Da-bi dosegli uspeh, so se občinske oblasti poslužile pritiska. Predstav
niki vasi se pa temu niso vdali in znto je bilo potrebno spremeniti 
oziroma omiliti vprašanja. Tako je bilo spuščeno vprašanje o šoli ozi
roma o jeziku, v katerem naj se poučuje mladina in pa vprašanje o 
številu prebivalstva. Ni dvoma, da se je občinska oblast ustrašila dej
stva, da je v občini veliko več Slovencev kot Italijanov in da je zato ta 
vprašanja sama umaknila. Prav tako pa je morala pristati na omilitev 
ostalih vprašanj, ki so izgubila prvotno ostrino. Preformulirana vpraša
nja so se namreč glasila: >l. Kateri jezik vam je najbolj potreben za 
upravljanje vaših poslov v Kopru, v bližnjem mestu Trstu in v drugih 
mestih Istre? 2. Ali tisti prebivalci vaše občine, ki imajo vsakodnevna 
pota v nu«sto: dobro ruzumejo italijanski jezik in ga govorijo? 3. Ali je 
v podobčini Šmarje in Gažon kdo, ki zna pisati in brati v slovenščini? 
(V vprašanju je govor o Šmarjah in Cažonu pač zato, ker sta bili ti dve 

3a 1'ismi) občine Koper poslancu Madoitizzi 24. 1 1849 
^ M. Pahor o. c. str. 72 in na (Iruglih mestih. 
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vuni prvi na vrsti). 4. Ali obstajajo v občini osebe, ki berejo in razume
jo dokumente, ki so pisani v italijanščini in uli znajo pisati (v tein 
ji'/.ikii)? 3. V luilerem jeziku so napisani novejši in starejši dokumenti 
tj. te.HtuiiMiili. darovnice, pobotnice, sodbe, cenitve, kupne in zakupne 
pogodbe itd., ki jili hranite na svojih domovih? 6. Povejte svobodno in 
brez vsakih ozirov ali se želite vedno bolj spojiti z Italijani v italijanski 
del Istre, v italijansko občine, od katerih je odvisna vaša vzgoja in civi
lizacija, ali pa imate drugačne namene tj. da se združite s slovanskimi 
plemeni«. Vprašanja so res milejša od prvotnih, vendar ne skrivajo nič 
manjše pasti. Grajena so namreč tako, da privedejo anketirance do 
nujnega zaključka, da bi se v zvezi s »slovanskimi plemeni« ij. s Hrvati, 
ker je v navodilu k noti govor o tem. da bi se hoteli izognili pridružitvi 
k Hrvaški in Slavoniji, ne počutili dobro. Tam bi jih namreč nihče ne 
razumel, prav tuko oni ne bi razumeli jezika, njihovi dokumenti bi ne 
bili več veljavni in podobno. 

Toda tudi s to taktiko De Combi ni uspel. Zato je klical v dvorano 
agente in delegate po skupinah. To je drugi del pritiska A tudi to mu 
ni popolnoma uspelo. Protokol so podpisale le najbolj omahljive skupine. 
Najboljši dokaz Icniu sta predstavništvi Boršta in 1 rušk. ki sta odrekli 
porini» v zadnjem tenutk... ko je bi] zanju protokol že napisan. Gledan 
« te plati je bil koprski sestanek za De Combija še bolj porazen kot sam 
priznava, kajti večina podobčinskih predstavništev je, kljub omilitvi 
vprašanj in dvakratnemu pritisku, pristopila k protokolu, ki so ga 
pripravili župniki, torej k stranki, ki se je bila za slovenske sole, za 
slovansko uredovanje in proti praksi, ki je veljala v Kopru stoletja.^ lo 
dokazuje, da so bile slovenske vasi v koprski občini leta 1849 y določeni 
meri narodno že prebujene. V pisntu 24. januarja se De Combi opravi
čuje da je občina Koper v težavnem položaju, tla ji ni mogoče opraviti 
vsega Se manj pa opraviti hitro. Kljub temu. da je tedaj ze gotovo 
vedel za izid sestanka v Miljah, ki je predstavljal zanj drugi poraz, tega 
ne omenja, temveč izraža le upanje, da bodo ostale istrske občine nado
mestile to. kar Kopru ni uspelo."4 

Občina Milje je sicer uradno obvestila De Combija o sestanku šele 
2«. januarja. Nastop miljskih poriobčin 20. januarja pa je bil tako eno
ten, da ui mogoče, da glas o njem ne bi prodrl do Kopra najkasneje v 
dveh ali treh dneh. Prav tako ni mogoče, da De Combi ne bi vedel, kaj 
se je tiste dneve dogajalo v Izoli in Piranu, o katerih je bilo tedaj že 
jasno, da protokola ue bosta poslali. Vendar je v pismu 24. januarja vse 
to zamolčal, ker se je zanašal na Ib južnih in severovzhodnih občin 
bivšega beneškega ozemlja, ki so dale slutiti, da bi stvari pri njih pote
kale lažje in bolje, ker hrvaški kler ni bil tako dobro organiziran, torej 
tako »nasilen« kot slovenski. 

Ce je torej De Combi v noti govoril o »nasilnosti neke stranke, ki 
prevzema nase škodljivo propagando slavizma v naši pokrajini«-, potem 
je gotovo vedel, da je takšna stranka na koprskem obstajala in da je 

M K a k o r v op. >". 
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imela v svojih vrstah tudi večino duhovščine, ki je bila vodilni — v 
dolgem narodnostnem delovanju izkušen — element. 

To dokazujeta tudi primera Pirana in Izole. Previdnost, ki so jo 
pokazali Pirančani v že omenjenem odgovoru koprski občini, dokazuje, 
da niso zaupali prebivalcem svojega podeželja. Res je, da je v treh 
dolinah italijanizacija napredovala, vendar nam primer Sv. Lucije, 
kjer je bilo prebivalstvo še skoraj v celoti slovensko, dokazuje, da ni 
napredovala v toliki meri, da bi opravičevala upanje na uspeh. Poleg 
tega so tn popolnoma slovenske vasi kakor na primer Padna, Nova 
vas in Sv. Peter (sedaj Raven) z zaselki na severu, in Kaštel ter Marija 
na Krasn na jugu Dragonje. Ni mogoče, da bi se Kaštel, kjer so stoletja 
rabili in gojili glagolico, kjer so župniki vzgajali prebivalstvo v narod
nostnem čutu, izrekel za italijansko šolo, čeprav bi se morda izrekel 
za italijanski uradni jezik. Prav tako to ni mogoče v Svetem Petru, 
ki se je dvesto let pravdal proti koprskim fevdalcem italijanskega rodu 
in kjer so se najstarejši ljudje še spominjali teh ostrih pravd, ki so se 
končale šele s propadom beneške republike.3* O Padni, Novi vasi in 
Mariji na Krasu smerno mirno trditi, da se za De Combijevo noto ne 
bi izrekle že iz razlogu, ker so bile popolnoma slovenske in pod vplivom 
Kaštela in Sv. Petra. 

Zelo podobno je stanje v občini Izola, kjer je strnjena slovenska 
naselitev segala do samega predmestja. Značilna pa sta dva primera. 
Korle (danes Dvori nad Izolo) so spadale v tisto vrsto vasi, kjer so 
župniki uporabljali glagolico in učili prebivalstvo v domačem jeziku, 
kjer se je torej lahko začela uveljavljati slovenska stranka. H Kortam 
spadajo še zaselki Stara vas, Vuki, Draga, Mcdoši, Morgani, Kortinca, 
Križpoljc. strnjeni del Cede!j z Nargucanom in Pašljun, vsi naseljeni 
izključno s Slovenci. Zaselki so bili pod močnim vplivom Kort oziroma 
župnikov, ki so tu prebivali in učili. Drugi primer je vas Malija, kjer 
imamo priliko opazovati naravno slovenizacijo kasneje priseljenega 
prebivalstva (Bernardi). Vas je v obravnavanem času že popolnoma 
slovenska. Kakor občina Piran tudi občina Izola ni zaupala podežel
skemu prebivalstvu, ki je segalo skoraj do mestnih vrat in se v preteklih 
stoletjih ni itnlijaniziralo, kljub temu, da je imelo v mestu vsakodnevne 
opravke. Brez dvoma je duhovščina tako na izolanskem kakor na piran
skem podeželju nastopila proti koprski noti tako odločno, da do pro
tokola sploh ni prišlo. Če je prišlo do nekih podpisov, potem ni dvoma, 
da je duhovščino uspela, da so Slovenci teh krajev podpisali protokol, 
ki ga je pripravila, kakor na Koprskem, >stranka, ki prevzema nase 
škodljivo propagando slavizmu« tj. duhovščina sama. Mislim pa, da 
sta bili obe občini preveč previdni, da bi se spustili v De Combijevo 
kombinacijo. 

Stanje v hrvaški Istri je bilo bistveno drugačno. Tu je treba pred
vsem poudariti večji pritisk osrednjih občinskih oblasti na volivce, 
delegate in agente v podobčinah. Drugo je vprašanje manjše organi-

3* Prim», dokumente, objavljene v: Istrski zgodovinski zbornik I. Koper 
i(n\ str. 2U in nasi. 
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zirnnosti ali sploh neorganiziranosti hrvaške duhovščine, ki ni nastopila 
cuoi no kakor slovenska. Končno pa je važen tudi odnos občinskih 
oblasti do občin in do jezikovnega vprašanja na jugu Istre. 

Ozrimo se najprej na prvo vprašanje. Medtem ko so imela vpra
šanja uiiljskega in deloma koprskega občinskega zastopstva vsaj videz 
demokratičnosti, tega na jugu ni bilo. Miljski Slovenci so se lahko svo
bodno izrekli za slovensko šolo in slovensko uradovanje. Delegati ko
prskih podobčin so prisilili občino, da je omilila vprašanja in odrekli 
podpis indi na preformulirano noto, kar zgovorno dokazuje primer 
Boršta in Trušk. Tega v hrvaških občinah ni bilo. Celotno podeželje 
občin, ki so odgovorile na noto, se je izreklo za italijanske šole, itali
janski uradni jezik in zu narodno spojitev z Italijani v občinskih cen
trih. Tu ni bilo samo vprašanje »tujih klatežev«, ki so jih občine 
prikazale v najslabši luči, temveč so predstavniki občin dokazovali 
kmetom na podeželju, da nimajo pramce, da bi živeli in se udejstvovali 
kot narod. Najbolj očitna sta v tej smeri primera občin Buje in Pulj. 
Občinske oblasti v Bujah poudarjajo, da so Hrvati gostje na zemlji, 
ki je bila prootno italijanska.37 V Pulju pa govore o tem, da je hrDaški 
jezik gost na ozemlju, ki je bilo italijansko in zaradi tega kmetje ne 
smejo oklevati, da bi sprejeli italijanščino.36 Toda v teh dveh občinah 
lahko vsuj slutimo neko prepričevanje. Tega pa za ostule občine ne 
moremo trditi. Hrvati občine Vod ujan enostavno »morajo spoznati, dn 
je spojitev z italijanskim delom Istre v njihovem interesu«.39 Prebival
cem Poreškega je »absolutno potrebno, da se približajo edini civilizaciji 
Istre, ki je doma v mestih na obali«, kajti v Istri je bil vedno* »samo 
en pisan jezik, ena literatura, ena civilizacija, skratka ena edina itali
janska narodnost«.40 Po igračkanju s slovanskim dialektom in albanski 
nuradnosli je ta formulaciju dovolj zgovorna. OI>čina Vižinada se brž
kone ni ozirala na odgovore delegatov Kaštelirja in Labincev, ki so 
bili pri kakšnem vprašanju v dvomu, kajti drugače bi ne moglo priti 
do naslednje formulacije: »C'e bi bilo v Istri mogoče potegniti demar
kacijsko črto med Slovani in Italijani, ki so najbolj omikani in prebi-
vajo v najbogatejšem delu pokrajine, bi se Slovani morali odločiti za 
tako demarkacijsko črto, ki bi jim dala garancijo o njihovi italijanski 
narodnosti«..*1 

M vseh naštetih primerih imamo opravka z narodno-političnim pri
tiskom, ki je bil povsod enako hud. Ne smemo pa pozabiti na gospo
darski pritisk, ki je enako važen. To je posebno očitno v občini Bale, 
kjer oblasti poudarjajo, da so trgovci obalnih in celinskih mest, kamor 
kmetje prodajajo svoje pridelke,, »že od zdavnaj naši (to je kmečki 
- hrvaški) blagajniki«.48 Bolj jasno kot tako se niso mogli izraziti, da 
bi dokazali, da so bili hrvaški kmetje zadolženi pri mestnih trgovcih 

" Kakor v op. 23. 
M Kakor v op, 25. 
M Kakor v ap. 24. 
4 9 Kakor v op. 30. 
41 Kukor v op. 26. 
*» Kakor v op. 23. 
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in du je tudi gospodarski pri t isk vplivni nu odgovore vaških delegatov 
na vprašanju note. V občinah lilije. Yiz inada in Poreč dajo zapisat i , 
da izhajajo koristi hrvaških kmetov samo iz i ta l i janskih mest kot edinih 
pomorskih in trgovskih središč Jstre. T o na j bi pomeni lo, d a »timo 
mest nimajo hrvašk i kmet je n ikukih koristi in d a bi gospodarsko pro
padl i , če bi se odločili d r u g a č e kot so občine od njih pr ičakova le . T u d i 
lu ni težko spoznat i , da so bili kmet je zadolženi p r i mestnih trgovcih. 
Podobno je tudi v Labinu in Rovinju. Povsod je torej vplival na odgo
vore tudi gospodarski element in tu vpliv je bil odločilen. 

K (emu. da so se hrvaške podobčine izrekle za i tal i janščino, p a je 
odločilno vplivula tudi duhovšč ina . V nobeni od naštet ih občin n i m a m o 
primeru, da bi se duhovnik i postavili proti noti in p o d p r l i svoje f a r a n e 
v iežnjah po hrvaških šolah. H r v a š k a duhovšč ina v Is t r i ni bila t a k o 
povezana kakor slovensku. Ta t rdi tev velja p r e d v s e m za obalni del 
Istre in pa za tiste občine, ki so imele z obalo največ stikov, k a k o r so 
bile lilije. Vižinnda. Hule in Vodnjan. Seveda so tudi tu izjeme. Vse
kakor je t reba pr ip i sa t i duhovščini , če občina Umag ni mogla pr i s topi t i , 
še manj pit pozit ivno odgovoriti nu k o p r s k o noto. H r v a š k a duhovšč ina 
v okoliei l ' m a g a je stoletja p o d p i r a l a kmete, ki so bili v sporu z občin
skimi oblastmi zaradi eerkvenih da jatev in ni čudno, če so se t u k a j 
duhovniki uveljavili kot narodni voditelji in če so j im fara ni z a u p a l i . 4 ' 
Nekaj podobnega velja najbrž tudi za Vrsur. k a m o r je s p a d a l a med 
drugimi lutli velika podobčinu Sveti h o v reč paz inat ičk i . N a vsem 
ozemlju občine je bilo sicer nekuj več H r v a t o v kot Ital i janov, v e n d a r 
l<> še ne opravičuje, du občina ne bi pr i s topi la k protokolu. Narod
nostno v podobnem položuju je bila namreč tudi občina Poreč, k i je 
pristopi la k noti in sestavila protokol . Zato ni neumestno d o m n e v a t i , 
da se je Vrsar odločil d r u g a č e pod vplivom hrvaške podeželske duhov
ščine, ki se je verjetno postuvila prot i D e Combi jcvim vprašan jem. 

Zopet drugtičuo je bilo stunje v občiiiuh Buzet, O p r t a l ] , Motovun. 
S v . t v i n č e n a t . Crožn jan in Ploinin. Toda, tla bi l a h k o odgovorili" n a 
vprašanje, zakaj se te občine niso odzvale nu koprsko noto. je p o t r e b n o 
najpre j odgovoriti na drugo vprušunje. Zakaj De Combi ni poslal svoje 
note občinam Vižnjun. Hoč. Zniinj in Barbuti 1er občinski agenciji K a n -
funur'!' Treba je poudar i t i , da je občina Vodnjan v dopisu, ki. je s p r e m 
ljal protokol 21. I. 1844, predlaga la D e Combiju na j pošlje noto tudi 
občini Burban, ki je s p a d a l a pod njen volilni okra j , in pa občinski agen-
( iji Kanfanar , ki je s p a d a l a pod občino Svetvinčenat . Glede Barbanti 
ji- poudurjeiiio. tlu je samostojni! obftinu. Glede Kai i fanara pa je vod-
njunski podestat Benussi v pismu izrekel gotovost, da se ta občinska 
agencija ne misli pr idruži t i deklarnei j i mat ične občine. 4 4 Torej so v 
Vndnjanu vedeli, dn občimi Svctvinčciia! ne bo poslala t a k š n e g a p r o 
tokolu, kakršnega si je želel De Combi in kakršnega so sestavili v Vod-
njaiiu. Zato so hoteli, da bi koprski podestat izkoristil vsaj agenci jo 

" ('rim. (lokiMiiciile. iilij.i\ I jour v: Istrski zgodovinski zbornik I. Koper 
I1)"", str. 107 in nusl. 

,l SpriMiiini dopis ohcinc Vodnjan Z~y. I. IN-t4. 
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k a n f n n u r . kjer но predvideval i d r u g a č e n i/.id. Zu občino Barbnn pn 
občinski činitelji v Vodiijnnii «ploh niso dvomili, da se bo izrekla za 
noto in d« bo odgovorila p o p o l n o m a l a k o kol so odgovorili sami. Ali 
nin Barbuti in Kanfunar po tej intervencij i dobili noto ali ne, ni znano. 
Po vsej verjetnosti je nista dobili . Za t a k š n o verjetnost je več razlogov. 
Prvič je koprsk i podestat že vedel za rezul ta te svojih p r i z a d e v a n j v 
Miljah, v samem K o p r u , v Izoli in P i r a n u in si je s tem. d a note ni 
odposlal, p r i h r a n i l dve nadal jnj i razočaranj i na ozemljih, kjer je bilo 
Ital i janov mnogo tnoiij kot v občinah Milje, Izolu in P i r a n in kjer so 
bila t r l o mesta nurodiiostno mnogo bolj mešana k a k o r p r a v k a r naš te ta . 
Drug ič ptt je t r e b a naglasit i , da je noto poslal le tistim občinam, ki 
so dale njegovemu odposlancu posebna zagotovila, da bodo protokole 
sestavil«' v d u h u njegovih navodil . O b č i n a Svetv inčenat je bi la sicer 
med njimi, vendar svojih zagotovil ni mogla izpolnit i . Poleg tega so 
v Kopru vedeli, da se s pol i t iko D e Combiju ne str injajo mesta k a k o r 
sla Volosko in Lovran, ki sta protest iral i prot i noti . 4 5 Bilo je torej do
volj razlogov, d a nekater im občinam note niso poslali . Poslali je niso 
(ja. kjer osebni De ( o m b i j e v odpos lanec ni dobil od občinskih oblasti 
posebnih zugolovil. kjer so bila mesta narodnostno mešana, kjer je 
bilo torej že na samem začetku jasno, du nota ne bo naš la r a z u m e v a n j a 
Takšne so bile občine Koč. Zrn inj in Vižnjan. Kljub pr iporoči lom Vod-
пјапа se je izkuzalo, da s p a d a l a v to vrsto tudi Barban in K a n f a n a r . 

Narodno meša na pa so bila tudi mesta Buzet. O p r t u l j . Grožnjnn, 
Motovun. Svelvinčenat in Plomin. Ce pa so te občine dale D e Coni-
bijcvcniii odposlancu zagotovila, da bodo k noti pr is topi la, potem je 
gotovo, da se niso ozirale na narodnostno stanje svojega podeželja. 
Č e p r a v je zelo verjetno, da so tudi le občine zagotavl jale ustanovitev 
hrvaško-ital i junskih šol. si s to obl jubo pri sestavl janju protokolov 
niso mogle pomaguti . Poleg dejstvu, du so bi la omenjena mesta narod
nostno mešana, p r i d e v poštev tudi to. da je bilo njihovo podežel je 
popolnoma slovansko. Ce n a m r e č pogledamo stanje prebiva l s tva v teh 
šestih občinah po kasnejših virih, p r i d e m o do zakl jučka, da je bilo 
lu, vkl jučno z mesti, skoraj dve tret j ini slovenskega in hrvaškega pre
bivalstva. V občinah, ki note niso dobile, pu je ruznierje med hrvaško-
.sloven>kimi in i tal i janskimi prebivalci še bolj kr i t ično za Ital i jane, saj 
/naša KO:JO*/o v korist Slovencev in Hrvutov. 4 e Razumlj ivo je torej, 
tla je v neznatni manjšini . Zato občinam ni mogla p o m a g a t i do p r i s t o p a 
k noti niti obl juba ustanovitve slovensko-ilali janskih šol. Vse to je D e 

*'• Protokol obeiuie l.uibin K. "5. IS44. Po temi protokolu izgleda, tla so 
• iickatcni pre>l>i'valc,i Lovrana .in pai 4000 prebivalcev Voloskega« poslali v 
kronieriž j»rtit4>/bo proti delovanju De Comibiju. Več kot toliko nii mogoče 
razbrati. Monda sii je «ibčriin Laibin pni/adevula prepriča ti tiidli občino Volosko 
m Lovran, da bi j mis t opi lii k De C ombijev« noti in napisali protokol v dnini 
De ('(vimini j ovi li želja. 

** Izriiičiiin je narejen po ivodatkili v: Spc^ialortrepertorlum der Öster
reich isrlmn Liinider. Beurbeit auf (iruniid dor Ergebnisse dor Volkszählung 
vom ">!. Dev.onUber I*>t0. llciruiisgubcui von dor k. k. statistischen Zentral-
koiiiiikissioii. VII. österreiicli'isch-lllynisclies Küstonluiml. Wiien 1918. Prtini, 
laibele "Mi "W, i\ 4'i, 4"-5V in "W f>t let prej mi moglo biti bistveno drugače. 
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Combijev odposlanec prav lahko zvedel /.e od občinskih oblastnih čini-
teljev. Zaradi tega se je De Combi odločil, da nekaterim občinam note 
ne bo poslal. Na drugi strani pa tiste občine, ki na noto niso odgovorile, 
lega niso storile z.ulo, ker je niso mogle vsiliti niti v mestu niti na po
deželju. 

Nemajhno vlogo pa je igrala tudi oddaljenost od obalnih italijan
skih centrov kakor so bili Koper, Poreč, Rovinj in Pulj. Vpliv politike 
obalnih občin je bil v notranjosti Istre minimalen. Zato je mogoče, da 
so se koprske note lotile bolj ležerno kakor ostale. To pa je dajalo še 
manjše možnosti za uspeh. 

Preostaja še vprašanje o odnosu avstrijskih oblasti do jezikovnega 
vprašanja na jugu Istre. V svojih izjavah so kmetje občine Buje, Vod-
iijun in Bale povedali, da ne razumejo jezika, v katerem so pisane 
uradne objave, razglasi itd., ki jih je pošiljala c. kr. vlada. Niso pa po
vedali kateri je ta jezik. Prav tako ne moremo dognati v kakšnem jeziku 
so bile pisane omenjene vladne objave iz protokola občine Labin. Tu 
bi jih kmetje iit župniki vsekakor razumeli, če bi bile pisane v hrvaščini. 
Da niso bile pisane, v hrvaščini nam najbolje dokazuje protokol občine 
Pulj, v katerem je med drugim rečeno: »Oni (tj. kmetje puljskih pod-
občin) razumejo rutenski jezik, v katerega so prevedene cerkvene mo
l i tve. . . , nihče pa ne razume k r a n j s k e g a jezika, v katerem so 
pisani c. kr. razglasi itd.«47 Citirani stavek dokazuje da so osrednje 
avstrijske oblasti pošiljale v hrvaške občine razglase, objave in zakone 
v slovenskem jeziku, ki ga hrvaški kmetje v Istri niso razumeli. Ni 
dvoma, da bi ludi v občinah, kjer so se hrvaški prebivalci odločili pod
pisati protokole, stvar drugače izpadla, če bi prizadeti prebivalci ra
zumeli jezik vladnih razglasov, oziroma, če bi omenjene razglase do
bivali v hrvaščini. Tako pa je razumljivo, da so se izrekli za jezik, ki 
so ga poleg hrvaščine— najbolje razumeli tj. za italijanščino. K del
nemu uspehu koprske note v hrvaških občinah je torej pripomogla 
tudi avstrijska vlada. 

Zaradi p ri liska, ki so ga izvajale južne občine na hrvaško prebi
valstvo, pa postane lu delni uspeh koprske note še bolj problematičen. 
Pritisk, h kateremu so se morale občine zateči, je namreč prej doka
zoval resničnost iu upravičenost Inwed 'ministra Stadiona kot pa teze, 
ki sta jo zastopala poslanec Madonizza in pa podestat De Combi. 

De Comhiju je bilo že 2i. januarja jasno, da ne bo šlo gladko. Kljub 
/.ugotovila občin o ustanovitvi itulijunsko-slovenskih oziroma italijan-
sko-hrvaških šol in kljub temu, da so vse občine, razen Milj, odkla
njale ustanovitev slovensko-nemških in hrvaško-nemških šol, De Combi 
ni bil miren. Koprski in miljski primer sta mu dokazovala, da ni upanja, 
ila bi se vse občine strnile v protest proti odgovoru ministra Stadiona 
dalmatinskim poslancem. Upal je sicer še, a to njegovo upanje ni bilo 
več posebno čvrsto, če je že tedaj svetoval Madonizzi naj na podlagi 
>želje po slovensko oziroma hrvaško-italijanskih šolah«, sproži pri mi
nistrstvu za javno šolstvo predlog'za ustanovitev dvojezičnih šol na 

47 Protokol občine Pulj. Kakor v op. 2x 
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(istrskem) podeželju. Ta predlog pa je imel določen namen. Ker je bilo 
malo upanja, da bi nota uspela, je bilo treba prevzeti zamisel o mešanih 
šolah, kajti to je bila v danih pogojih najboljša postaja na poti »k 
ustvaritvi pogojev, da se bodo ta kmečka plemena spojila in se istove
tila z italijansko večino«.*8 

Toda, kljub vsem svojim in poslančevim zatrdilom o italijanski 
večini, je De Combi vedel tudi to. da italijanske večine pravzapav ni 
bilo. Zato se je 24. januarja zatekel še k eni novosti. Najbolje jo izra
žajo njegove lastne besede: »Vseeno se sklicujemo na to, da je italijanski 
element na vsak način v večini, ker vaši bistrovidnosti ne more uiti, 
da se za ugotovitev kdo je v večini o nekem mešanem ljudstvu, ne 
sme upoštevati pravica števila, temveč pravica teže. Teža na tej teht
nici pa je gotovo na naši strani, in sicer ne toliko zaradi etnografskega 
izvora, zgodovinskih, zemljepisnih in diplomatskih dokumentov in za
radi naše stare posesti vseh centrov civilazacije, marveč zaradi čiste, 
najčistejše enotnosti našega pisanega uradnega jezika in zaradi ne
enotnosti raznih slovanskih pisanih jezikov, h katerim bi bilo treba 
prilagoditi najbolj neotesani(!) kmečki del istrskega prebivalstva«.49 

V citiranih De Combijevih stavkih je neposredno priznanje, da so 
bili Italijani v Istri manjšina, da je torej Stadionova izjava dalmatin
skim poslancem temeljila na precejšnjem poznavanju narodnosti in je
zikovnih razmer na polotoku. Prav zato, ker mu je bilo to jasno, je 
De Combi žongliral s »pravico teže« m z ustanovitvijo italijansko-slo-
venskih in italijansko-hrvaških šol. Te naj bi imele za cilj — fine 
ultimo — raznaroditi Slovence in Hrvate v Istri in jih spojiti z Itali
jani. V noti št. 17 imenovane »lažnjive statistike in licemerski etnološki 
podatki in poročila«, se torej po samem De Combiju izkazujejo za točne. 
O tem ne more več biti dvoma. 

De Combijevo pismo 24. januarja 1849 je v vsej skupini virov o 
koprski noti najvažnejši dokument. Skoraj neposredno priznava, da 
je njegovo upanje, da bodo ostale občine nadoknadile to kar Kopru ni 
uspelo, popolnoma prazno. Kakor smo že videli, bo odgovorilo samo 11 
občin od 21, ki so noto dobile. Če upoštevamo, da je miljski odgovor 
negativen, koprski pa neuspešen, potem je na noto odgovorilo pozitivno 
samo У občin. Če upoštevamo dalje, da petim občinam nota ni bila 
poslana, ker niso dale zagotovil o uspehu, potem lahko ugotovimo, da 
od 26 beneškoistrakih občin kar 17 ni izpolnilo pričakovanj. To pu 
je za De Combi ja in njegovo nolo absolutno negativna bilanca. 

Kot rečeno je prišlo v Koper enajst protokolov. Prihajali so do II . 
marca, ko je bil v koprski regi.straturi vpisan zadnji ij. labiftxki pro
tokol, /a pojme podestata De Combija so prihajali veliko prepočasi. 
Sicer je to počasnost pričakoval, ker mu ni >bilo mogoče napraviti 
vsega, še manj pa opraviti hitro«. Prav zaradi tega je 10. januarja 
svetoval poslancu Madonizzi naj sestavi preliminarno pritožbo, 20. ja
nuarja pa predlagal ustanovitev slovansko-italijanskih šol. Kako je 

" Pismo občine Kuper poslancu Madonizzi 24. 1. 1849. 
49 Prav tam. 
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poslance reagir« I na if nus vete. iz omenjenih virov ni mogoče dognati. 
Za odgovor bo treba seči po drugih virih. Eno pa lahko ugotovimo že 
na osnovi doslej znanega: bodisi, da je Madonizza predložil pritožbo 
ali ne. bodisi da je izdelal in predložil načrt za ustanovitev dvojezičnih 
f.ol ali ne, njegova in De Combijeva prvotna prizadevanja niso rodila 
Hodov. 4. marca 1840 je bila razglašena oktroirana ustava. 6. marca. tj. 
dva dni preden je občina Labin sestavila svoj protokol, je notranji mi-
uinter grof Stadion ,po predhodnem sklepu vlade ra*glasil razpustitev 
državnega zbora v Kromerižu. To dejstvo pa je za celo desetletje po
stavilo ud acta vprašanja, ki jih j * načela koprska nota št. 17. 
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P o t k o 1. u k o v i ć 

SLOVENCI 1 KRI VOSI JSKl USTANAK 1869 

Okupiravši 1814. Boku Kotorsku. Austrija je «lahi svečano obećanje 
»la će poštovati povlastico koje su Bokelji intuii flok su bili pod vlašću 
Mlecima. Pored izvesne samouprave i oslobođenja od plaćanja nepo
srednog poreza, svakako je za stanovnike Boke Kotorske bilo najvažnije 
oslobođenje od služenja u redovnoj vojsci i time im bilo omogućeno da 
se neometano bave moreplovstvom kao glavnim materijalnim izvorom 
za održavanje života. No. Austrija je ove povlastice, rukovođena protiv-
slovenskotn politikom i strahom <>đ porasta nacionalne svesti naroda, 
postepeno ukidala, težeći krajnjem cilju tj. uništenju individualnosti 
Boke Kotorske u upruvno-političkoin pogledu i njenom izjednačenju sa 
ostalim oblastima Monarhije. Donošenjem opšteg vojnog zakona krajem 
18o8, koji je postao obavezan i za vojne obaveznike iz Boke Kotorske, 
pa se viši- nisu smeli udaljavati iz svog kraja do napunjenih 24 godina 
života, odnosno do odsluženja vojnog roka. te su time njihovi ekonomski 
interesi bili neobično pogođeni jer ini se onemogućavalo da se bave 
moreplovstvom od svojih najmlađih dana. Ustrojavanje regrutnib spis
kova u jesen 1869, izzvalo je odlučno protivljenje stanovništva Boke, 
koje je jedan đco ovih spalilo a na svojim zborovima donelo odluku 
da sa oružjem u ruci bruni svoja prava. Kako su austrijske vlasti bile 
neumoljive, to su 7. oktobru 1869. otpočeli oružani sukobi između po
bunjenog naroda u Boki Kotorskoj i austrijske vojske sa žarištem 
ustanka u Krivošijuma. Borbe su sa nesmanjenom žestinom vođene go
loso do početku januara 1870. su nepovoljnim ishodom za austrijsku 
vojsku. To je. pored slubog međunarodnog položuja Monarhije, prinu
dilo Austriju da su ustanicima zaključi 11. januara 1870. mir u Knežlazu 
po kome su usttini< i amnestirani, ukinutu vojna obaveza za Kotorski 
okrug i anulirana zabrana slobodnog nošenja oružja. Osim toga. Mo
narhiju še obavezala da ustanicima naknadi štetu koja im je pričinjena 
u toku trajanja ustanku.1 

1 O k niiVoÄijsktktn iistuiukii 186'). koliiko irci je poznalo, nije mnogo pisano. 
Na ovom tmestu o njeemi nnvodmni važniju bitOTiitiirii kojotu saim se služiio. 
S. NoviikoviLć, Usttkiink u Bo«i Kotorskoj. Beograd. KS70; Der Aufstand in 
lier Horcogovimu. Süd Bosnien» iiiiul Süd Dnlmuticm 1881 ;82. izdanje Otseka za 
ratnu istoniju Bečkog ratnog urlniva. \V\ion, 188"*; Ü. Mi kovač. Srpsko pravo-
slnv.no Bokokotorsko vladičanstvo. Dubrovnik, 1908; U. Zesclika. Die Atif-
м titule iti SilKiriflluwienein in den Jahren 1SM70 und 188182.. Wien 1912: A. 
Dutónovié, iPuzaxiiiiia bokeljskog ustanku godine 1869, Rad JAZU, 257 kuj., 
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O d j e k krivošijskog u s t a n k a u E v r o p i je bio veliki. Sva progres ivna 
š t a m p a a naročito u s lovenskim zemljama, p r a t i l a je živo tok us tanka 
i sa s i m p a t i j a m a pisala o us taničk im borbama, oduševl javajući se njiho
vim uspesimn.'- Kako je s lovenačka javnost pr imi la krivošijski u s t a n a k 
i kakoi se odnosila p r e m a njegovom toku dosada, kol iko mi je poznato, 
mje ništa određeni je pisano. Ju sam se, rukovodeći se tom okolnošću, 
odlučio da u ovom k r a t k o m č l a n k u nešto o tom kažem, baz i ra juć i svoje 
zakl jučke na p r i k u p l j e n i m p o d a c i m a iz »Novica«» i »Slovenskog naroda«,« 
koji su t a d a izlazili n a s lovenačkom jeziku. 5 P r i tome sam imao u vidu 
činjenicu d a su j ed ino oni bili verni tumači , koliko-toliko, idejno-poli-
(ičkih stremljenja s lovenačkog javnog mnenja u v remenu u n u t r a š n j e 
krize Austri je, koja truje od 1859. do 1871." i pobede s lovenačkih l iberala 
na izborima 1867, >ki brani jo etnični program« i koji imaju »zelo malo 
čustva zvestobe Avstriji, da p a imajo Veliko Nemčijo, ki bi m o r a l a nu jno 
/ujeti vse ozemlje do Trsta, za večjo nevarnost«. 7 

Verovatno iznenađeni izbi janjem u s t a n k a u Boki 1869. s lovenački 
istovi su n a početku daval i o tome vrlo k r a t k a saopštenja gotovo bez 

k o m e n t a r a . T a k o je »Slovenski narod« 12. X. 1869. saopšt io da je izbio 
Mslunak u Boki, ističući d a su u nek im kra jev ima već otpočeli oružani 
sukobi između austr i j ske vojske i ustaniku." O uzroku izbi janja u s t a n k a 
м lamo kaže: »Krvavi u p o r D a l m a t i n c e v v Kotorskem okraji, kter i je 
bi 1 dozdaj prost od vojaške dolžnosti in se je n a b i r a n j u vojaških novin
cev z orožjem v roki ustavil, ni še zadušen«.» D a n docnije su i »Novice« 
koje su inate, donosile do k r a j a u s t a n k a u rubr ic i »Novičar iz d o m a č i h 
in jJ tu j ih dežel« vrlo k r a t k a saopštenja, uzdržava jući se od širih komen-

/ujrrc-li 1929; D Siilbojiić. Bokeljski ustanici (1869 i 1882). izdanje >Nove Evro-
w k".- "••i . | < ш ' ° Ј | е 1 с - ly;;v<>«ie 'i Krivo« juni. Nikšič. 1934; Đ. Samardfcić, 
i vi Kn vosujskj ustanak, ,(.|uen,ik narodnog unveraiteta«. sveska za decem-

U ,. • T •l;.JVîra,,-,0î"lc' S t v w , u , , J o crnogorske države li raizvoj crno-
О Г Г п } " " * 1 ! ' f - " T \ У т ' D--S"*'ntW. Krivošiski ustanci, Istoriski 

t k , к ; Ј ! ^ ° S k ! ^ ' ' С л ? " Ј , е ' 1 . H 9 ; V-><>'«ly«tova, Kis tor i i vosstanija 
v Kuke Kotorskoj v 1869 g., Akademija nauk SSSR, XVI t., 1958; I. Zloković 
/,"• i li'A i -n jr a " " " T 1 " ' , 1 h», Bokeljima vojmi obavezu, Vesmik Vojnog mu-
86 V,L, 1, ?L,"V 0 8h« »I; B«Wrffld 1958; V. Vojvodić, Krivošijski uslanak 

1869, Vojnu oimiklupediju, 5, Beograd, 1962. str. 39-40 l D Siiibotiić. KriiwÄiskn ustanci, Istoriski .zapisi, knj. IV, sveska 1-3 (dalje: 
KrivoSuski listimeli). Oelinjo, 19+9, str. 9 r vu a 'J^-
... . . a l'JNt »Iciiwoisave »-Novice* je počeo izlaziti od 1843 (Dr. D. Lončar, Po-

I j u î i T A a t r ' V à т , , К ' < ! У M *" 'ЈШтт>* 1 7 9 : - d o 6- J * n u a r J a I»«»]. Ljnb-
' Л ^ - Г У * 1 , ' "•"Г(>'1< k o j l i Ј и »s l№,»ovljaii u Mariboru 1868. а u Ljubljanu 

im-net 1KS2, kada je osnovana »Narodnu tiskarna« i ovaj list .postao dnevnik 
str 9 п Г * * / p ' t l o v i ' n n katoliiškoga gibanja na. Slovenskem, Lj ab 1 j on a, ,1928, 

»Portiti gore luuveideiia dva lista u to vreme je u Mariboru na slovenač
kom icMik-u ..izlazno od 1867 »Slovemski gospodar«, koga nisam mogao koristiti 
UJr. U. Lončar, op. cit., str. 33). 
1962 "s'tr m ' ' * 0 1 4 N a c i u m l 1 " " l'räWomi v habsburški monarhiji, Ljubljana 

' Ibidem, str. 133, 147. 
" »Slovenski narod« (dulje: SN) 120, 121 od 12. i 14 X 1869 
9 SN, 121, 14. X 1869. 

298 



Iнni. n a s u p r o t »Slovenskom narodu« koji je to č inio sve više što je 
UNluntik uzimao većeg m a h a . saopšt i le : >V D a l m a c i j i se je vnel h u d 
p u n t : nckleri k ruj i s o s o s p u n t a l i z a r a d i nove vojne postave, da nočejo 
r c k r u t o v d a t i in ne d a v k a plačat i« . 1 0 

lako. dakle, na početku u s t a n k a s lovenački listovi p i š u malo o nje
mu, očekujući, vorovatno, dalj i razvoj događaju, što se t iče osnovnog 
uzroka izbijanja ustanku u Baki Kotorskoj s lovemičko j a v n o mnenje je 
ipak, uglavnom, bilo obuvešteno dosta dobro, jer su o uzrocima njegovi 
listovi pisali, iako k r a t k o ali . uglavnom, u onom smislu k a k o je p isao 
i zadarsk i »Narodni list«, organ l ibera lne s t r a n k e u Dalmaci j i , koji je 
bio mnogo bliži događa j ima i o n j ima bio. svakako, d o b r o o b a v e š t e n . " 

Izgledu mi do je u ćelom ovom pi tan ju najvažnije to. k a k o se je 
sloveimčka javnost, ili. bar. njen deo. koji je delio mišljenje »Slovenskog 
naroda«, držao p r e m a zvaničnoj politici Beču u odnosu na u s t a n a k „ 
Bok, Kotorskoj, na jednoj , a k a k o p r e m a rešenosli Bokelja d a sa oruž
jem u rut i b r a n e svoja p r a v a , no drugoj s t r a n i . " To je t im p r e važno, 
sto su i Slovenci imal i mogućnost i d a se. koliko-loliko. obaveste, o okrut
nim m e r a m a koje su austr i j ske vlasti sprovodi le u Boki Kotorskoj, na
ročito u per iodu k a m p a n j e zu s p r o v o d n i je u život zakona o opštoi 
vojnoj obavezi. 

Naroči to je značajno na ovom mestu istaći pisanje »Slovenskog na
rodu«, čija je sadrž ina na nekoliko mesta otvoreno prot ivuustr i j ska 
kuda je u p i lan ju o p r a v d a n j e ovog us tanka . R a d i toga, mislim, da je 
neophodno p o t r e b n o ovom pr i l ikom to istući uz navođenje n a j k a r a k t e -
nst ieni jd . đclova teksta, ad l i t teram iz ovog lista. T a k o se t a m o 19. X. 

'" »Nim«-, («luli«: N) 41. П X 1 W > 9. Dve .nedelje donni je ovaj list je, 
ni i T, . " , Z r < ," №/h!>a>ttin 1 , s

1
t " " l k u , " Bokii Kotorskoj bio u pisanju određe

niju. I amo se „ hin, doslovnu» kuže sledeče: P o d a l j e huji jo krvari boj med 
rosiursko armado ,m „ned prdbivnlei Kotorskih Boi . ki so se spuntati zatò 
h,>l; '• >v'< yojnw «ostttvii morajo tudi oni. ki so dosihmal oproščena ibi li na-
valdine vojaščine, braiimbovei biti« (N 44. 27 X 1869) 

" vNuiriHtm MsU (dalje: NL) 79. 80. 100 od 2. i 6. X i Г>. XII 1869. I organ 
ljubljanske lubeiuliie; .iieiinuičke strainke »I^iibacher Tagblatt« je isticao da 
su se Bokelju pobu nuli abog toga sto su ,|>o novom vojnom zakonu bili dužni 
«la služe u redovnoj VOJSCI. Nasuprot slovoiiuckim listovima, koji su od strane 
\ lude zahtevali razumnost km.« obazrivost u prodi./imauju mera prema Bo
kiji,i,iu, ovaj Ijst zahtova «mln/.imnnje energičnih mera u cilju što skorije? 
"o X s ' V " П ( ' ! л , 1 ш с " е г Tagblat« (dalje: LB) 2"\ 254. 240 od 12.. 15.1 

, К , 1 . ' 1 , " а & ; П с С р а , Л ' 1 а 1 ? 1 ' \ ' ' е , a " a l a < l u ć e "Provođen j e zakona o opštoj vojnoj 
.bave/, „a,ci u Boki Kotorskoj na žestok otpor pa, čak Sta više, dovesti 
do otvorenog oružanog ustanka, budući da je uvođenje opate vojne obaveze 
au omatsk, :za sobom povlačilo nužnost uputi« .razoružanju, čemui su se Bo
kelj, ,„1 Г,,Л,|0 protivili. Uveream u to da će ustanak brzo ugušiti vojnom 
silom Bečka vlada je .numida da se i n Boki ahuves:no ima izvršiti Doois 
vojnih obnverzroka. koji su se, po tom naređoiiji,, morali 6. oktobra 1869. 
pristupiti rok r u twin komisijama rudi ooone sposobnosti. Uz to, u ovom na
ređenju je istaknut zahtev da se svaki, otpor ima brzo i energično slomiti 
silom. Bokelj, su postupili posve suprotno ovom zahteva. Naime, već 7 
oktobra 1869. do azii do oružanog sukoba između ustanika d austrijskih oru
žanih snaga im l.edonitcumu j>a je time otpočeo krivošijski ustanak (Đ Su-
botie, K.nvosiskj ustane», str, 2—5). ' 
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IH(>(>. posle uvodne konstataci je da »upor v Dnlmuciji z a n i m a z<luj vse 
časopisje«, naročito ističe s ledećc: »Dnltnaciji je bila d u n a j s k a v lada 
vedno mačeha, bolj poznala kitajsko kraljestvo, nego lastno preinienit i io 
deželo. Branbenu postava Dalmaci j i zavezuje b i tne žile. to vidi svakdo. 
ki poznaje to deželo, le državni možje na ü i i n a j i tega ne vidijo. Vse 
mora biti p o enem kopitu, lo je njih namen, in s tem n a m e n o m segajo 
v pravice in život različnih narodov, ter t a k o tudi Avstriji j a m o kopljejo. 
O n i hočejo d a bi r iba po zraku letala, t i ca pa pod vodo p lava la . T o p a 
je zoper natorno postavo, in grehi zoper to postavo rodé vselej in povsod 
najhujše nasledke«. 1 3 Nadal je ovaj list konstatu je da je za u s t a u a k 
•i Boki Kotorskoj sama Bečka v lada kr iva zbog svog nctakt ičkog poteza 
u odnosu na zahteve Bokelja, p a . u vezi s t im, doslovno k a ž e : »Kakor 
se v 'Köln. Z t g " u piše. se vlada ni u p a l a poslati jugoslovanskih regimen
tov v Dalmaci jo, k a r je veliko znamenje našega časa. Sicer p a spozna
vajo neodvisni časopisi, da je b r e z t a k t n a zdanja v lada sama kriva, d a 
se prel iva zdaj kr i v cesarstvu.« 1 5 Koristniitjtići da se gotovo svi evropski 
listovi bave pi tanjem ustanka u Boki Kotorskoj »Slovenski narod« ističe, 
v M oru nus Slovane veseliti, da se čedalje bolj zvedo vzroki, zaka j so 
d a l m a t i n s k i Slovani zgrabili za orožje. Judovski nemški pisači so sicer 
mnogo vzokov iznašli v svoji bujni fantaziji, vendar drugi pošteneji 
opazovalci vidijo in vedo. da je nesrečnega boja in n e p o t r e b n e krvi 
samo vlada k r i v a in njeni u r a d n i k i , kteri so bili D a l m a t i n c e m tuji, in 
sovražni njih nurodneni bilju.«"1 

Za razl iku od »Slovenskog naroda«, koji je. k a k o smo n a p r e d istakli, 
otvoreno krifikovno polit iku ne samo Bečke vlade već i lokalnih austr i j 
skih vlasti u Dalmaci j i . »Novice« su u tome bile z n a t n o umereni je . ne 
isltipivši n i k a k o otvoreno prot iv pol i t ike p o m e n u t e vlade već svu krivicu 
za izbijanje u s t a n k a u Boki baca na lokalne vlusli, a p r e svega na okruž
nog k a p e t a n u u Kotoru F r a n c a . 1 7 In teresantno je n a p o m e n u t i , d a je 
•Narodni list« П . X. 1Н(>У. koliko sam mogao da zakl jučim iz njegovog 
pisanju, p r e p o r u č i v a o Bokeljima da se pokore o d r e d b a m a novog zakona 
o vojnoj obavezi, poslavši im lakonsku p r e p o r u k u , odnosno sa vet: >Po-
korite se zakonu!« 1 " Međutim je ovaj list početkom d e c e m b r a 1869 pisao 
za us tanak u tom smislu da je on »žalostan plod još kukavni je polit ike«. 1 9 

lek početkom j a n u a r a 18Г0 »Narodni list* i s tupa nešto oštrije prot iv 
vladine poli t ike u Boki pa o njoj. pored ostalog, kaže s ledeće: »Dobro je 
Što je postavl jen temelj pomirenju udaljenjem iz Boke v ladinih l judi 
narodu zuzornih i mrskih. Ali takovih ostaje još po Dalmaci j i , pa dok 

, a SN \г\ tu. х . iKb<». 
14 I "da je čak i iieniiučku slanina, koja je bi lu pod uticajem Bizmarkove 

»poljne politike, pratila su otvore mi m smvpafcijanui borbu Bokelja protiv 
austrijske vojske (I). Sti.Uotić. krivošiski ustanci, str. 9) 

1 5 SN 12b, 26. X INb<). 
1 0 SN П 1 . Ч. XI I N6'). 
1 7 N 47, 50. 51, 52 od 24. XI, 15. 22 ,i 2l>. XII 1M><>. 
'" NI. va, П . X 1864. 
'• N1, 97, 4. XII IHb9. 
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njihovu djelatnost truje u narodu. ostaje sveder i bojuznn. ие bi li st
intigli i novi neredi dogoditi s njihove nesvjesti. ili s njihovu neznun-
s-lwi.tf8" 

( ) uehuniunoin načinu ptisl upanju prema iistunicimu i narodu uop-
šie u Boki Kotorskoj kao i ргепш njihovoj imovini od s t rune uustri jske 
vojske, olia s lovcnučka lista pišu su dozom velikog gnušan ja i otvorenom 
osudom načina rutovunju austr i j ske vojske. Naroči to je u tom pogledu 
ogorčen »Slovenski narod«, koji otvoreno kr i t ikuje . pored vojnih k o m a n 
d a n a t a u Boki Kotorskoj, i Vojno ministarstvo, koje je dozvolilo ovakvu 
vrstu do krajnosti nečovečnih represali ju nad Bokeljima. O v a j list je 
na nekoliko niestu otvoreno osudio ovakav stav vojnih sturešina. T a k o se. 
na pr imer, tamo. posle konstataci je «la austr i j sku vojska pa l i sela u Boki. 
k a ž e : -»Več sel in krajev je pa lo ognju in požaru v plen. poznejše pre
iskave hudo pokazale, uli je tuko postopanje ubogim zapel janim in pre
nagljenim Bokeljem nusproii vse skozi silno bilo. ali ne. D a p a že zdaj 
ne zbuja nevolje ne sumo med Slovani, t e m u č celo med Magjar i kaže lo, 
da je v ogerskein zboru spregovoril poslanec Simoni in p r i p o r o č a l člo
veško ravnanje c. kr. vojske.* 2 1 Nadal je se ističe tla su. nakon spalj iva
nja 500 njihovih kuća, »Bokelji razdraženi in težko j ih bo pomir i t i , tudi 
če se j im več «la, k a k o r so tirjuli, pretino so zgrabili za orožje«.-'2 Nu-
ročito se iSloveuski narod« gnusu vurvurskih mera koje su p r e d u z i m a l e 
u Boki uustri jske t r u p e , vešujitći zarobl jene ustanike i nevini narod, 
okrivl jujući za to naročito namesnika Dalmaci je generala i tadašn jeg 
k o m a n d a n t u austr i j skih snaga u Boki Kotorskoj generala Auersperga 
kuo i suino Vojno ministarstvo. 2 1 1 O s u đ u j u ć i ovako dras t ične mere aust r i j 
ske vojske, ovaj list donosi jc«lun dirl j iv slučaj vešanja jednog posve 
nedužnog Bokelju na početku ustanka, ' l a m o se o tome. pored ostalog, 
doslovno kaže sletleće: »Kuko naša eesnrsku vojska in njeni povel jniki 
ravnajo z ubogimi upornik i , nuj kuže ta-le tlogodbu. Pred bojem pri 
Ledenicah 2 1 so vojulki videli kinetu. ki je s svojo materjo vred samo zna
menje dni svojim rojakom, da vojska pr ide . Vojaki so kmetovo mater 
pri listi priči ustrelil i, kmetu vjeli in bil je obešen. Pot le j p a nemški 
listi vpijejo še, kuko surovi so in grdo ravnajo uporniki .« 2 5 

' D o d u š e . * Novice* sit z n a t n o umereni je od -••Slovenskog naroda« ti 
svom stavu prema nečovečniin pos tupc ima austr i j ske vojske nad na
nulom Boke Kotorske. O v a j list. uzdržava jući se širih k o m e n t a r a , samo 

3 0 NI. t, t. I 1870. 
2 1 SN П2, lt. XI 1864. 
« SN m 21. xi 1864. 
2 8 SN №, IV) li 14-1 od 2Г i 27. XI i 2. XII 1869. Generili Gotfnkl Aiiersperg 

(Gottfried Wolf (iriiif vini Auersperg) pras<|M.*o je 7. iioviiiiibra 1869. u Budvu 
sa svinjini strthom i prt.-uizco od vVaijrneru komaiwlii nati austrijskim snagama 
u Boki Kotorski j (nip.: D. Suivotić. Krivošiski ustumii. str. 7: V. Voj vodic. txp. 
cit. str. 40). 

34 Hutlii se o prvom oružanom sukobu ustaniku protiLv jednog odreda 
uustnijske vojske na l.Ptlcmiiaiiiiu 7. oktobru 1869. nakon čegu su ustali na 
oružje Crbljuiii i Puštroviići, razoružavši posade u zaiiwlnrmcrijskiim kasar-
niuiiu i tom prilikom prekiini'vši saobraćaj i/.iiu-du Kotoru i Budve (D. Sii-
botiĆ, Kr ivoAisk i IIStUvIK'i. s tr . 4 ">). 

3 5 SN П4. 16. XI 1869. 
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konslati.je da su za vestila i paljevine u Boki krivi isključivo generali 
Wagner i Auersperg kao i »okrajni glavar Franc«, zahtevajući da se što 
pie «nične su svojih dužnosti.*« Ogorčen što to nije učinjeno, list sredi
nom decembra на dobrom dozom ljutnje konstatuje: »Wagner pa je še 
zniinij deželni glavar. Auersperg vojskovodja in Franc paša okrajni.«« 

Slovcnački listovi su posvećivali prilično veliku pažnju pitanju 
«trzanju Crne Gore i Rusije prema krivošijskom ustanku. Naime, kako 
je poznato, Austrija je naročito zazirala od stava Crne Gore, strepeći 
od toga da se ustanak ne proširi na sve oblasti Balkanskog poluostrva, 
slo bi dovelo do otvorene ruske intervencije, koja je tada vodila anti-
anstr.jsku politiku.» R«di toga je na pismeni zahtev dalmatinskog na
mes n,k« generala Wagncra kn jaz Nikola uveravao da će Crna Gora 
«.slat. neutralna i, »ukoliko to mogućnosti dozvole, zabraniti učestvovanje 
( rnogornca u ustanku«.*» Naročito su u Austriji listovi nemačke liberal
ne buržoazije tada .stupali protiv Crne Gore, u. čemu nije zaostajao ni 
»Uibaclier I agbln tt«, optužujući je još u početku ustanka, tvrdeći da 
g a j e ona podstakln i dugo pripremala kao jedan od glavnih aktera 
juznoslovenske propagand,- itd.*» Na ovo je »Slovenski narod, dosta 

ш т м ^ ? 7 " Л nStUlm'\ °iy0rCn0, U °d b r a , 1 U С г П е G o r e * R»«»>.-Tako je 
« " . ut, l.st nakon desehnu dana po izbijanju krivošijskog ustanka, 

«> ome. izmeelu ostalog, p.sno: »Nemško časopisje ugiblje da ima Rusija 
v te n, „poru svojo roko, da sosedni Crnogorci podpirajo in ščujejo vstar-

tovi Г A° '*' *?*ovo..P™"'?-€'1 l d a l ^ n a k ™ konstatacije di nemački 
l l i l 7 Г" , " ° . | , 1 ' , " , ° n i s k o m i crnogorskom potpaljivan ju 

ustanka i da »to, kar se je tudi doli v Dalmaciji pričelo je slovanska 
revoluta,« pod ruskim varstvom, ki vzdiguje ^ e m c e ' i n Ï Ï S « 
ч Avstriji „, pa zoper lurke svojo gorgonjo glavo«, odgovara lakonski: 

laka sila se ni.<* Govoreči o mogućoj vojnoj intervenciji Austrije u 
rene L'usi S [" Г ' P " , t Ì V ?VC; G a T C ' J Ì S t "1><>Z°™™ Austriju na teške 

P ikus.je koje bi nuzuo «sledile pa, pored ostalog, doslovno ističe sle-

н b lasmfr S f t S C T," S , r i ' d a h°,Če T u r č i i a z A v s t r i J ° v r e d z vojsko 
hounei ïTn°Jar0- A\° s e *• j * 0 * ' švignil bo krvavo rudeči plamen 

w.lmdnega vprašanja na kvišku že prihodu« pomlad, če prej ne. General 
Auersperg je baje poslal v Cetinje žugajoče pismo..?» da bi"knfeTa 

K'tudl hZ ft' Г k T 2 z d a i s a m n e m o r e več sv°J ih № h ^ 
ko ni tud, hotel. Nikolu zdaj iie more več svojim sokolom braniti, da b 
ne pomagal, svoj,,,, bratom Bokeljem.«« »Novice« se gotovo ne intere-

" N 4*. 47 od 17. li 24. XI 1869. 
" N 50. 15. XU 186«). 
*" F. /wiittor, ap. oit., str. 147—148. 
"' J. Jovanoviić, op. oit., str. 303 
» LT 234, 236, 239, 245 od 13, 15. 19. i 26. X 1869 
81 SN 123, 19. X 1869. 
s s SN 127. 28. X 1869. 
u SN 139, 27. XI 1869. 
« SN 140. 30 XI 1869. 1 TK>rod svečanog obećanja knjaza Nikole da će 

se Gau« (.ora držati stu.ktac uoutmlnosti u* odnosu ua krivošijski ustanak! 

302 



trnju ovim pi tanjem već sumo piSu d a za Bokel j ima stoji C r n a C o r n , 
koju će ili Nvnknko pomoći.** 

Slovennčka javnost je, bez svake sumnje, sa n a p r e g n u t o m pažn jom 
p r a t i l a obos t rana borbena dejstva u Boki Kotorskoj, i skeno se radu juć i 
uspesima ustaničkog oružja jer je bi la vr lo oštra cenzura, kojoj je na
ročito »Slovenski narod« bio podvrgnut . 3 * No u p r k o s tome, ovaj list 
gotovo u svakom broju piše o b o r b a m a u s t a n i k a prot iv austr i j ske vojske, 
ističući p r e d n o s t njihove t a k t i k e u borbenim dejstvima koja se k a r a k -
terišu, kuo t i p i č a n gerilski nač in ra tovanja . List t a k t i k u u s t a n i č k i h bor
benih dejstavu svodi, uglavnom, na sledečih nekol iko ispoljenih obeležja: 
y Upornik i se razi reso. v gorah zopet zberó in udari jo zda j tu zda j t a m 
na vojsko«;" »uporniki vojsko p a č zda j p a zda j n a m a r š u n a p a d e j o , p a 
se zopet u m a k n e j o « : 3 8 i da su ustanici jur i ša l i s j a t a g a n o m u ruci n a 
austr i j ske jedinice i gde je bilo pogodno otiskivali »cele k u p e k a m e n j a 
na vojake«.*» Rudi takvog nač ina r a t o v a n j a u s t a n i k a i okolnosti d a svaki 
Bokelj od m a l e n a i z v a n r e d n o ruku je oružjem, kons la tu ju »Novice« du 
general Aucrsperg a k o bi imao »desetkrat tol iko mož, ko j ih z d a j ima, 
ne bi bil v e n d a r nič opravil«.*" Zbog toga je austr i j ska vojska t a d a do
življala poraz za porazom. U p r k o s svojoj nadmoćnost i i k u d i k a m o boljoj 
opremljenosti i snabdevenosti s redstvima za život i borbu, ona je imala 
z n a t n o veće gubi tke od. us tan ičk ih snaga.* 1 K a o p r i m e r u s t a n i č k i h po-
beda i uspeha navodi zauz imanje austr i j skog fora Stanjevića bez рге-
cizirunja datuma/'1* gde je zarobl jeno 40 austr i j skih vojnika koje »so 
upornik i sumi izpusti l i«. 4 3 

Posle okupaci je Boke Kotorske, Austr i ja je izgradi la p u t , koji vodi 
od Risna preko C r k v i c a u D r a g a l j s k o polje. To je učinjeno r a d i snabde-
vanja j a k e posade u foru D r a g u l j u 4 4 i k a s a r n i na C r k v i c a m a . 4 5 D a k l e , 
pred k o m a n d u austr i j ske vojske u Boki Kotorskoj se ispostavio problem 
snabdevan ja dva naj i s tureni ja i veoma važna objekta u Krivoši janm 

Austrija je. ipak, simniiijula u to ii bila uvorena da je »učešće Crnogoraca 
u ovom iistainku van svake suimnje« (J. Jovauovdć, op. oit., str. 303—304). 

3 8 N 43, 27. X 186<). 
3" Ovaj list se naročito žali na Vojno ministarstvo, koje je ovlastilo 

dV/aivnog tužioca u Celju s posebnim pismom da tuži »Slovenski narod« »češ 
fia smo žalili tast e. k. armaide, kor smo selbe in narod bramili proti -napadom 
vojaSke oholosti. Veano sicer da je lažje preganjati slovenskega žurnalista, 
kultur pa podvreöi sii hrabrega Murlaka« (SN 139, 27, XI 1869). 

s' SN 135, 18. XI 1869. 
3 8 SN 136, 20. XI Ш69. 
3 8 Up.: SN 140, 30. XI 1869; NI. 100, 13. XII 1869. 
4» N 43, 49 od 27. X i 8. XII 1869. 
4 1 SN 127. 137 139 od 28. X, 23. i 27. XI 1869. 
** Kor Stanjeviće, koja s« imlaaio između Budve à crnogorske grandee, 

ziiuizelii su ustarakii i« Babora. Maiuia d Krujiića noću 21/22. oktobra 1869. ali 
krnjom listog meseca austnijsku vojska je uspela da ga povrati (up.: D. Sa
botile. Krivošiski ustanci, str. 6; V. Vojvodić, op. oit., str. 40). 

4 3 SN 126, 127 od 26. i 28. X 1869. 
*4 Austrijsko -utvrđenje nu austrijsko-crnogorskoj granii« proma Gra

hovu, podignuto 1836 (Narodna onoiklopodlija srpsko-hrvatsko-slovenačka, 
1. knj.. str. 565, pod »Dvrsno polje*). 

4 8 U. Sinbotić, Krivošiski ustanci, str. 1. 
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na donni kn granice p r e m a C r n o j C o r i u oslovima (rajanju us tanku. 
Cimi l i su ru/.nniljivi vi'liki napor i «usi ri jsk i li snaga, uz oset m- j;iil>H ki
ti živoj sili i opremi . <la ove posade snabdeva ju osnovnim pot rebama 
za život i borbu, na jednoj , i težnju us lunika da njihovu namerit osujete 
kako hi. listed nedos ta tka izolttčene arti l jeri je, iscrpl jene posade g ladu 
pr imoral i na kapi tulaci ju, ua drugoj s t rani . Zbog toga je, p r e svega, na 
doineuii Krivošija i bilo najviše borbenih dejstava i zmeđu us tan ika i 
austr i j sk ih snaga u toku t ra jan ja ovog u s t a n k a . Naroč i to je znača jan 
treći pohod austr i j ske vojske na Krivošijc, p redu zet 16. XI 1869. pod 
komandom generala Auersperga s ciljem dotura posadi u D r a g a l j u tira
ne i municiji* i potiskivanjem ustanika u Draga l j sko polje i nj ilio von 
uništenja u toni rejonu. Austri jske snage so. istina, uspele du posudu 
u Dragal ju snubdeju ali su u najžešćim borbama, koje su vodene 18. 
i 19. XI 1869. u Hunskom tesimeli bile do nogu p o t u č e n e uz velike gubi tke 
u l judstvu i muteri julu. 4 0 

O d slovenučkih listova naročito je ^Slovenski narod« pisao dosta 
opš i rno kuko o položuju uustri jske posade u foru D r a g a l j u i te škoćama 
d o t i n o h r a n e i munici je u ovuj t a d a odsečen lort i f ikaci jski objekat . t a k o 
i o horhuuui i porazu austr i j skih snaga u H u n s k o m tesnacu. K o m p a r i 
rajući izveštaje i napise ovog lista sa u t v r đ e n i m i u l i teratur i objavlje
nim činjeničnim l'uktimu. koji se odnose na ove događa je iz us tanka, 
može se konstatovut i Ла je pomenut i list o njima bio dobro obavešten. 
Na pr imer, evo Sta se t a m o kaže o položaju posade u D r a g a l j u : »Vojaki. 
ki so posajeni v oddal jeno t rdnjavo D r a g a l j . imajo s t rašno stanje. Ni
majo drv za kurjavo. Na mulah so j im donašal i d rva . p a u p o r n i k i so 
mule vzeli in odgnali . Vinu so j im v mehovih hoteli pr ines t i , ali u p o r n i k i 
so streljali v te mehove še predi lo so v Dragul j pr iš l i in s ladko vince 
je teklo po t leh. Tuko morajo biti vojaki v temi in žejni. Zda j kur i jo 
z lesenim orodjem, pa tegu bo zmnnjka lo k m a l u . O d druge s t rani p a se 
celo širi novica, da imajo Draga l j že upornik i v rokah.« 4 7 O pobedi 
us lunika u Hunskom lesnacu »Slovenski narod« je pisuo opš i rno u svoja 
ilvu uzastopna broju. U broju od 27. XI 1869. u rubrici »Politični raz
gledi*, ističe, du su za us tanike vesti dobre jer »Avstrijska vojska je 
tepenu«. Nadul je, u k r u t k o o samoj borbi, uglavnom, kuže ovo: »Poglavni 
kvurl ir /. genernlšluboin vred je bil 18. i. m. v k lancu H a n . o d u p o r n i k o v 
n a p a d e n . O k o l i 40 glav tovorne živine (mul) z vsemi tovori (živežem 
in drugim blagom) so u p o r n i k i vzeli. Glavni k v a r t i r z genera l š tabom je 
bežal in komaj v Dragul j prišel . 4 8 O d 20. t. m. p a je spet v Kotoru.« 4 ' 

4* Up.: Đ. Siuhotič, Kiivošiijski iistumoi, str. T—8; V. V oj vodič. op. cit., str. 40, 
11 SN 1"\ IH. XI ISfi'i. Istu roni for Dragulj je tada /mista brio odsečen, ali 

su austrijske snago uspevale, iuko neredovno zbog ustaniiòk'ili iznenadnih i 
često pula uspelih naipailu nu njihove pruviijaiitske kolone, da posadi doture 
luijiiužmije pot reihe za život ii borim i tako osujete nstaničku nameni ila gladu 
utnirenii jKisiidu tprinioruju da se 'protla (V. Vojvoiiić. op. oit., str. 39—40). 

** Kako je raniije rečemo, najžešće borbe u Hanskom tesnacu bile su 18. 
i 19, XI IS69. Usrvunì, glavinu kolona austrijske vojske u kojoj je bio'i general 
Auersper-jr >jiupad>mitu je ÌSMK"IU«IU ml strune ustanika noću 19. XI, kadu se 
general spasuo begstvoun u for l>rngalj. ilok su eeh: komoru glavne kolone 
/«pleniiJi ustanicu (V. Vojvoiiić, op. cit.. str. 40). 

« SN IV», 2?. XI tSt><>. 
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Tri dann (locaije, odnosno u narednom broju, ovaj list je o porazu gene-
vaia Auersperga pisao znatno opširnije, detaljišući tok borbi kako 18. 
tuko i 10. XI 1869. pri čemu ipak. dominira poraz gluvne kolone u Hati-
нкош Icsuucu noć« 19. XI, navodeći uz to i gubitke austrijske vojske.50 

Pošto se ovi podaci, uglavnom, slažu sa onima koji su u literaturi usvo
jeni kao verodostojni to mislim, da nema potrebe na njima se zadrža
vati. Na ovom mestu ću navesti nekoliko ocena ovog lista iz kojih sé 
može izvesti zaključak da je pobeda ustanika u Hanskom klancu učinila 
na slovenačko javno mnenje snažan utisak, izazvavši kod njih neskri-
vene simpatije i oduševljenje za borbu ustanika. »Toliko naj povemo, 
kaže se, pored ostalog, u prvom delu opsežnog napisa pod naslovom 
.Dalmatinski upor', da je gen. Auersperg svoje operacije proti Krivošiji 
izvrševal z vsemi krdeli, kar jih ima na raspolaganje, izvzemši le dva 
bataljona in da se je z vsemi moral umakniti hrabremu nasprotniku«, 
jer »častniki hvalijo hrabrost upornikov in jih celo mnogo više cene 
nego Črnogorce«.51 Dalje se na istom mestu prenosi pisanje »Narodni 
Listv«, organa Mladočeha i kaže: »Kraljevi Gradec numero II!« kličejo 
»Narodni Listv« in pravijo: Čudna prečudna reč je to, da je vsako mi
nistrstvo pri nas od leta 1848 sem. zaznamovano s kako veliko zgubo 
vojske, izgubo ki je osodna za notranjo politiko. To je kakor sodba 
božja.« Dalje, uz to dodaje lisi svoj komentar: »Telegraf je po vsem 
svotu raznese! novico, da je Avstrija tepena od ene pesti hrabrih kme
tov. In kaj poreče svet. kaj poreko ljudje pri nas?«58 Na kraju ovog 
podužeg napisa list u vidu neke vrste zaključka konstatuje: »Vi še ne 
znate kakav je slovanski lev. On je do zdaj svojo levjo moč za cesarja 
in ocisurslvo trosil. Vi sto to zvrnili, osvestite «o, dokler je čas.«53 

Iz straha da se ustanak ne proširi i na druge oblasti Balkanskog 
poliiostrva. Austrija je pregia sve sile da se u Boki Kotorskoj što pre 
povrati mir. Radi toga je austrijska vlada izdala nalog novom civilnom 
namesniku Dalmacije podmaršalu Gavru Rodicu da u njeno ime ne
posredno razgovara sa ustanicima.54 On jo to i učinio, postigavši spo-

50 I'd riiskti-m izvormiiin podacima, austrijske su snage samo u pohodu na 
Krivošije od 16—1'). XI 1869. «imale oko 1.700 poginulih i ranjenih (V. Vojvodiić, 
up. oit., str.'40). Nije lisključemo du je ova brojku znatno uvećana. »Slovenski 
narod«, doduše neposredno iza vođeniih borbi, piše i o gubicima austrijskih 
snaga, koji su znatno maajd od naprod navedenih, ali se, zato, odnose samo 
na borbe vođene 18. XI koje su, kako je naprod rečeno, bile i najžešće. Tamo 
se navodi da je toga dana ukupno izbačeno iz stroja 197 austrijskih stare-
šiina i voj.ndka (SN 140, 30. XI 1869). 

« SN 140, TO. XI 1869. 
5 â Umiditi. 
a a Ibiiidean. 
M Vest o mogućnosti dolaska G. Rodica za namesnika Dalmacije te i 

njegov put u Boku Kotorsku krajom decembra 1869. ili početkom januara 
1870, ocenjen« je od strane slovenačko javnosti kao znak pomirljivi je politike 
Austrije prema zahteviiuua naroda Boke Kotorske. Porod ostalog, slovenački 
listovi su, uglavnom, rezonovuli da će Rodićev dolazak na dužnost namesnika 
Dalmacijo limati sledeče posledice: da će se bokeljski ustanak smiriti jer 
Bokelji prema njamu imaju povurenje pa se toj odluoi austrijske vlade ra
duju; da Rodić poznaje Boku Kotorsku i njen narod; da će snieniti ranije 

30 Zßodovlnskt časopis " W J 



r a z u m su u s t a n i č k i m p m l s t u v n i c i m a pa je sa njima 11. I 1870. zakl jučio 
i p o t p i s a o ugovor o miru u Knc/.lnzu sa o d r e d b a m a povol jnim za usta
nike, što je već n a p o č e t k u ovog č l a n k a rečeno. 

O b a s lovennčka lista su sn ozbil jnom pažn jom p r a t i l a p r i p r e m n e 
radnje , s r a č u n a t e n a paci f ikaci ju Boke Kotorske. O n i su sa svoje s t r a n e 
izražaval i zadovoljstvo zbog p r e o k r e t a u poli t ici Austr i je p r e m a Bo
kel j ima. U ova d v a lista je p r i m e t n o zadovoljstvo još u d e c e m b r u što 
su p r e d u z e t i p o t r e b n i korac i za smenjivanje g lavnih k r i v a c a za p o d n e t e 
žrtve i pr ič in jenu m a t e r i j a l n u š te tu u t o k u t ra jan ja u s t a n k a ; da će se 
u s t a n i c i m a n a d o k n a d i t i p r ič in jena m a t e r i j a l n a š te ta ; d a će bi t i a m n e 
st i rani zbog učešća u u s t a n k u iid. 5 5 

K a d u je p o t p i s a n ugovor o miru, s lovenački listovi su o tome doneli 
k r a t k a suopštenja, gotovo liez ikakvih k o m e n t a r a , izražavajući , uglav
nom, zadovoljstvo što je p o v r a ć e n mir i da su Bokel j ima v r a ć e n e po
vlastice koje su rani je uživali . 0 6 

D a k l e , iz svega što je n a p red izneto u odnosu d r ž a n j a Slovenaca 
p r e m a krivoši jskom us tanku 18(>9, može se, uglavnom, zakl juči t i s ledeće: 

1. d a su bili i z n e n a đ e n i izbi janjem krivoši jskog u s t a n k a 1869; 
2. da su dava l i p o d r š k u u s t a n i č k i m zahtevima, osuđujući stav k a o 

c e n t r a l n e austr i j ske v lade t a k o i lokalnih vlasti, okrivivš i ih o p r a v d a n o 
k a o osnovne uzročnike izbijanja ovog u s t a n k a ; 

3. du su osuđival i n e m a č k u l ibera lnu buržoazi ju u Austri j i , koja 
je p r e k o svojih listovu n a p a d a l a naroči to C r n u G o r u okvali f ikovavši 
ju k a o glavnog p o d s t r e k i v a č a d izanja u s t a n k a u Boki, stavši na s t r a n u 
C r n e C o r e ; 

4. da su isticali pobede u s t a n i k a koje su ovi post izal i u b o r b a m a 
prot iv austr i j ske vojske; i 

5. d a su zadovoljstvom pr imi l i vest o sklopl jenom ugovoru o miru 
11. 1 1870. između u s t a n i k a i Austri je, po kome su Bokeljima vraćene 
rani je povlast ice. 

R é s u m é 
LES SI-OVP.NES ET T/INSURRECTION DES KRTVOSIJES 1869 

Л la lìin du 181)8. em Au troche ćtuiit crée ini lai pamiimin qui était devenu 
obligatoire.même pour des gens de Boka Kotorska, obligés de faaTe le service 
militaire. De ce lemitps-là. als étaient obligés de faire son service militaire 
jusqu'à le 24 an ч1е la veilleusse; «insilate, ils n'avaient pas le droit de quitter 
leur régiion. comme ils ont fait auparavant pour partir à la manne , quelle 
etnlit leurs sour«« de revenus. 

Ce loi avait iprovoq-ué urne те-volte à Boka; en automne 1869 quand les 
listes des recrues étaient faites et «Tuœnid les recrues deration t de s'adresser 
à la: commission militaire, le 6 octobre 1869 le peuple de Boka Kotorska a 
rópomlti ipftr l'insurrection u nuée. Au cours de ces combats, quii »durationt 

rukovodioce koj>i su osnovnui krivini za .izbijanje ustanka itd (SN 146, 148, 3 
od 14. i. 18. XI 1869. li 8. I 1870; N 48. 52 od 1. i 29. XII 1869). 

»» Up.: .SN t40,. 144, 148. 3 od 30. XI, 9. i 18. XI 1869, 8. I 1870; N 51, 52 
od 22. i 29. XII 1869. 

M Up.: SN 6. 8 od 13. i 20. I 1870: N 2, 12. I 1870. 
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insinui le janvier 1870 I'UPHHV uutru-lròiuiiiic étuiit vaincue et 1« Monarchie 
cluit obligée de confluir«' In («tix uve*- Ics Bokulis lo 14 janvier 1870 ù Knezlaze 
et «lo rondirc mix Bokelja leurs ioni vijeće* vuoilles. 

Le souUHciiiMiil «kis Bokelis ólunt acclame cai Europe, surtout dans es 
puys slim-s. Les SlovtNnes. avec lu syiniputriic, uoclamuHont la lutte des Bokeljs 
(•«Mitri! les uiitonilcs uutnichiwMwies. . ,.. ,.-, t 

Km lisant le journal -l-c peuiple slovene« — lordili du parti luberal en 
Slovénie, on 'pout constater, mulifré la censure sevèro «lu po u vetrnem en t autri
chien, «rue «l«4s Kons progressifs aoclam«i«int la lutte (les Bokelja. 

Kiisnile. on ipeut constater. que les Slovènes critiquaient 1 attitude du 
iron v c ni ennui t viksiinois et l'autonité loculo ù Boku, qui voulaient reprimer, 
uve«; lu force, l'uutonouiiio de vv. peuple - là qui f l'uvei t au moyeu age et 
sous Ics Véne ton s: libero de payer diirccttvment I empot, libere de faire le 
service nniliti»ire duns l'urmée №guli(>re et bónófucie certains autonomies. 

L'api orioni irtihliiiuc cu Slovénie s'était uccordéc par les conclusions de 
la ipaix û Kiuwlttze tlu 11 j un wie г 1869. . . 

U's Hokcijs avuiont «<btt4i.ii «le nouveau leurs privileges yueiUes et 
1'Autniclic étaiit dbligee de lours compenser le dununagc matériel effectue au 
cours de l'insurrection. 
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V a s i l i j Me lii k : 

SPREMEMBA PROGRAMA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA 
TABORA V LETU 1867 

V svojem referatu na zboru slovenskih zgodovinarjev v Kočevju 
o nekaterih vprašanjih slovenske politike v začetku šestdesetih let 19. 
stoletja1 sem pokazal predvsem dvoje: prvič, da v Schmerlingovem času 
1860—1865 ni bilo v Avstriji razen na Tirolskem še nobene organizirane 
katoliške klerikalne politične stranke, usmerjene proti vladi, in febru
arskemu patentu, kakor se dostikrat trdi, in da je višja cerkvena hierar
hija večinoma, iskreno ali neiskreno, ppdpirala Schmcrlingovo vlado 
prav tako kaikor maloštevilni klerikalni poslanci v državnem zboru; 
drugič, da se je vodstvo slovenskega narodnega gibanja, zbrano okrog 
Bleiweisovih Novic, držalo načela sloge, poudarjalo pa le narodnostne 
težnje in ni nastopalo z gesli obrambe katoliške vere in katoliških načel. 
Zuto zu ta čas ne moremo govoriti, da bi imela slovenska politična smer 
klerikulni pečat. Slovenski poslanci na Dunaju, ki so se borili predvsem 
za pravice slovenščine v uradih, na sodiščih in v šolah, so nastopali tako 
v taboru opozicijske desnice kakor v taboru vladne večine in so se 
izogibali kočljivih polemik o veri in konkordatu. 

Na tem mestu* naj nadaljujem začeto razmotrivanje in odgovorim 
predvsem na vprašanje, kdaj je slovenska stranka sprejela obrambo 
vere v svoj program. 

Slovenci vseh dežel, z edino delno izjemo na Goriškem, so navdu
šeno sprejeli Belcredijevo vlado in njeno sistiranje ustave (1865), tako 
oni, ki isso bili prej v opoziciji do ScbmerMnga, kot oni, ki so prej 
soglašali z načeli Schmerlingove vladne politike.8 Vendar je Belcredi 
Slovence dokaj razočaral: nacionalna stvar ni nič pridobila, avtonomija 
tudi ne, vloga birokracije je ostala ista kot prej.4 

S cesarskim patentom z dne 2. januarja 1867 so bili ob preteku šest
letne volilne dobe deželna zbori razen tržaškega razpuščeni, razpisane 

1 Objavljeno v Jugoslovanskem istonijskem časopisu 1964, št. 1, str. 37—53 
im v Zgotloviinskera časopisu 18. 1964, str. 155—171. 

1 Referat na zborovanju jugoslovanskih zgodovinarjev v Sarajevu no
vembra 1965, 

s Glej razpravljanja v deželnih zborih novembra in deeemibra 1865. 
4 Prim. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der 

Abgeordnetem des Reéehsrathes, IV, Session, 1867—1869, str. 29 (Tomanov 
govor 3. junija 1867); Bericht über die Verhandlungen des kradnischen Land
tages dm -den Monatein November und Dezeuiiber 1866 (Obravnave 5), str. 298. 
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nove volitve, novi deželni zbori pa sklicani za t i . februar z nalogo, izvo
lili zastopnike v izredni državni zbor kraljestev in dežel izven dežel 
ogrske krone, ki naj bi se sesiul 25. februarja. Proti takemu postopku je 
nastala takoj ostra opozicija s strani nemškega ustavovernega tabora in 
vseli njegovih frakcij, ki so iak izredni državni zbor odklanjale. Postalo 
je jasno, da bodo nemške dežele razen Tirolske volitve v izredni državni 
zbor odklonile. V takem položaju je zmagalo Beustovo stališče, preklicati 
sistiranje. obnoviti februarsko ustavo in sklicati redni državni zbor. 
»Res.« je dejal Beust, >ta obrat notranje politike ne bo splošno zadovo
ljil in ga bo zlasti slovansko prebivalstvo monarhije sprejelo z nezado
voljstvom. Toda nikdar ne bo mogla vlada v svoji notranji politiki 
ustreči vsem narodnostim; v sedanjem trenutku, ko se njih tendence tako 
zelo razhajajo, ko je vladi nemogoče vse zadovoljiti, je njena naloga, 
nasloniti se na one, ki imajo največ življenjske sile, so si duhovno bliže 
in se v svojih medsebojnih interesih neposredno dotikajo, to je na nemški 
in madžarski element«.5 Tako je prišlo do Belcredijeve demisije in do 
nove cesarske odločitve, datirane s 4. marcem, ki je sklicala ustavni 
državni zbor. 

Volitve v deželne /Ли>ге so bile v glavnem že zaključene pred to 
novo spremembo vladnega sistema. Kar se tiče nemških dežel, je treba 
glede teh volitev poudariti, da je, razen na Tirolskem, kjer je klerikal-
no-konservativna stranka dominirala že vseskozi od leta 1861. liberalni 
oziroma ustavoverni tabor popolnoma obvladal položaj. Na volitvah 
je sicer nastopilo v veleposestniški kuriji plemstvo, ki se je zavzemalo 
za Belcredijevo smer, bodisi zaradi svoje privrženosti cesarju in zato 
vsaki vladi bodisi iz konservativne usmerjenosti; Belcredi je poskušal 
organizirati svoj tabor; pojavljale so se kandidature uradnikov; duhov
ščina je skušala po svoje vplivali na volitve.8 Vendar je to rodilo uspeh 
le in in tam, pa ludi do boja ni prišlo na široki fronti; klerikalni in 
konservativni tabor je bil v bistvu še neorganiziran, zato tudi volitve 
še niso bile bojne v smislu kasnejšega klerikalno-liberalnega strankar
skega nasprotja. 

Na Slovenskem so bile januarske volitve v deželne zbore prve 
splošne volitve, na katerih je nastopila slovenska stranka res organizi
rano. Na Kranjskem je bil sestavljen »narodni volilni odbor za vojvod
stvo Kranjsko«:, na Štajerskem so sestavili »slovenski rodoljubi« podoben 
volilni odbor. Oba odbora sta sestavila proglas na volivce, objavila 
volilni progTam, proglasila kandidate. Kandidature so bile jasno dolo
čene: za vsak volilni okraj toliko kandidatov, kot je bilo poslanskih 
mest, vsak kandidat samo v enem volilnem okraju. Proglasitev kandi
datov je spremljala tudi agitacija, tako v časopisju, ki ga je bilo zdaj 
že precej več kot leta 1861 (Slovenski gospodar v Mariboru, Slovenec v 
Celovcu, Domovina v Gorici itd.), kakor na terenu, kjer so bili njeni 
nosilci zlasti zavedni slovenski lokalni veljaki in zavedna inteligenca, 

' Josef Re l̂lii-h: Dus östetreiiehischc Stant- uiitd Roichsproblem, II. Band, 
Leì<p*i№ №Љ, str. 561. 

• Pnim. Waltor Rnggv: Oeslerreich von Vihijros bis zur Gegenwart, 
Zwdter ßmui, I,i4|>aig-№i«ii t8"3. str. V*4— W«>: Rodlieh H. str. 602. 
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UH' ...d katero je po svoji številnosti bila na prvem mestu duhovščina. 
Nekoliko šibkejšu kot na Kranjskem in Štajerskem je bila organizacija 
slovenskega tabora na Koroškem in na Goriškem: tu sta »po predlogih 
rodoljubov« in po posvetu z njimi postavili kandidate uredništvi Ein-
spielerjevega Slovenca in Marušičeve Domovine. Od vseh slovenskih 
dežel le v Istri ni bilo s slovenske strani še nobenega organiziranega 
volilnega nastopa. 

Uspeh volitev je presegel pričakovanja. Po pravici je zapisal Zamik 
po volitvah v Novicah: »Te 3 dni smo bili bitke na politiškem polji, — 
bitke za svoj obstanek, napredek in občo boljo pr ihodnost . . . Zdaj še 
le moremo prosto dihati, zdaj še le smemo reči, da je slovenski narod 
v resnici nu svetu, da živi, da se zrelo politiško giblje in da nismo samo 
narodopisen pojem.. .«7 Kranjski deželni zbor je dobil prvič slovensko 
večino. 25 od 36 izvoljenih poslancev je pripadalo slovenski stranki. Na 
Štajerskem so zmagali Slovenci v vseh slovenskih kmečkih volilnih 
okrajih in povečali število poslancev od 2 na 8. Kako velik je bil uspeh 
slovenske, narodne stranke na Kranjskem in Štajerskem, se najbolj vidi 
iz tega, da so bili rezultati vseli naslednjih volitev do leta 1878 na Šta
jerskem in do 1883 na Kranjskem slabši, po teh letih pa enaki kakor 
januarja 1867 vse do volilnih ге-forau v začetku novega stoletja (z edino 
izjemo 1886-89, ko so imeli Slovenci na Kranjskem 26 poslancev). Res so 
slovensko zmago olajšale tudi ugodne okoliščine: na vladi je bil še 
Belcredi, ki sicer ni ničesar napravil za Slovence, toda proti kateremu 
je bil nemški liberalni tabor v opoziciji: zato je uradništvo volilo svo
bodno in slovenski uradniki so lahko glasovali za svojo stranko. Poleg 
tega je bil nemški liberalni tabor v določenem razcepu: del je odklanjal 
volitve v izredni državni zbor in agitiral za abstinenco. Uspeh pri vo
litvah na Goriškem ne pomeni česa posebnega; tu je uspelo že leto 1861. 
z volilno reformo leta 1866 pa so Slovenci pridobili še tri mesta v vele-
poseslvu. Od dosegljivih 10 mest so jih dobili januarja 1867 devet. Ne
uspeh je doživela torej slovenska stanka samo na Koroškem, kjer ni 
nikjer prodrla. Vsega skupaj so dobili Slovenci v januarju 1867 42 de
želnih poslancev, torej skoraj še enkrat več kakor leta 1861. 

Poudariti pa je treba, da imajo te volitve izrazito narodni značaj, 
značaj volilnega boja za pravice slovenskega jezika, slovenskega naroda. 
Ne povezuje se ta boj niti z verskimi motivi, z obrambo cerkve in vere, 
niti z nastopanjem za vlado ali na vladni strani. Volilni programi ne na 
Kranjskem, ne na Štajerskem, ne na Koroškem, ne na Primorskem, ne 
govorijo o veri, ampak samo o narodnosti.8 Volitev uradnikov se ne 
priporoča, kajti >nihče ne more služiti dvema gospodoma«, kakor 
pravi razglas narodnega volilnega odbora na Kranjskem. Duhovščina se 
omenja v razglasu le zaradi svoje narodnosti: >Poslušajte naš glas; po
slušajte našo prečastito odnekdaj za narod vneto duhovščino in glas 

' Novfco 1867, str. 43 (6. februarja). 
» Tekst 'prugirt»miav glej v Novicah 16. januarja (za Krunjsko) ju v Slo

vencu 19. januarja («a Štajersko). 22. januarja (za Koroško) ш 24. januarja 
(za Goniiško) 1867. 
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lokih mož, od ktcrih gotovo veste da so rodoljubi!« Tudi v prvem navo
dilu glede volitev, ki je bilo objavljeno v Novicah 9. januarja,8 o veri ni 
govora: »zato nam ljubezen do domovine, do naroda, do cesarstva in 
naša lastna korist zapoveduje, da zdaj napnemo vse moči, da si prave 
može za svoje poslance izberemo«. 

Klerikalna Zgodnja Danica ponatiskuje proglase slovenskega vod
stva, dostavlja pa tudi svoja, v drugem tonu pisana priporočila, kjer 
svetuje voliti »poštene, pravične, keršanske, znajdene in domoljubne 
može«.1" Po volitvah ugotavlja, da so Slovenci volili Slovence in pravi: 

Upajmo, da bodo možje, kterim se je narod zaupal, delali po njegovem 
semi tako, da bode prav za vero, cesarja in dom.«11 

Nedvomno je imela duhovščina v organiziranju slovenske zmage na 
podeželju veliko vlogo. Nedvomno je bila duhovščina, ki so jo tudi v 
precejšnjem številu volili za volilne može, glavni organizator discipline 
v kmečki kuriji. »Nuj se zgodi z našim narodom, kar si bodi; ali to vaše 
držanje, čestiti duhovniki, posebno vi kaplan je na deželi, na veke ostane 
z zlatolesketočimi črkami v našo povestnico vsekano« je napisal po vo-
litvuh v Novicah liberalni Zarnik.1 2 

Soglasje med duhovniki in kmeti sicer ni bilo popolno. Razpoloženje 
kmeta kaze še precej sledov iz revolucionarnega leta 1848 in iz prvih 
volitev leta 1861, kakor se v celem, gotovo tudi pod težkimi vtisi novih 
davčnih bremen m gospodarskega razvoja, nasprotja iz fevdalnega časa 
zc močno pozabljajo. V slovenjegraškem okraju je propadel uradni slo
venski kandidat dekan Meško. V črnomaljskem okraju so proti duhov
niku Sterbencu izvolili kmečkega poslanca. Marsikje so se kazale tudi 
posebne težnje duhovščine. Kozjanski dekan Kosar je umaknil svojo 
protikandidatu«) uradnemu slovenskemu kandidatu Lenčku v brežiškem 
okraju šele zadnji trenutek. V Trebnjem je duhovščina z Bleiweisovim 
pristankom malo pred volitvami zamenjala enega od določenih kan
didatov.1 3 

Medtem ko so novo sklicani deželni zbori z nemško večino, torej pri 
nos štajerski in koroški, z velikim navdušenjem pozdravili spremembo 
režima-in volili v ustavni, redni državni zbor, je kranjski deželni zbor s 
svojo novo slovensko večino sicer sklenil voliti brez pridržkov v državni 
zbor, vendar je obenem sprejel adreso, ki je pomenila protest proti 
ustavnemu državnemu zboru.14, nakar je bil deželni zbor razpuščen. 
lrzaški deželni zbor (mestni svet) je pred volitvami poslancev v držav
ni zbor s popravki sprejel poročilo posebnega sedemčlanskega счЊога, v 
katerem je bil od Slovencev Nabergoj, zahtevajoče liberalne reforme, 

» Str. 10. 
10 Str. U (10. inmiurja 1867). 

11 Str. 33 (l. fdbruarja 1867). 
, s Str. 43 (6. fetbrunrjn, 1867). 
» Podrobnem o volitvah 1867 glej Vasilij Meiik: Volitve na Slovenskem 

1861- 1918. Ljubljana 1965. str. 209-211 in 261-262 r o u l T € n a ^ovensKem 
»« Bericht über ûie Vorharadlumgon der ersten Session der zweiten Wahl-

poiuudc des kraunisohem Landtages vom 18. Felbruar bis 4. Märe 1867 (Obrav
nave 6), seja. 28. felbruarju. t^urav 
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med drugim tudi revizijo konkordata, pa tudi razširjenje avtonomije, 
predvsem pa spoštovanje zgodovinskih pravic Trsta, ki jih je proglasil 
za nedotakljive,111 

Nove volitve v kranjski deželni zbor v mesecu marcu so dale znova 
slovensko večino, čeprav nekoliko šibkejšo. V državnem zboru na Du
naju so se slovenski poslanci — bilo jih je osem — povezovali s federali
stičnimi poljskimi in tirolskimi poslanci in so se še posebej povezali v 
ožjo politično skupino s tirolskimi klerikalci.16 

Nemška liberalna buržuazija, ki je dosegla z Belcredijevim odstopom 
in ustavnim državnim zborom veliko zmago, je težila po povečanju moči 
parlamenta in zahtevala, naj sprejme državni zbor vrsto liberalnih 
zakonov. Nekaj je obljubljal že vladni razglas z dne 4. februarja. Sim
bol reakcije, absolutizma, vsega, kar je bilo treba odpraviti, pa je bil 
konkordat. Klic po odpravi konkordata se je leta 1867 znova dvignil z 
vso silo. Boj proti konkordatn je postal eden osnovnih problemov politič
nega življenja. Kakor je liberalni tabor mobiliziral ves svoj tisk, svoje 
javno mnenje, občinska in okraj na zastopstva v boj proti konkordatu --
tako je mobilizirala tudi cerkev vse svoje sile v obrambo konkordata. 
Avstrijski škofje, zbrani od 24. septembra do 2. oktobra na Dunaju, so 
sestavili o konkordatu posebno pismo cesarju. Povsod so se zbirali pod
pisi za peticije parlamentu, ene za konkordat, druge proti njemu. 

Vse to je spremenilo tudi položaj v slovenskem taboru. Klerikalni 
del narodnega, gibanja, zavedajoč se velike vloge duhovščine v organizi
ranju slovenske politične stranke, je zahteval od vodstva narodnega 
gibanja, dn podpre tudi boj cerkve za konkordat, da stopi v obrambo 
vere. In res -- v proglasu »narodnega volilnega odbora za vojvodstvo 
kranjsko«, datiranem 4. marca 1867. v proglasu za ponovne, druge vo
litve v kranjski deželni zbor, že najdemo omenjeno vero, o kateri januarja 
še ni bilo besede. »Ako bivši vaši poslanci niso izgubili zaupanja vašega, 
je rečeno v proglasu, boste jih. kadar pridete po gori omenjenem naj
višjem pozivu njih veličanstva k novim volitvam, zopet volili kajti geslo 
njih bilo je in zmiraj bode: vse za vero, cesarja in domovino!«17 S tem 
je bil dan uradni slovenski politiki prvič v šestdesetih letih katoliški, 
klerikalni pečat. Tudi druga volilna navodila v Novicah uporabljajo to 
sicer že staro, а zdaj v uradno narodno politiko sprejeto geslo: »Lahko 
se zanesemo, da naš narod, zvest svoji veri, svojemu cesarju in svoji 
domovini, s svojo navadno srčnostjo in stanovitnostjo svojo dolžnost 
ispolnw.18 Liberalni Zarnik napiše članek Naša duhovščina in sedanje 
volitve, ki brani pravico duhovščine do udeležbe v političnem življenju 
in pravi, da pravi katoliški duhovnik ne sme križem rok držati in nev
tralno gledati ob proticerkvenem boju nemških liberalcev. »Tak duhoven, 
ki bi se v tacih zadevah tako obnašal, ne bi bil niti mlačen, niti mrzel, 

«» Resoconto stemoprafico dellu 11 sefdiuta .pubblica <tel Consiglio della 
citta convocato quale Dieta provinotele Л di 26 Febbrajo 1867. 

>• Noviice sk. 363 (30. oktobra 1867). 
" Novice str. 82 (6. marca 1867). 
»• Str. 91 (13 marca). 
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leinv.-è že popolnoma zmrzn jene . " V Einspieler jevem Slovencu pa je 
objavljen dolg čl«nek Vso za von,, cesarja in domovino, k i utemel juje to 
geslo.2 0 

V d r ž a v n e m zboru se je od slovenskih pos lancev prv i d o t a k n i l 
polemike okrog k o n k o r d a t a Svetec 20. jul i ja.« Zagovar jal je pred log 
t irolskega k le r ika lca Jägra . n a j se avstr i j ska v lada in p a p e š k a kuri ja 
izjavita o tem, al i je k o n k o r d a t pogodba ali zakon. Govori l je torej 
v pr i og kato l i škemu stališču, v e n d a r p a je skušal, k a k o r se n a m zdi, 
vzbudi t , vtis, da govori z nevt ra lnega stališča, ne kot p r i z a d e t katol ik 
a m p a k kot mirol juben polit ik, ki se boji verskih bojev in svar i p r e d 
njim. 1 M i g i je govoril o verski p r o b l e m a t i k i 21. oktobra ž u p n i k P i n -
tar.-- >5. oktobra se je oglasil dr . Vinko K l u n za pred log zakona o raz
merju sole do cerkve.« istočasno p a zapust i l slovenski tabor in se pre
se il v k lopi levega c e n t r a . « 26. oktobra se je oglasil T o m a n prot i 
MIHIH.»« Vsi slovenski poslanci (razen Kluna) so glasovali p r o t i šolskemu 
« i k o n a . « 29. oktobra je grof Barbo predloži l pet ici jo 840 duna j sk ih 
katolikov za ohrani tev k o n k o r d a t a . « T a k a je bila akt ivnost s lovenskih 
poslancev v p l e n u m u d r ž a v n e g a zbora v letu 1867, k a r se t iče v p r a š a n j a 
razmerja do cerkve. Nič več ni tiste nevtralnosti , k a k o r smo jo videli 
v hcl imerl ingovem času; res p a je tudi , da se noben naš ih pos lancev 
razen ž u p n i k a P i n t a r j a in grofa B a r b a - nit i T o m a n nit i Svetec, ki 
sta se n a j v e č k r a t oglašala - ni posebej ostro a n g a ž i r a l v o b r a m b o 
cerkve m k o n k o r d a t a . Pri jatel jeva t rdi tev, da je T o m a n b r a n i l k o n k o r d a t 
z isto vnemo kot tirolski p a t e r G r e u t e r je gotovo močno p r e t i r a n a . » 

Kljub sp lošnemu pisanju v korist k o n k o r d a t a in cerkve p a je v 
glasilu naših prvakov, v Novicah a r g u m e n t a c i j a v mnogih č l a n k i h 
močno razl ična od argumentac i je k l e r i k a l n i h krogov. Bleiweisii in nje
govemu krogu p r i k o n k o r d a t u ne gre za p r a v i c e in interese cerkve, 
njegovi razlogi v polemiki so veliko bol j p r a k t i č n e in nac iona lne na
rave: nemški liberalci trdijo, da je glavni vzrok nesreč v Avstriji verska 
nest rpnost katol ikov - mi p a vemo, da je Avstri j i p r v a in n e o b h o d n a 
pot rebu enakopravnos t narodov. O k o n k o r d a t u govorijo zato, d a l a h k o 
molčijo o drugih, pomembnejš ih, resničnejš ih avstr i j skih problemih. 
Šolski zakon p o m e n i krivico do naše slovenske duhovščine, k i j e za 
šolstvo ogromno n a p r a v i l a , ki je zastonj uči la in slovenščino uvel javl jala 
m t a k o naprej. 8» ' 

>• Str. 87 (П. marcu). 
/ , . . J l i r 2 5 ' " ' l > Г i l a • ™™и l m , , , ( - | l u " J a izhajanja ntv.akljuce.no; pisec A. D. 

8 1 V o|». 4 dit. Stew. Protokolle str. 500— 501 
" Isto str. 1048—1051. 
1 3 Isto str. 1147-1152. glej huli 1175—1179 
s* Slovenski gosprtlar 21. nov. 1867 
3 4 Isto str. 1179—1180. 
з« Novice str. 368 (30. oktobru 1867). 
" V op. 4. «it. Stau. Protokolle str t22> 12'4 

" Prom. Nov.ice 1867. stir. 241. ",24. "549, 38", im ttruigje. 
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Slovenski narodni labor z liberalci vred se je upiral protikonkor-
datskini akcijam, tako npr. liberalni Razlag v brežiškem okrajnem za
stopstvu.30 Slovenska večina je menda preprečila, tla bi se protest proti 
konkordatu sploh pojavil na seji mestnega sveta ljubljanskega." Toda 
prav tako ta slovenski narodni tabor ni kazal vneme, da bi začenjal 
kako akcijo za konkordat. Slovenski večini ljubljanskega mestnega sveta 
ni prišlo nu misel, da bi sprejela kako resolucijo v obrambo konkor
data. Val peticij z naširoko pobiranimi podpisi z vseh delov sloven
skega ozemlja, poslanih nato parlamentu, je, kakor vsaj kaže, izključno 
delo duhovščine oziroma klerikalnega dela prebivalstva. 

Delo in zadržanje slovenskih poslancev na Dunaju je zbudilo veliko 
protestov nu Slovenskem. To nezadovoljstvo pa ni bilo le nezadovolj
stvo niladoslovencev s staroslovenci, mlajše generacije s starejšo. Gla
sovanje za adreso 5. junija, zlasti pa še glasovanje za novo besedilo 
temeljnega zakona o državnem zastopstvu 17. oktobra je zbujalo splošno 
nezadovoljstvo, ki ga vsaj v začetku deli tudi Bleiweisov krog. Odločno 
liberalnim ljudem ni bilo všeč nastopanje slovenskih poslancev v 
obrambo konkordata: a prav tako se kaže nezadovoljstvo tudi v vrstah 
odločnih klerikalcev, ki se jim zdi slovensko nastopanje v obrambo kon
kordata p remedlo in premalo odločno. Tako je npr. pisal Slovenski 
gospodar: »Ko je v državnem zboru znani Mühlfeld soper konkordat 
govoril in biškopc onih dežel, ki so poslale svoje poročnike v državni 
zbor, grdo zusramoval, ni zi noi besede ne prvosednik. ne eden ministrov, 
niti ne kdo od poslancev, marveč znhrul je po dokončanem govoru divji 
krohot, kakor na komediji. — Kako dolgo bodo naši slonenski poslanci 
še poslušali te burke? Lepo je za ravnilo si vzeti: ose za Boga, cesarja 
in domooinol — pa lepše še in boljše je, delati po tem ravnilu. Kar 
se zdaj v državnem zboru kuje, to in marsikaj drugega, ni Slovencem 
po volji; zato niso dali zastopnikom poverjen ja.« s s 

Kakor že leta poprej, stoji Zgodnja Danica tudi zdaj na stališču 
prvenstva vere pred narodnostjo in s tega stališča presoja vse časo
pisje in vsa gibanja. »Za vero, cesarja, dom — pri Slovencih gotovo 
niso le besede, ampak resnica. — per va pa nam je vera; in ako bi kteri 
koli časnik /.ukrenil na razpotje zoper uno glasilo, potem bi nas vest 
vezala, da se mu odpovemo, ako bi tudi v druzih rečeh našemu čutilu 
stregel.**3 To je seveda grožnja. Će pa je bilo liberalnim politikom 
pred letom 1867 še sorazmerno lahko o verskih vprašanjih molčati, je 
to leta 1867 postalo dokaj težko. Ob silno povečani agitaciji proti kon
kordatu in za konkordat je bilo dokuj težko ostati nevtralen. Liberalci 
so torej v niursičem popustili, sprejeli so geslo, ki je postavljalo vero v 
slovenski politični progrum. začeli so tudi nastopati v boju za obrambo 
konkordata, čeprav so to delali kolikor mogoče z neke distance, z ne
kega navidez bolj objektivnega, višjega stališča, pa tako, da so bolj 

» Novioe str. 4,12 (11. decomibr* 1867). 
31 Novice str. T>8 (2>. oktobra 1867). 
w Slovunskii gospodar 17. oktobru 1867. 
» '/godrnja Dtiiukn str. 246 (10. oktribra 1867). 
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nastopali proti protikonkordatskim stališčem kakor pa naravnost za 
konkordat. V neprijetnem položaju, v katerem so bili, so bili nezado
voljni m o tem nezadovoljstvu se je dosti, toda ne uradno govorilo 

T m , t j V e * e l i b e r a I n o stališče koga izmed njih tudi bolj jasno 
pokazalo. Vsi javni in odločnejši nastopi v liberalnem smislu pa so 
lota 1867 propadli iz zelo enostavne logike: sloga mora ostati, z duhov
ščino zarad! njene vloge v narodnem gibanju ne moremo prelomiti 
/.tjlo lepo nam to kaže sklenjena, a nikdar podpisana in odposlana 
adresa dunajskih slovenskih študentov slovenskim državnim poslancem 
1:1 I omami se posebej z dne 7. novembra 1867. Adresa pravi med dru
gim: »Ne moremo in smemo molčati sedaj, ko se je vnel boj za duševno 
prostos . za luč. za napredek in omiko; boj. kteremu se umikati ne sme 
nihče, komur so mar nar imenitnejše pravice človeštva, v kterem se 
mora vsuki očitno vstaviti na to stran, ali pa na ono«. Adresa očita 
poslancem, da se borijo ali pa vsaj stojijo za stvar, ki jo je že zdavnaj 
obsodil ves omikani svet, da njihovo ravnanje ni »po. duhu vesolnega 
slovanskega naroda, katerega posamezno vejo imate zastopati Vi«, da so 
s svojim ravnanjem pritisnili vsemu narodu na čelo sramotni pečat »Ni 
iiuin sicer neznano, pravijo študentje, da niste tako ravnali iz lastnega 
prepričanja ampak le vsled tiste nesrečne nam vsem znane zveze ktera 

f& w « *л°1*е B a S o ,Ži7° P r e P r i č a n i e — ni nikakor našemu narodu na 
korist«.« Adresa je bila izglasovana, toda malokdo se jo je upal pod
pisat,; menda iz strahu pred klerikalnimi sorodniki. Kakor piše dopis 
7 x °V" v

g o s P o d a 4 " ' J«' «Pozicija proti adresi navajala predvsem, da bi 
ločitev šolstva od cerkve škodovala slovenskemu ljudstvu in podpirala 
germanizacijo ter da »duhovščina naša večidelj vsa narodna in skrbeča 
za omiko naroda, gotovo ne zasluži, da ji mi nasprotujemo.«™ 

Po svoje sicer, a v celoti prav točno je k vsemu temu zapisala Jera-
iiova/godnjo Danica: »Sem ter ije se slišijo neki čudni, bolj ali manj 
očitni glasi kakor da bi neki .domorodci' svetnega stanu domače du-
novstyo both imeti le zä nekako podpornjo v domorodnem prizadevanji 
— dokler je potreba in sila, in ker si sami ne morejo kej; sereno radi 
pu bi hodih svoje pota, samo ako bi mogli na svojih nogah stati in se 
nasprotnikom braniti. To se pravi bolj jasno: oni so pripravljeni svoji 
veri in cerkvi herbet obrniti in ves nemški liberalizem sprejeti, vender 
pa v slovenskem jeziku; njim je katoliška šola, katoliški zakon, kon
kordat itd. ravno tako tem v peti, kakor nemškemu .liberalizmu', samo 
domorodstvu (i. c. domačem jeziku) v prid se zderžujejo, da kar očitno 
v muh rog ne trobijo, ne pa zovoljo resnice in iz verskih nagibov.«»" 

Na podlagi vsega tega, kar smo tu povedali, se kaže, da je treba 
V * Т ' ? 1 ? . 1 т P ° P r a , v i t i ° f n a k o ž e n s k e g a političnega tabora v šestde
setih etih 19. stoletja, kakor nam jo je bil dal Prijatelj. Prijatelj je 
izhajal s stahšča, da se je Bleiweisov krog, ki je vodil slovensko poli-

M Ivan Prijatelj: Slovenska kulturnopolittàna in slovstvena zgodovina, 
četrta kujrga, Ljubljana t%l. str. 31. 

M Prav tam str. "2-34. 
» Zjjadnja Danica str. 249-300 (20. decembra 1867). 
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tiko do 1868. letu. že v petdesetih letih vdal klerikalnemu Jerunoveinu 
krogu okrog Zgodnje Danice, in da kažejo Novice v začetku šestdesetih 
let docela ultrauiontuusko podobo.9* Dobi 1860—1868 je dal torej ime 
»obdobje okorelega konservnti/.ma«. Ker je videl v vseh šestdesetih 
lei ih klerikalno politiko, tudi ni opazil spremembe v letu 1867. Zelo do
bro pu jo je zapazil in načelno označil profesor Zwitter v svoji razpravi 
Slovenski politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacionalne 
problematike,3 8 ne da bi jo sicer skušal opredeliti v podrobnostih. 

V resnici pa slovenska uradna politka do leta 186? ne nosi kleri
kalnega pečata. Njen največji uspeh, zmaga na volitvah v januarju 
18(ц, se bije pod geslom obrambe narodnosti. Obramba vere ne igra pri 
tem nobene vloge. Velika bitka proti konkordatu, ki se razbesni v letu 
1867, spremeni položaj. Cerkveni krogi se začno organizirati v obrambo 
konkordatu, iskati in zahtevati podporo. Vloga, ki jo igra duhovščina 
v narodnem gibunju, sili konservativce Bleiweisovcga kova in liberalec 
h koncesijam. Tako se uradno poveže boj za narodnost z bojem za vero. 
Zu marčne volitve leta 1867 na Kranjskem se sprejme geslo >vse za vero, 
dom, cesarja«. Slovenski politični tabor dobi klerikalen pečat, kato
liško zunanjo etiketo. 

« Prijatelj 11, str. 80. 
M Zgodovii-nski čusopis 18. I%4. z.lusfi str. 142, 145. 
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D u S a TI K e r in н v n e г 

ŠE IZ PREDZGODOVJNE JUGOSLOVANSKEGA KONGRESA 
V LJUBLJANI DECEMBRA 1870 

Po Prijateljevem prikazu dogujanju okrog ljubljanskega kongresa 
v letu IH70 so bile v zadnjih letih predmet nekoliko izčrpnejše obrav
navo poleg ugovorov Svetozara Miletića po kongresu in njihovih takrat
nih zavračanj tudi še hrvaške polemike v sedemdesetih letih v zvezi z 
Makaučcvinii osvetlitvami kongresa in njegovih sklepov. Ker se ta raz
pravljanja skoraj niso dotaknila predzgodovinc kongresa, bi se utegnila 
učvrstili predstava, kakor da bi bil v tej Prijatelj prav vse okolnosti 
postavil na prava mesta in dokončno razčistil vsa vprašanja. Dejansko 
pa se mi je bilo tudi v tej predzgodovini mogoče dokopati do nekaj 
novih vpogledov v pobudo za obnovo hrvaško-slovenske politične vza
jemnosti v letu,1870, v razpon političnih kombinacij, ki jih j e sprožila 
fraiicosko-pruska vojna, in v neenoten odnos do ogrskega okrilja za za
mišljeno hrvaško-slovensko zvezo. 

I. Po Prijateljevem prikazu 1 se je spletlo v oktobru 1870 javno poli
tično soglasje med »Zatočnikom« v Sisku in »Slovenskim Narodom« v 
Mariboru tako. da je prvi mimogrede nakazal hrvaško-slovensko poli
tično zedinjenje kot aktualno v novih pogojih in da je drugi brž zagrabil 
za to pobudo, nakar je prek »Zntočnikovcga« sprejema lega slovenskega 
odziva prišlo do Mrazoviéevega povabilu ludi slovenskih predstavnikov 
na posvel v Sisku v dneh 7. in 8. novembra 1870. S tem prikazom pa 
ni soglašala Račkega obrazložitev Strossmaverju v pismu z dne 7. no
vembra, češ da so na posvet v Sisku prišli med Hrvate, »i Slovenci 
Ru/.lag. Trstenjak i Tomšič« (omenili bi bil moral tudi Bleiweisovega 
zaupnika J. Poklukarja) zato, ker »su Slovence Prusi poplašili, te bi 
se rado nama |t j . k Hrvatom| prislonili«, kar »svakako valja podupi
rati*." To nesoglasje, da Rački v tem sporočilu »ni odkril hrvaške 
pobude za ta prihod Slovencev«, v Sisek,3 da »je nekako prikril hrvaško 
pobudo za vso jugoslovansko akcijo«4, nie je nekako razdražilo, ker 
sem ga spravljal v zvezo s takrat znano hladnostjo Račkega do Slo
vencev, in sem brez večjega razmišljanja zapisal, da Mie bo preveč 
težavno odkriti nekaj .slabe vesti' v Račkega zvračanju očitne hrvaške 
pobude na Slovence«.4 Tako sem bil pod vtisom predstave o tistem 

' Prijatelj III. str. 184-187. 
8 Korespondenca Strossmu\ rr-Rurki I, sir. 116. 
8 Puliitiéiiuiizgotlavwskc oipoiuJie k Prijatelju lil. str. ">2">--̂ 26. 
4 Zgodovinski òusojws XIV/1960, str. 206. 
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nernzpoloženju tlo Slovencev v Jugoslovanski akademiji, ki so ga v 
.slovenski javnosti predvsem pripisovali njenemu predsedniku Račkemu 
in o katerem je poleti 1870 zagrebški dopisnik »Slovenskega Naroda« 
Ferdo Kočevar z obžalovanjem poročal, kako je čul od znanega prija
telja Slovencev akademika Kurelca, da »je predložil v filološkohisto-
ričnem oddelku [Jugoslovanske akademije] tri Slovence (da ne bom 
nobenega žalil, tudi ne bom nobenega imenoval), pa ni ž njimi p r o d r l . . . 
Očitalo se je nam Slovencem, da se preveč svoje Matice in svojega 
društva sv. Mohora držimo [t. j . svojega, slovenskega slovstva] in nekako 
ne niarumo preveč za Jugoslovansko akademijo v Zagrebu. To je res, 
pa naj zagrebški akademiki pomisle, da je vsakemu srajca vendar le 
bližje nego suknja. Sicer pa mi Slovenci ravno od akademije pričakujemo, 
da naj ona prva nekaj za nas stori ter nas tako k sebi privabi. Sicer 
je pa naša akademija zelo v nevarnosti, da prej ko slej svoj naslov 
.jugoslovanska' po svoje j lasinej krivnji zapravi.«5 Odtod privlečeno 
hipotezo o Račkega »slabi vesti« pa zdaj lahko nadomestim z drugo, 
ki je na prvi pogled in vsestransko bolj sprejemljiva. 

To pa bi bil lahko storil že od vsega začetka, ko bi si bil prav 
la zagrebški dopis »Slovenskemu Narodu«: tudi v drugih njegovih delih 
enako dobro ogledal. Datum dopisa je 27. junij 1870, ij. osmi dan, odkar 
je Francija -napovedala vojno Prusiji, torej v času, preden so se začele 
vojne operacije, pred vsakršno prusko zmago in pred vsakršnim pre
plahom zaradi njih. V dopisu beremo najprej o tem, kako so v zagreb
ških političnih krogih komentirali novi evropski politični položaj: »Ne 
samo narodnjaki [tj. vodilni ljudje hrvaške narodne stranke], ampak 
Indi magjaroni in sploh vse naše politične stranke [med temi tudi izrazito 
frankofilska sekta pod imenom »hrvatska stranka prava«] stojé s svo
jimi simpatijami v francoskem taboru. Narodnjaki pa še posebno pazno 
gledajo na .strijca' (tj. na Rusijo], kaj bo on! Narodnjakom ni po 
volji .strijčeva' nevtralnost, pa tudi ne verujejo v njo. .Strijc' že dolgo 
obeta, zdaj je hora | t j . čas], da enkrat resnico naredi, in svojo mogočno 
roko turškim kristjanom poda. Če bo Ren krvavel, je naravni nasledek, 
da bo tudi Donava |bodisi samo ob takrat še turškem dolnjem ali pa 
tudi ob njenem srednjem toku v Podonavju]. Zgodovina nas uči, da 
je zmerom | ? | tako bilo. Magjari in njih adoptiv|ni] sinovi magjaroni 
se strašno boje — .strijca-.« In na tem mestu je dopisnik nadaljeval s 
stavkoma, v katerih je bila v zvezi s pričakovanimi nasledki — takrat 
komaj začete — franeosko-pruske vojne prvič v jugoslovanski javnosti 
leta 1870 oživljena misel na slovensko-hrvaško zedinjenje: »Misel o 
jngoslovanskej skupini (troedina kraljevina, Slovenija z Istro, in če 
mogoče tudi s turško Hrvatsko) se je tukaj [tj.v Zagrebu] vsled fran
eosko-pruske vojske, ki bo Fvropin zemljevid kako tako premenila. 
zopet mozgati začela. Hrvati in Slovenci pazijmo, da v denašnjem rivanji 
narodov svojo politično individualnost rešimo, drugače nas bodo na 
konjske repove raztrgali!t 5 

4 SloMMiski Narod št. 88 z clue 30. julija 1870. 
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Snmo za trenutek sc ustavimo pri vprašanju: Kdo bi »nas — 
Hrvate in Slovcnce< — lahko »na konjske repove raztrgal«? O tem 
ne moro biti nobenega dvoma, da bi mogli biti to le tisti, ki bi na 
temelju svojih vojnih in političnih zmag ali uspehov mogli začeti trgati 
na kose Avstro-Ogrsko: Velika Nemčija bi e severu utegnila zagrabiti 
v smeri proti Trstu, Italija z zahoda v tržaško zaledje, v Istro in tudi 
v Dalmacijo, Ogrska bi se utegnila zvezati s tem ali drugim zmagovalcem 
in si zagotoviti Se manj obrzdano oblast nad Hrvatsko. Potrebna je 
bila budnost, nekakšna »pripravljenost na vse«, a predvsem je bila 
zaželena pomoč velikega »strica«, du bi — medtem ko so si zahodno
evropske velesile v laseh — planil na Balkan in »obkolil« Avstro-Ogrsko 
tudi na njenem balkanskem boku; v tem primeru bi habsburška mo
narhija mogla nadaljevati svoje državno življenje le po milosti slo
vanske Rusije in — po osnovnem avstroslovanskem nauku — le tako, 
da bi priiagodila tudi svojo notranjo politiko slovanski večini avstro-
ogrskega prebivalstva, ali pa bi pri njeni razdelitvi morala imeti 
Rusija prvo besedo in bi tako mogla zaščititi pred tujim jarmom vse 
Slovane. Tako si moramo zamisliti do konca neizrečene kombinacije 
avstroslovanskih politikov v Zagrebu in drugje v Avstro-Ogrski. 

A predvsem nas navedeni dopis vodi v Zagreb in k vprašanju, 
kje v Zagrebu naj bi se bila »misel o jugoslovanskej s k u p i n i . . . zopet 
mozgati začela«? Pač v hrvaških političnih krogih, o katerih dopisnik 
prej piše, predvsem tistih, s katerimi je bil v tesnejšem stiku, t j . z 
voditelji hrvaške narodne stranke, ki jo je madžaronski režim bana 
Rauche v saboru spremenil iz večine v manjšino in že tri leta potiskal 
v opozicijo. 

Tako je zadevo pojmoval tudi Prijatelj, ki je v svoj prikaz uvrstil 
oba »jugoslovanska« stavka iz zagrebškega dopisa na krivo mesto, 
namreč šele po pripovedi, kako sta se o hrvaško-slovenski politični 
vzajemnosti znova sporazumela »Zatočnik« in »Slovenski Narod« v 
oktobru 1870, tj. že pod vtisom »nemških zmag«; te zmage namreč, ki 
so se zvrstile v uvgustu, septembru in oktobru, naj bi bile »z idejo 
južnoslovanske samostojne [tj. avtonomne] državne skupine navdale 
zlasti tiste hrvaške politike, ki so delali baronu Rauchu opozicijo v 
vojaškem Sisku, odtegnjenem zagrebški policiji«' (tj. v »vojaški krajini« 
— izven območja hrvaškega bana in hrvaške avtonomne vlade — leže
čem delu Siska na desnem bregu Save). 

Toda v zagrebškem krogu hrvaških »narodnjakov«, kjer se je jm-
goslovanska misel »mozgati začela« — v razgovorih med tremi in več 
sobesedniki ali tudi le v dialogih zdaj s tem, potem z drugim — je bil 
udeležen tudi ta zagrebški dopisnik »Slovenskega Naroda«, saj sicer 
tiste misli uiti ne bi bil mogel sporočiti slovenski javnosti! Mar ni 
najverjetneje, da je misel na hrvaško-slovensko povezanost v bližajo
čem se viharnem času — v svoji zaskrbljenosti, da ne bi »v rivanji 
narodov« sovražne sile Slovence in Hrvate »na konjske repove raz
trgale« — sprožil v tem zagrebškem krogu prav ta dopisnik in da je 

• jprijatelj III, str. 188. 
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bil eden njegovih hrvaških sobesednikov — Rački, ki se je nato po 
treh mesecih ,še spomnil, da je prvič čnl misel o slovensko-hrvaški poli
tični vzajemnosti v novih pogojih evropske vojne od tega slovenskega 
znanca, in jo je le krivo prenesel v čas preplaha po pruskih zmagah, 
ki so šele tej, že pred njimi sproženi misli dale pravi zagon! 

Sodim, da ta hipoteza na vse strani zadovoljivo pojasnjuje Račkega 
sporočilo Strossmaycrjii o prvotni slovenski pobudi za novo usmeritev 
k hrvaško-slovenski politični vzajemnosti in da bi po njej lahko od
padla vsakršna^ nevarnost divergentnih stališč v jugoslovanskem zgo
dovinopisju. 

V ip hipotezi nas mora utrditi tudi osebnost tistega zagrebškega 
<op.sn.ka .Slovenskega Naroda«, ki je bil Prijatelju le »neki zagrebški 
dopisnik«. Res je tista letu dopisovalo »Narodu« nekaj zagrebških Slo
vencev, toda njegov poglavitni in redni politični dopisnik, ki mu moramo 
pripisali tudi obravnavani dopis, j 0 znan nad sleherni dvom: to je bil 
»•« en prvih slovenskih političnih publicistov tistega časa in kot takšen 
eden izmed glavnih stebrov »Narodovega« uredništva — Ferdo Kočevar 
(Zavcan.n). Mož je bil vselej odlično informiran o stališču vodstva 
hrvaške narodne stranke, saj je bil med drugim kot honorarni računo
vodja Jugoslovanske akademije v stalnem stiku tudi z njenim pred
sednikom in hkrati enim izmed voditeljev te stranke — Račkim! 

loda jugoslovanska »sugestija« Slovenca Kočevarja, izražena ustno 
v hrvaškem krogu v Zagrebu in nato sporočena slovenski javnosti kot 
»zagrebška«, tj. hrvaška, ni sprožila nobenega odmeva in ni dobila 
političnega pomena. Jurčiča ni spodbudil kočevarjev dopis, marveč 

bolj konkretizirana misel prvega časnikarja hrvaške narodne 
s ranke M.-a o politični vzajemnosti hrvaško-slovenski v novih okolno-
stih. J)osIcj se ni nihče opozoril, da M., tj. Miškatović, а ne Mrazović«« 
m sele 8. oktobra 1870 prvič izrazil to misel v »Zatočniku«, marveč Že 
mesec din po objavi kočevurjovega dopisa v »Slovenskem Narodu« 
ne da h. se bil takrat kdo nanjo ozrl. 

Ce hočemo M.-ovo novo politično misel prav razumeti in prav 
ocen.h. moramo pokazati njeno genetično zvezo s specifično njegovimi 
al. njegovega kroga zunanjepolitičnimi in notranjepolitičnimi kombi-
"m-ijau.., pa tud. njeno mesto v okviru takšnih kombinacij, kakor jih 
je budila v glavah slovanskih politikov v Avstriji francosko-pruska 
vojska od vsega začetka. Zato si oglejmo pred hrvaškimi - M.-ovimi 

kombinacijami nekaj čeških in slovenskih. 

v,é/,Lmì.sTroaÌ17"-'ÌinÌMaxC/M-.V ?Zu,<>7likl1« k"< oznake za Marijo Mrazo
vi \ h?K » 1 / U Ј Т , , к i M w k ? "V"ïa Г, *"Ч а v n , l š o «рккглторије P» sestavku 
L ) <A П f r°bJ«n'«t'k« Ij.iWjansküic ugosfovanskog programa 1870 
™„£, (fc) i l (^»'lovinsk/, časopis £XL/I956-1957). - Naknadna pri-
pomba: Ш te кште »ruzres-ttve« som bil že popolnoma odstopil ko sem 
spomlad, 1%5 oddal tu sestavek za ZC. to se pravi Se pred izidom »Historie 
s W a zbornika« XVlJ/t%4 sredi leta 1969 s člankom ^ « e Ölige Narodna' 
strank« i jiianosluvonsko pitanju 1866-70.. hi je prva med hrvaškimi zeodo* 
ynurj. raaglasilü, ,1« >je „v.xlitike .Zatočnika'... [ki јЊ je]| većM™utiKć 
[ko, р„ ч . v omenjenem .sestavku] .pripisao MrazoW. . u pravim p ao J 
Aliskatovie i potpisivao ih inicijalom M.« (str 100). F p J ' 
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2. Ko ji' Kočevar 29. julija sporočil »Slovenskemu Narodu« svoje 
in drugih zugrebške kombinacijo, je gotovo teden dni prej prebral v 
vodilnem praškem avstroslovonskcm listu, v nemščini pisanem dnev
niku »Politike, glasilu enega vodilnih čeških politikov Jana Stanislava 
Skrejšovskegu, zu slehernega vseslovana silno podkupljiv ali omamljiv 
иvodnik, naslovljen: »Rusija v Berlinu, na Dunaju in v Parizu«. V njem 
je pisec prešerno razglašal, tla je spričo vojnega zapleta med Francijo 
in Prosijo »usoda Evrope padla v roke Rusiji«, ki je zdaj »gospodar 
položaja« in lahko odloča o »usodi Avstrije, Francije in Prusije«. Kako 
ne bi takšnu presoja navdajala srca avstrijskih vseslovanov s preki
pevajočim zadovoljstvom! In vsa razčlembu, na katero se je opirala 
tu presoja, je bila kar sprejemljiva: »Avstrija, ki bi prav rada stopila 
v vojno kljub,8vojemu desolatnemu položaju, kljub svoji revščini, kljub 
nezadovoljstvu svojih narodov in nepripravljenosti svoje vojske, se ne 
sine guniti, dokler Rusiju ne privoli, in se bo končno morala Rusiji 
zuhvuliti za svoj obs to j . . . če ji bo dovolila, da sme v miru prebavljati 
svojo ne z veseljem napovedano nevtralnost. — Veličina Prusije bo 
žrtvovanu bonapartizmu | t j . Frnnciji |, če Rusija odtegne roko, s kaiero 
ščiti narod kulluronoscev, in bodisi sama udari po njem ali pa to 
drugim dovoli. —• Francija bo danes obžalovala svojo slo po ,obnovi 
.starega pravnega slanja v Nemčiji' |lo je Francija razglasila za svoj 
vojni cilji, če Ktisija izreče svoj .velo' in se hkrati loti skupaj z evrop
skim vprašanjem tudi vzhodnega.« Spodbudni pisec je sodil, »da Rusija 
sploh ne more ostali nevtralna, če le pomisli na svojo prihodnost« --
saj vendar ne more boleti posnemati francosko nevtralnost v vojni Prusije 
proti Avstriji lela 1866, zakaj v tem primeru bi morala nekoliko »poz
neje z naporom vse svoje moči tlo izčrpanja svojega naroda spet osvojiti 
položuj, ki ga bo zavzel zmagovalec v sedanji vojni«: »More li bodisi 
objesi ni Franciji uli zmage pijani Prusiji, katerih usodi sta še v njenih 
rokah, prostovoljno prepustili mesto, ki ga zdaj zavzema?« Zato praški 
presojevalec nikakor ni bil pripravljen »verjeli v rusko nevtralnost«, 
saj bi tv njej ličnlu kal strahotne evropske vojne« in v nobenem primeru 
»ztlujšiiji rezidtati ne bodo slabši od jutrišnjih, čeprav si ni prikrivati, 
tla se bo marsikatera krona zakotalila z maziljenih in nemaziljenih 
glav, če sttipi Rusija danes v vojno na strani Prusije«.7 V tem uvodniku 
lista, ki je izhajal v češki prestolnici in ki mu je bila najbližja češka 
narodna stvar, ni bilo sicer z nobeno besedo omenjeno češko vprašanje, 
a bilo je še kako prisotno v teh kombinacijah pisca o odločilni vlogi 
Rusije; dnevnik »Politik« je stalno sugeriral dvoru na Dunaju misel, 
tla bo monarhijo zavarovala — Češka, ko bo dvor priznal njeno državno 
pravo in jo kol člena zamišljene trialistične Avstro-Ogrsko-Češke uve
del nazaj v evropsko politiko ter ji omogočil, da bi monarhiji, stopajoči 
na novo, slovansko pot, zagotovila naklonjenost slovanske Rusije! Tak
šen »koncept« se kaže za kombinacijami Skrejšovskegu in za njegovimi 
poudarki o tako narasli moči ruskega »stricu«, ki jih ni bilo ne konca 
ne kraja. »Politik« tudi nadalje nikakor ni hotelu »verjeti v lokaliza-

7 Politik (Praga) št. 198 z due 21. julija 1870. 
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cijo lïuiieosko-pruske vojne« in jo v začetku avgusta pričakovala pod 
naslovom »Kocke padajo«, da prihaja na dnevni red burnega evrop
skega dogajanja polog vprašanja nemškega zedinjeuja in vprašanja 
papoškogH Rimu (i/, k alo rog« »o odšlo domov pred Italijo varujoče ga 
francoske čete) tudi še — »slovansko vprašanje«.8 To upanje je gojila 
tudi še po pruskih zmagah nad Francijo, ko je v začetku oktobra pri
čakovala, da se bo sešel »evropski kongres« in da bo na njem Rusija 
»postavila nasproti nemškemu vprašanju — slovansko« in »si prizade
vala za čim večje koristi slovanskega življa«.» Vse te kombinacije z 
Rusijo so izhajale iz želje, da bi češki narod čim hitreje pridobil 
mogočnega pokrovitelja za čim hitrejšo obnovo češke državnosti — v 
okviru habsburško monarhije, dokler bi jo le bilo mogoče ohraniti. 

Češki politiki tedaj — z nekimi izjemami, kakor bomo brž videli 
— niso niti presojali za potrebno, da bi poudarjali željo po ohranitvi 
te monahije, ker so ocenjevali, da bodo močneje pritiskali na dunajski 
dvor. če se kažejo brezbrižne za njen obstoj! V članku »Komična pole
mika« je »Politik« informirala bralce o tem, kako sta se takrat — v 
začetku oktobra 1870 — spoprijela v tem vprašanju oba vodilna češka 
hsta. «taročeški »Pokrok« (Napredek) in mladočeški »Narodni listvc 
htaročeska »Politik« je kajpak bila na strani prvega: »Z upravičenim 
ogorčenjem se je .Pokrok' v enem svojih najnovejših uvodnikov obregnil 
ob početje tistih, ki s o . . . v paničnem stahu pred Prusijo in njeno po
većano močjo na divjem begu pozabili na vse, kar so leta in leta govorili 
m pisali o Avstriji, in ki pri prav tej Avstriji, kateri so odrekali vse 
življenjske pogoje, zdaj iščejo jamstva našega narodnostnega obstoja. 
Kri nam si h v lica, ko moramo gledati, kako se naši največji zoprniki 
rogajo našemu narodu, ker so ravno najhujši narodnjaški (nationale) 
Imitasti in privilegirani kričaČi v trenutku dozdevne nevarnosti stisnili 
irp med noge (kleinlaut beilegen) in pridigajo le lojalnost in nič drugega 
ko lojalnost do Avstrijo. Sanm Avstrija se mora smejati tej ironiji usode, 
k» vidi. kako se njeni državljani po Prusiji spreobračajo k avstrija-
fi/inu, u katerem že lota sem junaško niso hoteli nič slišati. To lahko 
nasi nasprotniki imenujejo le strahopetnost, mi pa se prav nič ne 
ciultmio, če se taiko mod olxiiistvom kakor tudi v časnikih pojavljajo 
Klasovi proti tej demoralizaciji češkega naroda, s pomočjo katere je 
vsako rosne opozicije proti Avstriji in njeni politiki konec, kakor hitro 
so navije pruski bavbav. - Potem ko je .Pokrok' proti možnosti nasilne 
aneksije Ceske k Prusiji opozoril na politični položaj v Evropi in na 
naso samobitnost, je končno še s stališča tiste politike strahu, ki groz] 
z aneksijo, vprašal, kaj pravzaprav v najhujšem primeru izgubimo, ko 
nam Avstrija clozdaj ni šo prav ničesar odstopila, kar je treba za po
litici.! obstoj slehernega naroda. Gramatika ne zadostuje za zagotovitev 
m odrešitev nekega naroda. Avtonomija, lastna oborožena sila in finance 
so po ,1 okroku življenjski pogoji naroda, ki jih z aneksijo k Prusiji 
no moremo izgubiti, ker jim nimamo. Proč torej s takšnimi nanialanimi 

t \l°Y^ ! J^ a « a , 5 u 2 U z c L l € 6- avgusta 1870. 
» 1 olitik (Praga) st. 274 z dne 5. oktobra 1870. 
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si ruhovi, ki le jemljejo mi rodu pogum in ga gonijo v naročje avstrij
skega prusnštvu. ne da bi povečevali naše lastno dostojanstvo in spo
štovanje našega naroda. — A komaj je .Pokrok' to izgovoril, že so 
.Narodni lisly\ edini in poglavitni predstavnik te politike strahu, začeli 
biti plat zvona.. .« 1 0 

3. Prav daleč, od tolikšnih čeških upov so bili Slovenci. Ti so tre
petali pred nevarnostjo, da bi jim vzeli — »gramatiko«, tj. jezikovne 
pravice, kolikor so jih dotlej v Avstriji bodisi že uživali ali pa so jih 
pričakovali in ki so jim — skromnim, kakršni so bili za razliko od 
Cehov — zaenkrat »zadostovale za [njihovo narodnostno] zagotovitev 
in odrešitev«, a ki so se jih bali izgubiti, kakor hitro bi jih iztrgali 
iz okrilja Avstrije in bodisi vse pridružili k Veliki Nemčiji nJi pa jih raz
kosali ined njo in Italijo. Zato si od sprememb na evropskem zemlje
vidu niso zase nič dobrega obetali in si nobene vojne niso želeli. »Slo
venski Narod« vse do vojne napovedi ni hotel verjeti, da bo prišlo do 
vojne med Francijo in Prusijo. V uvodniku »Francozko-pruska zadeva« 
pred sredo julija je pričakoval le, da »se bode v veliki politiki marsikaj 
spremenilo« v tem smislu, da »bodo zveze med posameznimi državami 
v očigled pruskim hegemonskim požcljivostim postale drugačne«. Tu 
si je privoščil .zamah od strani po avstrijski politiki: »Seveda pri nas 
v Avstriji ostane stvar pri starem. Velikoneinci bodo kakor dozdaj 
simpatizirali s Prusijo, malopoznavna [mulo priznana?] avstrijska opo
zicija bode ostala sovražnica Prusije, torej prijateljica Avstrije in miru; 
za to pa bode bržkone našla malo priznanja in hvale od tistih, ki imajo 
moč v roku li. in zopet in zopet se bode pokazalo, da se avstrijski držav
niki ne vedo sprijazniti s tistimi, ki žele Avstrijo ohraniti. Nemška 
linza bode naprej gospodarila, državi pa ne bodo smeli pomagati njeni 
najbolji prijatelji, ker njeni gospodarji državnim prijateljem ne pri
voščijo tistega vpliva v državi, ki bi jim pripadal po številu in ljubezni 
do niatere-mučehe.«11 Od te privrženosti k »materi-mačehi« Avstriji se 
nil i »Slovenski Narod« niti slovenska politika v obravnavanem času 
nisln za las odmaknila. 

l'rav intenzivno je A. Tomšič, ki mu moramo pripisati ta uvod-
niška pisanja v »Slovenskem Narodu«, v prid vseh evropskih narodov 
zavračal misel na vojno. Še tik preden se je vnela, je ob presoji, da 
»se nepotrebni vojni hrup polega«, hvalil usodo, da je obvarovala te 
narode pred propadom vseh pridobljenih političnih svoboščin: »Če je 
bila vojtui nevarnost rt« tako velika, kakor se nam je opisovalo, bilo 
je pričakovali, da bi se bile vse evropske države v vojsko vpletle, kajti 
(oliko obljubljam nevtralnosti posameznih držav iii ravno slepo verovati. 
Hladnokrvno premišljeno je torej vsej Evropi žugala diktatura, manja 
ali veča, to že ne dela tolikega razločka. Svoboščine, na ktere si narodi 
toliko domišljtijejo, bile bi vsaj za čas vojske zginile, države moč bi 
se bila po vseh državah zopet izročila samo eni osebi.. Moč pa je sladka 
in kdor jo enkrat ima v rokah, on svoje roke ne odpre brez posebne 

10 Politik (Pruga) št. 275 z duc 6. oktobra 1870. 
11 Slovenski Nurod st. 80 z dne 12. julija 1870. 
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sile. Vsi narodi brez razločka so zadnje dni stali v nevarnosti ne samo. 
da se bode njih kri in premoženje tratilo za neke dinastične muhe, ki 
nimajo z ljudskim blngrom ničesar opraviti — vsaj v dobrem pomemi 
uičesur opraviti — ampuk bili so celo v nevarnosti, da na blagu in 
krvi oškodovani zgube še tisto trohico pravic in svoboščin, ki so jih 
od svojih gospodarjev dobili v časih, ko si gospodarji brez ljudstva 
niso vedeli več pomagati.«12 Kajpak si ne smemo misliti, da so bile 
to Tomšičeve originalne misli, marveč jih je moral povzeti iz kakšnega 
— domnevno dunajskega— demokratičnega lista, od koder je prenesel 
tudi ugotavljanje mimo vseh narodnostnih različij, da »smo Cislajtanci, 
brez razločka, ali smo liberalci, ali klerikalci ati fevdalci, mirno po 
kavarnah, čitalnicah in kazinih čakali na najnovejše telegrame in smo 
sem in tje ugibaje gledali, ali se morebiti ne bode gospodu Beustu 
zljubilo zuplesti nas | i j . Avstrijce] v vojsko, ki bi nas morala vse brez 
razločka v materialnem in svobodnostnem oziru nazaj potisniti za 
desetletja«.n 

Pri tem, kako je »Slovenski Narod« z vsem poudarkom podprl sta
lišče nvstroogrske nevtralnosti, se mi tu ni treba ustavljati, ker sem 
zadevo prikazal že na drugem mestu.13 V ioj zvezi je kajpak poudarjal 
zijajoče nasprotje med avstrijskim nemštvom in dunajskim dvorom: 
»Ciovori se, da ,v višjih krogih' to sp lošno. . . simpatiziranje nemškega 
časništvu in občinstva |s Prusiijo| prav nič ne dopade . . . Ni dvomiti, 
dn bi v teh višjih krogih radi pozabili Solferino |poraz v avstrijsko-
franeoski vojni leta 1859| in na strani Francozov maščevali se za Sadovo 
Ipoinz v avstrijsko-pruski vojni leta 1866 pri Kraljevem gradcu ali pri 
Sudovij (er poiskali nekdanje mesto avstrijskih vladarjev pri Nemcih.« 
Na (eni mestu je opozoril, da »se je nemško ljudsko mnenje Habsbur-
žanom izneverilo«, medtem ko »si je slovansko zvesto ostalo«, in da »se 
zdaj menda jasno dovolj kaže, kje avstrijskega patriotizma — n;«.14 

Dlje pa tega avstrijskega slovanskega protiprusaštva »Slovenski Narode 
ni mogel (irati zaradi osnovnega ncvtralnostnega stališča, ki ga je celò 
nagnilo, da je pozdravil zavezništvo Rusije s — Prusijo z vzklikom v 
nekem dunajskem dopisu: »To je še dobro, da je bog Rusa dal. Ta stoji 
za strašilo zadaj, kajti nedvomno je, da če se postavi Avstrija na stran 
Francoske, da mora potem v delo stopiti tudi Rusija. To edino bode 
zadržalo tudi pogumne naše sabljarje | t j . militariste, ki so rožljali s 
sabljo| vreči se v boj pnisko-francoski.* Večjo vlogo pa je pripisal 
Rusiji v daljši razčlembi »Zdunjegn položaja« uredniški pisec v isti 
številki »Naroda«: »Skrb. du bode ogenj, ki se vnemlje ob Reni, segel 
dalje in dalje, ter naredil občni požar, premaguje vedno bolj. — V 
prvi vrsti je tu Rusi ja . . . Posebno v Avstriji se v vseh krogih bojé, da 
bode Rusija se vtikala v boj. in zagotavljajo, da potem tudi Avstrija 
ne more mirna ostati. Poljaki, kteri v vsaceni viharji vidijo novo vsta-
jajočo svojo nekdanjo d r ž a v o . . . bi radi Avstrijo takoj naravnost na-

12 Slovonski Nji.ronl št. 82 /. «Ine 16. julija 1870. 
" l'oliliomnAgothn-'iiiiske «»|Knn<l>e k Prijatelju III, str. 4>1—434. 
14 Sloveinski Narod št. 84 •/. «Ime .21. jiiliija 1870. 
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Ščuvali proti Rusiji.« Do sem nismo prišli kaj pridu dlje od tiste vloge, 
ki jo je Rusiji pripisal prej navedeni dunajski dopisnik. Ta vloga pa 
so razširi v — »vzhodnem« vprašunfu: >Ako stopi Rusija (in gotovo 
poleni Avstrija) v orožje, imamo v orijentu ogenj v turški s t r e h i . . . V 
Romuniji se je knežev prestol tresel že pred vojsko.. . Pol Avstrije ima 
s to državico, potem |ko Romuni zapodijo hohenzollernskega kneza) 
z Rusijo zvezano, posla dovol j . . . Črnogorci, Srbi, Bošnjaki i n . . . Grki 
vstanejo tisti hip, ko Rusija svoje meje prestopi in jim namigne. In 
kdo bo Turčijo branil? Njeni glavni pokrovitelji Francozi imajo pre-
dovolj sami s seboj opravka in z nasprotnikom, kateri jih sili, svojo 
celo moč zbrano imeti.« Takšno bi bilo »položje« izven Avstrije za 
njenimi južnimi in jugovzhodnimi mejami, kakšno pa bi bilo v njej? 
»In ko bi prišlo do te žalostne katastrofe, ki |v] nas v taki bližini zija 
kakor še nikoli, ko bi okoli in okoli stalo Avstriji sovražno orožje, 
kuko bi nušlo njene narode? Nemci simpatiziraju s Prusijo, smrtnim 
sovražnikom Avstrije, vedno odstavljeni in prezifani Slovanje so .hlad
ni' — kakor Cehi naravnost izgovarjajo — Poljakom, ki svoj vzor love, 
ni za Avstrijo veliko, in v Magjariji ni vse čisto.«15 

Ruski politiki je posvetil »Slovenski Narod« večjo pozornost šele 
v drugi polovici avgusta z nekaj dopisi njenega posebnega poznavalca 
Gregorju Blažu, ki je spremljal poglavitne peterburške liste na Reki 
in je svoje dopise fingiral kot peterburške (zaradi tega je nekaj časa 
veljal kot njihov pisec tukrnt v Rusiji bivajoči Fran Celestin,10 а prav 
ob teli dopisih sem po naključju odkril skoraj docela pozabljenega 
rusofilskcgu publicista Blaža17). 

Prvi teli Rluževih dopisov »Iz Petcrburgn«, ki je izšel na uvodnem 
mestu pod naslovom »Rusija in sedanja vojsku«, je poleg vesti o ruskih 
vojnih pripravah z raznimi podrobnostmi o topovih, oklopnicah in 
tidiiiirulih vsebovul tudi naslednje misli: »Veliko ljudi v srednji Evropi 
misli, da Prusijn. ako v sedanji vojski zmaga, se bo polastila tudi Češke 
in dm/ih uvstrijskih slovanskih zemelj, da bo stegnila svoje meje celo 
do jad rimskega morju. Mi smo o leni čisto nasprotne misli. Naj si bo 
car Aleksander v srcu še tako vnet za Prusijo, nuj pusti, da se ona 
polasti cele Nemčije •-- čez avstrijske meje segati jej naša [tj. ruska] 
diplomaciju nikdar ne bo dopustila.«18 Bralci, ki niso vedeli, da ta 
dopisnikovu izjava ruzodevn le njegove želje, kar se ruske politike 
tiče. so se radi dali z njimi zazibati v prijetno gotovost! V drugem 
dopisu, objavljenem le pet dni zu prvim pod naslovom »Rusija, fran-
cosko-prusku vojna in bodočnost«, pa se zdi, kakor du bi bil Blaž pod 
vtisom pivih pruskih zniug Avstrijo že odpisal, saj je postavil namesto 
Avstro-Ogrske kar Madžarsko: »Ako Francozi Napoleona [III.] zapodé, 
kar se nam skoraj gotovo zdi, nuj si že sedanja vojska izpade, kakor 
hoče, je zveza med Rusijo in Francosko z ene. in med Prusijo in 

14 Slovenski Narod št. 85 z ilne 23. juliju 1870. 
, e M. Borâuik: Fran Celestini. Lj. 1951, v besedilu str. 99, v bibliografiji 

Celestinavtih spisov pa str. 319 .pod letnico 1N70, postavke 2, 3, 4 in 5. 
" Pniin. Polidtónozgodoviiiiske ô Mtiiilu! k Prijatelju IV, str. 549—552. 
1!i Slovenski Narod št. 95 •/ dne IM. Hvgusla 1870. 
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Magjursko | ! | «lini politični položaj, ki si ga moremo misliti. - Grof 
Andrassy ki ,e v svoji predrznosti. že | ? | mislil s svojimi honvedi in 

п г £ Г ™ 1 „ ° ? 0 m p J O n a , R U S , T l l d a r i Ü ' Z d a i ' k o J e Napoleonu sreča 
hrbet pokazala Bismarcku uklanja se, ponujajo mu magjarsko prijaz
n i U 1 , z v c î ° - M l n e dvomimo, da bode v tem prizadevanju zmagal. 
Bismarcku bode ponudil celo Cielajtanijo. sebi pa Romunijo, Srbfko 
l e d e k S ' T t v o r i l Ргпвко-тасјарвка zveza bo imela tudi ta na-

sedek, da se bosta Rusija m francoska glede pogojev.. . zveze lahko 
s p o r a z u m e l , posebno pa t[eg|a, da bo Rusija zastavo slovansko bolj 
očitno razprostrla m opiraje se na slovenstvo, slovansko vzajemnost 
uresničit, si prizadevala. Dolžnost slovanskih narodov pa bode odslej 
cln poprnnejo brez ovinkov in brez dolgega premisleka za prapor slo 

«A- r? P r e ? t e g a ' ° J , d a Se b ° n i 0 g ,° r e č i ' d a s e ™™ P™"<> r s vat, v r h u evropska p.tanj«. da se Evropa izkoplje iz lažnjivega 
oht.čneg« stanja v ktero jo je postavil zapadni fevdalizem. To je 

tdro tega, kar mislijo nasi [tj. peterburški, ruski) politikarji, kar trdijo 
eodvisn, nas, časniki, kar želi naše obče mnenje inteligencija v naši 

vo ki l n j a k o velika stranka pri dvoru, na koje čelu stojita veliki knez 
Konstantin ,„ cesarjevič naslednik Aleksander Aleksandrov*.«» Zdi 

Avstro6 m^ZJTïV^' ker f v trci,utni P a n i k i kar ° d P i s a I 

s t r a n k e s a i bi Ji , ^ ' ^ Г Р ; " « P r a n j a ««te male slovanofilske 
stranke, saj bi sicer „tegn.l kdo pomisliti, da Rusija vsaj pod »cesar-

Ä m T I n i " ™ Г Б ° № S * > ° P a d a s ^ ° » - P a T e " a 

itvclalizma« in da ne bo poskrbela za osvoboditev slednjega slovan
skega naroda na zahodu. Po petih tednih pa se je v dopisu ki î e S ë l 
и о Г А З е ^ Г Ц П С О - к а Ì n * r r - ^ ^ Р ^ Poiavfl kot v / r n S 

S Rusi J 5Т7 Jl- P 0 ^ ^ P r Ì k a Z U f r a " c o s k « g a "asproto-
i. ÏÏrt li ' T Z a s V " d ' R Podpiranjem poljskih vstaj v letih 1830 

Ä , v r i e M l , , e g a , S , n , , i a V R u s i J ° «upajočega, od svoje pi,,° 
tat.sk« d hovse ne, surovih panov in goljufnih Židov zatiranega bor 

K t ° i № № , i k , n e t e . < ~* а к 1 ј ^ d a jFrancos ka in R-S XL, ; S,- S i S V " ' n e ^ vst;drufsile v E v r ° P k : nato P a - * 
i T a l ; 1 , . 7 \ ° Z e Z , , n i . k a v H h vsakršno nevarnost za obstoj Avstri-
n č e l z a S e v Ž " V " i ! e " m e n i t « J S i "veronemiki časniki 'že zdaj 

™<4J. zahtevat . naj Nemčija napravi trdno zvezo z avstrijskimi Nemci 
.n Magjur. to je s tisto Avstrijo, ktero so hoteli popred r e d o m T p o d " t 7 
»•«lom- požreti. O prisvojenji Češke in o p r , I s k i L m č J nö er do Ja ' 
«Iranskega morja, s čimer so se Prusijani že toliko baha i, se zdaj več 

' sovor, Nova zveza _ nemško-avstrijsko-turška - že zdaj svoio 

» Slovenski Narod št. 9: z dne 23. a r i s t a 1870. 
* Slovenski Narod št. 114 , «In« 1. oktobra 1870 
" Movonski Nanni št. |09 -, dae 20. sopteonbra 1870. 
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članku »Pogled v prihodnost«, ki je izšel v niludoccških »Narodnih 
listih«, pa so brali, da »se po misli popolnoma sklada z nazori v .Slo
venskem Narodu' razpravljanimi: Zvezi rusko-francoski, ki bode gotovo 
prišla, bi radi postavili dunajski politiki nasproti zvezo prusko-avstrij-
sko. Slovanski sinovi bi morali kri prelivati za nemško slavo!' — kliči' 
češki list in odločno dunajskim politikom kliče, da se bodo proti temu 
Čehi s listo odločnostjo uprli, kakor gre tistemu, čigar življenje je v 
smrtni nevarnosti.« In »Slovenski Narod« je solidarnostno vzkliknil: »I 
nii Slovenci!«22 

Takšen — nezaželen — zaplet pa je bil še v neki odmaknjeni pri
hodnosti, kolikor je sploh moralo priti do njega v nasledku francosko? 
pruske vojne, in zuto še ni mogel spravljati Slovencev v letu 1870 na 
nova pola. V tistih dneh in še vrsto desetletij za njimi so ti računali 
le z (lanini — avstrijskim — toriščem za svoj nadaljevani narodnostni 
dvig iu so si ga želeli le bolj in prav zagotoviti v »zedinjeni Sloveniji« 
kot avstrijski provinci, v kateri pa bi bili manj izpostavljeni germani-
zutoričnemu in italijanizacijskemu pritisku. Prav takrat so bili v tret
jem letu svojega »taborovanja«, s katerega se je močno razlegala njihova 
zahteva po zedinjeni Sloveniji —- v okviru Avstrije kot zavetnice kaj
pada, o čemer nas pouče poročila o vsakem taboru posebej. Zlasti tudi 
\ adresni debati kranjskega deželnega zbora konec avgusta in prve dni 
septembru 1870 so bili vsi poudarki docela med seboj soglasnih sloven
skih poslancev enoumno avstrijski. Naj navedem dve značilni izjavi dveh 
»taboritov« v tej debati. Dr. Valentin Zamik je dejal: »Da ni občnega 
mnenja za zedinjeno Slovenijo, morala bi vlada po emisarjih delati na 
to. Ze v tej zbornici se je čnl glas .deutsch bis zur Adria* [nemško do 
Jadranal in v goriškem zboru je Risrriondo (končni -i sem popravil v -ol 
izrekel, da bo Italija segala do juliških planin. Mesto zgubljenih trdnjav 
na Laškem nuj napravi vlada živ nasip proti sovražnikom, naj ustanovi 
Slovenijo.«2* In v enakem smislu, da -»je Avstriji treba zedinjene Slove
nije«, je govoril dr. Radoslav Kazlag: »Da je zedinjena Slovenija po
trebna, je že iz tega razvidno, ker smo od leta 1866 na meji proti Lahom. 
Združeni i u konsolidirani bomo lag] je branili svoja tla, kakor so nekdaj 
naši brambovei zadrževali francosko vojsko. Braniti je treba Adrijo, 
da se ne bodo Prusi, Lahi in Madžari na naših tleh tepli za njo.«23 

V jugoslovansko smer se politična misel Slovencev tedaj ni obračala, 
razen v splošno-megleni obliki, kakor jo srečamo v dopisu iz Maribora: 
»Mi svojo bodočnost tam vidimo vstajati, kamor se naše reke zlivajo, 
na jugovzhodu. Bratstvo z narodom sibsko-hrvutskini je naše upanje, je 
naša srčna želja. Ker pa s Hrvati, ktere ,dim* (Rauch = dim!] duši in 
ogrska ljubeznivost davi. nimamo dotike (v skupnem parlamentu!), zato 
prožimo vrlim Dalmatincem (v dunajskem zboru) bratovsko roko v slo
vansko zavezo«; itd.24 

Preden se obrnemo k hrvaški politični misli v tistem času, naj si 
ogledamo v »Slovenskem Narodu« še uvodnik »Nasledki sedanje vojne« 

88 Slovanski Narod št. I0ï /. dne 4. soptemtbra 1870. 
n Sluvonski Narod št. 105 z dme 10. seipteraiibra 1870. 
M Sloveinsk-i Narod št. 112 z «Ime 27. seipteimbra 1870. 
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z л a 11 i m i v i 111 i 1Ш]>о\чч1 litt, ki so st- med lem deloma u resni (i k\ \ pišče
vom prividu je morula francosko-pruska vojska v nasledku nujno »roditi 
najprvo vojake, potem pa vojske, tolike in take, da morebiti niti stara 
niti novejša zgodovina ne ve pripovedovati o enacih«. Menil je, da se 
bodo »bile tri velike vojske, |da se bo| pobilo na milijone ljudi, potràtilo 
iia milijone denarja samo za to, da bi se povrnili od noša ji, kterih pre
vračanje zdaj tira Francoze obupanju, Nemce pa skrajni ošabnosti v 
naročje«. Tu je nadaljeval: »Z ozirom na to nam vzbuja samo pomilo
vanje, ako vidimo naše Nemce dan za dnem ,siegesfestovati' [t. j . slaviti 
zmage], in dozdevajo se nam vsakokrat kakor divjaki, ki plešejo na 
grobu svojih bratov in sinov, na grobu svoje svobode.« Na tem mestu 
je pisec uvrstil domačo zaskrbljenost: »Se manj pa razumevamo, da 
naši prijatelji tožijo in si malajo neko žalostno prihodnost pod pruskim 
gospostvom. Kakor je svet tudi pomanjkljiv, za to je skrbljeno, da dre
vesu ne rasto v nebo, tudi pruska drevesa ne.« Tega se ni bati, kakor 
lahko prepriča razčlemba nieddržuviiili odnosov v Evropi: »Dokler je 
bila Francija mogočna, povsodi je očitno ali skrivno nasproti delala naj-
veči slovanski državi, ruskemu cesarstvu . . . Zdaj poteptana Francija ne 
le nimu več moči. ampak tudi volje ne. rtffifc|fei«p rffd o va nje v katerem
koli oziru ovirati. Nujveči nasprotnik. ktciJiltPRHniela petersburška vla
da pri svojem prizudevunji ustanoviti novo veliko slovansko državo (na 
turškem Balkanu kajpada!], leži na tleh in bode druge volje postal za
veznik slovanskega- vzhoda, celo sam bode zaveze iu prijateljstva pro
sil. Sedanja vojska je nakopala Nemčiji stalnega sovražnika, Rusiji 
pa novega vazala . . . Ko bi se tudi nepričakovano osnovala neka srednje
evropska zveza, ki bi bila mogočna dovolj, da bi se izdatno branila na
padov od vzhoda in zahoda, vendar bi že ta bramba sama na sebi imela 
nasledke, ki bi materialni razvoj, blagostanje in srečo mili jonov... naših 
političnih sovražnikov |Nemcev namreč] najhuje [o] škodovali. Ako bi 
morali Nemci vedno pad orožjeau stati proti vzhodu in zahodu, bilo bi 
to samo na sebi velika nesreča za Nemce, ker bi to terjalo vsak dan 
novih žrtev, ker bi delovni stan zmanjševalo, vojaštvo množilo in jemalo 
vsakdanji kruh pridnemu možu iz ust. Iz človečanskega ozira je vse to 
obžalovati, iz političnega, v kterem zdaj mi stojimo, nam more biti le 
po volji, ako se našemu večnemu sovražniku, ki nam vsak dan grozi, 
za trdno /vežejo roke. — Med našimi sovražniki [Francozi in Nemci! 
se je za desetletja znova ukoreninilo staro dedno sovraštvo, ktero bode 
živeča generacija prepustila kot žalostno volilo svojemu potomstvu. Slo-
voni pa bodo to sovraštvo [iz|rabili zase in za svoje namene, in dasi-
lavno morebiti v teh bojih ne bodo prelili ni kapljice krvi in izdali ne 
počenega vinarja, bodo bržkone vendarle tisli, ki bodo e n k r a t . . . |sedaj] 
Id/grajajočim Nemcem odgovarjali na njih zaničevanje proti slovanstvu 
/ nemškim pregovorom: Najbolje se smeje, kdor se zadnji smeje!«2' 
iako je pisec v odmaknjeno prihodnost — enako kakor Blaž v drugem 

dopisu avgusta — postavljal najbolj optimistične perspektive za Slo-
i l l I C 
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4. Medtem ko je toko slovenska politična misel — nmljivo — naj
rajši uhajala v odrešitev obljubljujočo, a se nedogledno prihodnost, se 
je hrvaška opirala na hrvaško državno pravo in je skušala biti kon
kretno državniška: izlivala se je v aktualne nasvete tistim, ki so na 
Dunaju in v Budimpešti odločali o obsegu avtonomne Hrvaške in o sta
nju v njej ter so bili odgovorni za nevzdržno ravnanje madžaronskega 
bana Ranella z večinsko stranko hrvaškega meščanstva, s hrvaško na
rodno stranko. Že prav v začetku vojne — mesec dni po tistem Kočevar-
jeveni dopisu »Slovenskemu Narodu«, ki sem ga razčlenil v začetku — 
je glasilo te, nasilno iz večine v opozicijo potisnjene stranke, »Zatočnik«, 
tnko skouihiniralo presojo o novi evropski situaciji, da je lahko povezalo 
s Hrvaško tudi slovenske dežele, kar je bilo glede na dotedanje utesnjeno 
hrvaško stanje in obzorje nepričakovano in kar je ostalo najprej brez 
vsakega odziva. V uvodniku »Nove okolnosti«, ki ga je spisal poglavitni 
člankar lista M., ij. Miškalovio, kakor je mogoče presoditi po značilnem 
izražunju iu gladko tekočem slogu, je podobno drugim avstroslovanskim 
piscem izhajal z izhodišča, češ da po francoskih porazih, ki so zaklju
čili dobo »romunske« hegemonije v Evropi, »stoje jedna proti drugoj 
dvie ravne sile, germanska i slavenska, koje će se otimati za hegemoniju 
ili barem ruvnopravnost u Evropi; prva je reprezentirana u Njemačkoj, 
druga u Rusiji«. Ko si je v tem okviru ogledal Avstro-Ogrsko, je svojo 
razčlembo na značilen način priostril proti Madžarom, ki so se po 
lundžuronih vsedli Hrvaški na hrbet: »Austrougarska moiiarkija čuva 
u svojem krilu živalj jednoga i drugoga plemena [germanskega in slo-
vanskegal, medju kojima kano medjti |dva| ogromnu kamena nahodi se 
drobno p lenience ugarsko. Ono za sada ravna Ugarsku, al mu je odmah 
pomišljali o tom, kako će sačuvati svoju eksistenciju proti bujici dvaju 
goliata, koji konačnu svoju i odsudnu bitku mogu upravo izvojevati na 
razvalinah Ugarske, nad grobom inadjarskog nnroda.« P.isec je hotel 
vplivali nu vodilne madžarske kroge, jih je želel pridobiti za zaveznike 
nvstroogrskih Slovanov •— v njihovo, v madžarsko korist — podobno, 
kukor je češki pisec v »Politik« pridobival za zaveznike češkega naroda 
vodilne dunajske kroge v njihov prid! »Pod čiju zuštitu da se taj narodić 
|niudžurski| postavi?* vprašuje in razčlenjuje : »Uzdati se u to, da će 
-se odinoli razpuhati rivalnost medju Pruskom i Rusijom, ра da će 
npruvo u toj rivalnosti biti dovoljno izvoru uzdržuvnnju duulističkog 
sistema, moglo bi postati golema pogrješka. Dva saveznika, kada se 
spoje u to ime, da neki plien ulove, sve će dotle ostati prijatelji, dok 
iumdu što plieniti. Tko je siguran, da li neće namjere glede austrougar
ske monarhije još u bliže prijuteljstvo svadjati | t j . spravljati] dvie se
verne vlasti? — Proti golemoj opasnosti, koja odatle grozi ]da bi si nam
reč Prusiju in Rusija med seboj razdelili Avstro-Ogrsko], i mad u najviši 
interes oboružati se Češko, Galiciju, Hrvatska i Ugarska. [Avstrijo v 
ožjem, smislu, tj. nemške dežele tedanje Avstrije je pisec kar »odpisal«!] 
U njihovu savezu počiva sigurnost prevedrò dinastije in sigurnost nji
hovu. Duulizum grofova Beusta i Andrassyja, ako je uveden poglavito 
savjetom cura Napoleona |iakšna teza je bila takrat tudi v obtoku!], 
tako se jo preživio, odkuda Napoleon nekroji ničije, dapače ni svoje 
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sudbine. — Napose mngjareka politika, već došle svojom nepravdom 
vrlo pogibeljna, odsad posluje nemoguća. Prieka je nužda, da se čim 
prije popuni Hrvatska krajinom i Dalmacijom, da se onda s njimi u 
biutinskom dogovoru federiraju slovenski krajevi medju Dravom i Ja
dranskim morem. [V tem stavku je M. v »Zatočniku« prvič povezal 
Slovence s Hrvaško in je torej že od vsega začetka pojmoval hrvaško-
slovensko združenje v okviru Ogrske, kakor izhaja iz konteksta in kakor 
je izrecno povedal v nadaljevanju.] Ova federacija u savezu sa Ugar
skom stilila bi na jugu Jadransko more od plime njemačke, kano što će 
Češka i Morava u jedno tielo spojene najbolje straziti Krkonoše. Sva
kako su zemlje habsburške monarkije na novom razkršću. te kojim 
putem sada udare, takovu te i ciljSi dospjeti: ili će u pravednoj raz-
dielbi sklopiti jnko prijateljstvo, ili će u razdoru naći zajednički grob. 
Narodi mogu mnogo pripomoći, odluka žalibože još je uviek u rukama 
državnika. Al zato je i odgovornost vrlo velika na njihovu ramenu.«2" 

Tudi v vrsti nadaljnjih glavnih člankov pod naslovi »Bismarck i 
Austrija«, »Uvjeti pruskoga saveza«. »Budućnost Austrije«, »Donje-
dunnvskn federacija« i »Potreba sporazumka«2 7 med 27. septembrom in 
!Г. oktobrom 1870 je bil M. pod vtisom kombinacij o tem. da bo Prusija 
skušala vsekakor odtrgati od Avstrije njene nemške dežele bodisi v zgo
dovinskem obsegu, tj. s Češko in s slovenskim ozemljem do Trsta, ali 
vsaj v narodnostnem in jih priklopila k združeni Nemčiji — najverjet
neje kot avtonomen del po zgledu Bavarske i. dr. pod habsburško se-
kundogenituro. V ostanku bi bila v vsakem primeru Ogrska s Hrvaško 
(vključno krajino in Dalmacijo) in Galicija z Bukovino, in temu ostanku, 
ki bi imel Ogrsko v središču, bi Prusija gotovo pomagala, da se državno 
učvrsti in odbrani pred ruskim posegom. Želel pa si je M. ta ostanek 
povečan tudi s češkimi in slovenskimi deželami. Tako je v predzadnjem 
navedenih člankov zapisal: »Niti jedan časak ne može biti sumnje, da 
će se Češka i Galicija, kad im se prizna samostalnost kraljevina, dra
gom i radost nom voljom pridružiti ne Njemačkoj, nego onoj federiranoj 
donjeduimvskoj carevini . . . kao što je nesumnjivo istina, da će slovenski 
|»slavenski« na tem mestu je očitna tiskovna pomota] krajevi u svojem 
interesu pristupiti kraljevini Hrvatskoj, kada se ova popuni Dalmaci
jom i krajinom, i kuda se valjano izravna s Ugarskom.« A že v prav 
lem uvodniku je M. izrazil misel, da bi utegnila Avstrija, okrepljena, 
če bodo njene dežele — ta beseda pomeni tu tudi narode — »spojene 
pravednim ustrojstvom i oduševljene za skupim odbraiiu«. biti sposobna 
»suzbiti pružene velikonjemačke ruke za posjedom« nemških avstrijskih 
dežel. Zamisel federacije zadovoljenih narodov Avstro-Ogrske se kaj-
1'iidu po M.-u »ned u i/vesli uz dosada nji državni sistem grofova 
Beusta i Andrassyja«. kajti »ustrojstvo, koje ima služiti skupnoj odbrani, 
nemože se osnivati na težnji, koju podiže gospodstvo jednoga diela nad 
svima drugimu«. Ce pu se odločujoči državniki ne bodo oprijeli njegove 

s e Zato&ii'ik št. I<>7 /. dm: 31. avngiustu 1870. 
«' Zatocmk St. 21'). 223, 234, 235 in 236 mod 27. septembrom in 17. okto

brom 1870. 
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zamisli, poloni je Avstro-Ügrski odzvonilo, tedaj jo bosta razdelili Pru-
siju in Husija: »Nouzniognu li so uiugjarski i austrijski državnici za 
rana orientirali u skladu novih odnošaja. kako su nikli iz pruskih po
bjeda, mi smo trdno uvjereni, da će Velika Njemačka i sjeverni kolos 
pripraviti onaj udes monarkiji, pod kojim i danas kidiše nesretna Polj
ska.« Zato je pisec zaključil: »Bilo bi dobro i nuždno, da narodi silnim 
svojim glasom prisile državnike, ili nek predju na jedinu spasonosnu 
stazu, ili nek. odstupe.«*8 Prav tisti dan, ko je »Zatočnik« tako — sicer 
s tiskovno pomoto, ki pa jo je moralo takoj odkriti oko količkaj pazlji
vega bralca — že vtretje omenil pridružitev slovenskih dežel k Hrvaški, 
je prinesel »Slovenski Narod« prvi del Jurčičevega razpravljanja o »Slo
vencih in Hrvatih«, h kateremu pa se obrnem šele potem, ko osvetlim 
M.-ovo pisanje v tej zvezi do konca. 

V naslednjem uvodniku, naslovljenem »Potreba sporazumka«, je 
M. enako menil, da »od posije turske silesije nije se domovina [tj. mo
narhija | nalazila na kobnijem razkršou« in da novi položaj v Evropi 
»zadaje pitanje .biti ili ne biti* slavnoj dinastiji, s koje udesom spojeni 
su udesi mnogih naroda i velikoga diela Evrope, zadaje isto pitanje 
Ugarskoj. Češkoj. Galiciji, zemljama slovenskim |tu jih je »Zatočnik« 
omenil v tistem času že četrtič] i ogromnoj većini njemačkog puka u 
Austriji, koji neiizdruiuno stoji uz svoju dinastiju, s kojom je toliko 
vjekova dobro i zlo, slavu i sreću u svako doba složno i hrabro dielio.« 
Na vsak način je treba priti do »sporazumka, koji će dopustiti (deže
la ni iu narodom Avstro-Ogrske|, da svoje još uviek znamenite sile 
oduševljeno saberu na skupnu odbranu, na uzdržanje prejasne dinastije 
i očuvanje monarkije«. Tu je sledila tudi že utemeljitev konference v 
Sisku, ki se je sešla tri tedne zatem: »Ovim jedinim pitanjem imadu 
se ozbiljno baviti politici i rodoljubi svih zemalja monarkije, ovo pitanje 
imali bi iiiedju sobom zrelo razpraviti i rodoljubi Hrvatske, Dalmacije, 
krajine i provinciale, pa kad ga zrelo razprave, predložiti ga svojemu 
narodu, da zanj cielom snagom odgovara, predložiti ga zatim ugarskim 
državnikom i magjarskim rodoljubom. Sporazumak s Češkom, Galicijom 
i njenmčkimi rodoljubi dao bi se lako postići. No sve ovo moguće je 
pod jednom jedinom pogodbom: nek se za uviek ostavi stara i griešna 
svakome zlu povodnica. misao na hegemoniju.«29 

Docela v tem razponu političnih kombinacij se je gibal M. tudi 
v prvem delu svojega odziva na Jurčičev članek »Slovenci in Hrvatje«. 
Y tem delu, ki mu Prijatelj ni posvetil dovolj pozornosti, je M. po
zdravljal pozitivni odziv »Slovenskega Naroda« na "Zatočnikove« po
budo, hkrati pa zavračal njegove »protiogrske«. pridržke: »Razbirući 
ozbiljno ozbiljnu situaciju monarkije, kako je nastala uslied dosadanjih 
pruskih pobjeda, kojim od sveg srca kliču austrijski Nemci s očevid
nom namjerom in jasnom nadom, mi smo u jednom članku za spas 
niOnarkije i očuvanje naroda u njoj inedju ostalim sredstvima i sliedeće 
kano shodno pripomenuti: ima se čim prije ujediniti Dalmacija i krajina 

»" Zatoftuik št. 235 z (kc 15. oktobru IHTO. 
s» Zatočiti i k št. 2% /. dune 17. oktobra IHTO. 
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s provinciulnom Hrvutskom. a oko njih da sc onda priskupo slovenski 
krajevi, 1st ru. K rujnu i slovenski Šlnjer. Samo tim nučinoin mogu se 
slovenski |«slavenski« uu tem mestu je spet tiskovnu pomota!) krajevi 
/ajemčili dinastiji i svojoj narodnosti. — Našu je misao opazio mari
borski .Slovenski Narod', te se radujemo, što ju je uzeo za povod 
člankom, iz kojih uvidjuuio, da bačeno sjeme nije palo na pustu 
zemlju. Taj u slovenskom narodu mnogo uvaženi organ gotovo pri
hvaća osnovu, koju sav razvitak dogadjaja i svi odnošaji današnjeg 
vremena. . . silno preporučuju. . . Kada Njemačka bude jedina, pitanje 
uuslio-njemačko razžuriti se mora isto tako, kano što se je nedavno 
žurilo pitanje lombardsko-niljetačko. U oči takvih izgleda nije dobro 
niti za svjetlu krunu, niti za Slovence, niti za monarkiju obće, da 
sudbina slovenskoga nuroda ostane tako uzko spojena s njemačkim 
življem, kako ju dosele gledamo, tim manje, što upravo slovenski narod 
drži u rukama ključ od vrata k Jadranskomu moru od strane Njemačke. 
11 ovom posljednjem obziru slaže se i evropski interes [da Nemčija ne 
pride do Sredozemskega morju| s interesom Slovenaca i Hrvatske, po 
čemu njihova politička osnovu može očekivati nuždnu podporu i van 
granica monarkije. - /a sretan rezultat ište se prije svega suglasna 
volja i stalna odluka oba pobratinska naroda je od potrebe, da 
slovenski i hrvatski narod svimi zukonitinii sredstvi nastoji ovu misao 
širiti i ittvrdjivuli. dok natoliko ne sazori, da nadje svoj odlučan izraz 
u saborih. — Kadu snio na njeki način pozvali grofa Andrassvja, da 
našu težnju podupire, učinili snio to \v. ova dva razloga, prvo što zna
demo, da je njegov upliv odsudan u stvarih monarkije, drugo što ga 
i korist njegove otažbine upućuje, da svojim uplivom podpomogne 
osnovu su vezu medju Hrvatskom i slovenskim zemljama. Al nama nije 
zato namjera, da u budućem ustrojstvu monarkije Ugarska nase povuče 
onu hegemoniju medju spojenim zemljumu pod previšnjom dinastijom, 
koju je nednvno vršila Austriju. Ideje i težnje hegemonije i gospodo
va uja nemaju budućnosti, ili se moraju odreći budućnosti sve zemlje 
monarkije.«:30 

(ìlede na okolnost, da v hrvaškem zgodovinopisja nedavno obnov
ljeno -pravuško« neumevanje narodnostne plati hrvaško-slovenske 
vzajemnosti31 še ni bilo umaknjeno, kaže navesti v originalu tudi celotno 
M.-ovo naduljevunje. čeprav ga je Prijatelj precej obsežno podal po 
prevodu v »Slovenskem Narodu«.3* To nadaljevanje se glasi: »Razumije 
se pa ko po sebi, da mi pod savezom medju hrvatskimi in slovenskimi 
zemljami mislimo jedino savez politički. Mi neinmmo nikakva posla s 
onimi naših zemljaka, koji na silu traže, da su Slovenci planinski 
Hrvati, puk izdajicama i duljim oružjem nazivaju sve Hrvate i Slo
vence, koji u njihovu tražim ne pristaju. Mi nemamo nikakva posla 
niti s onimi naših zemljaka, koji braći slovenskoj narivavaju gramatiku 

8 0 Zatočnik št. 242 /. ilne 24. oktobra ISTO. 
" I:j. Knn&ić: Slovenija н političkom programu stranke prava do 1871. 

latlru'iisk-i /ibormik lll/t'Ks (dejansko 1<)5<»; prim. PoLitičuiozgiodovinske oporrtbe 
k Prijatelj n IV. srr. 602-612. 

3- Prijatelj Hl, str. 1ST. 
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i rječnik. Kopu iskustvo od 40 godinu nije moglo uputiti, du su zadjevice 
o jeziku i imenu niedju braćom uz neznatnu korist vrlo mnogo štete 
douiclc. du | ju | nisu mogle u narodnosti spojiti, a morale su u politiki, 
ovoj najprečoj i nnjgluvnijoj potrebi, braću razložiti | t j . razdvojiti), taj 
se već nikuda opumetiti niti neće. Neka .Slovenski Narod' bude umiren 
i uvjeren, da narodna stranka u svojoj cielosti nepita za ime i jezik, 
koji će u Sloveniji pod bratinskim savezom valjati. |To »uradno« izjavo 
je Prijatelj izpustil prav tako kakor naslednji odstavek.] — Kao što 
ona suzbija snagom svoga uvjerenja onu magjarsku težnju, koja ide 
zu tim. da »bije u jedno od raznorodnih naroda politički magjafski 
narod, tuko je neprijatelj nemoralnoj težnji u Hrvatskoj, koja bi rado 
silom uništila omi I jelo ime svoje braće |to se vsekakor nanaša tudi na 
srbsko imej. U takvu nasilju sluti ona našu ukupnu propast i neizbje-
živo robovanje tudjincu: u pravednoj puko i svestranoj zadovoljnosti 
vidi ona jenistvo, da, će se po vremenu razviti mogućnost i dragovoljna 
želja za jednom 'literaturom i može biti dapače i jednim imenom. — 
Ništa ne može biti istinitije, nego ono razlaganje, kojim .Slovenski 
Narod" samo slovenskomu jeziku i literaturi naše braće zahvaljuje tako 
bujni politički razvoj medju pukom slovenskim. [Prijatelj je izpustil 
tudi ta stavek, ki je opozarjal nu znane slovenske politične uspehe v 
taborih in pri volitvah.| Do su .Noviee' pisale hrvatski, bog zna. ne 
bi li davno morale prestati i obustaviti toli blugonosno svoje djelo
vanje, u od tolikih slovenskih listova valjda danas ne bi bilo ni jednogu. 
Niemei bi puko medju slovenskim pukom još veću pokoru činili, nego 
što naši rauihiunei čine medju hrvatskim pukom, do koga još ni do 
dana današnjega nemogaše prodrieti literatura i s njom blagotvorni 
(ruci |fj. v pomenu »žarki«, ne pa -•- »zveza«, kukor je v »Narodovem; 
prevodii.'l nastojanju inleligencije. — Ovuko pružajući bratinsku ruku 
rodoljubom slovenskim, moramo na žalbu .Slovenskog Naroda' odgo
voriti, du mi nismo ignorirali i malo cienili junačke napore i velike 
tečevine bruće Slovenaca. Ignoriranje i malovaženje slabo bi dolikovalo 
nama, koji smo n vlastitoj kući morali doživiti najsramotnije poraze.* 
Tudi tu zadnji navedeni odstavek manjka'v Prijateljevem izvlečku, kjer 
pa sledi še prvi od obeh zaključnih stavkov-odstavkov, ki se jima tu 
lahko ognemo. 

Nobene besede ni treba doduti k temu M.-ovemu priznavanju dote
danjega slovenskega narodnostnega uveljavljanja kot izhodišča za vsa
kršno hrvnško-slovensko politično vzajemnost v nasprotju z nevzdržno 
»pravaško« negacijo slovenstva, ki jo je M. tehtno zavrnil. Vendar 
>pravnško« prilaščanje Slovencev kot »planinskih Hrvatov« kljub svoji 
bistveni zgrešenosti ni rodilo tistegu zla, ki gu je potencialno nosilo 
v sebi, marveč je nemara prav njemu pripisuti gluvni delež zasluge, da 
se je takrut politika hrvaške narodne stranke razširila iz dotedanjega 
zgolj hrvuškega okvira tudi še na Slovence. Pri nekoliko globljem raz
mišljanju sem moral namreč zapustiti in zavreči misel, ki se mi je 
kot najbližja vsilila iz Prijateljevega prikaza in še posebej iz Kočevar-
jevega razpravljanja v »Slovenskem Narodu« tukoj po ljubljanskem 
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»počustili po svoje«, ko so jili razglasili zu planinske Hrvate, čemur 
»smo se sicer smijali, a rekli: d o b r o . . . ni nnm UH tem. kako nas 
zoveš, ako nas s svojim .pravom' germnnstva oteti pomoreš«. To je bilo 
Jurčičevo priznanje pruvašem. da so se — na svoj način — za Slovence 
zanimali v nasprotju z glasiloma hrvaške narodne stranke, kjer je — 
po Jurčiču — »dolgi molk o Slovencih pretrgal« sele ».Zatočnik' od 
sobote 8. oktobra« s tem. du »se je mimogrede v članku, ki govori — 
o vojniški krajini, juko kratko izjavil, kakor narodni Hrvatje o naši 
bodočnosti misle«. Jurčič je potemtakem prezrl prvo »Zatočnikove« 
izjavo o »prieki nuždi«, da se s »popunjeno Hrvatsko u bratinskom 
dogovoru lederiruju slovenski krajevi«, ki je šla v svet pet tednov 
pred to novo v članku »o vojniški krajini«. Nemara je sploh njegov 
očitek »Pozorni« in »Zatočniku«, češ da sta dotlej kar molčala o Slo
vencih, kakor da bi se Hrvatov slovenske zadeve prav nič ne tikale, 
pretiran in ga Jurčič ne bi bil zapisal, če bi bil vedno pazljivo prebiral 
oba lista; a v vsakem primeru je smel upravičeno poudariti, da je 
bila ideja povezave slovenskih dežel s hrvaškimi v novem položaju ob 
morebitni reorganizaciji Avstro-Ogrske nekaj novega. V prvem članku, 
ki je izšel istega dne, ko je M. v »Zatočniku« že vtretje izrazil to 
idejo, Jurčič še ni zavzel do nje stališča, marveč ga je le napovedal 
»v enem prihodnjem članku«. 

Ta drugi članek »Slovenci in Hrvatje«"8 je izšel šele teden dni 
po prvem po dveh vmesnih številkah »Slovenskega Naroda« in v njem 
je Jurčič najprej očrtal po »Zatočniku« aktualni program hrvaške na
rodne stranke takole: »Naj se skliče hrvatski sabor iz Dalmacije, voj-
niške krajine in provinciala (civilne Hrvatske), kateri edini more usta
noviti trajno, ker pravično in koristno zvezo«, in je nato nadaljeval: 
»Okolo take Hrvatske -- pruvi .Zatočnik' in to je po dolgem časti 
tisto mimogredno politično omenjevanje nas Slovencev — sé bodo zbrali 
latra. Kranjska in slovenski Stnjer. da se ohranijo svoji narodnosti in 
monarhiji. .Zatočnik' se s to ne novo tirjatvijo obrača na — grofa 
Andrašija. od katerega ob enem zahteva, naj .u ovoni času. gdjeno sva 
Evropa trepti od užasne neke slutnje, gdjeno svi temelji monarkije 
praskaju i lome se, u ovom času očekivanja, koji možda ne bude od 
dugu trajanja' — naj Andraši rabi svoj vpliv, dokler ga ima, da se 
naredi sprava s Čehi, Galicijo ter naj se izvede oni gori omenjeni 
hrvatski program v zboru, ki bode dopolnjen s poslanci iz krajine in 
Dalmacije.« Po tej opozoritvi na »Zatočnikovo« obračanje na Andras-
svja. ki je umljivo bilo slovenski javnosti tuje, je bralec »Slovenskega 
Naroda« pričakoval od pisca odgovor na vprašanje, ali naj se mu 
Slovenci pridružijo ali ne. Jurčičev odgovor pa ni bil popolnoma eno
umen, marveč je poleg pritrditve vseboval tudi pridržke, ki predstavljajo 
najbolj zanimivi del Jurčičevega sprejema M.-ove pobude, a so v Pri
jateljevem prikazu ostali nekako ob strani. 

Najprej imamo pri Jurčiču opravka z obrazložitvijo tistega obra
čanja k Andrussyju ali z osvetlitvijo »ozadja« M.-ovega ogrsko-hrvaško-

M Šloveinski Narod št. 123 z dne 22. oktobra 1870. 
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slovenskega koncepta: »Pri tej priliki bodi omenjeno, da se tudi magjar-
ski listi v zadnjem čusii zurad nenadnega izida vojne pečajo skoraj 
sumo z veliko politiko ali politiko prihodnosti. V čudnih računih, ktere 
ti možje sem ter tja delajo o veliki podonavski državi, ki bi na mesto 
donašnjc Avstrije stopila, je mnogo čudnega blaga. |S pridržkom je 
torej Jurčič že začel to razpravljanje! | Ker ра .Zatočnik' ne negira 
vse zveze in vse skupnosti z Ogrsko, ker se obrača na magjarskega 
državnika, da bi izvel hrvatski program in ustanovil Hrvatsko, okolo 
katere bi se slovenske pokrajine zbirale, navajamo še eno magjarsko 
izjavo, kri je važna in je zašla celo v nemške liste. Znani magjarski 
.učenjak' Julius Schwarz nas Slovence v najnovejši svoji kombinaciji 
ne meče v nemški bund Cislujtancev, ki padejo pod Prusijo, temuč 
.Slovenijo' kot posebno deželo pritiska k Hrvatski in Dalmaciji. To 
omenjamo kot znamenje časa in ko bi to stvar za resno vzeli [pridržek 
se nadaljuje!) ter mugjarskemu plemenu v bodočnosti toliko vpliva 
pripisovali, da bi to izvršil, odgovorimo, da smo precej in brez pomi
sleka pripravljeni udati se tistemu, ki nas |Slovence] zedini, na jugo-
slovanstvo nasloni in ponemčevanja reši. Magjarovanja se nam ne bi 
bilo bati, posebno v zvezi s Hrvati ne, ponemčevanja pak se nam je 
bati jako. |S temi besedami je Jurčič v načelu sprejel M.-ovo zamisel 
z ogrskim okriljem vred, toda hkrati se je tega okrilja otresal!) Ker 
pu ne verjamemo v sunje ogrskih domoljubov, ki menijo in upajo, da 
se bode okolo magjarstva država kristalizirala [to je Prijatelj povzel 
v ne prav ustrezni obliki, češ da »Jurčič v madžarsko pomoč ne veruje 
posebno«), temveč ker zaupamo več v bodočo moč slovenstva, odgo-
vurjuti nam je Hrvatom [tu je čutiti, kakor da manjkata besedici: s 
pridržkom|, povedati jim, kaj hočemo storiti mi in kaj zahtevamo, da 
store" oni za nas in tako posredno za sebe.« Tu pa je Jurčiču zmanjkalo 
konkretno nadaljevanje, ki ga je po teh besedah sleherni bralec moral 
pričakovati. O slovanstvu ni izrekel ničesar več — Prijatelj mu je 
čisto iz svojega dodal v svoj povzetek priporočanje, češ da je slovan
stvu »treba z delom pripravljati pot ne samo med Slovenci, ampak 
tudi med Hrvati«! V nadaljnjem odstavku je le spet načelno poudaril, 
da sprejema zamisel zedinjenja, kajti »v tacem položaj i . . . je ali bi 
moralo glavno vodilo naše politike biti ohranitev samih sebe«, in sicer: 
»Slovunje hočemo ostati. Da se ohranimo, pripravljeni smo žrtvovati 
vse, kar je mogoče. Naši južni sosedi iz tega lahko sodijo, da bode ob 
določenem času |ko zedinjenje pride na dnevni red, najverjetneje po 
zaslugi »bodoče moči slovanstva«) vsak zaveden Slovenec delal za 
zedinjenje ž njimi, dobro vedoč, da se samo na sebe, samo na svojo moč 
oprti držati ne moremo.« 

Takšnu je bila v Jurčičevem času in pozneje najbolj splošna oblika 
slovenskega političnega jugoslovanstva, prosta vsega konkretnega, kar 
bi moglo zbujati pomisleke (npr. ogrskega okrilja). Jurčič je samo do
datno še izključil pri Slovencih tedaj že skoraj docela opuščeno nek
danjo »ilirsko« misel na žrtvovanje lastnega književnega jezika, ki se 
je pri Hrvatih še kar naprej pojavljala kot »bratska« želja. Naslednji 
odstavek je zučel z ugotovitvijo, da »misel tega zedinjenja ni nova«, da 
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je prej »ob času iibsoliilizinu«. I j . pred le lam 1848 in deloma tudi še v 
desetletju reakcije 1849—1859, »hodila okolo v napačni obleki, slabo 
razumljena«, namreč v znhtevunju, naj bi Slovenci opustili slovenščino 
in začeli pisati srbohrvaščino. Ves ta odstavek je razen pravkar nave
denih dveh uvodnih vrst navedel Prijatelj v celoti in se mu tu lahko 
docela ognemo. V kratkem zaključku je Jurčič izrazil željo: »Ali tudi 
vi, Hrvutje, nas ne smete z oči puščati, nam morate pripravljeni biti 
brutovsko roko podati!« 

Jurčič je tako izzval M.-a k utemeljevanju, zakaj se obrača s svojim 
konceptom na Andrassyja, in pa k izjavi, ki jo je podal v imenu vse 
hrvaške miratine stranke, du trilli najmanj ne sega po slovenščini in po 
slovenski narodnosti. S tem M.-ovim odzivom smo se že seznanili in nam 
je preostal le še njegov splošni zaključek: »Sjeme je bačeno bar glede 
najbliže naše budućnosti s braćom slovenskom |mislil je pač: glede 
programu za to Miujbližjo bodočnosti: ncdujmo da istruite bez ploda, 
nego ga njegujmo i odgajimo u bujno i plodonosno stablo, a najveći 
posao i uspjeh stoji samo do nas.«"9 V naslednji številki za tem odzivom 
je prinesel »Zatočnik« v prevodu ves drugi Jurčičev članek zato, »da se 
uzmogne bolje razumjeti naš članak kao odgovor .Slovenskomu Naro
du «40, tu pu je objuvil v celotnem prevodu »Zatočnikov« odziv.41 

Jurčiču morumo vendarle v nečem popraviti: V svojem pregledi', 
kako je bilo z idejo hrvaško-slovenske vzajemnosti v preteklosti, bi bil 
pač moral omeniti prvo formulacijo te vzajemnosti kot politične v letu 
1848 in pokazati, da takrat misel zedinjenja ni »hodila okoli v 'napačni 
obleki, slabo razumljena«! Dva tednu po Jurčičevem drugem članku je 
.Zatočnik« v uvodniku »Na visokome« takole spopolnil Jurčičevo po
manjkljivo sliko: »Rudiijino se, šlo je sudunji njcmučko-frnnceski rat 
poluknuo pitanje o užjoj narodnoj i političkoj svezi izmedju trojedne 
kraljevine li sioveinskii'li zemalja, koj'c je posije g. 1848 po« veni« usniilo 
bilo. Znamo, da je ondašnji naš |hrvaški | sabor zadovoljio želji sloven
skih rodoljuba, kada je u čl. XI S (> uvrstio, du -se donja Štajerska. 
Koruška, Kranjska, Istrija i Gorica u bližnji savez s trojednom kralje
vinom dovedu«.42 Ta sklep hrvaškega saboru v letu 1848 je nekam 
preveč pozabljen in vedno znova slišimo po krivem, kakor da bi bilo 
šele v zvezi z ljubljanskim kongresom leta 1870 prišlo do prve konkretm-
formulacije jugoslovanske ali hrvaško-slovenske politične vzajemnosti 
ali zedinjenja. 

Pisce uvodnika »Na visokome« je tehtno nadaljeval: »Narod je 
slovenski u suborn i u taborih jušna očitovao svoju želju, da se pokrajine, 
u kojih on stanuje, sjedine u jednu političku cjelinu. Ovo je prvi korak, 
koji se prije ima izvesti, nego li onaj drugi, da se naime Slovenija pri
druži politički tro jedno j kraljevini. — Ne valja nam se obsienjivati, dok 
u Austriji vlada bečka koteriju i decembarski ustav, Sloveniji neima 

» Zutočmik -St. 242 z time 24. oktobra 1870. 
« Zatofimik St. 24Л ./. dne 25. oktobra 1870. 
4 1 Slovenski Na mul št. 125 z due 27. oktobru 1870. 
" Ztttoouik št. 254 z dne 8. aiovemibra 1870. 
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t nipt. Isto luko iiijo ni sitnije sadašnje ti Hrvatskoj i Slavoniji takovo, 
«la l>i ove ili šio učiniti inopie za .sjedinjenje Slovenije i l'i vabile Slovenec 
n ovo kolo. Ali sadašnje stanje naše domovine . . . nesinie smetati ni nas 
ni braću Slovence, jer je ono privremeno i prelazim, a pogibelj, koja 
prieti od Njemačke, stalna i trajna. Sdružili nam se triebe, hoćemo li 
da se južno slavenstvo održi i izvede svoju na iztoku misiju. Ncpu.ttiiiio 
pasti zastavu narodne zajednice; već kupimo oko nje narod — pu će i 
kod nas prije ili posije nakon uztrajne borbe nadvladati ideja, za koju 
su se Italijani i Niemci bili dugo i uz tolike žrtve borili. Kad Hrvati i 
Slovenci nastoje o političkom sdruženju svojih domovina, nerade niti 
izdajnički niti nezakonito, pače traže veće jamstvo, da se ovaj diet mo-
narkije sačuva vladajtićeimi domu.« 

Z izvajanji tega »Zatočnikovcga« uvodnika je Tomšič seznanil tudi 
bralce »Slovenskega Naroda«4 3 in navedel iz njega še mnenje, ki se je 
razlikovalo od M.-ovih nazorov, da se namreč »v teh kombinacijah« ni 
treba ozirati na Madžare, češ da za te »v velikih dogadjajih. ki se raz
vijajo pred našimi očmi. nihče ne vpraša, in bode še manj vprašal v 
desetih letih«. V isti številki je »Slovenski Narod« prinesel v uvodniku 
»Jugoslovanske zveze« prevod Mrozovićevega pisma Tomšiču, napisa
nega takoj po konferenci v Sisku dnv 9. novembra 1870 in vsebujočega 
aigumente proti ogrskemu okrilju, ki so ga v Sisku sprejeli!44 

Toda M., tj. Miškalović, je še naprej vztrajal pri tem sklepu iz Siska, 
lako v uvodniku »Ugurska i savezi monarkije«45 in v nesigniraneni 
pripisu k članku » Jugoslovenske sveze«, ki ga je prinesel v prevodu iz 
Slovenskega Narodu«.4" M. je prav tako kot Mrazović obsojal RaUchov 

niudžuronski režim, toda nikakor ni zapuščal hrvaškega zgodovinskega 
prava in njegove povezanosti z Ogrsko: »Hrvatska po neprekidnosti 
svoga historičnoga prava inni svoj naslov i sve uvjete, da bude matica, 
koja pod svoje zakrilje prikuplja bezpravne svoje posestrime te s njimi 
ti zajednici pristupa u savez s Ugarskom, da uzmognu sve dogodjaje. 
sve vihre i bure sa sjevera i istoka duvajuće mirne duše i mirna srca 
dočekati. No Magjuri razbijaju sami tu maticu, oni odbijaju prirodne 
svoje saveznike. . . kado se služe jednim R a u c h o m . . . — Po nesreći ili 
sreći — dokazati će budućnost, koje od toga — vežu Hrvatsku s Ugar
skom veze nujviiše vrste, koje se ne dadu bez skrajne nužde, pa ni u 
ovom slučaju IKJZ veliike boli. bez težkih patnja raztrgati. Još se uviek 
nadamo, da će ovu istinu i Magjari konačno uviditi, a tomu uvidjanju 
pripomažu dogodjaji ovogodišnji, i oni, koji se sbiše na zapadu, i oni, 
koji započinmju ла istoku. Zuito držimo pomirbu |z Madžari) još uviek 
ne samo korisnom, nego i mogućom. Ako se prevarimo. Magjari će našu 
varku najjače okajati. — Mislimo pako, da je temelj budućnosti najsi
gurniji it histeričnom pravu, a njega nam ne mogu dati ni Dalmacija i 
Slovenija |izven ogrskega okrilja]. Preći s ovoga temel ja . . . znači zaci 

4 9 Slovenski Narod št. 152 z dine 12. novembra 1870. 
44 Prijatelj III, str. 195--198. 
*' Zatočnik št. 258 z dne 12. novembru 1870. 
4 в Zulo&nik št. 260 z dne 1". novembra 1870. 
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na nestalno mort-, koje p r e v r n ć a j u vjetrovi p o volji, pa hi se mogli 
spasit i, al hi i u tonut i mogli.< 

Že i/. razl ičnega pisanja Mrnzoviću i u Miškatovića po konferenci v 
Sinku m o r a m o s k l e p a t i . <la «ta liili - kaikor vsa šestdeseta eta - Unii 
teda j v hrvaški n a r o d n i s t ranki dve divergentni stališči do ogrskega 
okvira. A o tem nasprot ju je v e d d p r a v v jeseni 1870 poročal i »Sloven
skemu Narodu« njegov zagrehški dopisnik F e r d o Kočevar. 1 ryic ga je 
omenil konec o k t o b r a tako le : >Narodnjaška s t r a n k a začela se je k a k o r 
pri C e h i h in Slovencih, na s tare in m l a d e cepit i . Star i n a r o d n j a k i žele 
polit ični savez z Magjari , se ve da savez inter p a r e s |med e n a k i m i j : — 
mladi narodnjak i p a nobenega, ter hočejo sol idarno pos topat i s srbsko, 
češko in slovensko n a r o d n o opozicijo. Denes je m l a d a i m r o d n j a s k a 
s t r a n k a sicer še embrio, ali klica je v rodno zemljo položena..111 — iz 
malega raste veliko.««' Deset dni nato p a je sporoči l : >Na celo nase 
stvoriti se imajoče mlade n a r o d n j a š k e s t r a n k e stopil je dr . M a k a n e c , 
sedaj ta jnik kupči j ske komore v Sisku. V svojem p r o g r a m u zagovarja 
federat ivno uredbo . m o n a r h i j e ' . . . še ne ve. k a k o bi to .monarhi jo ime
noval, ime .Avstrija' ni varno pr i nas izgovarjati, to je straši lo, p r o t i 
ktereinu se vse s t r a n k e brez razločka vzdignejo.« 4 8 

Ta novi vpogled v t a k r a t n o diferenciaci jo v vodi lnem krogu h r v a š k e 
narodne s t r a n k e olajšuje uinevanje vrste v p r a š a n j , ki sem jih obravnava l 
v sestavku »Se n e k a j g radiva o l jubl janskem kongresu leta 1870« v 
zvezi s potekom razprav l jan ja n a l jubl janskem kongresu in s polemič
nimi komentar j i , ki so se navezovali na poznejše izjave dr. M a k a n c a . 

h. V slovenski javnosti je bilo videti, k a k o r d a je p r a v vsa prot i 
«g rek cm okril ju. Teden dni za č l a n k o m »Jugoslovanske zveze«, ki je 
vseboval Mrazovićeve izjave proti temu okril ju, a ki so seveda veljale 
kot stališče »Slovenskega Naroda«, je ta list uvrst i l kot u v o d n i k dopis 
i/ Siska prusk i /Politiki«, ki je pod naslovom »Zveza Jugoslovanov« 
sporočal, da Slovenci nasploh odklanja jo ogrsko okril je, in rzrazil » t rdno 
upanje, da . . . bo na p r i h o d n j e m shodu . . . zmagalo mišljenje — Sloven
cev«. Pri jatel j je kr ivo povzel ta č lanek p r e d n a v e d b o Mrazovicevega 
pismu T o m š i č u " namesto po njem. vrh tega pa je izgubil iz oči z n a n o 
mu dejstvo, da so bili sklepi konference v Sisku že razglašeni, in je 
zato kr ivo zaključil, češ »da se iz vseh teh izjav vidi. d a so ude e z m k i 
siške konference svoj sklep glede naslonitve p r o j e k t i r a n e hrvasko-slo-
venske d r ž a v n e federacije na O g r s k o v javnosti zamolčevah«. 5 2 

Za ogrsko okril je v slovenski javnost i ni bilo slišati glasu v t istem 
času. T u pa moramo razbrat i posebej dva č l a n k a nekega slovenskega 
pisca v prašk i »Politiki«, ki v s lovenskih časnikih nista bi la omenjena 
in k i bi ostala gotovo nu veke a n o n i m n a , če ju ne bi bil av tor p o p r e t e k u 

" Slovensku Narod št. 1U4 /. dne 25. oktobra ISTO. 
" Slovtiiiski Narod št. 124 z dne 5. novembra 1870. 
«• Zffodovinskii časopis XVII,196\ str. 155—170. 
ш sFovenski Narod At. П5 z dine 19. novembra 1870. 
» Prijatelj HI. str. 194—195. 
« Prijatelj lil. str. 199-200. 
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petih let omenil v nekem političnem pismu. S tem pismom, ki ga je pisal 
fine 9. julija 1875 dr. Alojzij Gregorio iz Gradca Božidaru Raiču v 
Haloze ш ki ga je iz Raičeve ostaline objavil leta 1886 takoj po Grego-
ričevi smrti Karel Glaser v spomin temu Raičevemu >vernemu prijate-
IjiK,8» se v celoti pobavim v dodatku k temu sestavku. Najprej naj nave
dem iz njega le omembo tistih dveh člankov, ki bi v vsakterem politično-
zgodovinskem raziskovalcu zbudila željo, da bi se z njima seznanil: »Ko 
sem leta 1871 (!) v .Politiki' v dveh glavnih člankih to idejo [jugoslovan
skega zedinjenja] razvijal, je neki mož iz Pešte rajnemu Tomšiču pisal: 
.Tega pisatelja se je treba bati, on je od Andrašija plačan.' Ta očitek 
bi kazal nn neko zavzemanje za ogrsko okrilje nad zamišljenim zedi-
njenjeni avstroogrskih Jugoslovanov. Oba Gregoričeva »glavna članka« 
pa sem zaman iskal v letniku 1871 praške »Politik« in sem ju odkril 
šele. ko sem začel pregledovati od konca njen prejšnji letnik, in sicer 
prvega še v času pred ljubljanskim kongresom, drugega pa v času po 
njem v decembru leta 1870. 

Prvega je objavilu »Politik« na uvodnem mestu pod naslovom 
»Zveza avstrijskih Jugoslovanov« z opozorilom, da ga je napisal Slo
venec (»Von einem Slovcnen«), in z opombo uredništva, da prosi pisca 
zu nudaljnja poročila." Obširno poročanje o tem, kako se je pojayila in 
razvijala misel na politično vzajemnost med Hrvati in Slovenci v »Slo
venskem Narodu« in v »Zatočniku«, je izhajalo predvsem iz Jurčičeve 
izjave, češ »da so Slovenci pripravljeni takoj in brez pomisleka podati 
roko tistemu, ki jih zedini, na jugoslovanstvo — oziroma na Hrvaško — 
nasloni in loči od ponemčevalne klike«, da se Slovenci »madžarizacije v 
takšni zvezi s Hrvaško ne bi imeli bati, medtem ko bi se utegnili v nem
škem valovju končno potopiti«, in da so pripravljeni »iti za lastno 
ohrunitev v žrtvah do skrajnosti«. Gregorio je povzemal Jurčičeva 
izvajanja tako, da je opuščal vse njegove pridržke proti ogrskemu 
okrilju! Poudaril je, kako »ne more biti v korist monarhije, da bi ostala 
usoda Slovencev še nadalje tako tesno zvezana z nemškim življem, 
kakor je bilo to doslej«, in kako »politični cilji Slovencev in Hrvatov 
lahko računajo na podporo Evrope, ker se skladajo z njenimi koristmi«, 
da se namreč Velika Nemčija ne bi pojavila na Jadranu; to je pisec 
kar pritaknil k navujanju iz ^Slovenskega Nuroda«, čeprav je oboje 
pobral pri M.-u v »ZaločnikiK. od koder je nato navedel kot »Zatočni-
kovo« tisto osnovno formulacijo o hrvaško-slovenski politični povezavi. 
Nič ni omenil, kako je Jurčič zuvručal ^ilirske« jezikovno-književne 
težnje, povzel pa je »Znločnikovo« sprejemanje Jurčičeve zavrnitve 
takole tendenciozno: »V pomiritev tiste stranke | ! | med Slovenci, ki se 
boji utopitve (Aufgehen) Slovencev v lirvaštvu. izjavlja list, da hrvaški 
narod pod zvezo Slovencev s Hrvati razume, le politično zvezo, ne da bi 
jih hotel kakorkoli oropati narodnostne individualnosti.« Tu je Gregorič 
torej le namignil na obstoj še druge »stranke med Slovenci«, ki pa se 
takrat ni oglasila v javnosti! 

M Edinost št. r>3 z due \ juliju 1886. 
" Politik (1'nuga) št. ">I4 /. diie 14. novembra 1870. 
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Pravilno je Gregorio ugotovil, da se Jugoslovani ne razhajajo v 
programu zedinjenja, ampak samo glede poti do njegove dosege. Omenil 
je obe divergentni hrvaški struji v odnosu do ogrskega okrilja: Ena 
struja »noče ničesar slišati o zvezi z Ogrsko in ne priznava ogrsko-hrva-
ške nagodbe«, druga pa »računa z danimi faktorji« in presoja zvezo z 
Ogrsko kot »politično modro«, su j »jo nujno terjajo skupne koristi obeh 
kraljevin«. Z vplivom te močnejše stranke, katere glasilo je »Zatočnik«, 
mora računati tudi grof Andrassy, o katerem se govori, da hoče z njo 
sklenili mir; zato se »Zatočnik« obrača nanj s pozivom, »naj izvede 
hrvaški program, ki lahko le koristi Ogrski, in naj uveljavi svoj veliki 
vpliv, da se Slovenija združi s Hrvaško«. 

O Slovencih je Gregorio poročal, du v tem vprašanju »še niso za
vzeli odločnega stališča«. Povzel je glavne misli članka »Jugoslovanske 
zveze« proti ogrskemu okrilju, nato pa je nadaljeval takole: »Kolikor 
poznam njihov program, so Slovenci za zamisel samostojnega, konfede-
riranega jugoslovanstva z lastno delegacijo [v osrednje predstavniško 
telo monarhije], daleč od .rajhsrata' |državnega zbora] na Dunaju in 
daleč od njegovih ponemčevalnih oporišč — vendar bi rajši izbrali 
manjše zlo in sprejeli tudi zvezo z Ogrsko, da bi se le rešili iz sedanjega 
položaja.« Ko je opustil vse Jurčičeve pridržke, se je Gregorič tako 
dejansko izjavil za ogrsko okrilje! Na koncu članka je še sporočil 
o konferenci v Sisku, da tudi še ni sprejela dokončnega programa, 
marveč »ga je pridržala drugemu zboru, ki bo v kratkem v nekem 
drugem kraju«, kakor je izvedel »iz pristojnega vira«. Takšen vir je bil 
Gregoriču, takrat advokatskemu koncipientu v Mariboru, seveda — 
Tomšič. Ta se očitno s tendenco Gregoričcvega članka v »Politiki« ni 
strinjal in ga pač zaradi tega v »Slovenskem Narodu« ni omenil, kakor 
tudi ne naslednjegu. 

Tu — drugi Gregoričev — članek je prinesla »Politik«55 v drugi 
polovici decembra 1870 /. oznako, da je iz Maribora; iz te oznake in pa 
iz miselne tendence ga prepoznamo kot Gregoričcvega. Piscu je šlo za 
(o, tla pojasni, zakaj se tudi ljubljanski kongres v svojem sklepu ni 
zmenil za — Ogrsko. Tam so namreč vladajoči krog! proti združenju 
hrvaških dežel in proti zedinjenju Jugoslovanov. Treba je torej naj
prej doseči to združenje in to zedinjenje, nakar se bosta »oba naroda, 
ogrski in jugoslovanski« lahko pogodila o »pošteni zvezi«. Zato — tako 
je Gregorič nadaljeval M..-ovo prigovarjanje v »Zatočniku« — »bi ogrski 
državniki sebi koristili, ko bi svoj vpliv pri kroni uporabili v ta namen, 
da odstranijo ovire zedinjenju Jugoslovanov« in njihove okove; y za
ključku je zapisal, da »je v zavezništvu z Jugoslovani kot svobodnim in 
enakopravnim narodom edina rešitev Ogrske«. 

M. pri »Zatočniku« je bil res lahko zadovoljen s tem glasnikom 
njegovih idej, a lahko domuevumo, da so mu ugovarjali slovenski bralci 
bodisi z Jurčičevimi pridržki uli pa še ostreje. Prav lahko si zamislimo, 
da je npr. Blaž na Reki tega dopisniku praške »Politik« označil kot »od 
Andrašija plačanega«. 

« Polu tik (Proga) št. 35t /. Ane 21. .decembra 18Г0. 
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Menda no mori-, hi t i različne sodbe o leni. da je bilo Cregoričevo 
pisanje v lei ti 1870 nepomembno. Razbor njegovih dveh člankov, ki nista 
vsebovala drugega kot M.-ovc in prirezane Jurčičeve misli, nam ni dal 
ničesar, le rešil nas je iz nevarnosti, da bi piscu pripisovali kak pomen 
pri pospeševanju jugoslovanske ideje med Slovenci v letu 1870. 

fz Gregoričevega pisma Rniču sem obravnaval samo stavek.'-ki se 
nanaša na oba njegova »glavna članka« iz leta 1870 (false 1871). Obrav
nava celotnega pisma pa nas odvede iz časovnega okvira tega sestavka 
in jo zato priključujem v dodanom ekskurzu pod posebnim naslovom. 

NEKA SU)VENSKA RAZPRAVLJANJA O JUGOSLOVANSTVU 
PET-DO DESET LET PO LJUBLJANSKEM KONGRESU 

1. Pismo dr. Alojzija Gregoriča Božidarn Raiču, datirano v Gradcu 
dne 9. julija 1875, je objavila »Edinost« takole: »Dragi prijatelj! — Ker 
seni se 1. julija t. 1. v Gradec zavoljo advokatskega izpita preselil, mi 
žalibože ni mogoče pri osnovanji črteža za za vrčki tabor biti. — Idejo 
jugoslovanstva gojiti, to mora biti naša prva naloga, in ako ljudstvo za 
to idejo navdušimo, veliko dosežemo, ker ljudstvo odvrnemo nemškemu 
elementu in ga v kolovoz slavjanstva spravimo. Mi moramo tako prak
tično misliti, da slovenski narod zase nema bodočnosti, ravno kakor 
hrvaški sam za se tudi ne. — Naš narod se mora tedaj že zdaj na to 
stran naslanjati, kder hoče svojo prihodnost imeti; on bo Nemec ali 
Jugoslovjan, Slovenec dolgo več gotovo ne, ako ga pa hočemo nemštva 
oteti, se mora jugoslovansko šele stvoriti. — Bulgari, Srbi, Hrvati. Slo
venci štejejo že sedaj več kakor 12 milijonov in takemu faktorju se 
eksistencija med romanskim, germanskim elementom ne da odreči. — 
uresničenje jugoslovanske ideje pa ima pad Turčije za seboj in na 
razvalinah tega nemarnega naroda bodo se Jugoslovjani razprostirali in 
za kratkega je jugoslovunstvo kakih 20 milijonov in še več močno. — 
Ko sem jaz leta 1867 na nekem shodu jugoslovanskih dijakov na Dunaju 
idejo jugoslovanskega zjedinjenja razprostiral, so bili Hrvati in Bulgari 
zu to navdušeni, Srbi so mrzli ostali. Slovenci iu posebno Jurčič in 
drugi merodajni in vplivni so me za tega del grajali. Rekli so: ,Mi mo
ramo Slovenci ostati in še le takrat, kedaj naše ljudstvo na tisto stopinjo 
omike in izobraženosti spruvimo, na kteri sosedni narodi stojijo, le 
takrat še se bode dalo o združenji govoriti. Slovenski narod mora doto 
seboj prinesti I' — Sedaj bi se ti radi že brez dote omožili. ker vidijo, da 
zgodovina ne čaka, in za šest let je Jurčič tisti postal, kteri v »Sloven
skem Narodu« članke o potrebi zjedinjenja piše! — Tempora mutantur! 
- Ko sem leta 1871 v .Politiki' v dveh glavnih člankih to idejo razvijal, 

je neki mož iz Pešte rajnemu Tomšiču pisal: .Tega pisatelja se je treba 
bati, on je od Andrašija plačan.' — Tako se ideje tirajo. Naše zjedinjenje 
je lahko (? Uredn.). Ker še prave književnosti nobeden jugoslovanski 
narod (? Ur.) nema, je treba, da se narpred na polju književnosti zjedi-
jurao, za to bi se moralo vseučilišče v Zagrebu preustrojiti; Slovencem 
bi se morale dati stolice tako, kakor Hrvatom in Srbom. — Na taki način 
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bi Hrvati došli sprejeli, kur iinn slovenski jezik v sebi dobrega, da, iz
vrstnega. — Štajerski Slovenci so do sedaj bili povsod počctniki. oni 
bodo tudi v ti reči morali drugim pot kazati. — Jaz tedaj Tvojemu 
podvzeljn dober vspeh želim in Te pozdravljam — ves Tebi vdan — 
dr. Gregorio.« 

Menda je že na prvi pogled vidno, da je Gregorio tu temeljito zame
šal politično vzajemnost Jugoslovanov z jezikovno-književnim zedinje-
vunjem, ki se mu je zdelo prav »lahko« — ne pa tako leta 1886 uredniku 
•Edinosti« Viktorju Dolencu, ki je za to besedico uvrstil v oklepaj 
uredniški vprašaj, kakor indi za trditvijo, češ da »še prave književnosti 
nobeden jugoslovanski narod nema«! Toda Gregorio je našel zadevo že 
toko zamešano v pismu Božidara Raiča, ki se resda ni ohranilo, a ki si 
ga v tej točki lahko »rekonstruiramo« iz uvodnih dveh stavkov Raiče-
vega poznejšega sporočila o »Osodi nakanjenega tabora na hrvatsko -
slovenski meji«:5* »Hrvatski in slovenski rodoljubi kanili so lani (1875| 
meseca avgusta prirediti tabor v Dobravi na Hrvatskem pri Zavrči tikom 
slovenske meje. kder bi se vzajemne gospodarske in narodne razmere 
razkladale in razvijale, ter [bi se] razgovarjali o načinu, kako naj se v 
knjigi | ! | bližamo, a v kratkem [!] zjedinimo. Na volitev odbora, usta
novitev taborskega crteža (== nacrtaj, namreč predmetov, o katerih bi 
se bilo razpravljalo, govornikov in drugih dotičnih priprav, določen je 
bil sestanek nekaterih narodnjakov z one in naše strani.« Nadaljevanje 
tega Raičevegu dopisa »Iz Haloz« s podrobnim opisom, kako sta se 
vmešali hrvaška in avstrijska policiju in si ovohali že vse priprave z« 
labor v Zuvrču, tako da »je b i l o . . . to lepe nade dete zadušeno še pred 
spočetjem«, nas tu ne zanima, marveč samo okolnost, da je pobudnik 
/.uvrčkegn tabora postavljal na dnevni red razpravljanje o »bližanju v 
knjigi« in o »zjedinjenju v kratkem« — prav tako »v knjigi«. 

Ko je Raič v neohranjenem pismu Gregoriču postavil na dnevni red 
takšno zedinjenje, je obudil v njem spomin na njegov spor v krogu 
slovenskih študentov na Dunaju osem let prej, ko je bil nastopil za 
jezikovno-književno in narodnostno pripojitev k Hrvatom, čemur pa so 
se Jurčič in drugi, ki so imeli na svoji strani domala vse rojake, ugo
varjali. Spomniti se moramo, tla je — po Levčevem konceptu govora z 
dne 20. niujia 1868 — v debati v »Jugu« o vprašanju, »kako bi se posebno 
glede nu Slovence dospelo do enega knjižnega jezika na jugu«, bilo 
slišati mnenje, da »naj Slovenci puste slovenski jezik, vse znanstvene 
knjige naj se pišejo v hrvaščini in k večjemu kaka knjižica za kmetavsu 
nuj se napiše v slovenščini«; Leveč se je zgrozil: »Pameten človek res 
skoro ne ve, kaj bi odgovoril na to pretenzijo, posebno, ako pomisli, d» 
so nekuteri izmed Slovencev samih stavili ta predlog.«" Med temi ^ne
katerimi izmed Slovencev sumih« moramo domnevati ravno Gregoriča. 
Zapisnik o seji »Juga« dne 6. maja 1868 pravi: »G. Jurčič i još drugi 
članovi raspravljahu pitanje: J m a d u li Slovenci poprimiti jezik hrvat
ski za znanstvenu literaturu ili ne?' u kojem se pitanju razdieliše na 

»* Slovenski Nardd št. 87 z dne 13. aprila 18?b. 
» Prijatelj IV, str. 46. 
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dve strani!.«1*8 Zdi se, du je Gregorio mem lot .pozneje nekako obžaloval, 
du je bil takrut popustil Jurčiču in večini. Ni videti, da bi se bil Grego
rio še kuj ločeval v tem vprašanju od večinskega »kranjskega« kroga 
potem, ko je svoje ilirstvo spričo odpora in argumentov Jurčiča in večine 
umaknil. Nič ne kaže, da bi se bil v »Jugu« še kdaj desolidariziral s 
splošnim slovenskim ugovarjanjem težnjam po pohrvatenju Slovencev. 
Sopodpisal je poziv za prvi slovenski študentski shod dne 14. avgusta 
1868, kjer so ga izvolili v pripravljalni odbor društva »Slovenska omla
dinu« skupaj s Tomšičem, Jurčičem, Celestinom in Levcem.58 V svojih 
dveh člankih v praški »Politik« leta 1870 se Gregorič tudi ni zavzel 
za jezikovno-književno zedinjenje — le namignil je, da so nekateri 
Slovenci zanj, sicer pa je sledil Jurčičevi argumentaciji za politično 
zedinjenje. Zdaj —- leta 1875 — pa je Gregorio prav čudno prehajal od 
političnega zedinjenja h književnemu: začelo naj bi se pri zagrebškem 
vseučilišču, kjer naj bi se pojuvili poleg hrvaških in srbskih profesorjev 
tudi še slovenski in kjer naj bi jim bilo dopuščeno uvrščati v srbohrva
ščino, kar ima slovenščina »dobrega« ali celo »izvrstnega«! S to mislijo 
pač ni ničesar prispevni k »crtežu za zuvrčki tabor« ali k Raičevi za
misli skupne manifestacije slovensko-hrvaške enotnosti, premaknjene s 
političnega področja nu književno zaradi tega, ker politično zedinjenje 
ni bilo dosegljivo. 

2. Kako pa bi bil Božidar Raič na zavrčkeni taboru razvijal zamisel 
»bližanja v knjigi«, lahko spoznamo iz njegovih izvajanj na veliki 
Vrazovi »svečanosti« v Cerovcu dne 8. septembra 1880, ki je bila prav 
tuko hrvnško-slovensku, kakor naj bi bil tabor v Dobravi pri Zavrču slo-
vensko-hrvaški, in na kateri je Raič takole razvijal svoj skrčeni 
ilirski program: »Pred kratkim zložili so se brez kakega prigovora 
porabni | ? | rodoljubi in pisatelji slovenski v Ljubljani: da Slovenci 
mahoma sprejmemo srbskohrvatski jezik . . . kot književni jezik za stro
go znanstvene stvari, ker tako odpira se nam večje občinstvo in širša 
domovina. Mili mi istokrvni južni sosedje in bratje! To bratsko vezilo 
poblaščen sem vam izročiti pri tej prekrasnej narodnej svečanosti. . . 
| Tako| bodi ogelni kamen položen jugoslovanske j knjigi vzajemnici za 
znanost.«"0 V posebnem pripisu je Raič pojusuil. da je mislil na takšne 
primere, »kader naši slovenski profesorji in drugi učenjaki dospejo s 
pisuteljstvom d o t l e . . . |da | počine jo v švubščini razkrivati razne mo
drosti* in tako »svojim tlačiteljem . . . knjigo množiti«, namesto da »bi 
se rajši obernoli na jug in pisali v hrvaščini«. 

O odločitvi »pornbnih rodoljubov in pisateljev slovenskih v Ljub
ljani« za sprejem srbohrvaščine v znanosti mi niso znani drugi podatki 
kakor le dve deklaraciji v tem smislu, objavljeni v »Slovenskem Na
rodu« med julijem 1875 in januarjem 1876. Prva izjava je iz časa, ko je 
Raič začel pripravljati tabor v Dobravi pri Zavrču, in obstoji iz nekega 
sporočila in iz dodane omejitve: »Literarni naš veteran g. Trstenjak 

•" l'rijutclj IV, sir. 44. 
« Piiijuteij IV. št. 2-> -27. 41, ">"> w 58. 
ou Slovonskii Nii'i-oil šl. 2>4 /. (Lue 12. oktobru 1880; 
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IUI ....ali. kakor se nam poroča, svoje prihodnje spise v hrvaščini izdati. 
V strogo znanstvenih rečeh pnč treba zedinjenja s Hrvati.«" To omeji-
U:v je seveda pripisal »Narodov« urednik Josip Jurčič, sporočilo pa je 
prišlo od nekega Trstcnjakovcga znanca, kar je Prijatelj prezrl, ko ga 
je uvedel z besedami, češ da je z njim »novo geslo vrgel v javnost stari 
llirec Davorin Trstenjak«."2 Drugo izjavo pa najdemo pol leta pozneje 
v dopisu iz Zagreba, napisanem pod vtisom vesti, da se je Fran Erjavec 
»iz družinskih razlogov« odpovedal ponujeni mu profesuri na zagrebški 
univerzi: »Naše vseučilišče nima sreče s slovenskimi profesorji . . . ni 
ne enega . . . En ni hotel sprejeti, drugi je bil valjda iz posebnih razlogov 
odbit, tretji je pa že imenovan svoj dekret zopet nazaj položil, gotovo 
tudi iz posebnih okolnosti. Posebne okolnosti, da! Kdo bi v njih tajnost 
znviril. — . . . T o je vsekakor obžalovati. V pismu, s katerim je Stross-
iiiuyer jugoslovansko akademijo utemeljil, ki je mati našega vseučilišča, 
je naravnost željo izrekel, naj se ,prijc svega braća Slovenci' v delokrog 
.hrvatskega znanstvenega rada' potegnejo. Pa kakor na vseučilišču po
grešamo tudi v akademiji, ki že dosta dolgo obstoji, slovenskih sodelav
cev. Tudi to so valjda posebne okolnosti tako nanesle. Slovenci so že 
večkrat rekli, da so priprav|l je]ni v svojih znanstvenih spisih hrvatski 
jezik kot književni sprejeti, kar bi gotovo v veliko obojno korist bilo. 
Žalostno je, da se je od strani Hrvatov ta ponudba do sedaj celo igno
rirala. — Slovenci in Hrvati trebamo drug druzega ne samo na znan
stvenem, nego tudi na političnem polji. Mej Hrvati in Srbi ne bo ni
koli | ! | ali k večjem po izumrtji vsaj treh zarodov, edinstva. Kdaj koli 
so se Hrvati Srbom bližali, zmirom so bili od njih nazaj sunjeni. in 
Hrvati sigurno ne bodo nobenega poskusa več naredili. Z Magjari valjda 
tudi ne bodo na veke iz jedne sklede jedli. Ostanejo jim samo še Slo
venci. Ti so pa že tolikokrat svoje simpatije in svojo solidarnost s Hrvati 
izrekli, da bi greh bilo, če bi Hrvati te simpatije od sebe rinili.«63 

Pač moramo predvsem okolnosti, da noben slovenski znanstvenik ni 
prišel na akademijo in univerzo v Zagrebu, pripisati posledico, da se 
zamisel o sprejemu srbohrvaščine za slovenske »strogo znanstvene reči« 
ni v nobenemu primeru oživotvorila in je Raičevo »bratsko vezilo« ostalo 
čisto prazna deklaracija! »Slovenski Narod« ga je celo — takoj po 
Vrazovem slavju in še pred objavo Raičevega »veziln« — izrecno zavrnil 
v članku-dopisu »Po Kopitarjevej in Vrazovej svečanosti«, ki ga je pri
nesel na uvodnem mestu, in potem ni pripustil nasprotne polemike. Pisec 
s psevdonimom Pavlovski04 je menil, da po dosedanji poti Slovenci »pri
demo naposled do čistega domačega pisemstvenega jezika; ako pesniki 
nasi spisujejo dela, Preširna in drugih slovenskih njega naslednikov 
vredna, dobomo svoje narodno, čisto in vredno pesništvo: ako sploh 
obdelumo. [- razvijemo] svojo literaturo v vseh mogočih strokah do 

«l Slovanski Narod šl. P5t '/. «Ime 7. julija 1875. 
«' Prijutelj IV. str. 4HI. 
»a Slovanski Narod št. 9 z dne 13. januarja 1876. 
o* Naj tu sarmo nakazam donunevo, da se je v tem primeru utegnil pod

pisati kot 1'aivlovskii - Pavel Tumnor. ki je nato v letu 1881 vsestransko 
ulumeljil tukSno stališče (v tem ekskur/.u soguim le do leta 1880). 
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visoke popolnosti, pridobimo si mnogo znanja in napredujemo kot vse
stransko izobražen imrod z lanino narodno veljavnostjo«. Ce bi pa »vzeli 
drug pismen jezik za višje izobraževanje«, potem »bi bil ves naš do-
slejni trud zastojiHsk«. Pi«^: je rojakom svetoval, naj bi ustanovili »kako 
krepko glasilo za slovensko znanost«M a in »spoznavali literature drugih 
narodov, posebno slovanskih«, učili pa se zlasti ruščine in »z enako 
ljubeznijo negovali ne sumo hrvatski, ampak tudi druge slovanske jezike 
z vsem, kar imajo vrednega«. Menil je: »Tako si najbolj ukrepimo bo
dočnost. To je naravni pot; po protinaravnih brez nevarnosti ali pogube 
nobeden narod kot tak ne pride naprej«, in zaključil: »Iz navdušenja, 
katero je slovenska srca vnemalo pri ravno minulih svečanostih, po 
mojem mnenji jedino izhaja ta nauk: Delajmo kot Slovenci in kot Slo
vani naprej,^ kakor do sedaj, samo da s pomnoženimi močmi!«8 5 Naj 
nuvedem tu še bržčas Haderlapovo izjavo v nekem uvodniku »Slovenca* 
dobro leto prej v polemiki o tem, ali je umestno zahtevati slovensko 
vseučilišče v Ljubljani: »Do zdaj smo videli, da so vse sanje o literarnem 
/druženji Slovanov, o splošnem slovanskem ali o splošnem jugoslovan
skem^ jeziku le prazne fraze ostale: nam niso koristili niti češki, niti 
hrvaški, niti ruski napredki v literaturi, ampak mi smo v literaturi 
in politiki Je toliko napredovali, kolikor smo si sami pomagali, kolikor 
smo si sumi ustvarili literal ure in politične zavesti.«« 

Enako stališče, kakršno sla zastopala v letih 1879 in 1880 oba osred
nja slovenska časnika, je malo prej razglasila tudi osrednja slovensku 
reviju »Zvon«, kjer je Stritar s preprosto argumentacijo zavrnil »po
gubne« nasvete, naj bi opustili slovenščino.07 

Prav nič ni videti, da bi se bila slovenska javnost pet let prej nagi
bu lo k drugačnemu stališču in da bi bil Jurčič takrat opisal članke o po
trebi zedinjenjtt« v drugem smislu, kakor jih je pisal še pet let prej v 
'Slovenski Narod«. To mladoslovcnsko glasilo je ostalo zvesto politične
mu jugoslovanstvu, ko je npr. ravno na dan Cregoričevega odgovora Rai-
ču, dne 9. julija 1875, v - domnevno Zarnikovem — dopisu »Od hrvatske 
meje« pisalo docela skladno z Jurčičevim pisanjem jeseni leta 1870, »da 
je slovenski narod brezpogojno in brezizjemno za zedinjenje s hrvatski
mi bruti, mukar bi to zedinjenje tudi preko Budim-Pešte šlo! Naš narod 
posebno v tem zedinjenji vidi jednoga najglavnejših pogojev in poroštev 
svojega obs tanka. . . Sicer pa mislimo, da se zedinjenje Slovencev s 
Hrvati ne bi dalo lahko potem Budim-Pešte izvesti . . . Če pa hrvatska 
narodna stranka d e n e s . . . posredovanje mej Slovenci in Magjari pre
vzame, dobro! Slovenske simpatije bodo se spet k njej obrnile; dokler 

" " Ta iiusvvt ni hil nov, kajti o njom sta razpravljala tri do štiri leta 
p r e j , — Ја11ив"\|а 18"" m fcJ)niurja 1878 — (KU zaipovrstna občna« z'bora Slo
vanske Matice, in s-uor na .pobudo - Božklara llui<"a. ki potemtakem takrat 
-- SN4l;i mati svojim •nugtoom v letih 1875-1876 k .bMžanju v knjiei« in 
bratskim vwiloin« v letu 1880 - m mislil na slovensko znanstveno pisanje 

v hrvusûin 1! r J 

•* Slovtuiski Narod št. 211 z dne 15. septembra 1880 
" Movane*: št. 109 z dne 2. oktobra 1879. 
" Zvon 1878. str. 584 (navede« tudd v Prijatelju IV, str. 495—4%). 
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pa Slovenci ite homo nič videli, kar bi nas s h r v a t s k o n a r o d n o s t r a n k o 
v dotik dovelo, ostanejo naše s impat i je v taboru | M a k a n č c v e | h r v a t s k e 
narodne opozicije, ki v svojem p r o g r a m u tudi nas objema.« 6 8 

"5. V e n d a r p a ne smem tu prezret i tistega dopi sn ika »Slovenskega 
N a r o d a « , čigar pisanje je moglo v Grégorien zbudit i vtis. k a k o r d a bi se 
bil Jurč ič zato, ker ga je objavljal, o d m a k n i l od n e k d a n j e g a stališča. 
G r e za dopi sn ika iz vrst d u n a j s k i h š tudentov, ki mu je Jurč ič res 
večkrat pogledal skozi prs te, ko je silil v jezikovno-književno jugoslo-
vuustvo in celo slovanstvo. p a č zaradi tega. ker je njegovo izredno tem
p e r a m e n t n o in obilno dopisovanje z a r a d i bodr i lne vrednost i in mnogih 
tehtnih ni isti visoko cenil. Ta dopisnik se je ravno v času p r e d Gregori-
čevim pismom Haiču v nekaj dopis ih razvnemal zoper večino v dunajski 

Sloveniji«, ki se ni hotela s tr injat i s književno-jezikovnim jugoslovan-
stvoni iu ki jo je z a r a d i tega označeval kot »separatist ično« t e r ji očital, 
tla goji p r e t i r a n »kranjski« ponos (samo v tem, ne p a t u d i v drugem, 
ga je p o d p r l Jurč ič z odobri Ino uredniško opombo v oklepaju) . Tega 
pisca kl jub anonimnost i njegovih dopisov ni bilo težavno odkri t i , ker 
je iz ohranjenega sejnega zap i sn ika »Slovenije« 6 9 razvidno, k d o je p r a v 
tako osamljeno k a k o r t r d o v r a t n o zastopal t a k š n o stališče v druš tvu, in 
ker ga izdajajo tudi značilnosti njegovega sloga. G r e za Kar la Slanca, 
ki je nekaj časa k a r p o vrsti dajal v d r u š t v u jugoslovanske p o b u d e . 
Tako je na sestanku 24. decembra 1874 predloži l , naj bi se »Slovcnijani -

odzvali vabilu d r u š t v a »Velebit« iu prebil i božični večer s k u p a j s hrva
škimi tovar i š i : predlog »ni našel zadostne podpore«, vendar p a se je po 
zakl jučku slovenskega večera »lepo število Slovencev napot i lo med svoje 
južne brati 1«. Na ses tanku 2. maja 1874 p a je p r i utemel jevanju tesnej
šega sodelovanja med jugoslovanskimi š tudentsk imi druš tv i »skušal do
kazali« • po zupisniku — »da barbnričen n a r o d [tj. k u l t u r n o ne t a k o 
razvit, kakor sta nanj naval jujoča naroda s severa in z zahoda) , k a k o r 
je slovenski, nima prihodnost i , ako ne popust i svojega jezika in se združi 
.s Srbi in Hrvat i« . To dokazovanje je izzvalo — I v a n a Tavčar ja , da je 
Slanca »v občno zadovoljnost in s k r e p k i m i besedami zavračal ter p red
lagal prehod na dnevni red. kar se je tudi zgodilo«. K temu zapisniku 
je Slane na naslednjem sestanku p r i p o m n i l , »da njegove besede v njem 

, s Slovenski Narod št. 15> /. dne 9. julija 1K75 (iiaveA'n v politiònozgodo-
v.inskili opomba li k Prijatelja IV. str. 658—65'J|. 

'* Sejiiii zapi s ini k >Slovenijo v rokopisnem oddelka Narodne in irniver-
/i ieine kiijtii/ivtiv v Ljubljani i. Nuj se ;>|х»/опчп. da jo Karel Shine že kot 
novince na seji Siovenijet dne -J. unirci ÎN72 zagovarja! ustanovuiev vscslo-
vanskegu studentskoga društva uti DiMiuju in da inu lahko 'pripišemo že 
prejšnji dopis »SlovenskeiiiHi N u rodu« (št. П z dine I. februarja 1872) za zdru
žitev slovanskih študentov v društvo, ki bi pomagalo odpravljati jeziióne 
rti/like^ s poukom »ruskega, od mnogiili odličniih Slovanov za ukupni jezik 
nusvHovuncga jeziku«, iu posebej zu /družitev jugoslovanskih študentov 
v društvo üu bližje »vsestransko spoznavanje mod seboj«. Tu dopis je zavrnil 
i/ ostare gardes v »Slovoiiijii* SU-fuin Širok v *Soču (št. 9 z dne 2. inarca 1872); 
o/iiaičil je >lupo misel o osmovii slovanskega akadeimičnega društva« za ine-
i/pdj'i\(u, mladomu dopisniku. . . ki nekaj mesecev na Dunaju živi', pa 
odrekal zadostno роишиије študentskih ruizmcr. м1а bi mogel o njih v javne 
liste |*oroènti.i. 
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nimajo ravno istega pomena, kakor so ga imele v govoru, in da ga je 
g. lavčar sicer zavračal, a ne zavrnil«; vendar »premembe v zapisniku 
m želel nobene«. Dne 19. decembra 1874 je spet predložil, naj bi »Slo
venija^ skušala prirediti skupno praznovanje božičnega večera s Hrvati 
m Srbi, a proti njeiriu je Fran Detela »želel čisto slovensko zabavo s 
pomočjo slovenskih pevcev«; sestanek je sklenil, da društvo vsaj oficîal-
no ne povabi nečlanov. 

Slančevo zamišljeno jugoslovanstvo pa je zadevalo na še hujše te
žave zaradi takratnega sovražnega nasprotovanja med Hrvati in Srbi. 
Svojemu razočaranju je dal duška v enem zgodnjih dunajskih dopisov 
takole: »Pil k [bil| pred nekaj leti strup na to, da je dejansko zedinjenje 
jugoslovanskih dijakov na vseučiliščih najložja stvar na sve tu . . . [A] 
naj me ne vem kdo ubije, če še kedaj grem h kakemu komerzu, ki ga 
napravi kako jugoslovansko dijaško društvo, povabeče kot goste druge 
brate jugoslovanske dijake! Joj, to ti je v takem zborovanji zvonenja 
o braci, o vzajemnih težnjah. ,če vince zlato v kozarcih se smeje", in kak 
proklet napuh zopet, kadar kdo omenja svoj narodič! Slovenija 
moderna Grecija - otok bleski kinč nebeški - Hrvatska in Hrvatska 
m se enkrat Hrvatska — in srbsko junaštvo in srbski sokolovi — in mi 
Sloveuci smo kulturonosci v zapad — ne, mi Hrvatje smo — ne, mi 
Srbim — naše vseučilišče — Zagreb je centrum jugoslovanstva — ne, 
Beograd — prokleto ne. |se oglasi) zopet kristalizirani Slovenec, katere
mu je ta lastnost, da v slabi volji kar na dnevni red hodi čez vprašanje 
jugoslovanstva, ki včasih kaže, da abecede narodnostnega vprašanja ne 
ve. kateremu včasih kaka beseda uide, ki loči Štajerca od Kranjca itd. 
— prokleto ne, zavpije ta Slovenec Kranjec, ,bela' Ljubljana bode enkrat, 
celemu svetu zapovedovala. — To vse dobra fizična konstitucija še pre
nese, uli videti npr. hrvatskega, dalmatinskega dijaka držati se v poseb
nih društvecih; videti, da hrvatski dijak srbskega (in narobe) sovraži 
skoro na nož; videti, da možgani Hrvatov in Srbov niso toliko močni, 
da bi I se rešili) podedovanih predsodkov različne ,vere\ proti kateri je 
čisto indiferenten, in druzih kultiviranemu človeku prav neumnih lapa-
lij. podedovanega, v mlajših letih nasrkanega neumnega mejusobnega 
sovraštva; videti, da domovinska ljubezen v prsih mnogih teh dijakov 
nema toliko moči, da bi par streljajev oddaljenega brata objemala; vi
deti in se prepričati, du se jugoslovanski dijak na vseučiliščih 19. sto-
1'tju . . . ne razločuje od preprostega kmeta, bogme to prenašati mirno, 

|za to) treba močnih žil in živcev.«'«) Z njegovega integralnega — jugo
slovanskega in slovanskega - izhodišča je bila »Slovenija« Slancu -
v enem naslednjih njegovih dopisov — »pravi mikrokozmos slovanske 
nesloge«. Ko je obsojal deželni separatizem, mu je pritegnil tudi »Ur.«, 

j . Jurčič: >V njej slišiš včasih naglaševati Kranjca (Pač sila vam je! 
Ur.) prav glasno«; veselje je imel le s takšnimi »slovenskimi dijaki, ki 
bi se kar nič ne žalostili, ko bi npr. Slovenec denes uže hrvatski govoril 
11|, ki so |res) Jugoslovani, ki bi se raje denes kakor jutri z druzimi 

U ^ n l l P 0 ^ " DimVa P«] naslovom »Jugoslovanska dtfeja in naši vseuöi-l'isčnikiK, blovemski Narod St. 57 z dne 11. marca 1875. 
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jugoslovanskimi di jaki v eno druš tvo zcdinili«, in ki se j im »perhoresci-
ranje vsega, k a r ni .gorenjskega', studi«. 7 1 

T a k š n o bran je je p a č l a h k o obudi lo v Gregor iču spomin na n e k d a 
nji njegov novoilirizem iz časov duna j skega »Juga«, toda ni p r a v nič 
pr iča lo o kaki spremenjeni orientaci j i lista, v k a t e r e m je izhaja lo; bilo 
je le posebna »licentia« tega sicer t a k o razbor i tega dopisnika, ki mu je 
nekaj let n a t o Jurč ič celo dopust i l n e k a k š n o obžalovanje, d a je »velikan 
Prešeren svoje umotvore v s lovenskem in ne v ruskem, bodočem l i terar
nem slovunskem jez iku p isa l« ! 7 2 Ko se je t a k o p o logiki svoje a r g u m e n 
tacije pognal še v s lovansko skrajnost, se je k o n č n o tudi S lane »vrnil« 
nu d o m a č a slovenska tla, ki j ih pr i vsem svojem »uhajanju« n i k d a r ni 
p r a k t i č n o z a p u s t i l ! 

4. Nemara še boljši upogled v težave jugoslovanskega zbl iževanja 
med š tudent i jugoslovanskih nurodov na avstr i j skih univerzah v t istem 
času odpi ra jo neki graški dopisi s polemičnim odzivom nekega fi lopra-
vušu v »Slovenskem Narodu« v letu 1876. P r a v obširno se je lotil nek i do
pisnik razmerja med H r v a t i , Srbi in Slovenci ali »različnih pojmov 
o ideji jugoslovanstva« na temelju spoznavanja nazorov »mladih H r v a 
tov in Srbov« v njihovih š t u d e n t s k i h d r u š t v i h v G r a d c u »Hrvatski« in 
»Srbadiji«. V obeh d r u š t v i h so Slovence pr i jazno spre jemal i kot b r a t e 
in tudi malo p r e j ustanovl jeno slovensko š tudentsko d r u š t v o »Triglavx 
je člune obeh b r a t s k i h društev nuj topleje spre jemalo v svoji sredi. A k a j 
so Slovencem govorili H r v a t i ? »Vi Slovenci vidite, k a k o mal i n a r o d da 
ste. d a se na n i k a k o v nučin sami rešit i ne morete — d a ni t i svoje l itera
t u r e ne morete sami razvit i . Mi H r v a t i i m a m o svojo vlado, i m a m o litera
turo in vse -•- torej postani te vi H r v a t i — saj to ste že istinito, jerbo 
vi niste ničesar druzega kot .p laninski H r v a t i ' in se malo, in to le v 
d ia lektu od nas razl ikujete. Spre jmite tore j naš hrvatsk i jezik kot knji
ževni jezik in ste potem popolnem Hrvati .« T u d i kot gostje na zboru 
^Triglavu« — je poročal dopisnik — so nuni tuko »svoj jezik ponujal i«. 
N a t o je izrazil kot »skoraj gotovo« domnevo, d a H r v a t i »hočejo, d a tudi 
Srbi svoje ime pust i jo in se v H r v a t e prekrs t i jo, k a k o r d a t u d i svoj 
jezik h r v a t s k i imenujejo«. T a k o mislijo »jugoslovansko v p r a š a n j e rešiti«, 
da svoje »ime na vse s t rani ruzširijo«, t a k o »sanjarijo o .velikej H r v a t 
ski'«. Todu ravno »ta negacija Srbov in Slovencev je, koja Srbe H r v a t o m 
tako sovražne dela«, ka j t i »Srbi pravi jo, d a se ne morejo n i k d a r s H r v a t i 

» Sloretuski Nttsrod št. 150 z dine 11. julrija 1875. 
7 2 V članku »Slovenstvo iin njegovo časapistvo II.«, Slovenski Narod st. 

229 / dne ">. oktobra 187«. Prav verjetno je danel Fratn Detela pred očmi to 
Mamici) ipisainje in hkruti njegovo iprejsnje izavizeimainje za jugoslovansko 
knjii'it-viiojeraikoviiio «sdii njen j e. ko je karikiral slovenskega novoilirca sedem
desetih let v humoreski »MisM g. Joremtije Tožnika v Dolgi vasi«, objavljeni 
v i'/vuiiiu letu 1879 (čin ponatisnjeni v Detelovem »Zbrainem dehi« I, str. 23—46. 
katerega uwthuk je dokazal — mu str. 44^-^.51 — du je humoreska Detelova, 
ne p« Stri tur jeva aH koga tretjega); vendar moram omiejiiti to domnevo saimo 
«a Jeremijev o hvalisanje — največjega slovenskega ipesmika Modroslava Mo-
tovtilea, ki »je pisal v hrvaškem jeaiku. Prešeren ipa samo v slovenskem« itd. 
— na str. •51—34 — kajti Slanca m mogoče imeti tuidi za nositelja drugih 
tam kari ki ratnih na*orov. 
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zjcdiniti. dokler jim oni njihovoga narodnega imena in s tem njihove 
pravoslavne vere ne garantirajo«, iu »da jedino federalizem nas more 
/jed ini t i. da vsak svoje običaje in vero obdržimo, da naj ostane Hrvat 
to. kar je: Hrvat. Slovenec: — Slovenec in Srb — Srb«, le »skupno bi proti 
našim neprijateljem se vedno bojevali, vezali bi naj nas le skupni inte
resi in skupno ime: Jugoslovani!« Dopisnik se je pridružil temu sta
lišču: »Moje in tudi več družili mnenje je ravno isto! Zakaj bi se baš 
jeden brat tako šopiril, da bi morali vsi drugi vse svoje interese kakor 
tudi svoje ime zaradi jednega na stran v reč i? . . . Z združenimi močmi 
podpirajmo drug dritzega. bodimo pravi prijatelji, resnični bratje!« 
končno je ta trezni dopisnik označil razlike med slovenskim in srbsko-
hrvatskim jezikom za »tako male, da nas nikakor v razumenji motiti ne 
morejo«, in je menil, »da se slovenski jezik vedno bolj bliža srbsko-
hrvatskemu, da ga sedaj vsak Srb in vsak Hrvat popolnem razume, kar 
še pred kaciini 15 ali 20 leti ni bilo«. Če pa je razvoj potekal tako. 
potem »pustimo torej to naturi, da nam ona sama jezike razvije, nas 
vedno bližje pripelje, mejtem ko si v naravi nikacega skoka misliti ne 
moremo«. Dopisnik je zavrnil tudi vsakršno »ustvarjanje kake meša
nice« kot »še bolj neumno«, a je vendar vzkliknil: »Verujte mi! — 
preden bodemo pisali 1900. imeli bodemo jeden skupen jezik za našo 
jugoslovansko literaturo.« Zaključil pa je z edino realno smernico: »Za 
zdaj pa pridno delajmo za razširjenje svoje knjige mej svoje ljudstvo.«73 

Dva tedna po izidu tega dopisa je prišlo do nekakšnega — blage
ga — slovensko-lirvaškega incidenta na slavnostnem komerzu društva 
> Hrvatske« dne 7. marca 1876, ki so se ga udeležili korporativno člani 
* Triglava« in tudi nekaj starejših slovenskih javnih delavcev (profesor 
dr. Gregor Krek, dr. Benjamin lpavec, dr. Ferdo Dominkuš in dr. Fran 
Hadoj74). a posebej tudi pevski zbor tako imenovanega »slovanskega 
pevskega društva«. Ko naj bi bil ta zbor nastopil, se je predsednik »za
govoril« tako, da je pozval k nastopu »hrvatsko« namesto »slovansko 
pevsko društvo«. To je — umljivo — obsedelo, dokler predsednik poziva 
ni popravil. Graški dopisnik »Naroda« je izrazil — pač vipoštevno — 
domnevo, »da je bilo krivo te pomote preveliko sanjarstvo ,o velikej 
Hrvatski', koja se je skoro v vseh telegramih naglaševala, katerih so 
dobili okolo dvajset,« in je menil, da »mora tudi opomniti, da celi večer 
niti besedice ni čul o .slovanstvu'«, k čemer se mu ni videlo potrebno 
pristavljati komentarja, češ da so ga »Narodovi« bralci našli že v nje
govih prejšnjih graških dopisih. Končno je še pripomnil: »Srba ni bilo 
uiti jednega pri slovesnosti: tako daleč sega sovraštvo mej Srbi in 
Hrvati! Bilo je pač mnogo Italijanov in Magjarov; tudi Nemcev je bilo 
nekaj.«73 

Spet sta pretekla dobra dva tedna od objave tega dopisa in »Slo
venski Narod« je prinesel precej razdražen ugovor slovenskega simpa-

" Slovenski Narod št. M> z dn-e 19. februarja 1876. 
74 Naj omenim. <la v zadnjom snopiòn Slovenskega biografskega leksi

konu manjka sestavek o tom slovenskem politiku prebutme döbe. 
75 Slovenski Narod št. 59 '/ date 12. marca 1876. 
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tizerja prtivaäcv, ki se je podpisal le z začetnicama F. V. in je bržčas, 
sam zapisal nad svoj dopis rubriko »Poslano«; v prav tej rubriki je 
namreč devet tednov prej 7 9 — F. Veršec kot tajnik novo ustanovljenega 
društva »Triglav« zavračal navedbo v nekem prejšnjem dopisu, češ da 
graški Slovenci pravzaprav nimajo društva, čeravno je pravila namest-
ništvo že potrdilo, in nepotrebne nasvete, da naj bi bil izvoljeni odbor 
bolj marljiv, da ne bi društvo še pred porodom umrlo. Zdaj pa se je po 
poudarku, da ga je že >nekaj dopisov iz Gradca iznenadilo«, spravil 
nad dopis s poročilom o komerzu »Hrvatske«. Najprej mu je oponesel, 
»da bi se spodobilo, ako on [kotj Slovenec že slabe in njemu neugodne 
točke omenja, da tudi kot objektiven sodeč stvari opomni, ki so se od 
naše slovenske strani Hrvatom nasproti kazale neugodne«, a »ker le o 
.hrvatskih' napakah v tonu za javnost nepriličnem govori«, je treba 
»omenjenemu dopisu nekaj dodati«. Prizadel ga je vtis dopisa, češ »bil 
je zadovoljen Magjar, Nemec in Italijan, zagrizeni slovenstvu vobče 
protivni elementi; a za te, Slovence moj, ni bilo čuti celi večer niti 
besedice o .slovenstvu'«. Po njegovi sodbi se je predsedništvo tokrat 
»kakor pri vsaki še letošnji priliki« do Slovencev »povsem pravično 
obnašalo« in je kazalo, »da mu je tudi Slovenec na srcu« in »da gu 
pozdravlja« navdušeno kot »svojega dobrega najožjega brata«. Zmotno 
zamenjavo »hrvatsko« za »slovansko« je označil kot »nepremišljen po-
grešek«. ki ga je predsednik »precej popravil in opravičil«; pri tem je 
opozoril, da je »slovansko pevsko društvo de facto vse prej kakor vse-
slovnnsko«, iz nadaljnjega pa razvidimo, da so se v njem zbirali sami 
— Slovenci! Nato je nadaljeval: »Ta tedaj nedolžni pogrešek je naše 
takozvane vseslovenske Slovence tako silno razžalil. da so po svršetku 
pevskega komada popjistili mesta in celo kolono prazno ostavili, kakor 
da bi jih bila epidemija pobrala. Vse prošnje in povpraševanja po 
vzrokih niso nič pomagala, naša slovenska aristokracija je sklenila, ergo 
tudi odšla, kapelnika še soboj potegnila in tako Hrvatom tudi slovansko 
pevsko društvo odgnala.« Tu reakcija je bila v očeh F. V. skozi in skozi 
neopravičena, da je v nadaljnjem obsojanju presegel vsako mero: »Reči 
moram, da Slovenec z večjim veseljem pod nemško mizo kosti gloje 
kakor z bratom na levici obed deli. Čas vladanja za Slovence, mislim, 
nikdar priti ne more. — Rekel ne bi besedice, da je Slovenec tukajšnji 
v resnici Slovenec; on bi rad vse figurirah Vseslovan je tako primo 
loko, zraven naravno tudi jugoslovanski pucifikator, dela tedaj ,iz svoje 
iniciative lepo doneče' .vseslovensko' društvo, nosi v vsakem kotu .vza
jemnost' itd., pri drugej priliki je pa tudi hud jugoslovanski federalist. 

Slovenec, pusti ti .hrvutsko-srbsko' mržnjo, ti dve koleni si bosta že 
sumu. če ne prej, |pn | v času sile, |roke| podala, su j uvidita oba, da ima 
vsako nekaj napačnega; čudežev pu .Slos (•"<•<• delati ne more, bolje 
in vse. kar moreš, storiš, ako sam sebe ljubiš, ako se ne deliš v različna 
tabora, ako Slovencu najprvemu svojemu bratu ne .bljuješ' brez vzroka 
v obraz in ako ga v svojej gorenjskej arogantnosti ne pitaš |zj ,gumpci' 
in z drugimi še lepšimi epiteti: vedi dobro, da ni vsem dano .izobraženi' 

'" Slovtinski Niupoil št. 16 z dne 21. januarja 10Г6. 
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hiti. — To Ihudil 1ednj naša prva dolžnost, dokler smo mu v resnici 
.verni bratje*. <lu ga hočemo v sili podpirati, da hočemo za naprej vse 
naše moči uporabiti za zidanje večega narodnega doma z domačini 
ognjiščem in ne bežimo, če nam krepkejši naš brat Hrvat odgovarja: 
le pridi, sprejet bodeš dobro, naša hiša bo velika in prostorna, gibali se 
bomo lahko po domače. — Kdor pa od Nemčije več pričakuje kakor 
od Hrvatov v prvej vrsti in Slovanov dalje v obče, naj pa stopa |zj 
mirnim korakom naprej v svojih idejah še nekaj časa, saj Nemci tako 
dandenes neizmerno marljivo delajo, tudi se ne sramujejo ravno preveč 
svojih misli očitno izraziti. — Hrvate pn vas, naše brate, prosimene 
zamerite te nase pregrehe, ki je bila povsem nemotivirana. — Bog živi 
Slovenca in poleg njega v prvej vrsti nam brata Hrvata!« 7 7 

Iz te polemične praske, ki se potem ni nadaljevala, razvidimo, kako 
je naraščajoči pravaški val takrat nekoliko kalil slovensko-hrvaške od
nose — bodisi naravnost s planinskohrvaško teorijo o Slovencih ali pa 
posredno s tedaj še ne opuščenim vztrajanjem pri prvotnem pravaškom 
nevključevanju Hrvatov v slovenstvo. 

Ko bi bil vzel v rake razpravljanje dr. Aniona Breznika »O časni
karski slovenščini«.78 preden som oddal v nutis sprednji ekskurz in 
opravil njegovo prvo korekturo, ne bi bil tako zavrnil dr. Alojzija Gre
gor iča trditev iz srede leta 1875. češ da »Jurčič piše v .Slovenskem 
Narodu' članke o potrebi Ijezikovnoknjiževnega] zedimjenja«, ki jo je 
pet-šest let prej zavračal.7 9 marveč bi bil moral navesti tudi Jurčičeve 
izjave iz jeseni 1874 o slovene*;i »pripravljenosti s časom popustiti v 
vseh velikotterarniih stvareh svoje narečje in poprijeti se hrvatsko-
srbskegu jezika«8 0 ion tako priznati Jurčičeva omahovanja v tem po
gledu. Vendar bi bil pri tem bolj od Breznika upošteval Jurčičeve 
pridržke, kakor poudarek »K časom«, pristavek. da »preden nismo poli
tično zbližani, bode «udi jezikovno zedinjenje neizvršljivo ostalo«,81 

v zvezi s poznejšim opozorilom, da »politično zedinjenje s Hrvati sma
tramo le kot program bodočnosti«, ko zanj »niti pri nas niti pr i Hrvatih 
ni še praktičnih tal«.82 Pomen Jurčičevega in »Narodovega« nagnjenja 
iz jeseni 1874 k'»literarnomu zodinjenju« v neopredeljeni prihodnosti 
se je pri Brezniku le preveč raizrasel; sodim, da je v prerezu moja zože-
valnn 'interpretacija tudi ob upoštevanju tedanjega Jurčičevega omaho
vanja bolj sprejemljiva. 

" Slovenska N»pad št. 71 z dttie 29. marca 1876. T „ , . . , T ., 
'» Dom in $vel 1953. okrajšamo ponatisnjeno v- J. Šolarja izboru »Jezik 

iiaäih öasniikarjev in priipovethiiikov«. Cvetje iz domačih im tujih logov zv. 19. 
'» Spredaj str. 342 in 546. ,. 
*• Slovenski Nami št. 243 z dne 24. oktuibra 1874; cit. v Domu *n svetu 

1933. str. 260. 
*' Prav tam. 
"Slovenski Narod št. 258 z dne 11. novembra 1874. 
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F r a n c e K r e s a ! 

EKSPANZIJA MAUTNERJEVEGA TEKSTILNEGA KONCERNA 

NA SLOVENSKO 

Tekstilno industrijo, ki je nastajala pri nas v glavnem v drugi polo
vici 19. stoletja, je v veliki večini financiral tržaški kapital. Generali
zirajmo regionalno in imenujmo tržaški, predarlski. švicarski in angle
ški kapital »južni«, onega z Dunaja in s Češke pa »severni«. Z bežnim 
pregledom skozi daljše obdobje ugotovimo, da je vso drugo polovico 
19. stoletja na Slovenskem ckspnnziven »južni kapital« in »severnegar 
v tekstilni industriji skoraj ni čutiti. Ta ekspanzija pa se v prvem 
desetletju 20. stoletja ustavi in sledi združevanje s »severnim« kapita
lom, ki pa je mnogo večji in močnejši. To se zgodi po očitni krizi v tek
stilni industriji v tem obdobju. Neko krizo nakazuje že 1906. leta likvi
dacija ljubljanske tovarne, zmanjšanje kapitala in redukcija delnic 
družbe Cotonificio Triestino za Monfalcone, prisilna uprava v Litiji 1904 
in neizplačane dividende 1911. in 1912. leta v Ajdovščini in Monfalcone, 
kakor tudi pri Mautncrjevem koncernu. »Južni kapital« je postavljal 
nove tovarne sredi in v drugi polovici 19. toletja. zadnji dve tovarni 
in tudi največji, sta nastali sredi 80. let v Tržiču in Litiji. Po tem obdob
ju ni nastala nobena nova tovarna več. tja do 20-ili let, ko so v Jugosla
viji rasle tekstilne tovarne kot gobe po dežju. »Severni kapital« je naredil 
manj za razvoj tekstilne industrije na našem narodnostnem ozemlju kot 
vjužni«. »Severni« kapital je imel na severu že močno razvito in številno 
tekstilno industrijo vseh vrst. Koncentrirala se je predvsem na Češkem. 
\ Slezi j i. na Moravskem in v Avstriji okrog Dunaja.1 To industrijo je 
kapital tudi dalje razvijal in ob razpadu Avstro-Ogrske je bila že močno 
predimenzionirana, /aio pa je razvoj tekstilne industrije zaostajal na 
j turu in tudi v slovenskih deželah. 7.v obstoječe tovarne so se sicer mo
dernizirale in racionalizirale, tudi deloma razširjale, a nova tovarna 
'od leta 1886 ni nastala nobena več. 

Shematično smo omenjali doslej večkrat >južni< in »severni«: ka
pital. Sedaj pa naredimo prerez stanja tekstilne industrije na slovenskem 
ozemlju ob koncu 19. stoletja. Imamo tekstilne tovarne v Monfalcone. 
Monchi, Gorica, Ajdovščina, Tržič, Ljubljana. Litija in Prebold, ki so 
zaposlovale nekaj čez 1500 do 2000 delavcev. M Ljubljani je Anglež 
Moline ustanovil 18^7. leta mehanično predilnico in tkalnico, ki je za
čela delali 1838. leta. Leta 1862 je ljubljansko tekstilno tovarno prevzela 
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Iižaškn delniška družbu »C k. privilegirana predilnica in tkalnica (I. r. 
priv. filatura e tessitura di Lubiana, Trst) z osnovno glavnico 300.000 
goldinarjev, ki je bila razdeljena na 300 delnic po 1000 goldinarjev. Za
poslovala je približno isto število delavcev kot prej. V predilnici je 
delalo 105 moških in 96 žensk, v tkalnici pa 23 moških in 129 žensk. 
Družba je izplačala v 1901. in 1902. letu 12 «/o dividende, 1903 — 7 % 
in 1905. leta 6<Vo dividende. 1. 12. 1906 je občni zbor delničarjev sklenil 
likvidacijo tovarne. Likvidacija ni bila izvedena in izredni občni zbor 
je 27. januarja 1910 umaknil likvidacijo in sklenil nadaljevanje obra
tovanju."* 

V Ajdovščini je bila ustanovljena predilnica in tkalnica 1828. leta. 
Ustanovili so jo: Minerbi, K. C. Chiozza, Schnell-Griot in Marpurgo. 
Kasneje je prišla v roke tržaške družbe Società per azioni dell' I. R. 
priv. filatoio meccanico di Aidussina s sedežem v Trstu. Upravni svet 
družbe so sestavljali: Dr. Armin Brunner, Alfred Herzfeld, ing. Richard 
Brumier. Izidor Mautner, Arthur Huffier, dr. Ludvig Schùller, Carlo 
Zaccaria in ing. Richard v. Frigyessy. Delniški kapital se je zvišal od 
1,400.000 kron na 1,680.000 kron v 4.200 delnicah po 400 kron. 1907. leta 
pa so sklenili zvišati kapital na 2,000.000 kron in izdali nove delnice. 
Od 1901. do 1911. leta so izplačali 7,5; 7,75; 7,75; 8; 8,5; 9; 9,5: 9,75; 9.75; 
7,5 in 7,5% dividende. Za 1912 in 1913 pa dividende niso izplačali. Del
nice so v teh letih na tržaški borzi visoko kotirale, največ 850, najmanj 
650 kron na delnico nominalne vrednosti 400 kron.2 

Tovarno v Monfaleone je imela tržaška družba Cotonoficio Triesti
no. Ustanovljena je bila 1884. leta. Ta družba je bila v istih rokah kot 
prejšnja. Kapital je znašal 1,5 milij. kron v 1500 delnicah po 1000 kron. 
1906. leta je družba najbrž zašla v krizo, zato je občni zbor delničarjev 
28. 8. 1906 reduciral delnice za 200 kron in zmanjšal delniško glavnico 
na 1,200.000 kron. Od 1901 do 1902 so izplačali 4«/o dividendo, nato 2 leti 
1 0 % in dve leti 7 % dividendo. Medtem ko so v Ajdovščini izplačali 
1911. leta še visoko dividendo 7.5 °/o, je v tej tovarni niso več izplačali 
in tudi no v naslednjih lei ih. Tovarna je imela 41.000 vreten.3 

!'o<l graščino Prebold je na starem mlinu ob Bolski 1838. leta začel 
graditi tekstilno tovarno Tržačan C. H. Uhlich. 1842 je začela tovarna 
obratovali. Obsegala je predilnico in tkalnico. 1851. leta je tovarno pre
vzela tržuška družba »Società commerciale della fillatura e tessitura«, 
ki jo je obdržala do 1857. leta, ko je prišla za 4 leta v roke Angeli Giani-
chesi, 1861 pa družbi Cloete et Schwarz. Medtem je 5. februarja 1866. leta 
tovarna do tal pogorela. Tovarno so začeli takoj na novo graditi. Ob
novili so le predilnico, ki je pričelu 1870. leta zopet obratovati s 17.000 
vrelem. Bila je za tiste čase dokaj moderno opremljena. Leseno vodno 
kolo so zamenjali turbina 40 KM. in trije parni stroji s 600 KM. Za raz
svetljavo so uporabljali plin iz lastne plinarne, ki je bil napeljan tudi 
v vas Prebold. Zaposlenih je bilo takrat okrog 400 delavcev in delavk, 
izdelano prejo so prodajali na Češko in deloma v Bosno. 1875 je prišla 
družba y konkurz in 1877 je tovarno kupila tržaška komanditna družba 
Rafael Sandri. 1899 pa jo je prevzela družba Baumwollspinnerei Stocker, 
Hofmann et Comp., ki jo je obdržala do 1912. leta.4 
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Za osnovanje in obratovanje predilniškega podjetja v Tržiču je 
tržaška in predarlska skupina finančnikov sklenila 27. marca 1885 v 
Kludcn/u družbeno pogodbo. Javna družabnika komanditne družbe sta 
bila E. Clanzmann iz Trsta in L Wächter iz Fcldkirchnn. ki gu je pozne
je zamenjal Gassner. Tu d vu sta vložila po 20.000'goklinarjev. 5 komandi-
listov po 50.000 goldinarjev in 4 dediči A. Gaissnerju skupaj 100.000 gol
dinarjev. Družbeno pogodim so podpisali: A. Mutter. Julius Gasencr, J. 
Cussnor. V. Gassner, A. Gassner, J. Getzricr, I. Tschawol, Richard Gass
ner, Z. Wächter, Franc. Glanzinann, Edmund Glanzmann. Tržiško pre
dilnico so torej ustanovili industriulci, ki so imeli pod raznimi firmami 
lastna tekstilna podjetja na Prcdarlskem, oziroma so bili v njih finančno 
udeleženi. Tovarna je počasi rasla in po začetnih težavah je podjetje 
po dobrih 15 letih zaposlovalo že 750 delavcev pri 20.000 vretenih in 
224 statvah. Izdelali so letno ca. 1,500.000 kg preje in ca. 4,000.000 m 
bluffa. Kapital se je 1908. leta zvišal na 2,100.000 kron. Glanzmann je 
uspel, da se je čim tesneje povezal na eni strani z Gassnerji, lastniki 
velike bombažne trgovine v Livorpoolu in na drugi strani z družabniki 
tvrdke Getzner Muttner & Co. na Prcdarlskem. Vendar je komartditna 
družba tržiške predilnice ostala popolnoma samostojna, ni se vezala 
z drugimi firmami, čeprav je bila finančno in kreditno najtesneje po
vezana z njimi.5 

Skoraj eno leto po ustanovitvi tržiške komand i t ne družbe pa je bila 
podpisana družbena pogodba firme Schwarz, Zublin & Co. Litija. Julius 
Schwarz, tekstilni tehnik iz Trsta, verjetno isti, ki v Preboldu od 
1875. leta dalje ni mogel več uspevati, je začel s predilniškiin obratom 
v Litiji. 1880. Jeta je dobil obrtno dovoljenje za opravljanje prcdilniške 
proizvodnje v Litiji. Leta 1883 je dobil družabnika Evgena Zublina, 
trgovca iz Manchestra. Julius Schwarz je dobro poznal tekstilno tehno
logijo, saj je izšel iz tekstilnega okolja z močno in staro tradicijo. Imel 
je dobre zveze s tržaškimi tekstilci, trgovci in bančniki, ki so pozneje 
stopili kol: družabniki v njegovo podjetje. 31. marca 1883 je bil izdelan 
prvi načrt za novo tovarno, dokončno obliko pa je dobil 1885—1886. 
Gradnja je trajala 10 let. Potrebe so zahtevale ustanovitev večje indu
strijske družbe in 19. aprila 1886 je bila podpisana pogodba o ustanovi
tvi komanditne družbe Baumwollspinnerei und Weberei Schwarz, Zu
blin & Co., Littai. Dejavnost družbe pa se je začela že 5. aprila istega 
leta. V komanditno družbo so vstopili s svojimi deleži številni člani 
družine Wenner, Schlaepfer in Aselnmyer, ki so imeli tovarne v Italiji 
(Salerno, Torino, Neapelj). Precej močno je bil v firmi zastopan švicar
ski kapital, ki sta ga vložila Peter von Planta in Heinrich Sulzer* manj 
pa nemški, ki ga je vložil berlinski trgovec Wedekind. Celotni kapital 
druž;be je znažul 455.000 goldinarjev, pa se je pozneje še zvišal. 

Tekstilno tovarno v Litiji so gradili kot kombinat predilnice in tkal
nice s 24.048 vreteni in 720 tkalskimi stroji. Vendar tkalnica v celoti ni 
bila nikoli zgrajena. Pač pa je družba začela 2. marca 1901 graditi tkal
nico v Varaždinu, ki je bila 1902. leta zgrajena. Ta podružnica je 
1906. leta zaposlovala 220 delavcev, Litija pa 400. 
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Litijska tovarim se je poslovno vodno bolj navezovala na družbi«, 
ki niso bile ustanoviteljice njene komanditiie družbe. Na prvem mestu 
je firmu Kuffler & Winterstein, ki je bila glavni dobavitelj bombaža. 
Tovarni je dajala večje kredite. Predivo in tkanine pa je v glavnem 
kupovala firma Figli di Jacob Brunner. Finančniški družini Kuffler 
in Вгшшег sta že v prvih dvajsetih letih obstoja komanditiie družbe 
Schwarz Zublin & Co., dosegli s svojim denarjem finančno premoč v ten« 
podjetju iu začeli izpodrivati prvotne družabnike. Ko so ti krediti pre
segli zmogljivost družbinegu kapitala, je 12. februarja 1909 tržaško so
dišče uvedlo na<d podjetjem prisilno upravo. Prisilni upravitelj je bil 
Georg Eisner, urudnik Credit & Escomptbank v Trstu. Vendar že 18. fe
bruarja 1909 prisilna uprava preneha in junija istega leta preide tekstil
na tovarna v Litiji z vsem svojim imetjem v last družine Brunner iz 
Trsta, ki združi litijsko tekstilno tovarno s tkalnico v Gorici pod firmo 

Bitter. lUttuiinycr & Co. Tkalnico so takrat preselili v Gorico, predilnico 
pa povečali za 10.000 vreteu.* 

S tem je razvoj posameznih tekstilnih tovarn končan. Tržiška tovar
na je šla svojo samostojno pot naprej, vse druge pa so se odslej razvijale 
pod Mautnerjevim tekstilnim koncernom, združil jih je 1912. in 1913. leta. 
vse do razpada Avstro-Ogrske, ko sta v jugoslovanskih mejah obstajali 
le še Litija in Prebold. 

Tekstilni koncem Mautner 

Izidor Mautner je 1848. leta ustanovil tekstilno podjetje z naslovom 
Isaac Mautner <fc Sohn, Wien. Ta družba je pokupila delnice precej 
tekstilnih firm in jih tako spravila pod svojo družbo. 1894 je ustanovil 
na Madžarskem »Ungarische Tekstilindustrie A. G.« (Rózsahegy fo-
nogyâr) in »Ungarisch-Amerikanische Northrop Webstuhl u. Tekstil-
l'ttbriks A. G. 30. XII. 1905. leta so Izidor Mautner, Alfred Herzfeld, 
dr. Hans Breuer. Arthur Kuffler, Konrad Mautner, Štefan Mautner, 
Fritz Redlich, dr. Ludwig Sehiiller. Aleksander Wein er. Josef Mautner, 
Riehard Wesely, Julius Gordberger, Oskar Henniger in Otto Arens s 
sodelovanjem avstrijskega Bodenkreditanstalta ustanovili delniško druž
bo österreichische Text il werke A. G. vorm als Isaak Mautner & Sohn, 
Wien z osnovno glavnico 5,000.000 kron. Od tega je bilo vplačanih le 
1,500.000 kron na 3750 delnicah po 400 kron, za ostalih 3,500.000 kron 
pu delnice niso bile vplačane, pač pa so jih izročili kot kupnino firmi 
Isaak Mautner & Sohn. Z 8750 delnicami je imela družina Mautner 
alkalnimi večino v družbi.7 

Ob ustanovitvi je posedovala družba tkalnico, barvarno, belilnico 
in a p ret uro v Nachodu, tkalnico v Schumburgu in tkalnico v Traten-
bachu. 1906. leta je družba vzela v zakup tkalnico v Griinwaldu. 1907. 
leta je pridobila »Nachoder Baumwollspinnerei Wärndorfer, Benedikt, 
Mautner* iu jih še povečala ter ustanovila s firmo Johann Liebig & Co., 
Reichenberg družbo z omejeno zavezo, ki je prevzela z dolgoletno za
kupno pogodbo tovarne in poslovalnice firme Ignaz Schwieger, Kam-
garnspinnerei Zwwtaii. Da bi bila kos taki finančni aktivnosti, je družba 
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24. X. 1907. Jeta sklonila i/.dati 5000 novih delnic, ki so bile 1. januarja 
1908. lota (udi plačano. Z novim kapitalom je družba pridobila še me
hanično tkalnico v Engenthulii in v Tiefenbachu, ki so bile prej last 
W. Nouiuanna. 1911. lota pa tkalnico, barvarno, belilnico in apreturo 
firme Jakob Pick v Nachodu. Potem so vse tovarne v Nachodu centra
lizirali, jih preuredili na električni pogon in jih nasploh racionalizirali. 
Pozneje je družba ustanovila »Textilwerke Mautner, Langenbielau« druž
ba z o. z. v pruski šleziji, ki se je preimenovala v iDeutsche Textilwerke 
Mautner A. G., Plauen«. Udeležila pa se je tudi ustanovitve nove delniške 
družbe Vereinigte österreichische Textilindustrie A. G., Wien 1912. leta. 
O b izbruhu prve svetovne vojne se je vpregla z vso vnemo »za prema
govanje vojaških zahtev« in je investirala v industrijo mnogo kapitala. 
Zato je občni zbor delničarjev 30. VI. 1915 sklenil izdati 7500 novih del
nic in dvignil kupital na 10,000.000 kron. Prvo leto vojne so po treh letih 
prvič izplačuli dividende in to 7°/o, 1915. leta pu celo 12 %>. Od 1906. do 
1910. leta so izplačali 8. 10, 6. 6 in 4'°/o dividende.8 

Prav tako kot prejšnjo družbo, je 8. maja 1912. leta Bodenkredit
anstalt ustanovil Vereinigte österreichische Textilindustrie A. G. Druž
ba je nastala z njegovo soudeležbo in z združitvijo firm: Baumwollspin
nerei Brodetz, Kuffler & .Reichet (ca. 60.000 vreten), Mechanische Baum
wollspinnerei und Weberei Ritter. Rittmayer & Co (Ronchi, Gorica, Litija 
ca. 67.000 vreten), Ciinssetadorfer Spinnerei Wärndorfer & Co. (ca. 26.000 
\ieten), Spinnerei Stocher, Hoffmann & Co. Pragwald (Prebold ca. 
16.000 vielen), Sollenaucr Baumwollspinnerei Konrad Kühne & Sohn (ca. 
23.000 vreten). Johan Bachheibcl Witwe. Tetsohon (ca. 16.000 vreten) 
in Friedr. EHz Erben, Neunkirchen (ca. 37.000 vreten). Pozneje, a še iste
ga leta. je novoustanovljena družba pridobila delnice družbe Cotonificio 
Triestino (Monfttlcone 29.000 vreten), Bombažne predilnice in Tkalnice 
Ljubljana (ca. 10.000 vreten) in Poitensteiner Baumwollspinnerei A. G. 
(cu. 20.000 vreten). Januarja 191" je pridobila večinski paket delnic 
tekstilne tovarne v Ajdovščini (ca. 36.000 vreten), februarja pa je vzela v 
zukup bombažno predilnico firme F. Richter & Co v Smichowu (ca. 
36.000 vreten)." 

Po produkciji sta si bili obe družbi enako močili. Pri prvi je delalo 
3600 delavcev na 110.000 vretenih in 4300 statvah, druga pa je imela za 
266.000 vreten večje predilnice, a pol manjše tkalnice. Imeli sta vsaka 
po 10,000.000 kron delniške glavnice. 

Če se je prej infiltrira! kupitul dunajskega Creditaustalta v tekstilno 
industrijo na Slovenskem le preko tržaške filiale, je sedaj preko Maut-
nerjevega tekstilnega koncernu neposredno posegel v gospodarstvo tek
stilne industrije. 

V izrednih gospodarskih pogojih sredi prve svetovne vojne, ko je
bi la vsa koncernova industrija pod državno zaščito in je delala v si
stemu načrtnega preskrbovanja vojske, je 1916. leta prva družba dvig
nila osnovno glavnico na 24,000.000 kron in pokupila vse delnice druge 
družbe. Konec prve svetovne vojne in razpad Avstro-Ogrske je Maut-
nerjev koncem dočakal takole organiziran. Krovna družba Textilwerke 
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Mautner s sedežem na Dunaju, po razpadu pa se je prenesel v Nachod 
nu Češkem, je imel v svoji interesni sferi Vereinigte österreichische 
Textilindustrie A. G. Wien, Deutsche Textilwerke Mautner A. G. Plauen 
in Roeenberger Textilwerke Mautner A. G. Budapest. Za Mautnerjevim 
koncernom pa je stal dunajski Bodenkreditanstalt in pozneje še prašku 
2ivnostenska bànka, zlasti po letu 1920, ko je Bodenkreditanstalt skra-
hiral, Zivnostenska banka pa se je okrepila po združitvi z Eskomptno 
češko banko in filialami Creditanstalta na Češkem in osnovno glavnico 
več kot podvojila (250,000.000 kron č.). Sele ko je Creditanstalt prevzel 
posle prejšnjega Bodenkreditanstalta, je le-ta izboljšal svoje pozicije do 
Manntcrjevega koncema; ko pa se je 1934. leta združil z Wiénerbank-
vereinoin. se je ta denarni zavod tako okrepil, da je izpodrinil češki 
kapital. Po koncernski pogodbi se je polastil vseh Mautnerjevih delnic.10 

Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d.d. 

Vse imetje Mautnerjcvega tekstilnega koncema v Jugoslaviji je 
prišlo po odredbi deživlne vlade z«. Slovenijo z dme 21. maja 1919 pod 
državni sekvester.'1 Oktobra 1922 sta ljubljanska kreditna banka in 
Vereinigte österrccbische Textilindustrie, ki jo je zastopal dr. Fran Zu
pan, vložila prošnjo za ukinitev sekvestra in za podelitev koncesijske 
listine za ustanovitev delniške <lružbe Jugoslovanske telratilne tvornice 
Mautner. 10. novembra 1922 so predložili ministrstvu pravde oddelek 
IV. sekcije za sekvesiter, potrdilo o deponiranju in zapori 7 5 % delnic 
nove družbo pri Ljubljanski kreditni banki in potrdilo, da je ta banka 
domač zavod. 11. novembra 1922 je minister za trgovino in industrijo 
dovolil Ljubljanski kreditni banki in dr. Franu Zupanu, ki je zastopal 
dunajsko družbo, ustanoviti Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner 
s sedežem v Ljubljani. Ustanovni občni zbor je bil 28. marca 1923. 
Osnovno glavnico 10,000.000 din in razdeljeno na 100.000 delnic so 
podp isali : 

St. delnic Nom. vrednost 
din 

Ljuibljumska kreditna banka, Ljubljana . . 54.800 5,480.000 
Dr. Fran Paulin 100 10.000 
Dr. Franc Zupan 100 10.000 
Arthur Kuffler, Duinaj 2.500 250.000 
fcddor Mautaer, Dumaj 2.500 250.000 
Vereinigte oster. Textilindustrie 40.000 4,000.000 

Skupaj . . . 100.000 10,000.000 

Razmerje med domačim in tujim kapitalom je bilo 55:45, naslednje 
leto se to razmerje popravi na 60:40. Ljubljanska kreditna banka je 
v svojih letnih poročilih prištevala Jugoslovanske tekstilne tvornice 
Mautner v svoj koncem do 1930. leta, ko nastane pregrupacija v last
ništvu.1* Gospodarska kriza je prizadela Creditanstalt, Westen kupi od 
njega delnice Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo in 1931. leta 
vstopi v njegov upravni svet. Tako se Kreditni zavod osamosvoji.1» Ljub
ljanska kreditna banka je prodala vse delnice Mautnerja za 18,000.000 
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din, T e x l i l w c r k c M a u t n e r р а 15.000 dolnic, obdrža l j ih je le 25.000. 
Ostule delnice so si razdeli l i tri je drug i d e n a r n i zu vodi. 1 4 

D n e 1. jul i ja 1930 so imeli delnice Jugoslovanskih tekst i ln ih tvor-
nic M a u t n e r d. d.: 

Število 
delnic 

1. Jugoslovanska združena banka, Zagreb 24.850 
2. Jugoslovanska banka, Zagreb 24.850 
3. Kreditni zavod za trgovino in riinid., Ljubljana . . . 24.850 
4. Textilwerke Maiutner A. G., Praga ' . 24.850 
5. in 12 tupravnih svetnikov po 50'delnic . 600 

Skupaj . . . 100.000 

Jugoslovansko združena b a n k a je nas ta la s fuzijo H r v a t s k e eskompt-
ue b a n k e iu Hrvntsko-Slavonske zemaljske h i p o t e k a r n e b a n k e februar ja 
1927, nato z Bosansko b a n k o 22. jul i ja 1928 in z A g r a r n o in komercia lno 
b a n k o v Sarajevu 1. novembra 1928. Stopi la je v zvezo z avstr i jskim 
(. 'rcditunstaltom. Jugoslovansko b a n k o d. d., Zagreb, p r e j H r v a t s k a ze
mal jska b a n k a d .d . , p a je ustanovi la Zivnostonsku b a n k a v Prag i . 1 5 

Ta razdel i tev dolnic je os I u la brez bistvenih s p r e m e m b d o 1. 1940. 
Edino T e x t i l w e r k e M a u t n e r je že 1931. leta p r e p u s t i l delnice Credi t-
u usta Itn, oziroma holundski ekspozi tur i Vereinigte Text i l M n a t s c h a p p i e n 
M a u t n e r R o t t e r d a m N. V.,(1 Na občni zbor delničar jev îiiujn 1940 zaradi 
okupaci je Holatidi je zas topnik tega k a p i t a l a že ni mogel več pr i t i . 
1ö. maja 1941 je na občnem zboru delničarjev večina u p r a v n e g a sveta 
odstopila. Zato so na izrednem občnem zboru 22. juli ja 1941, ki ga je 
vodil dr. H a n s Fr ied l . koopt i ra l i v u p r a v n i svet Viktorja H r a d e l a . dr. 
Kricha l lu lekt t in F r i e d r i c h e von R ä d l h a m m e r j a , p r v a dva kot pred
stavnika C-reditnnstalta, zadnjega p a kot p r e d s t a v n i k a šefa civilne 
uprave . Ugotovili so, da je vseh 100.000 delnic položil C r e d i t a n s t a l t . 
Sedež družbe so prenesl i v Mar ibor in spremeni l i naslov v Li t ta i Prag-
wulder T e x t i l w e r k e A. G. 31. 12. 1941 je C r e d i t a n s t a l t vse delnice pre
pus t i l d ružb i P o t t e n d o r f e r S p i n n e r e i u n d F e l i x d o r f e r Webere i A. G. 
s sedežem na D u n a j u , katere 97°/o delnic je sam imel. 1 7 

O b p r e v z e m u Mautner jevega imet ja v Jugoslaviji je zače tna b i lanca 
v d n e h 31. 10. 1923 izkazovala nas lednje s tan je : 1 8 

Investicije za prevzete naprave in псргспнаплпс v Litiji din 
in Preboldu 5,275.659 

Prevzeti saldo dolžnikov . . . .• 17.786.063 
Prevzeti saldo vrednostnih papirjev 235.259 
Prevzeta gotovina blagajne v Preboldu 42.146 
Prevzeta gotovina blagajne v Litiji 116.632 
Prevzete zaloge v Preboldu 6.285.221 
Prevzete zaloge v l i t i j i 17,406.932 

Skupaj . . . 47,145.917 

De ln i ška glavnica je znaša la 10,000.000 din in u p n i k i za prevze te 
dolgove 37,145.917 din. V 15 letih obstoja de ln iške d ružbe je vrednost 
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imetju naras la nu 73.500.000 din. g lavnica sc je z valorizaci jo dvignila 
na 20.000.000 din, proizvodnja je od 6.500.000 din naras la na 25 milijonov 
din. čisti dobiček p a se je dvigni l od 1,500.000 n a p r e k o 4,000.000 din. 
d a v n i u p n i k i so bili M a u t n e r in njegova e k s p o z i t u r a v R o t t e r d a m u ter 
( r e d i t a n s t n l t , sledili p a so l j u b l j a n s k a k r e d i t n a b a n k a do 1929, n a t o 
pa Kredi tni zavod, Jugoslovanska b a n k a in Jugoslovanska združena 
b a n k a . 

Tv. 1924 je bil jugoslovanski M a u t n e r že v polni ekspanzi j i . O d p r l je 
poslovalnico v Zagrebu in k u p i l tekst i lno t o v a r n o v Beogradu Milan 
Ječinanica & Co. Zato je ustanovil de ln i ško d r u ž b o »Beogradska tekstil
na industr i ja a. d. Beograd« s 6.000.000 akci jskega k a p i t a l a , ki se je že 
(921. leta zvišal na 10.000.000 din, a pozneje celo na 20.000.000din. od 
k a t e r i h je M a u t n e r sani drža l za 19,000.000 din delnic. 1926. leta j o je 
M a u t n e r preuredi l v naj modernejši industri jski k o m b i n a t in 1927. leta 
je delulo na 630 s ta tvah in 4200 vretenih 1500 delavcev, v Litiji in Pre
boldu pa 780. 1929. leta je zgradi l v Preboldu še t o v a r n o vozlani.li pre
prog, ki je dela la do 1934. leta. potoni pa v sodelovanju s češko firmo 
Cosnianos m o d e r n o t iskarno. Število delavcev se je zvišalo na 850 do 
1200. Beograjsko tovarno je mora l 1930 p r o d a t i . K u p i l a jo je Jugočeška 
za 12.000.000 čeških kron. 1931. leta je odpr l še poslovalnico v Beogradu 
in Skopju. P r e k o Ernst a Zuokerja se je iufiltriral tudi v Maribor v to
varni Doctor in drug, ter p r e k o f irme Gustav D e u t s c h k u p i l Mariborsko 
tdksitiilno t o v a r n o (l,obel. Schick). Bil je član k o n c e m a Text il werke 
Mautner , ki je imel ob svetovni gospodarski kr iz i p r e k o 40 t o v a r n z 
okrog 12.000 s ta tvami in 800.000 vreteni, imel dal je dve tovarni teksti lnih 
si rojev v Bosenbergu in Snudami, lastni tehnični inšt i tut in je zaposloval 
prek 20.000 delavcev iu uslužbencev. Bil je največji predelovalec bom
baža v Evropi . Jugoslovanski M a u t n e r je s svojimi 2200 delavci ob 
največjem vzponu predstav l ja l d o b r o deset ino tega koncerna, v Jugo
slaviji pa je predeloval več kot eno tret j ino vsega bombaža. 

Svetovna gospodarska kriza ga je precej pr izade la . To se sicer ni 
toliko p u k a z a l o v u p a d u proizvodnje, p a č pa v njegovi š i rokopoieznost i . 
ki je začela p o p u š č a t i . P r e v e č je bil odvisen od svojih velikih pokrovi
teljev na D u n a j u , v P r a g i in v Rot terdamu. Bil je sicer e n a k največj im 
teks t i ln im t o v a r n a m v Sloveniji Jugočeški, Jugobruni , Text i l indusu . 
Hut ter ju , Doctor ju, večjih pre tenz i j p a ni več zmogel. 

1 AS (kratica zu Arhiv Slovenije, Ljubljana). Karte der Baumwoll-Indu-
strie in Österreich «niter der A egide îles Verbandes der Baumwoll-Imlustriel-
leii Österreichs, verfasst von prof. A. L. IHckinami. Wden 1901. 

•a AS, arhiv abornice TOI. fase. 311/3; Trgovski reigiister pri okrožnem 
kot gospodarskom sodišču v Ljubljani Druž 1-12; Compass 1916, Bd II., 
str. 746; Ivun Mohorie: Bombažna 'prouMlivioa in tkalraica v Tržiču, Lj. 1960, 
str. 16-17. 

2 AS. arhiv «bonniiee TOI. fase. 311/3; Compass 1916, Bd IL, str. 746;. 
IniieröstuTruk'liii'Seli'Cs 1 indu st rio- unti CcwetibHblatt. Graz 1839, L, str. 324. 

a Comipuss 1916, Bd. IL, str. 747. 
4 AS, .arhiv zibormit-e TOI, fase. 311/3; Trgovski resister pri okrožnem 

kot gospodarskem swti&cu v Celju. Hg 1. 130., B .3; Med MrzWoo in Dobrovlja 
mi, Celje 1935, str. 17—47. 
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» AS, tti*liìv /Inimico TOI. fuse. 311/3; Trgovski register pri okrožnem 
kol gospodu г.чкит sodiseli v l,ji|i|iliiMiii. Dni/. I. 1(4». A. II. 110; Mohoric: 
Bom'lwzu» predilnica in tkalniicti v l'i-flicu. I.iubljuinu I960, str. 29—10. 

e AS, urliiv zbornice TOI, fuse. Ml/3; Trgovski register v Ljubljani. 
Dru/ I -112; urlróv tekstilno tovarni; v Litiji; France Kresah Hu/voj predilnice 
.hitiju. Litija 1961. str. 15—36. 

' Compass 1«*16, Rd II., str. 740, 732. 
8 Compnss 1«>20, Bd L, str. 2388. 2432. 2303, 2380, 2442, 2382 2421 2442, 

2383. 2436. 244!. 2430. 2743. 
» Compass 1916, Bd IL, str. 732. 

1 0 Arhiv predilnice v Litiji -- Sitiiatiomslienicht 1934. 
11 AS, Kr. ban. npr., odd. Vili. Miimistrstvo trgovine in industrije, kon-

volut 280 — Jugoslovanske tekstilne tvorndee Mautner. 
12 Ljubljuiisku kreditna banka, letim poročala 1929—1939. 
13 Kreditni «uvod za trgoviimo in industrijo, letna poročila 1930 in 1931. 
14 AS. Kr. ban. npr., òdd. Vili, koinvolut 280. 
, s Jugoslovanska udružeaui banka d. d. Zagreb, Beograd; Jugoslovanska 

buiikn d. d. prije Hrvatska zemaljska banka d. d. Zagreb, letna poročila. 
'• Letna poročilu Jugoslovanskih teksbilnjih tvornic Muutner d. d. (AS. 

arhiv zbornice TOI, fuse. 316). 
" Zapisniki dbčnih ziborov dimniške družbe, Arhiv grada Zagreba, fond 

Jugoslovanske tekstilme tvornice Mautner. 
19 AS, Kr. ban. 'uipr.. odd. Vili, konvolut 280. 
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M i r k o S t i i p l o v š e k 

STROKOVNE ORGANIZACIJE SLAMNIKARSKEGA DELAVSTVA 
1907—1922 

V drugi polovici šestdesetih let 19. stoletja so postale Domžale 
središče slamnikarske industrije v habsburški monarhiji. 1866 je Avstrija 
izgubila Rcnečijo in že jeseni je skupina tirolskih podjetnikov zaradi 
carinskih ovir pri izvozu slamnikov opustila svojo tovarno v Marostiki 
ter ustanovila v Domžalah podjetje Ladstätter, Oberwalder & Comp. 
Na njeno odločitev je vplivala predvsem razširjenost slamnikarske do
mače obrti v Domžalah, v Mengšu ter v njuni okolici, v Moravski dolini 
in v Črnem grabnu, ki je lahko dajala industriji polizdelke — kite in 
priučeno delovno silo. 1867 so Tirolci pripeljali iz Italije v Domžale 
nekaj stiskalnic za oblikovanje slamnikov in kmalu, nato še šivalne 
stroje. To je omogočilo pravo tovarniško proizvodnjo slamnikov. 1869 
je J. Kurzthnler sezidal v Domžalah novo slamnikarsko tovarno, na
slednje leto sta glavna družabnika prve slamnikarske tovarne ustano
vila dvoje samostojnih podjetij, 1874 je začela obratovati tovarna J. 
Mellitzer, Kleinlercher & Co, 1882 pa je podjetje Bratje Oberwalder 
postavila še zadnjo večjo slamnikarsko tovarno v Domžalah, krajši čas 
l>a je pred prvo svetovno vojno obratovalo v tem kraju še pet tovarn 
tirolskih podjetnikov. 1880 je bilo v šestih domžalskih tovarnah zapo
slenih okrog 400 delavcev in delavk, ki so izdelali letno milijon slam
nikov. Pred 1914 pa je število zaposlenih naraslo na okrog 1000.1 1875 
je podjetje Stcmberger & Mellitzer zgradilo v Mengšu slamnikarsko 
tovarno, ki je zaposlovala do 160 delavcev in delavk.-' Mimo nje pa je 
v Mengšu krajši čas obratovala tudi podružnica I.udstiitterjeve tovarne, 
pomembnejši obrat pa je imela pred vojno tudi Slumnikarska zadruga. 
Skupaj je bilo 1902 v Domžalah in v Mengšu 25 slamnikarskih tovarni
ških iu obrtnih obratov.3 Medtem ko slovenski obrtniki niso imeli dovolj 
kapitala za razširitev svojih obratov v tovarne in so zuposlovali v 
sezoni poprečno le do 10 delavcev, samo dva tudi do 20. pa so Tirolci 
že v osemdesetih letih ustanovili podružnice svojih podjetij v nekaterih 

1 Franc Beroik. Zgodovma fare Domžale. Kamnik 1923, str. 227—231: 
Viado Valen№\ Prefhi'valstvo kamniškega področja skozi tri stoletja. Kamni
ški zbornik IV — 1958, str. 64—<>•->. 

s Alfonz Mihelčič, Gospodarski oris. Mengeški zbornik I — 1954, str. 77. 
5 Gradivo za statistiko trgovine, obrt« \in industrije v Sloveniji. Ljub

ljana 1929, str. 1-4—15. 
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evropskih mestih in »a kratko dobo tutti v New Yorku. Pred prvo 
svetovno vojno so imeli domžalski Tirolci skupaj s svojimi sorodniki 
podružnične tovarne na Dunaju, v Pragi, v Budimpešti, v Lwovu, v 
Bratislavi, v Brnu, v Gradcu, v Linzu, v Bukarešti, v Kronstadtu, v 
Welsu in v Firencah, in se tako uveljavili tudi na evropskem tržišču. 

Delo v slamnikarskih tovarnah je bilo sezonsko. Tovarne so začele 
obratovati ob koncu septembra in navadna sezona je trajala do aprila, 
nato pa je približno dva meseca trajala tako imenovana hitra sezona, 
ko so tovarne razpošiljale slamnike na trg. Delovni čas je bil v navadni 
MMUlii od 6. do 19. ure, v hitri sezoni tudi do 22. ure. Od 1. 1908 dalje 
je retimi delovni čas trajal 10 ur. v hitri sozoni so delali tudi po dve 
naduri nli več.4 Iz poročil obrtnih nadzornikov za obdobje 1907—1913 
vidimo, du so v slamnikarskih tovarnah največ kršili predpise o maksi-
mulnem delovnem času, in da so večkrat tudi protizakonito zaposlovali 
otroke do 14. leta starosti.5 Največ nezadovoljstva so povzročili med 
Mlamnikarji majhni zuslužki. Prvi tovarniški delavci so zaslužili po 
2 tlo 3 K na teden in tudi uajspretnejše šivalkc so še v začetku devet
desetih let zaslužile največ po 3 K na teden. Še od tega skromnega 
tedenskega zaslužku so podjetniki zadržali tudi do 2 K. kar so izplačali, 
šele ob koncu sezone. Se do konca prve svetovne vojne so morali vsi 
zuposleni pustiti do konta sezone v podjetnikovi blagajni del zaslužka. 
S tem so tovarnarji prišli do cenenega kredita za razširjanje produkcije. 
O teh razmerah pa obrtni nadzornik V. Pogatschnigg ni bil poučen. 
Podjetniki so »m dali podatke, du je 1891 dobival npr. oblikovalec slam
nikov 1 gold. 30 kr. mi dan, belilec 90 kr., šivalke od 60 kr. do 1 gld., 
ročne šivalke 40 do 50 kr. itd. Podjetniki so le za tirolske delavce pri
znali, da dobivajo zaslužek izplačan šele ob koncu sezone, tedensko pa 
samo akontacijo." Slovenski delavci so se pritoževali, da se obrtni nad
zornik ni hotel z njimi pogovarjati o delovnih in mezdnih razmerah. 
Iz drugih virov vidimo, da so bile mezde slamnikarskega delavstva 
znutno munjše. Kamničun je 1905 pisal, da prejemajo dekleta v dom
žalskih slamnikarskih tovumah beraške plače 15 do 20 kr. na dan, de-
luvci pa 50 do 60 kr.7 Dopisnik iz Domžal je pisal 1907 v Naši moči 
o hudih, razmerah slamnikarskega delavstva in navedel, da marsikateri 
delavec ne zasluži niti 75 kr. na dan.8 Na začetku sezone 1907-8 so 
začetnice zaslužile po 20 do 30 kr. dnevno, po nekaj letih zaposlitve 
pa po 35 kr. Delavke so morule s tem majhnim zaslužkom kupovati 
še sukanec za šivanje slamnikov, ki so ga tovarnarji prodajali celo po 
20 vinarjev dražje kot v trgovini. Na mesta preddelavcev in oblikoval
cev slumnikov so podjetniki nameščali izključno svoje rojake. Kvali
ficirani tirolski delavci so prejemali po 5 K dnevno, torej trikrat več 

4 Igiiiic MuSiič, Sluiiuiiknrsku obrt rin sloveuiskii slanmikarji. Glas naroda 
13. VI. t<>63. št. 35. , . л , , 

s Inšpekcija delu fuse, i v arhivu Instituta za zgodowno delavskega 
tfillMDIlj,U (oit. AIZDC). 

0 l.uiLImtiher Zeitung 31. V. I8<>3 št. 123. 
' kuininičuii 10. VI. l'M>5. 
» Nusu шог 1. III. 1407, št. 13. 
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ml zuislužka nujboljših domačih delavcev, začetniki colo pol k rat več 
od slovenskih novincev.8 Neenako vrednotenje dela je slovensko delavstvo 
občutilo kot hudo krivieo zlasti še, ker je bilo strokovno boljše in je 
moralo poučevati Tirolce. Z množično udeležbo na protinemških de
monstracijah 1. junija 1905 ob razvitju prapora Andreas Hofer Vereina 
v Domžalah je slovensko delavstvo pokazalo tudi svoje nezadovoljstvo 
zaradi zapostavljanja in slabega gmotnega položaja. Več udeležencev 
demonstracij so podjetniki kaznovali z odpustom. Večini zaposlenih je 
bil tovarniški zaslužek temeljni vir za preživljanje, v tovarnah pa so 
delale tudi hčerke premožnih posestnikov. Pravi tovarniški delavci in 
delavke so morali poleti poiskati dodatni zaslužek — moški običajno 
kot zidarji in tesarji, ženske kot dniiuuice pri poljskih delih.10 Prav 
raznovrstni premoženjski in tudi narodnostni sestav delavstva je oviral 
razmah delavskega gibanja med slamnikarji in zlasti enoten nastop 
v bojih za izboljšanje mezdnih in delovnih razmer. Maja 1897 je dom
žalski benificiat ustanovil Krščansko delavsko podporno društvo, ki 
je sprejemalo le moške člane, delavce in obrtnike. To mešano deloda-
jalsko-delavsko društvo je dajalo svojim članom ob bolezni 2 K podpore. 
Isto leto je bilo ustanovljeno podobno društvo tudi v Mengšu. Po šestih 
letih obstoja je število članstva padlo na 26. Zato je občni zbor 3. janu
arja 1904 sklenil spremeniti društvena pravila in ga preimenoval v 
Katoliško izobraževalno in podporno društvo v Domžalah. V društvo 
so se lahko včlanile tudi slamnikarske delavke, za nalogo pa si je 
postu vi lo, da bo skrbelo za zmanjšanje delavske revščine na zakonit 
način, pospeševalo izobrazbo delavcev ter navajalo člane k treznemu 
in varčnemu življenju. Na občnem zboru 7. februarja 1904 so tudi skle
nili, da bodo plačevali bolniške podpore največ 30 dni po 1 K dnevno. 
Društvo je svojo podporno in izobraževalno nalogo dobro izpolnjevalo, 
ni pu poseglo tudi v delovne in mezdne razmere svojih članov, zato 
tudi za delavstvo ni bilo dovolj privlačno.1 1 

22. septembra 1907 je domžalski župnik F. Bernik organiziral pre
davanje o strokovni organizaciji, ki se ga je iz bojazni pred odpusti 
udeležilo le malo delavstva. Predlugal je, naj delavstvo v okviru dote
danjega društva ustanovi Strokovni odsek slamnikarskega delavstva v 
Domžalah. Udeleženci predavanja so predlog sprejeli in odobrili spre
membo pravil Katoliškega izobraževalnega in podpornega društva, s 

' katero je dobil Strokovni odsek pravico, da -popolnoma samostojno 
razpravlja, razsoja in sklepa o zadevah svoje stroke glede zboljšanja 
gmotnega položaja in varstva udov.« Najvišji organ strokovnega odseka 
je bil delavski svet, ki so ga sestavljali zaupniki in zaupnice iz posa
meznih tovarn. Že takoj po predavanju so bili izvoljeni člani delav
skega sveta. Zaupniki in zaupnice so imeli obsežne naloge: zbirati so 
morali podatke o višini plač in delovnih pogojih v posameznih tovar
nah, paziti so morali, da so bolniške blagajne izpolnjevale svoje dolž-

• Kimimiêan 28. 9. 1907. 
10 Tomaž Smole in Jožefa Sušnik, ustna vira. 
11 Frauc ßerniik. Zgodovina furo Domžale, oit. izd. str. 188—194. 
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iiosti tlo društvenih članov, skrbeti so morali za zdravstveno stanje in 
stanovanjske razmere delavstva in končno so morali člane odvajati 
od pijančevanja in navajati na varčevanje v »Čebelici«. Strokovni odsek 
je takoj po ustanovitvi začel z mezdnim gibanjem. Ker so tovarnarji 
zahtevam delavstva le delno ugodili, je 22. septembra 1907 v Ladstätter-
jevi in Kurzthalerjevi tovarni, kjer sta bili tudi odpuščeni dve delavski 
zaupnici, prišlo do stavke. Delodajalci so na okrajnem glavarstvu izpo-
slovali okrepitev orožni ške postaje, da bi lahko preprečili morebitne 
izgrede. Delavstvo je bilo namreč razburjeno, ker je K. Ladstätter 
ponudil le 5 vinarjev poviška od vsake zaslužene krone. Delavski za
upniki so nato zagrozili s splošno stavko vsega slamnikarskega delavstva 
v Domžalah, in končno \ispcli doseči zvišanje mezd za 10 do 20 % . 
Katoliško izobraževalno in podporno društvo je prav zaradi tega odloč
nega nastopa naraslo do konca 1907 na 372 članov.12 

Domžalska stavka je opogumila tudi šivalke v tovarni Stemberger 
Л: Mellitzer v Mengšu. Svojo zahtevo, da bi jih podjetje plačalo enako 
kot šivalke v domžul. tovarnah, so izbojevale s stavko sredi oktobra 1907.5 

Zal pa je predsednik društva Bcrnik le s stavkama v Ladstättcrjevi 
in Knzthalerjevi tovarni pokazal delavstvu pot k izboljšanju njihovega 
položaju. Župnik »je znal obenem sprožiti in zavreti«. Odnosov med 
tirolskimi podjetniki in delavci ni želel zaostrovati, kar so delodajalci 
izkoristili in z nekaj odločnimi akcijami »iztrebili domala vso organi
zacijsko energijo slovenskih slamnikarjev v Domžalah«.14 

Strokovni odsek se je po stavki omejil le še na drobna posredovanja 
ob krivicah do posameznikov, ni pa organiziral večjih mezdnih gibanj. 
Zelo aktiven je bil na izobraževalnem področju, tako s prirejanjem pre
davanj, z dramskimi in s pevskimi nastopi, ustanovil je tudi še knjiž
nico. Redno je izplačeval tudi bolniške podpore in od 1911 še posmrt-
ninske. Strokovni odsek se ni razvil v pravo strokovno organizacijo in 
se tudi ni vključil v centralo krščansko socialnih strokovnih organizacij 
— Jugoslovansko strokovno zvezo. Predsednik je opravičeval ta sepa
ratizem s tem, da delavstvo ne bi moglo plačevati dvojne članarine 
v času, ko je zbiralo denarna sredstva za gradnjo svojega društvenega 
doma. JSZ je tako izdvajanje iz strokovnega gibanja obsojala in pra
vilno ugotovi lu, da se samostojna društva ukvarjajo le z drobnimi kra
jevnimi zadevami, pri tem pa izgubljajo smisel za reševanje mnogih 
pomembnih problemov. Njihovo drobnjakarsko delo je označila kot >fe-
rujnsmujerijo«.14 Niti v Domžalah niti v Mengšu ni imelo slaninikarsko 
delavstvo pred prvo svetovno vojno strokovne organizacije, ki bi se 
odločno bojevala za izboljšanje njihovih gmotnih razmer. 

Delavstvo je zato iskalo izhod iz hudega položaja v izseljevanju 
in odhajanju na sezonsko delo. Podjetniki so pošiljali v svoje podruž-

IS KaiiMuičan 5. X. 1907; Slovenec 50. IX. 190? in 1. X. 1907; Frame Berank, 
/godovima fare Domžale, cit. feed., str. 235—245. 

1 3 Slovewec 14. X. 190Г. 
14 Ijfiiuc Music, Slntmii'ikarsku obrt in slovenska slarmnikarji. Glas naroda 

11. VII. i%5. št. 57. 
15 Našu mioù 16. J. 19t 3, št. 24. 
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nice šivnlke. iz domžalskih i» mengeških tovarn. Pot v svet je bila 
vubljiva /lasti za revnejše delavke, saj so v podružnicah zelo dobro 
zaslužile. Njihova plaća jo bila J. 1893 že 18gld. na (eilen, mimo tega 
so jim podjetniki priskrbeli še hrano Lu stanovanje ter plačali potne 
stroške. Medtem ko eo v evropska inetta odhajale delavke le na sezon
sko delo, pa so v ZDA že od 1882 odhajale za daljšo dobo ali za stalno. 
V Domžale in Mengeš so prihajali tudi agenti različnih drugih slamni-
karskih podjetij in ponujali domačinom delo pod ugodnimi plačilnimi 
pogoji. Ko so v podružnicah začeli izdelovati klobuke, so podjetniki 
pošiljali tja na delo ob mrtvi sezoni tudi svoje delavce iz matičnih pod-
jetij. , e 1908 je bilo npr. na sezonskem delu na Dunaju 21 domžalskih 
šivalk, v Bukarešti 11, v Prostejovu 6, v Budimpešti 5, v Pragi 4, v 
I/WOVU 4, v Kronstadtu 2 in Breslavu 2." Iz Mengša so v posebno veli
kom številu odhajale delavke v Breslav, največ do 80, delale so tudi še 
v slamniknrskih tovarnah na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem, v 
Svici, v Romuniji, na Nizozemskem in celo v Turčiji.18 

1905 se je začelo delavstvo iz Domžal v večjem številu izseljevati 
v Zli A. 1908 je živelo v New Yorku in delno še v Clevelandu in Chicagu 
19b domžalskih izseljencev. Večina se jih je zaposlila v slamnikarskih 
podjetjih. Obrtni nadzornik je v svojem poročilu za 1909 zapisal, da je 
izseljevunje slamnikarskega delavstva doseglo tak obseg, da je nastopilo 
občutno pomanjkanje šivalk, in so zato podjetniki povečali plače za 
20 do 2^ u/o ter uvedli Indi premije. Izseljevanje je ugodno vplivalo na 
zvišunje mezd domžalskega in mengeškegu delavstvu. V letih pred prvo 
svetovno vojno so prejemali začetniki po 6 K na teden, izučeni delavci 
in delavke po 18K, tirolski proddelavci po 30K.1" 

Z začetkom prve svetovne vojne se je končalo obdobje razcveta 
slamnikarske industrije. V vojnem času se je trg za prodajo slamnikov 
zelo skrčil in tovarne so morale obratovanje zelo omejiti ali celo popol
noma ustaviti. V sezoni 1917/18 so delno obratovale samo 4 tovarne. 
V Lttdslutterjevi tovarni je bilo aprila 1918 zaposlenih le 42 delavcev 
in 9? delavk. V tej največji tovurni so dobivali tedaj začetniki po 8 K 
na teden, izučeni delavci največ 32 K. Šivalke so morale še vedno same 
kupovati sukanec za šivanje slamnikov po visoki ceni v tovarni. Povišek 
plač v vojnem času ni bil niti približno usklajen z naglim porastom 
draginje osnovnih življenjskih potrebščin in delavstvo je ves čas vojne 
trpelo že hudo pomanjkanje. Brezposelne delovne sile je bilo dovolj 
in podjetniki so jo dobili ludi za tako nizke mezde. Kljub dvomljivim 
pogojem za uspeh so se delavke končno odločile za stavko. 11. aprila 
1918 sta dve delavski zaupnici predložili P. Ladstätterju zahteve za zvi
šanje mezd za 50 °/o in brezplačno uporabo sukancu. Delodajalec je pri 
volil le v 10*Vo povišanje mezd in 50*/o popust pri nakupu sukanca. 

4" Igruac Mtiaič, Slammikarska obrt m slovenski slamnikarji. Glas naroda 
13. VI. 1963. št. 35. 

17 Frane Bernik, Zgodovina fure Domžale, oit. izd., str. 252. 
18 Alfonz Mihelič, Gospodarski oris. Mengeški ziborn.ik I — 1954, str. 78. 
'• liiš-pekcuja dela fase. I y AIZDG; Tomaž Smole in Janez Koželj, ustna 
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80 šivalk s tem ni bilo zadovoljno in začele so stavkati. Delna stavka 
se je začela v neprimernem času. Slamnikarska sezona je šla h koncu 
in za opravljanje tekočih del so podjetniku zadostovali stavkokazi. 13. 
aprila so d'Odile stavkajočo delavke izplačane mezde in zadržani za
služek iz sezone 1917/18. Se isti dan jih je podjetnik odjavil pri bolniški 
blagajni, obrtnemu nadzorniku pa je sporočil, da šteje s tem delno 
stavko in sezono za končano. Predobro je poznal težak gmotni položaj 
svojih delavk, da bi popustil. 6. maja je sprejel na delo 25 šivalk, ki jim 
je zvišal mezde za 1 0 % in dal 5 0 % popust pri nakupu sukanca.8 0 Šele 
s tem dnem je bila stavka zaključena. Podjetniku je torej uspelo zaradi 
zadostne delovne sile ter neorganiziranega in neenotnega nastopa delav
stva stavko zlomiti. Katoliško izobi-aževaluo in podporno društvo v stav
ko ni poseglo, čeprav je delovalo tudi še v vojnem času in je imelo 
konec 1915 270 članov. S tem je ponovno pokazalo, da ni prava borbena 
delavska organizacija. 

Takoj po vojni so začeli med slamnikarske delavstvo prihajati 
krščansko socialni, socialno demokratski in narodno socialni agitatorji 
in ga skušali vključiti v svoje strokovne organizacije. V začetku marca 
1919 se je Strokovni odsek z okrog 200 člani odločil za vključitev v JSZ. 
V skupino JSZ se je nato vključila velika večina slamnikarskega delav
stva. Kljub temu so agitatorji Strokovne komisije in Narodne sociable 
zveze še nadalje organizirali v Domžalah svoje shode; pridobili so 
le nekaj posameznikov.81 

Tudi v Mengšu je bilo zanimanje za strokovno organizacijo veliko. 
23. februarja 1919 je bil shod mengeških siamnikarjev, na katerem je 
govoril Jože Gostinčar. Na shodu so sklenili ustanoviti skupino JSZ,22 

ki je naslednji mesec začela delovati. 
Prvi pravi strokovni organizaciji domžalskih in mengeških slamni

karjev sta začeli svoj boj v hudih razmerah. Na začetku slamnikarske 
sezone 1918/19 je bilo v Domžalah v slamnikarskih tovarnah zaposlenih 
le še manj kot 400 delavcev in delavk, v Mengšu pa le še 70. Nastanek 
kraljevine SHS je pomenil za .slamnikarsko industrijo začetek njenega 
konca. Z razpadom avstro-ogrske monarhije je slamnikarska industrija 
izgubila trg in zveze s svojimi podružnicami. Carinske težave pri uvozu 
surovin in izvozu slamnikov so močno zmanjšale proizvodnjo. Podruž
nice so se na zahtevo novo nastalih držav osamosvojile in nastali so hudi 
spori med solastniki. Domžalski podjetniki so bili tudi precej zadolženi 
pri dunajski kreditni banki (Kreditanstalt).2 3 Vse to je omajalo temelje 
domžalske slamnikarske industrije in imelo negativne posledice tudi za 
uspehe delavskega gibanja. 

Domžalska skupina JSZ je takoj po svoji ustanovitvi zahtevala 
zvišanje plač za 100% in odpravo akordnega dela. Delodajalci niso 

*> Inâpekcija dela fase. Il v AIZDG. 
81 Tomaž »mole «n Južeta Stiišai'k, ustna viira; Narodni socijalist 2. VIII. 

1919, št. 14. 
» NaSa шое 26. II. 1919, št. 13. 
** Našu moč 26. Ш. 1919; Franc Benniik, Zgodovina fare Domžale. Druga 

knjiiga. Groblje 1939, str. 23—26. 
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hoteli priznati organizaciju in ugoditi njenim zahtevam. Zato je odbor 
skupino začel pripravljati stavko. Podjetnikom pa je uspelo dobiti med 
organiziranim delavstvom zaupnico, ki jih je sproti obveščala o akcijah 
organizacije. To jim je omogočilo pravočasen obračun z glavnimi orga
nizatorji stuvke, ki so bili vsi odpuščeni. Tega udarca ni mogel ublažiti 
sporazum, ki ga je po posredovanju deželne vlade in centrale JSZ skle
nilo vodstvo skupine s podjetniki, ki so obljubili, da bodo zvišali delav
kam plače za 30%, delavcem pa za 10%, če bodo odprte meje za izvoz. 
Kljub izvoznim oviram je dobila ta povišek večina zaposlenih. Sloven
sko delavstvo se je nato odločno uprlo poskusom podjetnikov, da bi 
privilegirali okrog 70 svojih rojakov, ki so v tem času še delali v dom
žalskih podjetjih. 4. aprila je zaprl tovarno J. Oberwalder z obrazloži
tvijo, da ni možnosti za izvoz, in že naslednji dan je prenehala obrato
vati kurzthalerjeva tovarna zaradi pomanjkanja premoga. Skupina JSZ 
v takih pogojih ni mogla več uspešno delovati in je ob koncu sezone 
razpadla. 

Tudi mengeško podjetje Stembcrger & Mcllitzer je odločno nasto
pilo proti strokovni organizaciji in njenim zahtevam. 15. marca 1919 je 
vse delavstvo izprlo. V začetku aprila je podjetje na prizadevanje sku
pine JSZ znova začelo obratovati in delavstvo je dobilo 5 0 % višje mezde. 
Mengeška skupina je po uspešno izbojevanem izporu delovala tudi po 
končani sezoni, predvsem na kulturno-prosvetnem področju.24 

Poleti 1919 so tirolski tovarnarji sklenili, da za prihodnjo sezono 
ne bodo imbavili kit in da bodo sploh opustili izdelovanje slamnikov 
v Domžalah in v Mengšu. Večerni list je opozoril deželno vlado, da na
meravajo Tirolci osredotočiti vso slamnikarsko industrijo v svojih pod
jetjih v Nemški Avstriji in jo pozval, naj jih prisili, da začnejo z obrato
vanjem in postavi za sekvestre ljudi, ki bodo varovali interese delavstva.25 

Ker se konec septembra ni začela sezona, je mengeška skupina JSZ 
posredovala na oddelku za prehrano v Ljubljani za dobavo cenejših 
živil svojim članom. Dobila je 10 000 K podpore. Položaj slamnikarskega 
delavstva je še poslabšalo dejstvo, da ni moglo dobiti sezonske zaposli
tve tudi v inozemstvu. 14. decembra 1919 je bil v Domžalah velik shod 
slamnikarskega delavstva, na katerem so ugotovili, da deželna vlada 
kljub večkratnim posredovanjem JSZ ni ničesar storila pri tirolskih 
podjetnikih za njihovo zaposlitev. Opozorili so vlado, da se zaradi obup
nega gmotnega položaja ne bödo več zadovoljili le z obljubami in ji 
zagrozili z odločnimi akcijami. Šele po tem shodu so zastopniki delav
stva dosegli pri deželni vladi brezposelne podpore, ki naj bi se izplače
vale na račun podjetnikov. Delavski zaupniki so pri svojem posredo
vanju tud poudarili, da je zavlačevanje z obratovanjem odgovor Tirolcev 
na sekvesturo in da hočejo s svojim ravnanjem uničiti slamnikarsko 
industrijo v Sloveniji.20 Šele konec januarja se je začelo obratovanje 
v skrčenem obsegu. Toda podjetniki se pri zaposlovanju delavstva niso 

M Naša moč 9. IV. t«M9 št. 19; Tomaž Smole lin Janez Koželj, ustna vira. 
" Vocerai list 20. VIII. 1919 št. 180. 
•• Veeemii list 15. XII. 1919, št. 229 in 23. XII. 1919, št. 236. 
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ozirali niti na predloge strokovno organizacije niti sekvestra. Na delo 
so sprejemali predvsem delavce, ki so bili v zadovoljivem gmotnem po
ložaju, večina delavstva pa je ostala brezposelna. Sredi februarja je 
posebna vladna komisija izvedla revizijo brezposelnih podpor in jili 
mnogim odvzela. To je povzročilo veliko nezadovoljstvo, ki se je kazalo 
tudi v izstopanju iz strokovne organizacije.27 Dejavnost skupin JSZ 
v Domžalah in Mengšu je nato skoraj povsem zamrla. 

Sele po aprilski stavki 1920 so bili pogoji za dejavnost JSZ v kam
niškem okraju zopet ugodni. Podružnici Osrednjega društva kovinarjev 
v tovarni Titan v Kamniku in Osrednjega društva lesnih delavcev na 
Dùplici sta v času splošne stavke organizirali v Kamniku demonstracije, 
ki so jih orožniki razbili. Zaprli so tudi več strokovnih funkcionarjev 
in s tem oslabili obe podružnici.2 8 Ceutrala JSZ je maja osnovala orga
nizacijsko okrožje Kamnik in nastavila plačanega strokovnega tajnika, 
ki je poskrbel za ustanovitev JSZ v Kamniku in na Duplici ter za ob
novitev delovanja organizacij JSZ v Domžalah in Mengšu.29 Strokovni 
tajnik je ustanovil posredovalnico za delo za slamnikarsko delavstvo 
in organiziral mezdna gibanja v Oberwalderjevi tovarni, kjer so delavke 
zaslužile šo vedno le po 12 do 16 K na dan. Na pogajanjih delavski 
zaupniki niso uspeli doseči zvišanja mezd za prihodnjo sezono. 

Na shodu 4. julija v Domžalah je slamnikarsko delavstvo ugotovilo, 
da so kriza v strokovni organizaciji in neuspehi posledica medsebojnih 
nasprotij in pomanjkanja organizacijske zavesti. Sklenili so, da bodo 
svoje strokovne organizacije preosnovali.30 Septembra in oktobra je de
lavstvo osnovalo šest skupin JSZ, in sicer v Mengšu v Slamnikarski 
zadrugi in v tovarni Stemberger & Mellitzer, v Domžalah pa v Lad-
statterjevi,, v Oberwalderjevi in v Kurzthalerjevi tovarni ter posebno 
skupino za manjše obrate. 17. oktobra so delegati slamnikarskega delav
stva na shodu v Mengšu sklenili povezati vse skupine v Zvezo slamni
karskega delavstva, ki naj bi skrbela za urejanje mezdnih in delovnih 
pogojev, za strokovno izobraževanje slovenskih slamnikarjev, da bodo 
lahko prevzela vsa vodilna mesta, preprečevalo prihajanje tujega delav
stva, ki najbolj škoduje delavskemu gibanju, ter omejila samovoljo pod
jetnikov pri sprejemanju in odpuščanju delavstva. Po mnenju zboro-
valcev bo delavstvo lahko doseglo osamosvojitev le z ustanavljanjem 
lastnih slamnikarskil» zadrug. Na shodu so obsodili nepremišljena se
bična dejanja nekaterih delavcev, razpravljali so tudi še o nujnosti 
izobraževalnega dela in vključevanja delavstva v Delavsko zvezo, da 
si pribori svojega zastopnika v ustavodajni skupščini.31 Zveza slamnikar
skega delavstva je takoj po svojem osnovanju 7. novembra poslala vsem 
podjetjem zahtevo za zvišanje mezd, deželni vladi pa prošnjo za brez
poselno podporo. Ker se je začetek sezone zopet zavlekel, je delavstvo 

" Večerni list 4. II. 1920 št. 27. 
M Poverjemiétvo za notranje zadeve fase. XII/1920 v Državnem arhivu 

SR Slovenije. 
" Večerni list 20. V. 1920, št. 114 An 24. VI. 1920, št. 142. 
5 0 Večerani list 15. VU. 1920, št. 157. 
« Večerni list 21. X. 1920, št. 240. 
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zaključilo z delnim uspehom mezdno gibanje šele v marcu, in še to ne 
v vseh podjetjih.32 Mengeški skupini JSZ sta pokazali veliko aktivnost 
še ob občinskih volitvah 5. maja 1021. za katere so postavili delavsko 
kandidatno listo pod nazivom Neodvisna stranka SLS. Dobili so 5 od
bornikov, prav toliko kot uradna SLS.33 

Po končani sezoni so strokovne organizacije slamnikarskega delav
stva obnovile svojo dejavnost šele decembra 1921. Namesto šestih skupin 
so osnovali dve, eno v Mengšu in eno v Domžalah. V podjetju P. Lad
sfütter je delavstvo doseglo še isti mesec zvišanje mezd za 15%. Sredi 
januarja 1922 so se zastopniki domžalske in mengeške skupine JSZ 
dogovorili za skupno nastopanje v mezdnih gibanjih in drugih akcijah.** 

V začetku februarja se je delavstvo pritožilo pri P. Ladstätterju, kjer 
je delalo že 4 tedne dnevno eno naduro brez zakonitega 5 0 % povišanja 
mezde. Na to pritožbo je podjetnik odgovoril z odpustom predsednika 
skupine JSZ in odklonil kakršnokoli pogajanje. 7. februarja je 122 de-
luvcev in delavk začelo stavkati z zahtevo po zvišanju mezd za 5 0 % 
in po ponovnem sprejemu odpuščenega strokovnega funkcionarja na 
delo. Ladstütter je šele tretji dan stavke pristal na pogajanja. 10. fe
bruarja so delavski zaupniki dosegli 1 0 % povišanje dnevnih mezd, 5 % 
zvišanje akordnih plač, priznanje delavskih zaupnikov, plačilo 5 0 % 
poviško za nadure, odpuščenemu predsedniku skupine JSZ pa je pod
jetje priznalo odpravnino v višini enotedenskega zaslužka. V enaki viši
ni so nato dosegli zvišanje plač tudi delavci v drugih domžalskih slam-
nikarskih tovarnah. 

Tudi mengeško slamnikarsko delavstvo ni dobilo v sezoni 1921/22 
povišane mezde glede na porast draginje. Skupina JSZ se je odločila, 
da si jih izvojuje s stavko. Povod zn stavko je bilo nekorektno ravnanje 
delovodje, ki je deluvslvo obtožil kraje slamnikov. 22. aprila 1922 so 
začeli stavkati delavci. Zahtevali so odpust delovodje, razjasnitev tat
vine, zvišanje plač za 50%, izpločilo 5 0 % poviška za nadure in pri
znanje kvalificiranosti delavstva. Po dveh dneh stavke je podjetje vseh 
28 stavkujočih delavcev odpustilo. 25. aprila je tudi 48 delavk premagalo 
strah pred odpustom in začelo stavkati. Naslednji dan so se začela po
gajanja. Dr. Stemberger je bil prisiljen kaznovati delovodjo s strogim 
ukorom in mu dati navodila za korektno postopanje z delavstvom. Pre
klical je tudi sum o delavskih tatvinah, mezde je moral zvišati za 30%, 
obljubil je tudi, da bo ponovno zaposlil dva odpuščena strokovna 
funkcionarja. Nikakor pa ni hotel pristati na 5 0 % povišek za nadure. 
Delavstvo je nato izjavilo, da jih bo izterjalo na obrtnem sodišču. Stav
ka se je končala 27. aprila.3 5 Navedeni stavki sta bili zadnji večji akciji 
slamnikorskega delavstva v Domžalah in Mengšu. 

Za strokovne organizacije slamnikorskega delavstva v obravnava
nem obdobju velja v polni meri ugotovitev razširjene seje načelstva 

a Nwì Pas It. III. 1921, št. 56 in 51. 5. 1921, št. 72. 
3S Nor.i čas 10. V. 1921. 
a> Novii cas 12. I. 1922, št. 9. 
84 Inspekciju dela fuse. П v AIZDG; Tomaž Smole in Janez Koželj, 

ustna vira. 
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JSZ 9. IX. 1934, da so se v JSZ v povojnem obdobju organizirali pred
vsem delavci in delavke, >ki še niso bili prekvašeni z močno delavsko 
zavestjo, ki še niso bili notranje prepričani o nujnosti strokovne orga
nizacije. Pri JSZ so bili člani bolj zaradi versko-političnega gledanja 
in opredelitve kot iz strokovnega«.3* Mimo notranjih slabosti strokovnih 
organizacij, pa je tudi stalno nazadovanje slamnikarske industrije po 
1914 imelo za posledico, da je slamnikarsko delavstvo doseglo v svojih 
bojih le skromne uspehe. 

H Jugoslovanska strokovna, zveza fase, I v AIZDG. 
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B o g d a n K r i z m a n 

STRANKE U HRVATSKOM SABORU ZA VRIJEME 
I SVJETSKOG RATA 

Pauzirajući od 13. jula 1914, Hrvatski sabor — u kojem je Hrvatsko-
srpska koalicija imala apsolutnu većinu1 — sastao se 14. juna 1915 u 
»prvo ratno saborisanje« da bi prihvatio ponovno produženje finan-
cijalne nagodbe 8 Ugarskom.2 Pritom je St. Radić (HPSS), podnoseći 
u toku sjednice 16. VI interpelaciju o prilikama u Rijeci i Zadru, u svom 
govoru3 podvukao da hrvatski narod kao razuman i svijestan narod ide 
u rutu samo za tim da njegove težnje i prava budu potpuno priznati 
i uvaženi u »ovoj starodrevnoj, nepobjedjenoj i nepobjedivoj monarhiji«:. 
Našu hrvatska vojska u ovih deset mjeseci — nastavljao je on — izvršila 
je, i to gotovo sama samcata, da »jednoplemeni i jednokrvni ali politički 
posve oprečni narod srpski nije učinio iz hrvatskih zemalja drugu Ma
cedoni ju« (drugom prilikom je rekao i to da se ta vojska bori pod zasta
vom najuglednije in najčistije dinastije u Evropi). To znači da »Srbi 
ne će moći hrvatsko pitanje na sablji iznijeti pred Evropu, kako su 
iznijeli pitanje macedonsko«. Nije Napoleon bio budala — rekao je dalje 
Radić — kad je priznao: »Austrija je nepobjediva«, jer uistinu Monar
hija u vojnom pogledu stoji sjajno.4 Doista, ona je nepobjediva upravo 
zato što nije homogena, jednonarodna. U njoj ima svega, samo nema 

1 Na таћогетпа za Sulbor u dereinlbnu 1913 Hrvatska pučka seljačka stranka 
(HPSS) postigla je 3 mandata, Hrvatsko-srpska koalicija (HSK) 48, »Osječka 
grupa« 'dra Framje Paipratovića 2, Hrvutska stranka prava (HSP äli SP) 9, 
Starčeviićeiva stranka piava 11, KTuib umkunista 12. a k tome treba pribrojiti 
i tra Starčeviićanca i*van stranaka. 

* Salbor je u »ratnom sabo nišan ju« — ne praveći komplikacije vladi — 
nastavljao da 'produžuje finaincijalnu nagodbu iiz 1906 godane. 

No, vojni vrhovi Monarhije n'isti lui Iti zadovoljni sa stanjem u Hrvatskoj 
i u 'miodjuivreimonu su 'pokiuSali da na bansku stolicu dovodu jedinog geneTala 
koji 'bi vladao bez Sabora. Zato je a.u. Vrhovna koinainda u Teschenu 27. III 
1915 predložila caru kao kamliMata za Hrvatsku i Slaivoniju Adolfa Freiherra 
v. Rohmena, buduća da se 'prilike u Hrvatskoj — stoji u dopisu — razvijaju 
poput Češke i ovdje kao i taimo immiguće je zagradjsivati nacionalni pokret 
samo 'pomoću poktickiì potpuno nezavisne vierte. (Sunmimiana, prijepis, 
Državni arhiv Sli Hrvatske u Zagreibii). 

* Stewografski zapisnika salbora kralj. Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, 
petogodi'štu 1913.—1918., svezak Ш, od LXXXV. do uključivo CXXXI. sabor
ske sjednice, od 14. lipnja 1915. do 4. srpnja 1916. (ratno saborisanje), Zagreb 
1916, str. 26. Ubuduće će se citirati skraćono: SZ. 

* Poslije Cera i Kolubare! 
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slabosti i — pametne državne politike jednako pravedne za sve njene 
narode. Bilo je rečeno da jedini uzrok i jedina svrha postanku i opstanku 
Monarhije leži u tome da svi njeni narodi budu potpuno zadovoljni, da 
svi imaju potpunu mogućnost u njoj za svoj kulturni razvoj, no da ta 
nota odzvanja u službenoj štampi Beča i Pešte, drukčije bi se sudilo 
o Monarhiji. Ona bi trebalo da se kreće samo tom stazom i kad bi ovdje 
svi narodi bili posve ravnopravni, onda nitko pod suncem ne bi svladao 
Habsburga! 5 

Stjepan Zagorac je nakon >osvojenja Srbije«6 — na sjednici 23. XII 7 

nasjekao hrvatsko pitanje i naglasio potrebu da se stvori samostalna 
hrvatska država na jugu Monarhije, jer je potrebno da se i Poljskoj, 
i Češkoj, i Ugarskoj, i Hrvatskoj pruži prilika da se potpuno slobodno 
i samostalno razvijaju unutar Monarhije, i to ne tako da bi stvorili neki 
trijalistički sustav umjesto dualizma, nego s a v e z država, nešto slično 
onom njemačkog Carstva. »Za spasenje naše i budućnost našu — rekao 
je Zagorac — potrebna je sloga svih sinova ovoga naroda, koji žele 
domovini i narodu sretniju i bolju budućnost, sloga svih nas u ovoj 
Hrvatskoj, a onda i dalje treba proširiti tu slogu, da dođe do sloge 
svih SlaVena u monarhiji. To će nas jedino spasiti, to će nam pomoći 
najsigurnije, i najbolje, i najprije. Od raznih lijepih riječi i obećanja 
nadati se nemamo ničemu, jer smo i dosada bili vazda hranjeni samo 
lijepim riječima, a te lijepe riječi nijesu nikad bile potkrijepljene čini-
mn. Program stranke prava — kakogod sam i prošle godine i prijašnjih 
godina rekao — svakim danom biva sve aktuelniji, a poslije rata, ako 
ne bude oživotvoren od strane viših faktora, morat će biti oživotvoren 
voljom i slogom naroda.« 

StarčeviĆancima je dr Ivan Lorković (HSK) u toku debate 29. XII 8 

suprotstavio ovako formulirano gledište Koalicije: u momentima koji 
su nastupili poslije 1861 god. i Ugarska je sa svoje strane izgubila ispred 
očiju one ciljeve koji su se državnom hrvatsko-ugarskom zajednicom 
imali postići, odnosno nije se dosljedno provodila politika na onom 
temelju na kojem se u obostranom interesu imala razvijati. Međutim, 
od toga pa do onoga što Starčevićanci propagiraju — da se naime uza
jamni državnopravni odnos ima stubokom mijenjati — veliki je skok 
i Koalicija nije voljna da ih na tom putu slijedi, i io iz dva razloga. 
Prvo, jer za nju i njeno stanovište vojuje historijski razvitak hrvatskog 
naroda; drugo, jer smatra da je ono što je zajednički interes hrvatskog 
naroda, njegovo ujedinjenje i takva državopravna samostalnost koja će 
mu omogućiti da se uspješno razvija, lakše provedivo na bazi postojeće 

* Nekoliko dana kasnije, istupanja Radića i Persica u Saboru tako su 
ruzbjesmila Skerleeza da je na sjednica egzekutivnog odbora Koalicije 19. 
VI 1915 zaprijetio da će Sabor odgoditi, >a što će bati dalje, to će samo 
po sebi doći*. (Suramijiiiann. Državni arhiv SR Hrvatske u Zagrebu.) 

• Austro-ugarski vojni vrhovi (u prvom redu šef generalštaba Conrad) 
neprekidno su nato predlagali da Srbiju i Crnu Goru — kao jedino rješenje 
-- valja pnipojiti Monarhiju, što. pak, Madjari nisu htjeli, bojeći se takvog 
ојабапја srpskog elementa. 

7 SZ. I ft, str. 252. 
8 SZ, III, str. 307 ii d. 
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državne zajednice s Ugarskom, nego na onom temelju, što ga predlaže 
Sturčevićcvu stranka prava, i to već zalo. jer SSP rnčunn s nečim čega 
nema i za što je potrebno preuređenje čitave Monarhije, dok Koalicija 
računa sa pozitivnim zakonom, računa s onim što je spojivo s ostvare
njem narodnih ciljeva. Na putu koji zastupa Koalicija da bi se riješilo 
hrvatsko pitanje nije potrebna reforma čitave Monarhije, nego je po
trebno ono, što se možda u Ugarskoj rađa pred slikom novih velikih 
vremena, a to je: »visoko i široko shvaćanje hrvatskog i jugoslovenskog 
pitanja te odnosa između Ugarske i Hrvatske«. 

Zastupnik Stranke prava dr Josip Pazman nastojao je l t . II 1916° 
da skicira stav frankovaca u jugoslavenskom pitanju i odmah postavio 
dilemu: ili 6e se ono riješiti na temelju hrvatske državopravne misli ili 
na temelju srpske nacionalne ideje. Samo na razvalinama velikosrpskih 
osnova jedino je moguće — po njegovu mišljenju — uskrsnuti hrvatsku. 
Habsburškoj dinastiji gravitirajnću kraljevinu, kao što bi jedino na 
razvalinama Hrvatstva bilo moguće uskrsnuće velikosrpske, Rusiji i is
toku gravitirajuće srpske države. Samo što ni u jednom ni u drugom 
slučaju ne bi moglo biti uopće govora o kakvoj velikoj mađarskoj nacio
nalnoj državi od Karpata do Jadrana. Mađari su u svojoj kratkovidnosti 
decenijima u Bosni a i u Hrvatskoj propagirali Srpstvo а ugnjetavali 
Hrvatstvo, te na taj način pospješivali rješavanje tog pitanja, ne na 
korist Monarhije nego Rusije. Posljedica je takve politike bilo to da je 
Monarhija dovedena na rub propasti, upletena u rat na život i smrt, 
u rat u kojem se samo čudu božjem ima zahvaliti da tako povoljno po 
Monarhiju teče. Taj rat mora krvlju da ispravi pogreške mađarske 
protuhrvotske politike. »Hrvatski narod se bori sa heroizmom za mo-
narkiju samo zato — tvrdio je on — jer drži, da je uvidjela onu naopaku 
politiku dosadanju. i da će je taj rat naučiti i dovesti do uvjerenja, da je 
njezin jug tim jače i sigurnije zaštićen, čim je jači i zadovoljniji hrvat
ski narod.« 

Ivan Pcršić (SSP) govoreći 15. II u debati o izvještaju odbora 
o formi manjeg sjedinjenog grba1 0 — definirao je politiku Starčevićeve 
stranke prava kao politiku podjele političkog rada, kao politiku re
zervnog kapitala za jedan narod. Starčevićanci hoće da za onaj slučaj, 
kad budu prevareni i razočarani i jedni i drugi političari — kako oni 
koji svoj račun prave s Peštom, tako i oni koji ga prave sa Bečom — 
narodu još uvijek ostane treći osi on. stranka — kapital, da ne zdvaja 
nego da povjeri svoju sudbinu ljudima koji ga nisu prevarili i koji se 
nisu dali prevariti. 

D r Prebeg (SP) podnio je svoj »prešni predlog« o tome da Sabor 
stornira zaključak o isključenju Franko, Horvata i Zatluke i na sjednici 
održanoj 14. VI1 1 ga obrazložio, alt se Grga Tuškan ispred Koalicije 
usprotivio tom prijedlogu,12 a u tome ga je podupro i Većeslav Wilder 

» SZ, III, str. 447 i d. 
«• SZ, III, str. 558 i d. 
11 SZ. Ш, str. 939 i d. 
>* SZ, III, str. 941 i d. 
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(HSK),1$ ustvrdivši da su spomenuti zastupnici tada a i kasnije svakom 
zgodom radili o glavi Saboru (pritom ga je Prebeg ispravio upadicom: 
ne Saboru nego Hrvatsko-srpskoj koaliciji!). Wilder je ponovio tvrdnju 
da se je onda radilo o glavi Saboru, a da kasuiji razvoj pokazuje da se 
nisu ni najmanje pokajali za svoje čine. Naprotiv, nedavno je njihov 
glavni organ oduševljeno pisao u prilog zavođenja vojne uprave u Hrvat
skoj i čitavoj Monarhiji. Tako je na kraju većina otklonila »prešnost« 
Prebegova prijedloga14 i time je on praktično bio stavljen »ad acta«. 

U indemnitetnoj raspravi 17. VI uzeo je riječ Stjepan Radić kao 
član »državno-prnvnc opozicije« i zastupnik seljačke stranke." Radić 
je, između ostaloga, osudio i Nagodbu i dualizam te iznio jedan nov 
razlog protiv: organsku vezu Hrvatske s Austrijom a ne Ugarskom; 
njenu ekonomsku, geografsku i etničku vezu s obzirom na Slovence; 
a organsku sa Srbima u Monarhiji i izvan nje. Seljačka stranka — sto
jeći na stanovištu potpunog narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i 
Srba kao jednog naroda i na stanovištu jednoga državnog hrvatskog 
jedinstva — gleda u Nagodbi najveću i najsudbonosniju zapreku hrvat
skome državnom pravu, a prirodno, i jedinstvu čitavoga hrvatskog na
roda. Radić je dalje spomenuo da je to banu Skerleczu već u više 
navrata u četiri oka razlagao, govoreći mu da se sporazum između 
Hrvata i Mađara može postići uz dva uvjeta, i to: da hrvatskom narodu 
najprije ne režu lijevo i desno krilo (lijevo krilo su Slovenci; desno Srbi), 
a drugo, da ga ne smatraju (Mađari) svojini mostom do mora. Zato su 
Mađari ljuti protivnici Hrvata, ali ne neprijatelji. Neprijatelji nisu zbog 
dinastije, zbog Monarhije koja je za sve nerazrješiva kopča. 

Prebeg je u indemnitetnoj raspravi 21. VI1 8 prešao u napadaj na 
Koaliciju u namjeri da — kako je sâm rekao — uputi bana u politiku 
Hrvatsko-srpske koalicije! Iznio je tvrdnju da su inicijatori politike koju 
Koalicija provodi u Hrvatskoj svakako Tomas Masaryk (u ideološkom 
pravcu), a u praksi Frano Šupilo. Ta politika — po njegovu mišljenju 
— ne može biti korisna za hrvatski narod, a ako njemu ne koristi, ne će 
koristiti ni Monarhiji ni dinastiji, budući da su ti interesi uvjek u skladu 
i identični. Spomenuo je predsjednika Sabora B. Medakovića koga je 
srpska propagandistička literatura (Medaković je bio i predsjednik Srp
ske samostalne stranke) i u državnim spisima i pučkim kalendarima 
u riječi i slici prikazivala kao jednog od prvih zastupnika srpske ideje 
i srpske zavjetne misli, Wildere kao prinosnika »Narodne Odbrane« sa 
doprinosom od 10 dinara, Dušana Popovića kao člana počasnog odbora 
akademskog dništva »Zora« u Beču u društvu s generalom Božom Jan-
kovićem, predsjednikom »Narodne Odbrane«, Ljubom Jovanovićem-Pat -
kom, srpskim ministrom prosvjete, Nikolom Pašićem, Radomirom Put
nikom, Stojanom Protićem i drugima, ali mu je predsjedavajući na 
kraju oduzeo riječ. Prebegu je odmah odgovorio Dušan Popović1 7 i osu-

15 SZ, III. sir. 943 j d 
" SZ. III, str. 946. 
1 1 SZ, Ш. str. 997 d d. odm. 1019 i d. 
'• SZ. III, str. 1094 i <L 
» SZ, III, str. 1068. 
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dio Prebegov pokušaj da ocrni političke protivnike, nnšto mu je Prebeg 
dobacio da Će na taj način, vjerojatno, doći do uništenja Hrvatsko-srpske 
koalicije, za čim oni idu, jer je to njihov program. Popović je nastavio 
svoj govor i rekao da na vrata mađarskih političara u ovom času kuca 
veliki problem: jugoslavensko pitanje. Pritom ništa ne mijenja, ako ga 
neki nazivaju hrvatskim, а Radić je u pravu kad kaže da se tim pita
njem bavi čitava Evropa. Popović želi da na tu činjenicu upozori Ma
dare i želi da oni prekinu sa svojom dotadašnjom politikom, a drži da 
su oni u prvom redu i zvani za to. »Na vrata naše državne zajednice — 
rekao je on — kuca i geografija, i narodna kultura, i zakoni, koji n 
jednom narodu uopće postoje. T pitanje Bosne i Hercegovine morat će 
se danas sutra riješiti, jer i to je pitanje integrirajući dio tih odnošaja.« 

2. Neposredno nakon smrti Franje Josipa pod kraj 1916 »državno
pravna opozicija« podnijela je — koristeći promjenu na prijestolju i 
pripremanje krunidbe Karla krunom sv. Stjepana — svoj »prešni pred
log« o ponovnom uređenju čitavog đržavopravnog odnosa između Ugar
ske i Hrvatske,1 8 ali je većina, na sjednici 18. ХТТ.1» otklonila njegovu 
prešnost, upućujući ga u saborski odbor na raspravljanje. Ubrzo zatim 
je St. VnČetić (SP)S0 ovako ocrtao frankovačku programntsku formulu: 
žele cjelokupnu hrvatsku kraljevinu sa površinom od ПО.000 km 2 sa 
oko 5 miljuna stanovnika kao zasebnu cjelinu u okviru Habsburške mo
narhije; traže cjelokupnost svih hrvatskih pokrajina, Hrvatske, Slavo
nije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Tstre, kao i pokrajine »planinskih 
Hrvata« (pod tim imenom je mislio Slovence).21 a A. Pavelić (SSP) je 
u ime svih triju hrvatskih državopravnih stranaka, na sjednici 21. ХП,2 2 

dao izjavu protiv sudjelovunja Sabora kod krunidbe Karla krunom sv. 
Stjepana, ра su zastupnici opozicije — pošto je Pavelić okončao syoju 
izjavu — ustali, zapjevali himnu i napustili sabornicu, vičući pritom 
»aibzug Tiszn«.23 Većina, dakako, to nijo odobrila nego je sutradan iza
brala delegaciju za krunidbenc svečanosti u Budimpešti. Pred sâm izbor, 
dr Edo Kürschner (HSK)M postavio je u svom govoru o indemnitetu 
pitanje, da li je prikladan trenutak da se izvede prelom, da se zapodjene 
velika unutrašnja borba kojoj bi bio cilj: rušenje vladajućeg državno
pravnog položaja, pa je odmah odgovorio da ne zna, da li bi grof Tisza 
pao, ali zna da bi palo momentnno stanje u Hrvatskoj, da bi ban pao 
i da bi dobili vojnog komesara. Pritom mu je Radić dobacio da on 
(Radić) hoće carskog a ne mađarskog komesara! 

Radić je sutradan sudjelovao u raspravi o indemnitetu2 5 i vidovito 
upozorio zastupnike da državnici Pariza i Londona nemaju ništa protiv 

» SZ, TV. str. 54 
«» SZ, IV. str. 68. 
8 0 SZ, IV. str. 103 i d. 
81 Ante Starčevuć u članku »Sloveami i Srbi« neprekidno paše Slovenci 

pod navodnicama. (Ante Starčeviić, Izabrani spisa, priredio dr. Blaž Jomšić, 
Zagreb 1943, str. 246—250.) 

» SZ, IV, str. 145. 
и Tili dana osjeća se slogu u redovima opoziaije. 
* SZ, IV, str. 149 i d. 
« SZ, IV. str. 197 i d. 
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Monarhije, ako Monarhija bade ono što ima da bude po prirodnom 
pravu. Međutim, cijela će Antanta say svoj bijes i snagu uperiti protiv 
nje, ako bude postupala kao da je druga Njemačka. Njemačka ce iz
držati sve napore i pritisak Alitante, ali bi Habsburška monarhija -
nko se iznevjeri svom historijskom pozivu - propala, a i pravo bi bilo 
da propadne. To bi bio historijski apsurd, jer priroda ne pravi skokove, 
a niti historija. Z a t i m « govornik upustio u P ^ P ™ ^ ^ 
pojedinih članica »državno-pravne oporbe« (SSP, bP i HPbb) i ™rüio 
<1а opozicija predstavlja većinu svih hrvatskih izbornika (sa svojih blizu 
40.000 glasnču). Kod Starčevićcve stranke prava je važno — po Kadicevu 
iniSljcnju - ona personifikacija nepomirljivosti Hrvatske prema svemu 
što nije čisto hrvatsko u smislu etničkom, ne moralnom, a pritom stranka 
nije protiv Srba i Slavena. S druge strane. Stranka prava isla je za tim 
da valja svagdje raditi i najčišći idealizam ne može pomoći ako se 
ne bude konkretno radilo, da se pridobiju svi oni faktori koji odlučuju 
o sudbini hrvatskog naroda. . i«,„:;„ 

Radić je sjednici Sabora 10. TI 1917=« pročitao svoju interpelaciju 
u koioj pita bonu. da li je voljan da zamoli novog vladara da primi 
i sasluša birane prvake cjelokupnoga hrvatskog naroda o unutrašnjoj 
i međunarodnoj političkoj situaciji, otprilike onako kako je p r a u o i 
saslušao prvake mađarskog naroda. U obrazloženju interpelacije je Kadio, 
podvukao kao objektivnu činjenicu i to da bi Hrvatska pobjedom An-
tante bila ujedinjena: ne zna se u kojoj formi, ali svakako kidanjem 
veze sa Monarhijom, možda povredom i vjerske veze i prekidanjem 
najdragocenije etičke veze. veze sa Habsburškom dinastijom koja u fo-
đunavlju znači red i pravicu. . „ ., 

Adresna debata otpočela je u Saboru 5. I I I« i saborski bilježnik 
dr Ivan Ribar pročitao je prvo prijedlog adresnog odbora«» a zatim 
nrotuprijedloge Starčevićanaca (Dragutina pl. Hrvoja i drugova te 
frankovaca (Vučetića i drugova). Starčevićanci su u svom prijedlogu 
postavljali zahtjev za ujedinjenjem hrvatskog i slovenskog naroda u 
hrvatsku državu pod Karlovim žezlom, dok su frankovci tražili ujedi
njenje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine Istre. Među-
пшгја i Rijeke u jedno samostalno državno tijelo pod žezlom Habsbur
ške dinastije u okviru Monarhije. ,ТТОт^,» • ± i • i, *,„„: 

Izvjestitelj odbora Ljuba Babić-Gjalski (HSK)» istakao je kao prvi 
zahtjev adrese većine: narodno ujedinjenje. Oni žele — rekao je Ojalski 
- ujedinjenje naroda u Monarhiji koji govore istim materinskim jezi
kom, koji žive istim narodnim običajima, koje veže ista narodna tra-

» SZ. IV, str. 639 .i d. 
« Љим'je'trebao* prof Tiisza. dok je preko svoj.ihjKiuspdanika sklonilo 

koaliciju, da sastavi poznatu adresu, u kojoj se tran sjedinjenje Dalmacije 
nn temelju nagodbe f w f c nada. da 6e i Bosna bifa pripojena Hrvatskoj 
u октТги svetske krune ugarske. Time se koalicija izjavala « a i e t o n i a e -
nie hižioslavenskag problema, koje je bilo snsma u madzarofilskom duhu 
i to ^današnjom meodbenom i dualističkom temelju.« (>Obzor<, uvodnak 
od 2. VII. 1918.) 

»» SZ, IV, str. 855 d d. 

380 



dicijii, ista nurodna prošlost i koji sučinjuvaju istu skupinu i jednu 
gcogrufsku cjelinu, а Hrvoj je nuto obrazložio svoj nacrt3" i podvukao 
da Starčevićeva stranka prava svoj zahtjev za ujedinjenjem osniva s 
jedne strane na historijskom državnom pravu, a s druge na modernom 
principu narodnosti. Tražeći ujedinjenje s braćom Slovencima, Starčevi-
ćanci traže — rekao je dalje on — u ime načela narodnosti slogu i spo
razum i s onima koji se ne vole — premda su sinovi te zemlje — 
nazivati hrvatskom imenom. Tu je zemlja — uskliknuo je on — i njihova 
kolijevka; u njoj leže kosti njihovih otaca i djedova; ona će njihovim 
sinovima i unucima biti poprište djelovanja, no teške su i gorke uspo
mene iz nedavne prošlosti, kad su bili »najpripravnija posluga za maki
nacije tudjumca protiv slobode naše, protiv slobode naše i njihove<. 
Međutim, rat je svojom strahotom učinio da su se te uspomene počele 
zaboravljati. Hrvatski narod ide za tim da pod dinastijom Habsburga 
uredi svoju samostalnu državu i ta njegova braća — ili kako Hrvoj kaže 
>naša pravoslavna braću koja se vole nazivati Srbima« — dobro će mu 
doći kuo pomoćnici u tom poslu i ako doclju u pomoć, dobro će doći 
i brutski će ih primiti. Međutim, adresa SSP se razlikuje od adrese 
Koalicije, jer Starčevićanci ne žele sumo ujedinjenje, oni hoće slobodu, 
nezavisnost, pravo samoodređenja za svoj narod. ISlato je i Vučetić ob
razložio protuprijedlog Stranke prava,3 1 pa su se stali redati razni go
vornici, medu njima i Dušan Popović (HSK), upustivši se u polemiku 
s protivnicima tvrdeći da govore narodu o velikom ujedinjenju i navode 
da od njih može očekivati ostvarenje programa, a u stvari nemaju snage 
ni hrabrosti da otvoreno kažu, kako i na koji način. Osvrnuo se i na 
primjedbu llrvoja (da su Srbi uvijek bili oruđe Mađara) i rekao da ne 
će ulazili u svu dubinu tog problemu, jer drži da taj problem svoj op-
stunak nema zahvaliti političkom ruzumu nego samo političkoj strasti. 
»Ja držim — rekao je Popović — da ona usta, koja milo, ljupko, prija
teljski i brutski govore samo o hrvatsko-sìovc»skom narodu, da oni, koji 
na srce svoje prigrljuju brata Slovenca priznajući mu njegovo narodno 
ime, u traže samo jednu misao, misao ujedinjenja narodnog, ja mislim, 
da tu usta, da ti ljudi, ako isto ne čine i prema Srbima, nisu razumom 
vodeni, nego samo strastima.« 

Dakako da je većina prihvatila nacrt adresnog odbora (9. III). 3 2 

Deklaracija Jugoslavenskog kluba pročitana na prvoj sjednici za
stupničke kuće Carevinskog vijeća u Beču 30. V odjeknula je i u Hrvat
skom saboru. A. Pavelić — nasljednik preminulog šefa stranke M. Star-
eevića33 — pročitao je, na sjednici 5. YI,34 izjavu stranke kojom 
pozdravlja deklaraciju i u kojoj ističe da je zahtjev o ujedinjenju sa
držan u toj deklaraciji baza čiiuvog života i djelovanja stranke od 
njenog osnutka. Stoga SSP pozivlje hrvatski narod da je u tom odlučnom 
času podupre u njenom nastojanju koje ne smatra svojim stranačkim 

30 SZ, IV, str. 863 i d. 
31 SZ, IV. str. 875 i d. odu. Popovdćov govor str. 1010 i d. 
3S SZ. IV. str. 1063. 
33 Umro 10. III. 1917. 
м SZ. V. str. 16—17. 
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nego općenarodnim poslom. Naposled sc stranka obraća ua Sabor, upu
ćujući poziv svim njegovim strunkuma da se imdu složne — nupustivši 
svaku sitničavost i malodušnost — u radu za velike narodne ideale slo
bode i ujedinjenja. Stojeći na stanovištu narodnog jedinstva Hrvata, 
Slovenaca i Srba, stranka poziva naročito S r b e -r- državljane kralje
vine Hrvatske da se po primjeru zastupnika Jugoslavenskog kluba pri
ključe njenom stanovištu, te da zajedno s Hrvatima i Slovencima porade 
ua sjedinjenju čitavog sluvenskog Juga Habsburške monarhije u poseb
no državno tijelo na osnovu narodnog načela i historijskoga državnog 
prava kraljevine Hrvatske. No, D. Popović se ispred Koalicije — u svom 
govoru u toku sjednice 6. V13S — ogradio od toga i upozorio Starcevi-
ćunce da neprekidno isticanje nedostataka unionističke politike jos uvi
jek nije argument da je druga politika bolja, kao što nije dokaz da 
druge metode vode cilju, ako se uvijek iznova ističe samo to, da pozi
tivni temelj i metode dane u zakonu ne vode k cilju. Za metodu Koali
cije govori to što postoji i što je tu, dok se kod Starčevićanaca ona mora 
tek tražiti. Mjesto metode nude manifestaciju za koju sami Starcevi-
ćunci vrlo dobro znaju da ima takav domašaj da znači potpuni prekid 
s dotadašnjim političkim životom i stvaranjem novuma, a bez izgleda 
da će se išta promijeniti. 

Međutim, u Budimpešti je izbila kriza; Tisza — s kojim je mladi 
a i sasvim neiskusni vladar bio sve manje zadovoljan — dao je u maju 
ostavku a na sjednici Sabora 12. VI» ban Skerlecz daje izjavu da je 
podnio ostavku na banskoj časti i da su mu se priključili odjelm pred
stojnici.37 

Došlo je do »smjene straže« u vrhovima Trojednice. 
3. Karlo je na prijedlog novog ugarskog ministra predsjednika grofa 

M Esterhûzy-a imenovao zastupnika Koulicije Antuna pl. Mihalovicna 
za novog bana»8 i Mihalovich je na sjednici 12. VII3» održao svoj Љго-
gramatski govor. U njemu je naglasio da je njegova vlada« izasla iz 
redova saborske većine; da njeni članovi kao pripadnici vecme odnosno 
HSK žele biti iz vršioci stanovišta i mišljenja saborske vecme; da je 
vlada došla na upravu zemlje po principu parlamentarne odgovornosti 
i da želi biti hrvatska i demokratska. No, istakao je i to da vlada stoji 
1 Ш stanovištu zakona, naročito zak. čl. I od 1868 godine. 

35 SZ. V, str. 57 i d. 
" U^i^'mdnovoj'ostavštaivi nalaze se dva здрјзшка т Budimpešte koji se 

odnoee aa t H r i » u . (Suriuiniana. Držav™ arhiv SR Hrvatske u Zajebu 
• » Iberna nutdbdogmfskira zaWljdSkama bana Mihaloviçha vlastelin u 

Donjem Miholjcu grof Ladislav Mailath posredovao je pm njegovom «meno-
v a Ä d o v e v S i p a u vezu s wndstroin grofom Hadikom s kojmi je Mariath 
Ho u rodu. Na sastanka, к<*1 Hatiika Mihalovich je polagao «ispit«: a НаЉк 
jè zaujonda preuzeo garanti ju kod predsjednika vlade da će,sve bahu reda. 
I ua ovom mjestu wiiSera toplu zahvalnost srnu bana Mdmlovicha Pavlu 

ilihaJovaću što ran je dopustio da koristim te zabiljeske njegova oca.) 

" UZ'toj' №%h*di'bili: dr. Vinko Krilković, Milan Roje, dr. Aleksander 
Badaj i Aurei Rauer (svi HSK). 
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Koalicija jo, dakako, pozdravila tu izjavu novog bana,41 dok je SSP 
navijestila najodlučniju borbu hanu i većini,48 i to kako u Saboru tako 
i van njega. Frankovci su je otklonili43 i najavili da će složno raditi sa 
svim strankama u Hrvatskoj-Slavoniji, kao i onima u Austriji i Bosni 
koje idu za tim da se sve hrvatske zemlje i svi dijelovi hrvatskog naroda 
ujedine na temelju historijskoga državnog prava u jedinstvenu hrvatsku 
državu koja siže od Triglava do Drine pod žezlom Habsburga (»zakonite 
hrvatske kraljevske dinastije«). Seljačka je stranka, također, otklonila 
izjavu novog bana 4 4 i ukazala na »krvavu potrebu« ujedinjenja i oslo
bođenju hrvatskog naroda u Monarhiji — svega naroda i Slovenaca i 
Hrvata i Srba. Ustao je i dr Srgjan Budisavljević (HSK) i izjavio --
mala senzacija — u ime svog zastupničkog druga Valerijana Pribićevića 
i u svoje ime4 5 da ne mogu i da neće podupirati vladu bana Mihalovicha, 
budući da stoji na stanovištu Nagodbe i državne zajednice s Ugarskom, 
a sada je jedinstven i odlučan zahtjev čitavog slavenskog juga Monar
hije da se s v e zemlje u kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi, na temelju 
narodnog načela, historijskog prava i prava samoodređenja naroda, uje
dine u jedim potpuno samostalno, slobodno i nezavisno državno tijelo, 
što se ne može ostvariti u okviru Nagodbe i državne zajednice s Ugar
skom. 

Radić (HPSS) je 18. Vll 4 e podnio interpelaciju, pohvalio »Majsku 
deklaraciju« kao »najsretniju i nujpotpuniju formulu našega hrvatskoga, 
narodnoga, državo-pravuoga, demokratskoga programa* i predložio da 
ban isposluje kod Karla audijenciju predstavnika svih hrvatskih poli
tičkih stranaka koji bi mu tom prilikom izložili apsolutnu potrebu da 
se svi Slovenci, Hrvati i Srbi Monurhijc ujedine unutar njenih granica 
u kraljevinu Hrvatsku.4 7 

S.Budisavljević je 1. Vili održao duži politički govor48 i, između 
ostaloga, rekao da Srbi u Hrvatskoj preko ozbiljnih riječi iz izjave 
Starčevićeve stranke prava od 5. juna ne mogu preći na dnevni red. 
Oni moraju taj apel da zabace ili prihvate, no prije nego što učine 
jedno ili drugo, njihova je dužnost da ispitaju uspjehe nagodbene poli
tike u prošlosti, kao i perspektivu te politike za budućnost, pa da prema 
rezultatu tog ispitivanja odrede svoj stav. Zatim je ukazao na to, kako 
sê  Nagodbu neprekidno kršilo, pa je konstatirao da je prošlost crna 
i žalosna, a da ni budućnost, u tom pogledu, nije ništa bolja, jer Hrvat
ska i od t. zv. demokratske Ugarske4» — kad bi ti elementi doista došli 

41 SZ, V. str. 115 ti' d. 
4> SZ. V. str. 118-119. 
48 SZ. V. str. 119 i d. 
44 SZ, V, str. 121 i u. 
4» SZ, V. str. 129 d d. 
44 SZ. V. str. 173 i d. 
" Od sretlàine jula 1917 osjeća se u saborskim «stupanjima previranje 

u redoviima članica opozicije. Starcavićamci se -udaljavaju li postaju sve više 
»službena .мкшсаја«. dok itemed j u SP i HPSS vlada sloga (»Sveta alijansa«). 

" öZ, V, str. 365 à d. 
*» BiulasavliOTać je u govoru nabrojio Karolviievm aiezavđsmi stranku, 

demokrate V. Vaszonyja, radikale ü . jaszyja i (intelektualce oko revije »Uj 
ueuozetlek«.. , ' 
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<lo riječi --• ncinu ništa očekivali. Potpuno ujedinjenje našega naroda 
slovenskog, hrvatskog i srpskog imena moguće je samo izvan dualizma, 
jer i u slučaju da Hrvatska u okviru Nagodbe i unionizma i postigne 
svoju političku i financijalnu samostalnost, ne bi bilo riješeno hrvatsko 
i jugoslavensko pitanje. Dogodilo bi se da bi i istarski Hrvati i svi Slo
venci ostali po strani. Zbog svega toga, logična je konzekvencija da se 
valju boriti protiv dualizma, ali je dobra sreća što će se u toj borbi 
naći zajedno s ostalim Slavenima Monarhije (Ćeho-Slovacima, Polja
cima i Rusima iz istočne Galicije). Slaveni će u odlučnom momentu — 
a taj po Budisavljcvićevu mišljenju nije daleko — znati jurišati na 
dualizam i na njegovim ruševinuma osnovati slobodu i ujedinjenje svojih 
naroda. Budisavljević je, dalje, opširno razmotrio pitanje držanja Srba 
u Hrvatskoj i rekao du ne stoji prigovor da se nisu zalagali za prava 
Hrvatske, pa je stao nabrajati procese, ukidanje narodno-crkvene auto
nomije, pa progone za vrijeme rata, premještaje Srba činovnika po 
kazni, iseljavanja, ubijanja i vješanja bez suda i sudaca, da na kraju 
u ime Valerijttua Pribićevića i u svoje ime zbog tih progona i zločina 
podigne protest u Saboru. Imajući pred očima sve pogubne strane na-
godbene politike — rekao je Budisavljević, obojica su došli do zaključka 
da tu liniju na kojoj su kao Srbi u Hrvatskoj stajali napuste, da se 
odazovu apelu SSP i da se pridruže zahtjevima deklaracije Jugoslaven
skog klubu i izjave SUirčcvićeve stranke prava. Svoj govor završio je 
poklikom: Živjela slobodna Hrvatska, živjela Jugoslavija! 

lirvoj (SSP) se je u svom govoru 9. Vili 5 0 pozabavio pitanjem na
rodnog jedinstva i izjavio da su Slovenci, Hrvati i Srbi jedan narod, da 
se od Soče i Vilucha ilo Drine (!) i Durmitora govori jednim jezikom, 
а da Slarčevićanci kuo predstavnici jugoslavenske ideje ne traže hege
moniju ni nad Slovencima ni nad Srbima, nego im priznaju potpunu 
jednakost u svakom pogledu. Mo, Jugoslavije — rekao je on — nema 
niti će je ikuda biti, dok postoji Monarhiju, ali će zato biti hrvatske 
države. 

Dr Stevan Simeonović-Čokić (HSK) je u novembru 191751 — kad 
se u Saboru već jasno ocrtava novo grupiranje snaga u tri glavne grupe 
(HSK i unionisti, SSP i dva disidenta Koalicije, SP v HPSS i St. Za
gorac)5* — pokušao da brani političku liniju Koalicije i naveo da Jugo
slaveni u Austriji nemaju ništa da izgube s programom Majske dekla
racije; ne riskiraju ništa i ne unose nikakvu postojeću vrijednost u igru, 
dok Hrvatsku ima državnu samosvojnost koju valja čuvati. Nagodbom 
joj je zajamčena politička i teritorijalna individualnost koja se ne smije 
staviti u igru lakomisleno, prije nego što bi se dobro promislilo šta da 
se radi. 

A. Pavelić je iskoristio mogućnost podnošenja interpelacija i 10. 
XII s* pročitao u toj formi ranije zapljenjenu izjavu SSP koju su pot-

«• SZ, V. str. 561 i d. 
»" SZ, V. str. 1093 i d. 
•» Tai >hrvatski demokratski blok« (SP. HPSS d St. Zagorac) potrajao 

je do proljeća 1918 (Radićev put u Prag). 
» SZ. VI. str. 9. 
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pisuli i disidenti Koalicije (Budisavljcvić i V. Pribićević).54 U njoj pot
pisnici izjavljuju svoju spremnost — povodom objavljivanja sovjetskog 
»Dekretu o miru« — da pozdrave svaki korak koji bi uistinu mogao da 
dovede do trajnog mira medu narodima i iznose zuktjev čitavog naroda 
koji — u p i r u ć i s e n a p r a v o s a m o o d r e đ e n j a 5 5 — odlučno 
traži da budući mir bude demokratski mir kojim se svim narodima 
svijeta, ра i jedinstvenom narodu Hrvata, Srba in Slovenaca zajamčuje 
potpuna sloboda državnog, kulturnog i ekonomskog života. 

4. ravelić je 7. II 1918se — pod utiskom razvoja događaja i hrabren 
porukama iz inozemstva (F. Barac) — oštro kritizirao nerad vlade bana 
Mthalovicha i saborske većine i rekao da je takav Sabor sramota za 
hrvatski narod, a na grožnje s raspuštanjem Sabora odgovorio da Star-
čevićaneima nije stalo do takvog Sabora, što više, ako će se upotrebiti 
represalije, te će represalije naći složan i jedinstven narod u tome da 
se hrvatsko odnosno jugoslavensko pitanje stavi na tapet pred široki 
evropski forum. To je zadatak ovog Sabora i ako Sabor nema hrabrosti 
i svojstava da ta pitanja stavi na tapet, onda je bolje da ga uopće nema. 

Kao rezultat akcije da dođe do »narodne koncentracije« započete 
negdje u jesen 1917 god. dolazi do zagrebačkog sastanka (2. i 3. III) 
na kojem sudjeluju — pored učesnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, 
Dalmacije, Istre i Međuniurja — Starčevićanci, disidenti Koalicije i 
izaslunici Socijalno-demokrutöke stranke Hrvatske i Slavonije, dok 
Kouliciju i HPSS apstiniraju. Pored izjuve namijenjene javnosti (o po
trebi koncentracije svih stranaka i grupa koje, stojeći na stanovištu 
narodnog jedinstva i samoodređenja, traže^ svoju narodnu nezavisnost 
i na demokratskim temeljima uređenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba) 
prihvatili su, interno, načela za koncentraciju koja idu još dalje.57 Važno 
je pritom da i u onoj izjavi za javnost nema više govora o žezlu ili 
° k v i r u l • ... ...JAÌ1..AÌJ 

Povjerili su jednom odboru ad hoc da pripremi sve nužno za orga
niziranje »Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba« u Zagrebu; do
govorili i novi sastanak (za 21. i 22. IV) da na njemu formiraju Vijeće, 
ali do njega nije došlo. 

Starčevićanci su i u Saboru, napadujući, kritizirajući i interpelira-
jući, vršili pritisak na Koaliciju da pride »narodnoj koncentraciji« i u 
njenim redovima, na njenom hrvatskom krilu (prije svega Lorković 
i Surmin koji su kasnije istupili i osnovali disidentsku grupu oko »Malih 
Novina«)48 javljali su se glasovi u prilog preorijentacije i suradnje, ali 

м Vidi Ferdo šiSić, Dokumenti o postanku kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca 19U. -1919., Zagreib №0. str. 10?. 

и Tu se već 'potpuno napuštaju oportunističke formulacije d ističe na
čelo saiuooctredjanja naroda. 

s e SZ, VI, str. 294 i cl. 
87 Objavljeno po prvi pula kod Drugovana Šopića (Oktobarska revolu

cija i jugoslovansko pitanje u Austro-Ugurskoj 1917/18, »Historijski zbornik«, 
Zagreb, god. X1/KU 1958—1939, str. 43-44). 

58 Ta kriza oko Lorkovića i Su naima kao da je starijeg datuma, jer se 
Surmin već početkom juna 1917 nosi mišlju da istuipd iz kluba a da ostane 
i-lan HSS. 
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je to Sv. Pribićević — koji se poslije dugog (trogodišnjeg) izbivanja bio 
pojavio u Saboru — presjekao tvrdnjom da nije pogodan moment da se 
napusti dotadašnja politika i povede nova na podlozi kooperacije s 
drugim strankama (izjava HUSS i SSS od 17. II 1918).5» Starčevićanci 
su nastavljali da u Saboru i dalje napadaju Koaliciju a mnogi politički 
prvaci iz južnoslavenskih zemalja Monarhije, poslije Czerninova prije
tećeg govora 2. IV, solidarizirali su se 8 borbom Čeha i sredinom aprila 
sudjelovali u Pragu na »svečanosti polaganja prisege«, na kojoj je pored 
Starčevićanaca iz Hrvatske sudjelovao i St. Radić, iznenadivši svijet 
izjavom o raskidu »saborske kooperacije« s frankovcima.60 

Starčevićanac Hrvoj održao je u Saboru 14. V«1 govor za Jugoslaviju 
u kojem je žigosao nedjela soldateske na jugu Monarhije, »ovo urlanje 
-— kako je rekao — surove sile, koja se u svojoj raspojasanosti pokazala 
u Srijemu, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Dalmaciji, u Bosni i Hercegovini, 
u Istri i Sloveniji, a nažalost u dosta znutnoj mjeri i ovdje u Hrvatskoj; 
koja je našim narodom napunila groblja po Bosni, tamnice u Aradu, 
iuternirske tabore u Gnnind-u i Braunau-u, koja je kao tobožnje vele
izdajnike i srpske agente bacala u okove i tamnice čak i časne starce 
katoličke svećenike po Sloveniji; koja je nemilosrdno i bczobzirce iz
vrgla propasti od gladi sav naš narod u Hercegovini, u Dalmaciji i u 
I s t r i . . .< A to je — rekao je okrenut frankovcima — izvor, korijen 
i početak gibanja što ga općenito nazivuju »jugoslavenski pokret«. U 
njemu sudjeluju ne zato da kao Hrvati izgube svoj hrvatski nacionali
zam, svoju hrvatsku državnost, svoju narodnu egzistenciju, da je uguše 
u Srpstvu ili Slovenstvu nego da je u z a j e d n i c i sa Srbima i Sloven
cima zajedničkim silama u ovim opasnim i burnim vremenima spase od 
Nijemstva i Mađarstva. »Mi hoćemo — uskliknuo je Hrvoj — slobodnu 
svoju hrvatsku državu zajedno i u savezu sa slobodnom našom braćom 
Slovencima i Srbima, dakle, Srbima njihova srpska država, Slovencima 
njihova slovenska a nama Hrvatima hrvatska država sve u bratskom 
federativnom savezu po uzoru švicarskih kantona, sjeverno-američke 
Unije ili saveznih držuva njemačkog carstva.« 

Koalicija nije sudjelovala na proslavi 50-godišnjice praškog »Na
rodnog divadla« kojom prilikom je došlo do manifestacija češko-jugo-
slavenske solidurnosti i do čvršćeg povezivanja jugoslavenskih političkih 
predstavnika sa češkim i poljskim, ali su žuto u Saboru prešli u uspješnu 
ofanzivu proti frankovaca, najavljujući a kasnije predočujući doku
mente kojima se bjelodano dokazuju pokušaji prvaka SP da pomoću 
političkih dostava isprovociraju raspust Sabora i uvođenje komesari-
jata.8 8 

»• Dratroslav Jomković-Bogdan Krizman, Graidja o stvaramju jugoslo-
vonske države (1. 1.-20. ХП. 1918), Beograd. 1964, Tom I, str. 109. 

80 Isti tizvor, I, str. 174—175. 
" SZ, VI, str. 686 d d. 
•• Vdše o tcmie: Većeslav Wilder, Dva smjera u hrvatskoj politici, Za

greb 1918. 
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»Presnim predlogom« A. Pavelića i drugova (među potpisnicima na
lazili su sc i Rudić i Budisavljcvić)93 pokušali su Starčevićanci da vijeća 
na Koaliciju, protestirajući protiv toga što vrhovi Monarhije rješavaju 
hrvatsko odnosno jugoslavensko pitanje bez pitanja i privole najpozva
nijeg faktora u toj stvari: Hrvatskog sabora i zahtijevajući da se ono 
riješi na temelju prava narodnog samoodređenja. 

A. Horvat je 4. VII e 4 ponovio frankovačku formulu rješenja: Stranka 
prava traži ujedinjenje u jedno samostalno državno tijelo, u okviru Mo
narhije, Hrvatske, Slavonije, Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Istre s oto
cima, Rijeke i Međumurja. Dodao je — preuzimajući to od ranijeg 
programa Starčevićeve stranke prava — da će podržati nastojanje braće 
Slovenaca da se i oni pripoje tom tijelu, a zastupnik dr Zivan Bertić 
(HSK) je dva dana kasnije," braneći taktiku Koalicije, ustvrdio da se 
narodno pitanje može riješiti samo u sporazumu s odlučujućim pohtič-
kim faktorima Monarhije, naročito s vodećim političkim narodima koji 
ovaj sistem podržavaju (Nijemcima i Mađarima). No, kod njih još nije 
dozrelo uvjerenje da se ono mora riješiti potpuno, ali će doći do spo
znaje du treba izmijeniti podlogu na kojoj je Monarhija uređena. Tada 
će biti moguće rješenje, ali ne drukčije nego na korektan način, i to 
tako da će ga riješiti čitav hrvatski narod u Saboru i u drugim saborima 
koji tu postoje. »A dok ne dođe pravi čas za rješenje našega pitanja — 
rekao je on — hrvatsko-srpska koalicija voditi će i nadalje ovu politiku 
mira, jer je uvjerena, da ona tom politikom ne čini samo uslugu državi, 
nego i narodu, kojemu ona štedi sile za veliki i.odlučni momenat, kad 
dođe do rješenja našega narodnoga pitanja.« 

Novi disident Koalicije: Lorković održao je govor u toku sjednice 
8. VI1W i založio se — kritizirajući držanje Koalicije — za narodnu 
koncentraciju, s tim da se za njenu podlogu uzme kao primarni zadatak: 
sakupiti u jednu cjelinu sve one koji su Jugoslaveni i koji prihvaćaju 
jugoslavensku misao. Treba ujediniti — predlagao je on — sve narodne 
elemente koji stoje na principu narodnog ujedinjenja i samoodređenja 
bez obziru na stranke — neku stranke eventualno i nadalje postoje; 
treba i pored njih stvoriti jednu organizaciju svih narodnih elemenata 
kao organ za vođenje narodne politike u Hrvatskoj, Dalmaciji i Bosni, 
kao vodstvo i regulator narodne politike. 

Lorkoviću je ispred Koalicije sutradan odgovorio Sv. Pribićević"7 

i priznao da je pitanje narodne koncentracije zaista jedno od najvaž
nijih, ali je upozorio i na metodu podjele uloga.88 Polemizirajući s Lor-
kovićevim izvodima kuo maglovitimu, Pribićević je rekao i ovo: ako je 
Lorković mislio da treba »današnju političku situaciju u Hrvatskoj 
žrtvovati, da treba današnju situaciju u Hrvatskoj dignuti u zrak, da se 
možemo svi okupiti u jedinstvenu grupu, da možemo stvoriti novu 

" SZ. Vi, str. 846. 
** SZ, VI, str. 940 i d. odai. 968-969. 
•» SZ, VI. str. 975 d d. 
" SZ, VI. str. 104? i d. 
•' SZ. VI. str. 1067 d d. 
*s Puveldć je mnogo kas ai je praznimo da im je Koalicija »čuvala ledjac 
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stranku bez obzira na današnju i proti novoj situaciji koja dodje, onda 
je to treba jasno izraziti, jer pitanje današnje situacije u Hrvatskoj 
nije pitanje jedne ili druge stranke u saboru, nego je pitanje narodno. 
Ja sara- u kontaktu s narodom, kao i svaki drugi možda član ovoga sa
bora i možda i više, i ja, visoki sabore, nijesam razabrao u tome kon
taktu, da današnju situaciju u Hrvatskoj treba dirati, ja nisam razabrao, 
da današnju situaciju u Hrvatskoj (ne) treba dizati u zrak i da mjesto 
današnje situacije treba da nastupi neko novo drugo stanje, za koje ne 
znamo, kakvo će biti i protiv koga će biti.« Ne zna — rekao je on — 
kojim se pravom od Koalicije traži da dovede do takve situacije, kad 
se narodno pitanje rješava, jer ga nitko od mjerodavnih faktora još 
ne rješava, i, po njegovom osobnom mišljenju, i ne misli rješavati,8» kad 
još imaju rat u svojoj nedoglednosti pred sobom70 — bude na skrajnje ra
dikalnom stanovištvu prema Saboru i da pravi neku situaciju u zraku 
bez obzira na to, tko će doći poslije nje, da li protuustavno stanje 
koje bi zatvorilo vrata cijelom saboru i začepilo usta čitavom narodu.7 1 

Tako im nije polazilo za rukom da privole Koaliciju (koja čeka 
»pravi čas«) da pristupi narodnoj koncentraciji, a Slovenci — po uzoru 
na Cehe — pristupili su 17. Vi l i osnivanju svoje političke organizacije 
u Cislajtaniji (Narodni svet u Ljubljani) kao sastavnog dijela budućeg 
općeg jugoslovenskog »Narodnog vijeću« u Zagrebu. U julu su već bili 
sastavljeni pozivi za konstituirajuću skupštinu Narodnog vijeća SHS 
odnosno za »Narodnu organizaciju za Hrvatsku i Slavoniju«, ali do nje 
nije došlo ni u augustu ni septembru. '( 

5. Poslije jasno izraženog otklona Koalicije da pridje, predstavnici 
stranaka i grupa sklonih koncentraciji održali su 3. VIII u Zagrebu 
sastanak i zaključili da treba stupiti u vezu i dogovor sa Ljubljanom 
radi saziva općeg sastanka na kojem bi se stvorilo opće jugoslavensko 
Vijeće.78 Postigli su nato sporazum da se 24. IX održi u Zagrebu sastanak 
na kojem bi donijeli konačnu odluku o Vijeću i dogovorili sve detalje. Na 
tom sastanku pao je zaključak da se povodom mirovne ponude a. u. 
ministra vanjskih poslova (tog »goluba mira«) objavi zajednička iz
java — to je izjava Narodnog sveta, Narodne organizacije za Dahna-
ciju, SSP, HPSS, Srpske narodne radikalne stranke, Socijalno-d^mo-
kratske stranke Hrvatske i Slavonije te izvanstrauačnih grupa (Lorkimć. 
Budisavljević i Simrak)7 3 — a zatim su raspravljali o situaciji na frontu 

•» O »rješavanju« jugoslavenskog putanja u vrhovima Monarhije vidi 
moj prilog: Stvaranje jugoslavenske «bržaive (Referat na Drugom kongresu 
historičara Jugoslavije), »Historijski pregleda, Zagreb 1958, br. 3—4, str. 
J(J7 215). 

70 Poruke koje su stizale iiz inozemstva (u Prag pa zatim u Zagreb) 
najavljivale su svršetak rata u proljeće 1919 godine. To je (mišljenje zastupao 
i Foch do jeseni 19181 . . 

'» Stoji i to da je koal icionaaima materijalno koristila suradnja sa vla
dom u Zagröbu, režimom i vladinim krugovima u Pešti, da su se mnogi za
stupnici HSK nalazili u predsjedništvu raznih poduzeća, banaka itd. 

7* Organizatoru tog općeg sastanka namjeravala su da pristupe osnivanju 
tag Vijeća, ako Koalicija, eventualno, i otkloni da pristupi. 

'» Janković-Krizraan, Gradjas I, str. 301—303. 
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i u pozadini. Na kraju su donijeli zoključak da se osnivački sastanak 
na jugoslavenskom nivou sazove za ">. oktobar u Zagrebu. 

Sve ncpovoljnijc vijesti sa ratišta — u prvom redu ona o kapitu
laciji Bugarske u Solunu (29. TX) i brzom napredovanju Saveznika na 
froiihi u Makedoniji i drugdje — hrabrile su i aktivizirale duhove 
u Zagrebu, tako da se u rukama sazivača — uoči osnivačkog sastanka - -
našlo više iziava o pristupu politici nacionalne koncentracije (Srpske 
narodne radikalne stranke, Socijalno-demokratske stranke Hrvatske 
i Slavonije. Seljačke stranke, grupe. Lorković-Šurmin) i nakon raznih 
peripetija konačno je i Koalicija donijela odluku da pristupi u »Na
rodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba« u Zagrebu. Kad je kasnije i 
Stranka prava htjela da udje u Vijeće, središnji je odbor Vijeća većinom 
glasova to otklonio. Odbor je, izmedju ostaloga, pripremio i >presne 
predloge« za sjednicu Sabora sazvanog za 29. oktobar. Na toj nesum
njivo prelomnoj i historijskoj sjednici74 Sabor je jednoglasno prihvatio 
»prešni predlog« Sv. Pribićevića i drugova o raskidu svih državno
pravnih odnosa i veza s Ugarskom i Austrijom i proglašenju Dalma
cije, Hrvatske, Slavonije sa Rijekom posve nezavisnom državom prema 
Ugarskoj i Austriji i njenom pristupu — prema modernom načelu 
narodnosti o na temelju narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba 
-- u zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba 
na cijelom etnografskom području tog naroda bez obzira na teritori
jalne i državne granice u kojima taj narod živi. Za taj su prijedlog 
glasovali zastupnici s v i h stranaka, uključujući i Stranku prava. Njen 
predstavnik (dr. Prebeg) je pritom izjavio da će njihov saborski «club 
predložiti vijeću stranke da se stranka razidje.75 

Za vrijeme trajanja improvizirane i privremene Države Slovenaca, 
Hrvata i Srba i vladavine Narodnog vijeća SHS u južnoslavenskim zem
ljama bivše Monarhije predstavnici Koalicije najviše su se zalagali da 
se što prije i što brže proglasi i ostvari ujedinjenje sa Srbijom, osjeća
jući da se sve nalazi u zraku, dok su Starčevićanci. a pogotovo Radić, 
bili mnogo suzdržljiviji. Na kraju su u središnjem odboru 24. XI izgla
sali zaključak o ujedinjenju i odašiljanju delegacije u Beograd, gdje je 
regent Aleksandar 1. ХТТ proglasio ujedinjenje u jedinstveno kraljevstvo 
Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako je državnopravno bio stvoren svršeni čin 
za savezničku Konferenciju mira za koju su pripreme imale tek otpo
četi. ., . .. 

Sam sabor se poslije prelomne sjednice 29. X 1918 vise nikad nije 
sastao. 

II toku »ratnog saborisanja« Koalicija je tvrdoglavo držala pozi
cije »radne većine« a kasnije »vladajuće stranke«, braneći postojeću 
situaciju i odnose, dok je stranke opozicije (SSP, SP i HPSS) — inače 
prilično nesložne — približila, u jednom trenutku, mogućnost da nakon 
promjene na prijestolju (1916) dodje do promjena i u Hrvatskoj. Radić 
je i nadalje — ističući vjernost Monarhiji i »organsku vezu« Hrvatske s 

• « SZ, VI, str. 1465 i d. 
" To, medjuttm, nisu и<НшН. 
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Austrijom a ne Ugarskom — govorio o jedinstvu sa Srbima, o potpunom 
narodnom jedinstvu, itd., u čemu nije na ljevici, a pogotovo kod fran
kovaca nailazio na odobravanje. Međutim, nešto kasnije očituje se za
nimljiva evolucija kot Starčevićanaca. Ističući sve više potrebu federa
lizacije Monarhije — da kasnije (xi maju 1918) već jasno ocrtujn 
svoj državnopravni program jugoslavenske federacije — milinovci po
činju spominjati Srbe, da bi u izjavi Stranke povodom objavljivanja 
»Majske deklaracije« Jugoslavenskog kluba podvukli da — za razliku 
od Stranke prava — stoje na stanovištu narodnog jedinstva Hrvata. 
Slovenaca i Srba. Ističući to stanovište, pozvali su Srbe — državljane 
Kraljevine Hrvatske — da zajedno sa Hrvatima i Slovencima porade 
na ujedinjenju čitavog Juga Monarhije. Tako se očituje sve jače uda
ljavanje milinovaca od ostalih članica državnopravne opozicije, dok 
Badić — hvaleći »Majsku deklaraciju« — ostaje uz frankovce u »sabor
skoj kooperaciji«. U jesen 1917 jnsno se u Saboru ocrtava pregrupiranje 
(iz dvije) tri glavne grupe: Hrvatsko-srpska koalicija i unionisti; Star-
čevićeva stranka prava i dva disidenta Koalicije (Budisavljević i V. 
Pribićević) te stranka prava. Hrvatska pučka.seljačka stranka i Stjepan 
Zagorac kao »hrvatski demokratski blok«. Starčevićanci — pod utje
cajem Trumbićevih poruka iz inozemstva — pristupaju akciji oko »na
cionalne koncentracije« koja nailazi na odaziv u Hrvatskoj a nuka 
Radića da napusti »kooperaciju« s frankovcima koji, do svršetka na 
istim programskim pozicijama, ostaju u Saboru potpuno osamljeni. Kod 
Koalicije — i na njenom hrvatskom krilu — dolazi do osipanja, a pred
stavnici Slovenaca osnivaju u Ljubljani svoju nadstranačku organiza
ciju (»Narodni svet«) kao sastavni dio budućeg općeg jugoslavenskog 
Narodnog vijeća u Zagrebu koje se konačno, sa velikim zakašnjenjem, 
osniva, pošto je na kraju i Koalicija pristala da tim putem podje. Tako 
su u Zagrebu osnovali »Narodno viječe SHS« u koje su ušle sve hrvatske 
gradjanske stranke osini frankovaca. Za »presni predlog« o raskidu 
veza s Ugarskom i Austrijom te o stvaranju jugoslavenske države 29. X 
1918 glasovali su složno s v i saborski zastupnici uključujući i one iz 
Stranke prava. 
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M e t o d M i k u ž 

PRIMORSKI N O O (ODBOR OF) 

(Primorski narodnoosvobodilni odbor — odbor Osvobodilne fronte) 

Sestavek naj bi pokazal nn zanimivo primorsko posebnost med NOB, 
na občasno »zlitje« narodno osvobodilnih odborov z odbori O F (in to 
od na i višjih do najnižjih), na posebnost, ki je v razvoju lhideke oblasti 
med NOB na Slovenskem drugod ne moremo opaziti. Tako moremo 
kmalu od konca januarja 1944 brati na primorskih dokumentih organov 
ljudske oblasti na primer Okrožni N O O (Okrožni odbor OF) za Goriško 
in celo Pokrajinski narodno osvobodilni odbor (Pokrajinski odbor UJM. 
To bi modo spraviti koga v zmoto, zlasti tistega, ki ve, da v Sloveniji 
med NOB pomeni N O O vedno le izvoljeni odbor, dočim odbor U* le 
postavljeni odbor, pa četudi bi slednji še tako predstavljal m izvajal 
ljudsko oblast na svojem področju. (Nekaj časa leta 1944 so napačno 
pisavo NOO mesto odborov O F rabili le aktivisti v delu kamniškega 
okrožja). Zmota pa bi bila lahko neprijetna zato, ker pisanje iNOU 
(odbor OF) ponekod na Primorskem le počasi pojenjnje in traja se 
po volitvah NOO, (ki so bile že v moči odlokov 1. zasedanja bJNUb), 
ko more biti že dovolj jasno, da v moči odlokov črnomeljskega zase
danja izvoljeni NOO tudi na Primorskem ne more biti isto kot kateri ze 
odbor OF. -

O tej zanimivi primorski posebnosti nas more poučiti okrožnica Po
krajinskega odbora O F za Primorsko Slovenijo (POOF) od 22 januarja 
1944 o zlitju N O O in odborov OF. Okrožnica na začetku poudarja, da 
more istočasni (vzporedni) obstoj obeh odborov. N O O in odbora O t 
(v kraju, okraju in okrožju) zavajati v dve napaki. Prvič, da se M J O 
spreminjajo izključno le v upravne organe, ki jim postaja reševanje 
zlasti raznih gospodarskih vprašanj edina skrb. pri tem pa pozabljajo, 
da se morajo tudi čisto gospodarski ukrepi — spričo potreb NOB — 
neprestano razvijati in zaostrevati in drugič, da so postali odbori O F , 
zlasti terenski, nekakšne ozke druščine, ki so izgubile vsak stik z mno
žicami. Zato okrožnica naroča: 

1. Naj se zlijejo terenski odbori O F z vzporednimi v istem kraju 
obstoječimi izvoljenimi občinskimi in vaškimi NOO. Da se podčrta, da 
so NOO sestavni del OF, nosijo tako zliti odbori staro, prejšnje ime 
v oklepaju. Torej občinski NOO (občinski odbor OF) na primer v Oze-
ljanu in vaški N O O (vaški odbor OF) na primer v Podkraju. 
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2. Co sc delokrog rajonskega (okrajnega) odbora O F ujema s teri
torijem delovanja občinskemu NOO, se ta enostavno zlije z njim. Ce 
pa obsega delokrog rajonskega (okrajnega) odbora O F delokrog več ob
činskih odborov (NOO), do zlitja ne more priti. 

3. Okrožni odbori O F postaneio okrožni NOO in v bodoče se bo 
tudi P O O F preimenoval v P N O O (Pokrajinski narodno osvobodilni 
odbor), čeprav ne okrožni odbori O F in ne P O O F niso izvoljeni, »so 
pa povsod zelo široki in črpajo svojo avtoriteto od izvoljenega Izvršnega 
odbora O F (IOOF) oziroma predsedstva SNOO«.1 

Okrožnica je potem še precej dolga, za nas pa je pomembno to. da 
znatno odstopa od nam že znanega in tudi v tej okrožnici opetovano 
poxidarjenega načela, da N O O je in mora biti vselej izvoljen. Zakaj 
je do tega zlitja prišlo in kaj je to okrožnico izsililo, bomo še govorili, 
res pa je tudi, da na terenu okrožnice niso razumeli. Zato so sledila 
S. februarja 1944 še Pojasnila k okrožnici o zlitju N O O in odborov 
OF.* Na kratko bi bila ta še bolj komplicirana Pojasnila sledeča: 

1. Kjer je doslej obstajal samo vaški ali občinski N O O in je oprav
ljal le upravne posle, naj ta s pritegnitvijo novih referatov, opravlja 
poslej tudi politično delo. Nove člane naj izvoli oziroma potrdi vaški 
oziroma občinski zbor. 

2. Kjer je doslej obstojal le politični odbor O F : 
a) terenski (vaški) odbor OF. Ta je že doslej poleg političnega dela 

opravljal tudi upravne naloge (pobiral davke itd.) in se »zatò nič 
ne spremeni«. Poskuša pa noj doseči potrditev »kot oblast z izvolitvijo«. 

b) ai. rajonski (okrajni) odbor OF. Če ta obsega ozemlje ene same 
občine, je to pravzaprav občinski odbor O F in zato zanj velja splošno 
načelo o zlitju ter se zlije z občinskim NOO (če ta je) v občinski N O O 
(občinski odbor OF) in opravlja posle obeh prejšnjih odborov. Če pa 
v občini ni občinskega N O O s katerim naj bi se zlil rajonski (okrajni) 
odbor OF, ki obsega ozemlje ene same občine, naj se ta odslej dalje 
imenuje občinski odbor O F in opravlja politične in upravne posle. Nje
gov položaj je isti kot položaj občinskega NOO, skuša pa naj dobiti 
potrditev od občanov z izvolitvijo, nakar bo dobil pravico nositi ime 
občinski NOO (občinski odbor OF). (Tej juridični poslastici nikakor 
ne moremo odrekati logičnosti: drugo vprašanje pa seveda je, koliko 
si je z njo mogel pomagati revolucionarni razvoj ljudske oblasti na Pri
morskem!) 

ba. rajonski (okrajni) odbor OF, ki obsega več občin: 
1. rajonski (okrajni) odbor OF, v čigar vseh občinah obstajajo 

občinski NOO. Poslej opravljajo ti občinski N O O tudi poli
tično delo na področju svoje občine in zato rajonski (okrajni) 
odbor O F ni več potreben, ker so občinski NOO (občinski odbori 
OF) podrejeni neposredno okrožnemu NOO (okrožnemu odboru 

1 Fase. 456; vsi fasoikli so v arhivu Instituta za zgodovino delavskega 
gibanja v Ljubljani. 

» Fase. 562. 
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OF). /aio se Ink rajonski (okrajni) odbor O F razpusti in njegove 
posle prevzamejo občinski NOO (občinski odbori OF) vsak za 
svojo občino, ki jih okrepijo z dosedanjimi odborniki rajonskega 
(okrajnega) odbora OF. (Za vif o, kaj?!); 

2. rajonski (okrajni) odbori O F v območju katerih v vseh občinah 
še ni občinskih NOO, so pa v pretežni večini občin. V tem pri
meru je treba vse rajonske odbore O F razpustiti, potruditi pa 
se je treba, da bi se v vseh občinah izvolili občinski NOO. Če 
to zaradi okupatorjeve kontrole ni mogoče, je treba v občinah, 
kjor še ni občinskiih NOO. poeta-viti odbore OF. ki bodo v občini 
opravljali upravne in politične posle; imenovali se bodo občinski 
odbori O F in bodo nekaj začasnega; 

3. rajonski (okrajni) odbori OF, na katerih ozemlju še ni občinskih 
NOO ali pa jih je manj kot v polovici občin. Tak rajonski 
(okrajni) odbor O F naj za enkrat še ostane in naj opravlja svoje 
posle kot vmesna stopnja med okrožnimi NOO (okrožnim od
borom OF) in terenskimi (vaškimi) odbori O F seveda z izjemo 
tistih občin, kjer občinski NOO (občinski odbori OF) so, kajti 
ti so neposredno podrejeni okrožnemu N O O (okrožnemu odboru 
OF). 

Nismo te juridične »umetelnosti« omenjali kakor koli že zlonamerno. 
Vsekakor pa zato, da lahko znova poudarimo, da se revoluciji vnaprej 
ne more predpisovati nekih zelo natančnih form. zlasti pa ne takih kot 
j ili prinašajo ta naša Pojasnila, o katerih je bilo jasno že takrat, da 
se jih nihče ne bo držal, ker jih ne bo razumel in ker se jih — skratka 

- ne bo mogel držati! Oglejmo si sedaj na kratko, zakaj je prišlo do 
tega zlitja. 

1. Na Primorskem je Narodni svet'za Primorsko Slovenijo (NOS) 
prevzel oblast že 11. septembra 1943 in ukazal splošno mobilizacijo.3 

NOS je prevzel oblost kot »predstavnik primorskega ljudstva, da bo 
pod vodstvom TOOF prevzel odgovornost za urejanje vseh vprašanj 
NOB primorskega ljudstva in utrjevanja njegove oblasti«. Primerjajoč 
stanje, ki je nastalo na Primorskem takoj po kapitulaciji Italije (splošna 
vstaja, odhod Italijanov in nastanek velikega osvobojenega ozemlja) s 
stanjem v Ljubljanski pokrajini za časa prvega osvobojenega ozemlja, 
je Pokrajinski komitet KPS za Primorsko Slovenijo (PK KPS) že 12. 
septembra 1943 napovedal volitve v NOO in se je pri tem delno držal 
vsebinsko precej znanega odloka I O O F od srede maja 1942. PK KPS je 
torej napovedal volitve v NOO, ki naj bi jih izvolili po občinah, v 
katere naj bi vključili več vasi in naj bi se teritorialno približale nek
danjim primorskim občinam pred fašistično komasacijo.4 

Tu je šel PK KPS — upoštevajoč razmere, ki so nastale spričo 
nenadne in tudi nepričakovane vseljudske vstaje — preko vsebine 
okrožnice I O O F iz leta 1942, ki je razpisala volitve v krajevne NOO, 

» Fase. 538. 
* Fase. 532. 
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organizacijo teh volitev pa prepustila terenskim odborom OF, ki so se 
do prvega osvobojenega ozemlja razvili že v prave organe ljudske oblasti 
in obenem še izrecno poudarila, da po izvolitvi terenskih NOO terenski 
odbori še ostanejo in ohranijo svojo prvotno, politično funkcijo. Temeljna 
razlika med stanjem v ljubljanski pokrajini in stanjem ob kapitulaciji 
Italije na Primorskem je torej bila, da so v Ljubljanski pokrajini pre
vzemali oblast terenski odbori že kot oblastni organi in so kot taki, po 
odloku I O O F izvedli tudi volitve v krajevne ali terenske NOO. Na 
Primorskem pa se do kapitulacije Italije terenski odbori O F do take 
oblastne sfopnje (morda z redkimi izjemami) niso nikjer razvili. Zato 
je moral PK KPS in NOS nastopati samostojno pot. 

Značilna je velika naglica pri izvajanju primorskih volitev. Raz
pisane so bile 12. septembra 1943 (razpisal jih je kar PK KPS!) in že 
lega dne so bile v več krajih zlasti v goriškem okrožju. 2e 12. septembra 
se je sestal na primer v Renčah »začasni akcijski osvobodilni odbor* 
(ker terenskega odbora O F ni bilo!) iz štirih članov, ki je sklical vaščane 
mi »občinski zbor«, kjer je 95'°/o zbranim vaščanom član akcijskega 
odbora prebral tole: »Občani, tovariši, sodrngi! Začasni akcijski osvo
bodilni odbor je sklical današnji zbor. Preden preidemo na dnevni red 
predlagamo, da se vsi morebitni dosedanji spori med posameznimi 
občani ob tej priliki popolnoma poravnajo, tako da dosežemo popolno 
harmonijo vseh občanov«. Na io so s tri minutnim molkom počastili 
spomin padlih žrtev, nato pa določili pol ure, da »vasi izberejo krajev
ne odbornike«. Ko so bili ti zbrani, so se predstavili občinskemu zboru, 
ki jih je enoglasno izvolil. Tako je bil izvoljen občinski N O O v Renčah, 
ki se je še istega dne zvečer zbral na prvo sejo in izvolil predsednika 
(načelnika), podpredsednika, iajnika, blagajnika, gospodarja (ekonoma), 
vojaškega referenta in obveščevalca.6 

Pravi odlok o volitvah v krajevne N O O je izdal NOS 15. septem
bra 1943, v katerem je določil, da se volijo krajevni NOO za vso občino 
(kot so torej že volili v Renčah in drugod), krajevni NO pododbor pa 
še za vsako vas v občini posebej; prve volitve naj opravijo na občinskem, 
druge pa na vaškem zboru. Zanimivo pa je, da ta odlok N P S izrecno 
pravi, naj volitve pripravijo terenski ali okrožni odbori O F in to tako, 
da bodo za kandidate »občani oziroma vaščani sprejeli kot svoje pred
stavnike predvsem ljudi, ki so se izkazali v dosedanjem boju kot zanes
ljivi pripadniki OF«. e Vzporedni odlok NOS je še istega dne določil 
tndi aktivno in pasivno volilno pravico od 18. leta starosti dalje, določil 
vaške in občinske zbore, na katerih naj bi vaščani in občani razpravljali 
o vseh svojih zadevah in določil obnovo starih občinskih meja pred ita
lijansko okupacijo.T 

Tako so torej na Primorskem volili v mejah starih občin krajevne 
ali občinske NOO in krajevne ali NO pododbore ali vaške NOO. Funk
cija terenskih odborov, če teh ni bilo, pa funkcija okrožnih odborov QF, 

5 Fase. 615. 
• Fase. 538. 
7 Fase. 538. 
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je bila postavljanje kandidatur; odlok NOS ne omenja več začasnih 
akcijskih osvobodilnih odborov, katerega poznamo iz Renč. 

Medtem je priletel Bebler z avionom poročat I O O F na Kočevskem 
Rogu o dogodkih na Primorskem, na kar se je 16. septembra 1943 sestal 
Vrhovni plenum O F na svoje 12. zasedanje. Sklenil je znano priključitev 
Primorske svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični 
Jugoslaviji, poveril javno upravo na Primorskem NOS. ki je postal 
za svoje delo odgovoren ÏOOF. predsedstvo NOS (predsednik J. Vilfan, 
podpredsednik F. Bevk in tajnik Л. Bebler) pa kooptiral v Vrhovni 
plenum O F . 8 

Napoved PK KPS. da bodo volili okrožne odbore O F po delegat
skem sistemu, je bistveno spremenil NOS 17. septembra. Vseh okrožnih 
odborov O F je bilo takrat na Primorskem devet: briški, tolminski, idrij
ski, goriški, ajdovski, kraški, pivški, brkinsko-istrski in tržaški. NOS 
je določil, naj okrožni NOO zaenkrat nastane tako. da se že obstoječi 
O O O F poveča na sedem članov: te člane naj predložijo v potrditev 
NOS in ko jih bo ta potrdil, bo nastal okrožni NOO.* 

2. V tem je zadivjala tudi na Primorskem velika nemška ofenziva, ki 
je skušala spraviti pod nemško kontrolo vse jugoslovansko ozemlje, ki 
je postalo osvobojeno po italijanski kapitulaciji. Ni dvoma, da je ta 
huda ofenziva poleg vsega ostalega zavrla tudi razvoj in delo naših 
NOO. Kolikor niso že pred ofenzivo, so po ofenzivi povsod zelo pohiteli 
poleg volitev N O O tudi s postavljanjem odborov O F in prav kmalu 
se je razvila praksa, da so kraji dobili dvoje vrst odborov. NOO in 
odbore OF. Prvi so postali upravni, drugi pa politični organi; v prvem 
so se ustalile sledeče funkcije: predsednik, podpredsednik, tajnik, bla
gajnik, gospodarska komisija, vojaški referent, odbornik, odgovoren za 
AF2, ZSM in tehniko, v drugem pa funkcija sekretarja, propagandista 
in obveščevalca.10 

Toda kmalu se je začelo kazati, da taka >dvojnost« ni dobra in da 
je tudi tržko razumljiva aktivističnemu kadru, čeprav je NOS oktobra 
1943 izdal celo posebno brošuro Občinski NOO. njihov značaj in nji
hove naloge, v kateri je — da je stvaT postala še bolj komplicirana — 
predvidel za N O O poleg upravnih tudi politične naloge. Načelno je 
bil po ivj brošuri N O O izvršilni organ ljudske oblasti in je izvrševal 
sklepe ljudstva, zbranega na zborih. Zato je moral biti N O O >čisto 
ljudski«, sestavljen iz ljudi neomadeževane preteklosti, ki bodo znali 
Miveljavljati težnje ljudstva, ki bodo dovolj odločni, da bodo znali oblast 
ljudstva ohraniti pred vsemi poskusi raznih protiljudskih elementov, 
da bi se dokopali do oblasti«. Glavna naloga N O O pa je bila: >Buditi 
vedno in povsod zavest ljudstva (da samo ureja svoje zadeve, da samo 
rešuje vsa vprašanja in da je tudi samo odgovorno, če bodo stvari slabo 
rešene), vzdrževati ljudstvo v stalni borbenosti, da bo znalo braniti svojo 

» Fase. «2. 
• Fase. 538. 
«• Fase. 615. 
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oblast in svojo svobodo pred svojimi sovražniki, zunanjimi in notra
njimi«. .... 

Izrecno pa brošura predpisuje N O O dvoje političnih, nalog (kolikor 
te seveda niso zapopadene že v zgornjem naročilu!) in to: boj proti 
zunanjim in notranjim sovražnikom in njih razkrinkavanje, boj proti 
sebičnežem in raznim špekulantom itd. Poudarja pa predvsem sledeče 
upravne naloge N O O : evidenco vojaških obveznikov, sodelovanje z 
NOV in mobilizaeijn vsega gospodarstva v občini za NOV, organizacijo 
socialne pomoči za žrtve NOB, odmera in pobiranje narodnega davka 
in tako dalje. 

NOS je 27. oktobra 1943 določil tudi nologo okrožnim NOO. Poudaril 
je. da so predvsem upravni organi, politične naloge pa naj opravljajo 
okrožni odbori OF. Če pa so se ti ponekod že zlili v en organ (po na
povedi PK KPS od 17. septembra 1943). naj se zopet obnovijo! Kot 
glavno nalogo okrožnega odbora O F je NOŠ poudaril organizacijo ob
činskih NOO in vodstvo njihovega delovanja.11 

Naravno je, da je o tej »dvojnosti« prej ali slej izvedel tudi CK 
KPS in IOOF, čeprav je partizanska pošla prav v tem času funkcio
nirala počasi, najprej zaradi nemške ofenzive na Primorskem, nato pa 
zaradi ofenzive v Ljubljanski pokrajini. Ni znano, kakšna je bila prva 
reakcija obeh vodstvenih organov, znano pa je pismo PK KPS Central
nemu komitetu KPS od 1. novembra 1943. v katerem je poudaril, da 
»naša samostojna zakonodaja ni posledica nekega primorskega sepa
ratizma« in da temelji na odlokih I O O F iz leta 1941 in 1942. Poudarja 
pa tudi, da se bodo poslej »držali novih navodil«.12 Prav istega dne je 
pisal tudi NOS Izvršnemu odboru OF, da je po njegovi zamisli glavna 
naloga okrožnih N O O organizacija, vodstvo in kontrola poslovanja 
občinskih N O O . , a NOS je poročal 17. decembra 1943 predsedstvu SNOO, 
da obstojajo okrožni NOO že v briškom, tolminskem, baškem, idrijskem 
in kraškem okrožju, drugod pa opravljajo upravne posle O O O F . Kra
jevni (občinski) NOO in NO pododbori (vaški) delujejo več ali manj 
po vsej Primorski, niso pa povsod izvoljeni od popolnih občinskih 
(vaških) zborov. V krajih pod večjo okupatorjevo kontrolo so najprej 
volitve v vaške NO pododbore, odborniki teh pa postavijo občinski 
N O O . w 

3. Dne 26. decembra 1943 je pisal Kidrič v imenu CK KPS Pokra
jinskemu komitetu na Primorskem obširno direktivno pismo, v katerem 
je med drugim poudaril tudi napačno razlikovanje N O O in odborov 
O F ter ustvarjanje N O O zgolj kot upravnih, odborov O F pa kot poli
tičnih orgonov. (Iz že omenjenih odlokov smo videli, da NOS tega 
striktno ni nikdar uvajul, pač pa je to uvajala praksa, to je aktivisti, 
ki se jim je toka dvojnost zdela še najbolj razumljiva!) Kidrič je po
udaril, da so na Kočevskem zboru »namenoma naglasili dvojni značaj 

11 Fase. 538. 
18 Fnsc. 532. 
1S Fase. 538. 
>< Fase. 538. 
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enega gibanja OF, namreč znnčuj političnu osvobodilne vseljudske 
organizacije slovenskega naroda in značaj narodne oblasti. Tudi naj
višji organi O F imajo obojni značaj likrati. Kateri značaj trenutno bolj 
nuglašumo, je odvisno od splošne politične situacije in okoliščin oku
patorjevega terorja. V ilegalnosti je brez dvoma močnejše naglašen 
politični značaj, v okoliščinah svobodnega, odnosno kontroliranega 
ozemlja pa znučaj oblasti. Težišče na enem značaju pa niti v prvem 
uiti v drugem primeru ne sme povsem izriniti drugega značaja«. 

Kidrič je dalje poudaril, da je treba dati enim in istim odborom 
obojni značaj. Cfe bi poleg NOO, ki bi imel zgolj značaj oblasti, osno
vali še politični organ Ü F , bi poskušala politično vplivati na NOO 
dva faktorja, Partija in ÜF. S tem bi nastalo nasprotje med Partijo 
kot avantgardo in O F kot političnim gibanjem in bi bili spodmaknjeni 
temelji naše splošne perspektive >razvoja O F v narodno in ljudsko 
oblast s Partijo kot političnim vodstvom in glavo«.15 

Proti »dvojnosti« se je začel oglašati tudi teren. Ne zaradi načelnik 
vzrokov, ki jili je zapisal Kidrič v imenu CK KPS, temveč iz zelo 
praktičnih, lako je 30. decembra 1943 sporočil O O O F za Goriško, da 
se mu zdi potrebno odpraviti N O O in obdržati oziroma postaviti le 
terenske odbore OF, ker NOO »ne morejo vršiti uprave spričo vsako
dnevnih sovražnikovih izpadov«. Zato so začeli na območju O O O F Go
rica N O O že odpravljati, obdržali pa bodo — enega od sestavnih delov 
NOO — pulilegaiuo gospodarske komisije.10 

Toda P O O F je Coricane za to prijel in jim 5. januarja 1944 pisal, 
da ni prav, da odpravljajo NOO. 2c pod Italijo — piše — smo forsirali 
geslo, da se moramo uveljaviti kot oblust. Toliko bolj velja to geslo 
danes, ko smo na velikem predelu Primorske res že oblast, organi 
naše oblasti pa so NOO in vuše odpravljanje teli organov je naravnost 
nerazumljivo! Dalje jim piše, da jim verjetno ni jasna razlika med 
organizacijo Ol'' in NOO in da mešajo naloge enih in drugih organov 
in da prav zato ne vidijo potrebe, zukuj bi imeli dva organizma, ko 
pa eden prav tako dobro opravlja vse naloge. »Terenski odbor je organ 
politične organizacije, ki je odgovoren nadrejenim forumom, NOO pa 
je organ samouprave množic, organ, preko katerega upravljajo mno
žice same sebe in ki je množicam odgovoren. NOO je področje pred
pisov, ki se morajo izpolnjevati in je razlika proti prejšnji oblasti ta, 
da so prej prihajali predpisi od zgoraj in so zasledovali neljudske in
terese, sedaj pa jih ljudstvo postavlja samo in v svojem interesu«.17 

Goriški O O O F potemtakem ni imel prav; pravtako pa seveda tudi 
ne P O O F , ki je branil »dvojnost« z argumenti (samoupravnost!), ki 
znatno preskakujejo zavest občanov in administrativnih organov celo 
v letu 1966! 

Končno se je 10. januarja 1944 oglasil tudi I O O F in poudaril, da ne 
gre posebej ustvarjati N O O kot organov oblasti in organov O F kot 

15 Fase. 532. 
>• Fase. 615. 
" Fase. 615. 
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organov političnega gibanju. »Za sedaujo stopnjo O F je namreč tipično 
prav to, du je O F hkrati oblast iu politično gibunjc<. Zuto so organi 
OF likruti organi oblasti in političnega vodstva. Će bi na današnji 
stopnji razvoja ti dve lastnosti organizacijsko oddvojili, bi se morali 
organi oblasti prej ali slej apolitizirati in s tem birokratizirati, organi 
političnega gibanju pa bi se ukvarjali v najboljšem primeru zgolj z agi
tacijo in propagando namesto s političnim udejstvovanjem na vseh po-
priščih javnega življenja, torej tudi na upravnem in oblastnem. Obsta
jala bi tudi nevarnost, da O F izgubi svoj neogibno potrebni karakter 
popolnoma enotnega vseljudskega osvobodilnega gibanja slovenskega 
naroda. Kazen tega se težišče dela O F sedaj često premika. Na področjih 
ki jih kontroliramo mi, je močneje poudarjen karakter oblasti OF, na 
področjih, ki jih kontrolira okupator, je močneje poudarjen karakter 
političnega gibanja O F . Razumljivo pa je, da je tako prehajanje težišča 
z naše strani lahko »sila elastično, če združimo oba karakterja v istih 
organih OF«. 1 8 

4. NOS je na seji 13. jauuarja 1944 predlagal Izvršnemu odboru O F 
svojo razpustitev, ker je puč izpolnil svojo nalogo (mobilizacija in upo-
slavitev narodne oblusti na Primorskem). Razpust je predlagal »y želji, 
da du zunanjega izraza rodoljubnemu navdušenju primorskih Sloven
cev, ki se po zgodovinskih sklepih AVNOJ-a čutijo trdno in dokončno 
z ostulimi Slovenci zvezani v federativni Jugoslaviji. Primorski Slovenci 
želimo biti neposredno vodeni od l O O F , ki nas zastopa v Titovi vladi«. 
Proglas, ki so ga brzojavno poslali I O O F in podpisali takratni pred
sednik J. Vilfan in tajnik A. Bebler, je hitro dosegel I O O F na Ko
čevskem Rogu.1" 

O predlaganju svojega razpusta je NOS obvestil vse primorske 
O O O F 15. januarja 1943 in obenem poudaril, da je »Primorska danes 
dejansko in pravno (?!) priključena Jugoslaviji«, pa tudi to, da je 
I O O F istega dne brzojavno sporočil, da je predlog o razpustu NOS 
sprejel in da je do nadaljnega poveril upravne posle na Primorskem 
POOF. 2 0 Med tem časom pa je NOS, oziroma P O O F dobil po redni 
poti tudi pismo CK in okrožnico IOOF. Zato je P O O F 22. januarja 
1944 izdal nam že znano okrožnico o zlitju N O O in odborov O F . 

Ce bi se držal P O O F priporočil obeh vodstvenih organov in bi 
stvari še dalje ne kompliciral, bi naj pustil organizacijsko stanje ka
kršno je bilo, od obeh vrst odborov naj bi le ponovno zahteval obojno 
dejavnost, pa naj je v vasi obstajal že en ali dva odbora. S tem bi 
se najbolj približal intencijam obeh vodilnih organov, ki sta imela vse
kakor pred očmi razvoj v Ljubljanski pokrajini, kjer so po veliki itali
janski ofenzivi 1942 terenski N O O samo po sebi prenehali in znova 
začeli — v obeh funkcijah — delovati terenski (in drugi) odbori O F 
in to brez vsakega dekreta. 

1 8 Fase. 433. 
»» Fase. 436. 
«• Fase. 452. 
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Toda razvoj na Primorskem je bil nekoliko drugačen. Tod terenski 
odbori OK med okupacijo niso preraščali v organe oblasti kot to lahko 
„a splošno trdimo za ljubljansko pokrajino. Zato je NOS ob nenadnem 
nastanku velikega osvobojenega ozemlja ubral drugo pot k o t l U U * 
194" na prvem osvobojenem ozemlju: volitev NOO, oktobra 1943 pa 
Še kjer jih ni bilo, postavitev odborov OF, ni pa nikjer zahteval strogo 
»dvojnost«, to je, omejeval odbore samo na upravno, oziroma politično 
področje. Res pa je, da so izvoljeni NOO začeli kazati večjo dejavnost 
- kar je še posebno značilno za to razdobje na Primorskem — docim 
so odbori O F stali bolj ob strani in se zaradi kvalitetno slabo razvite 
O F spreminjali bolj v nekakšne zaprte druščine. Vzrokov za io na 
tem mestu - zaradi preobširnosti — no moremo navajati. 

P O O F kljub direktivam CK in l O O F na »klasično« razvojno pot 
O F v Ljubljanski pokrajini ni mogel iti in se je zato posluzil zlitja, loda 
to mu je že pri »zlitju« na papirju delalo zelo velike težave, pomemb
nejše pa je, da se razvoj oblasti OF tudi na ™ т о « к е т ni ustavil 
in šel mimo nam že znane okrožnice in navodil. Ko je P O O * 28. janu
arja 1944 odgovarjal l O O F na njegovo pismo, je priznal, da se je 
»vprašanje pravilnosti istočasnega obstoja dvojnih organov O F ze tudi 
za nas postavilo« in poudaril, da naj « l i t je dvojnih organov« pred
stavlja tudi dopolnitev razpusta NOS. 2 1 

81 Fase 436. 

TUE PEOPLE'S AUTOMTY IN SLOVENE LITTORAL DISTRICT 
S u m m a r y 

The author calls oue's attuatilo« to the development of .people's autority 
Lu Slovene Littoral district during the Struggle for National Liberationi after 
the eaipitulatiioui of Italy, lu the o.-untry of Slovenia, thon occupied by Itaians 

. the furlit elements of .,»e<»ple's authority, were bog......mg to be seenjii the 
lowest organs of Front of Liberation m local ooinittces of FL «ilready in 
the turniiinir of the year 1M1/1W2. In the region of Ljubljana (Provincia di 
K l « committees assumed the power exsecuted the e l « h « m t o 
the local committees of people's liberation (NOO), but m the.face of 
the elected NOO they kept their primary function to ^ { ^ J 1 ^ / e t m 
motion the struggle of Slovene nation against the occupiers Whenthe^greaj 
Italian offensive destroyed the first freed region, the ^ ^ { g - f t ^ 
to exist, and both functions were once more taken over by the illegal locai 
С О т ™„ и UuSraftistrict the development after the capitulation of Italy 
went a different way. Regardless the fact whether the local commit«* 
already existed everywhere, they at first executed the clectoonsmto local 
NOO in the liberated territory, parallely wath this they estabhshed the 
committees of FL. The elected NOO directed the admiiistrationL the » " e , 
of FL the political affairs. CC of CPS thought that this dnphcaty Adnt 
correspond to the momentary degree of the development of ^he strugge 
f.« national libération and FL and tried to find ui the Contry commi t t e e^ 
for Littoral district an original solution by fusing the two commuttees mio 
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T o n e F o r c n c 

USTANOVITEV OPERACIJSKE ZONE »JADRANSKO PRIMORJE< 
JESENI 1943. LETA 

Vprašanje ustanovitve Operacijske zone » Jadransko primorje« 
(Operntionszone »Adriatisches Küstenland«) je zanimivo tako za jugo
slovansko kakor tudi za italijansko zgodovinopisje, saj gre za dele 
jugoslovanskega in italijanskegu ozemlja in za politiko nemškega oku
patorja do slovenskega in hrvaškega ter italijanskega življa. Zato so 
se tu,di publicisti in zgodovinarji obeh dežel lotevali tega vprašanja, 
nekateri bolj mimogrede, drugi temeljiteje.1 Za vse pa je značilno, da 
so uporabljali pomanjkljivo zbrano gradivo. Zato boni v svojem članku 
poskusil opisati ustunovitev Operacijske zone »Jadransko primorje« na 
temelju širše zbranih virov. 

Konec pomladi in začetek poletja 1943 je bilo vodilnim nacistom v 
nemškem rajhu že povsem jasno, da bo v južni Evropi prišlo do po
membnih dogodkov in v Italiji do vojaških in političnih sprememb. 
Zato so pripravili nekaj načrtov z ukrepi za čim hitrejšo premostitev 
uli odpravo negativnih posledic teh sprememb. Eden temeljnih ukrepov 
je bil, da bo nemška vojska v primeru italijanskega zloma zasedla 
Italijo in tiste dele neitalijanskega ozemlja, ki jih je imel zasedene 
italijanski okupator. Italijansko ozemlje naj bi postalo operacijsko 
območje nemške vojske in nemškemu vrhovnemu poveljniku v Italiji 
naj bi bila dodeljena nemški politični svetovalec in zastopnik nemške 
policije, medtem ko glede položaja in usode neitalijanskih območij, ki 
jih je imela zasedena italijanska vojska, ni bilo še nič določeno.* 

Po padcu fašizma v Italiji 25. julija 1943. leta je začelo nemško 
vrhovno vojaško poveljstvo izvajuti pripravljene ukrepe, pri čemer je 
šlo zlasti za zasedbo pomembnejših prometnih zvez in prostorov v sred
nji in severni Italiji. Gauleiterjema sosednjih nemških pokrajin Koroške 

1 Prim.: Slovensko PlrJmorje in Istru, Beograd 1953, str. 376—381; Janko 
Jeni, Tržaško vprašanje «po druidi svetovmii vojni, Ljubljana 1961, str. 49—50; 
Galliunn Fogar, Sotto l'occutpazione nazista nelle proviincie orientali, Udine 
1961, str. 31—47; Enzo Collotti, L'ommiinistraan'Ctnie tedesca dell'Italia occupata 
1943—1945, Milano 1963, str. 101—104; Frederic W. Deakin, The brutal Friend
ship, London 1963, str. 613—614; Elio Atolli. L'occuipaaiioirie nazista della Venezia 
Giulia, v: Kasugna del I.uizio, 1965, XII, posdbna št., str. 95—99. 

• Hitlers Wecisiragein für die Kricgsführuing 1939—1945. Dokumente des 
Oberkommandos der Wtihnmacht. Herauisgeigeben v. Walther Habatsch, Frank-
fu rt/M. 1962, str. 228—230. 
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in Tirolske je ta dogodek služil kot povod za raznetenje njunih aneksio-
nističnih teženj do sosednjih italijanskih in slovenskih pokrajin, ki so 
bile nekoč sestavni del uvstro-ogrske monarhije. Ce so se do tedaj morale 
aucksionističnc težnje avstrijskih nacistov glede Južne Tirolske, Kanal
ske doline itd. uklanjati Hitlerjevemu gledišču, da med fašistično Italijo 
in nacistično Nemčijo ne sme biti nobenih spornih ozemeljskih vprašanj 
in je zato prišlo po 1938. letu do preseljevanja Nemcev iz Južne Tirolske 
in Kanalske doline v nemški rajh,3 pa sta zdaj oba gauleiterja menila, 
da je napočil čas, ko je treba načeti vprašanje povrnitve teh dežel 
nemškemu rajhu. Tako je koroški gauleiter dr. Friedrich Rainer že 
drugi dan po padcu fašizma v Italiji v brzojavki, ki jo je poslal Him-
uilerju v Hitlerjev glavni slan, opozarjal, da je nemška meja pri Vrh
niki oddaljena od Jadranskega morja, ki lahko vsak čas postane britan
sko operacijsko območje, le sto kilometrov zračne razdalje, da je med 
Trstom in Ljubljano uporniško ozemlje itd. ter predlagal, naj bi nemška 
policija takoj začela boj proti slovenskim partizanom tudi na italijan
skem okupacijskem območju, za kar naj bi Himmler dobil opolnomočja 
pri Hitlerju, nuj bi nemška vojska zavarovala in utrdila jadransko 
obalo in »naj bi nemška vojska takoj zasedla Kanalsko dolino in Pri
morje ter dosegla naravno obrambno črto, ki jo je imela v prvi svetovni 
vojni Avstroogrskaz. (Podčrtal T. F.)4 Tudi avgusta je dr. Rainer pred
lagal Himmlerju, naj bi izkoristili razmere v Italiji in zasedli Kanalsko 
dolino ter Dolenjsko in Notranjsko priključili h Gorenjski, ki je bila 
v nemškem rajhu. Himmler mu je čez nekaj dni odgovoril, da je govoril 
s Hitlerjem, ki v glavnem soglaša s predlogi, le da gredo njegove za
misli še dalje. Enako je dr. Ruiner predlagal nemškemu zunanjemu 
ministru Joachimu vou Ribbentropu, ko se je ta 6. uvgusta 1943 vračal 
čez Koroško s sestanku z italijunskim zunanjim ministrom Raffaelom 
Guariglio v Trbižu.5 Tudi tirolski gauleiter Franz Hofer je 29. julija 
1943. letu nugovarjul genera 11eld maršala Erwina Roinmla, naj izkoristi 
ugodno priložnost in zasede Južno Tirolsko.0 . 

Nemška vojska je konec jtdija 1943. leta začela zasedati pomembnej
še prometne zveze v severni in srednji Italiji, medtem ko je najpomemb
nejše prometne zveze v Slovenskem Primorju in Furlaniji zasedla šele 
mesec dni pozneje, to je od 2(>. do 29. avgusta 1943, razen mest Gorica, 

3 Conrad F. butom-, Siidtirol urod die Achse Berlin—Rom 1938 bis 1945, 
Stuttgurt 1963; Cerhurd L Wdiinlnüg, Hitlers Zweites Buch, Stuttgart 1961. 

* National Archives Washington, imi krofi lm T-175, navoj 53. 
0 Treipis ziiipdsraika Rainer j rvega zaslišanja v ljubljanskih zaponih, arhiv 

Inštituta za 2godiowino delavskega gibanja v Ljinbljanri (navajam: Rainer, 
zasliàanje, arhiv IZDG). 

" 'J'Iii- Rommel Papers, Jxindoiii 1953, str. 431—440. Ob kapitulaciji Italije 
je tudi Hofor inoslal 'neke predloge šofu strankine pisarne Martinu Bormannu, 
da ibL jih predložil Hitlerju. Bormainin imu je 11. soptomibra odgovoril, da hi 
inorai upoštevali tudi posledice odmeva pri svetovni javnosti, ki ji ni treba 
dajuti cenenih propagandnih gesel itd. Žal iz odgovora, ki ga je Bormann 
joslal v prepisu tndii llinimlerju, ni razvidno, kakšni so bili HofeTJevi pred
oni. (Fotokopija Borniannovega odgovora 11. 9. 1945 je v Institutu für Zeit

geschichte v Miinchnu.) 
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Trst, Videm itd., v katera je prodrla šele po kapitulaciji Italije. Vendar 
pa ta ukrep nemške vojske ni bil posledica predlogov obeh imenovanih 
gttuleiterjev, temveč začetek izvajanja splošnih nacističnih načrtov, 
predvidenih za spremembe v Italiji. 

Ko je Italija 8. septembra zvečer objavila brezpogojno vdajo svojih 
oboroženih sil in je nemška vojska zučela razoroževati italijansko vojsko, 
je Ribbentropov zvezni uradnik v Hitlerjevem glavnem stanu, poslanik 
Franz von Sonnleitner zaprosil dr. Rainerja, naj Ribbentropu pošlje svoje 
predloge o ureditvi prostora južno od Koroške. Dr. Rainer je res 9. sep
tembra poslal Ribbentropu spomenico »o ureditvi jezikovno mešanega 
neitalijanskega ozemlja med Koroško in Jadranskim morjem«. Najprej 
je povedal, da bi bila najjasnejša rešitev, če bi ob upoštevanju itali
janskega nacionalnega čustva obnovili itaiijansko-avstrijsko državno 
mejo iz leta 1914 in v razsežnem prostoru med njo in slovensko-hrvaško 
jezikovno mejo na vzhodu, dotedanja nemško-italijansko državno mejo 
na Gorenjskem in Dolenjskem na severu ter Jadranskim morjem na 
jugu vzpostavili nemško gospostvo s civilno upravo, ki naj bi jo vodil 
koroški gutilciter, to je on sam, s sedežem v Celovcu. Njegova naloga 
naj bi bila »urediti in pomiriti narodnostne razmere, organizirati samo
obrambo prebivalstva pred boljševizmom in mobilizirati vso gospodarsko 
moč upravnega območja za nemško končno zmago«. To upravno območje 
naj bi se po takojšnji priključitvi Kanalske doline h Koroški delilo na 
tri nižja upravna območja in sicer Kranjsko z glavnim mestom Ljub
ljano, Goriško z glavnim mestom Gorica in Istro z glavnim mestom Trst. 
Kranjska nuj bi v začetku obsegala le Dolenjsko in Notranjsko, sčasoma 
pa bi ji priključili še Gorenjsko. Dr. Rainer je torej predlagal nekdanjo 
uvstrijsko teritorialno ureditev v Slovenskem Primorju in Istri, le da 
je mesto Trst priključil k Istri. 

Dr. Rainer je v tej spomenici odločno odsvetoval, da bi na vsem 
omenjenem prostoru ali na posameznih delih uvedli vojaško upravo, 
češ da »težke narodnostne razmere potrebujejo vodstvo s političnimi in 
propagandističnimi sredstvi«. Odsvetoval je tudi, da bi na omenjenem 
prostoru uvedli dve upravni območji s šefoma civilne uprave, češ da 
celotno ozemlje potrebuje »enotno rajhovsko politiko, ki jo bo usmerjal 
en sam urad«. 

Na koncu spomenice je dr. Rainer opozoril še na Furlanijo, ki ni 
»italijansko narodno ozemlje« i u kjer se je »po 25. juliju 1943 vidno 
pojavilo avtonomistično gibanje« ter poudaril, da še ne more presoditi, 
ali je na tem območju že aktualen »nadaljnji razvoj v rajhovskem 
smislu«. 7 

7 Huiner 9. 9. l'Wö, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn, 
Büro des Staatssekretärs Italien, Jkund 16 (navajam: PA ÄA, St. S. Italien, 
Bd. 16). isti clan je tudi nemški posluiiiik v NDH Siegfried Kasche predlagal 
iie-jiišketnm zunanjemu riui-iiiistrstvii: »Meiuim, da je glede slovenskoga ozemlja 
potre'bnu iposelwiu 'pnevidinost. Hrvatov (misli na ustaško vlado — op. T. K.J 
to ozemlje xuiradï morelli t ni Ji inuipetosti s Slovenci .ne zanima. Priključitev 
k rajliu ne hi smela prilli v poštev. Truha ga je pustiti pod pravo vojaško 
upravo ali pa mu dati avtonomijo. Ce bi ga pustila pod pravo vojaško 
upravo, bi prebivalstvo postalo še bolj sovražno razpoložono. Zato predlagam, 
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Težko je reči, ali je dr. Ruiner te predloge poslal tudi v Hitlerjev 
glavni stan, odkoder je. kot že rečeno, dobil poziv zanje. Dejstvo pa je, 
du je nacistični propagandni minister dr. Josef Göbbels 10. septembra 
1943 zapisal v svoj dnevnik: »Gauleiter Rainer je oživel. Avstrijski 
goluleiterji so zares pravi mojstri v dokazovanju ozemeljskih zahtev. . .« 3 

ili da je Hitler isti dan, to je 10. septembra izdal temeljno odredbo o 
ureditvi uprave na italijanskem ozemlju, v Julijski krajini in tako ime
novani Ljubljanski pokrajini. 

Hitler je namreč 10. septembra 1943 brez poprejšnjega posveta z 
nacističnimi veljaki izdal odredbo, s katero je določil za pooblaščenca 
predstavnika nemškega rajha v Italiji dotedanjega nemškega poslanika 
v Italiji Rudolfa Raima, za posebnega svetovalcu za policijske zadeve 
pa SS-Obergruppenfiihrerja Karla Wolffa. Zasedeno Italijo je razdelil 
na dva dela: a) v operacijske zone na Apeninih, južno od njih in na 
obmorskih ter alpskih območjih ter b) na ostalo zasedeno ozemlje. Y 
operacijskih zonah naj bi imeli vojaški poveljniki civilne svetovalce, ki 
nuj bi se imenovali »vrhovni komisarji«. Ti bi imeli pravico postavljati 
civilna oblastva in jim dodeljevati nemške upravne svetovalce. Za vse 
ostalo zasedeno ozemlje naj bi bil imenovan samo en vojaški poveljnik in 
prefekti naj bi dobili nemške upravne svetovalce, ki bi v političnih 
zadevah dobivali navodila od poslanika Raima.9 

Se isti dan je Hitler svojo odredbo dopolnil z odlokom: 
»Odločam, da se moja odredba o imenovanju pooblaščenca nem

škega rajha v Italiji in razčlembi zasedenega italijanskega ozemlja z 
dne 10. septembra 1943 dopolni: 

Vrhovna komisarju v Operacijski zoni J a d r a n s k o primorje', ki jo 
sestavljajo pokrajino FurJamija, Coricai, Trst, Istra, Reka, Kvarner, 
Ljubljanu, in v Operacijski zoni .Predalpsko dežele', ki jo sestavljajo 
pokrajine Bolzano, Trident in Belluno, bosta temeljna navodila za svoje 
delo dobivala od mene.«10 

da tornili ozcimlju načelno рччапапш avtonomijo. V privatnih razgovornih z 
gauleriterjoim Uibcrreritlnerjem, lui sem jih imel pred kratkim, sem ugotovil, 
da tonava «muko gledišče.« (PA AA, St. S. Kroatien, H 307178 — H 307179). 11. 
seiptoriubra je t udi neonêkii konzul v Ljiubljani Müller poročal nemškemu zu-
uunjemiu ministrstvu, da v Ljulbljami a-aizpravljajo o treh možnostih polatičnc 
ureditve Ljubljanske pokrajiitne, to je o nemški cavimi upravi, o italijanski 
eiviilnii upravi pod neonsko vrhovno vojaško uipravo >iin o ustanovit vii nem
škega protektorata s slovensko samoupravo.. (PA AA. St. S. Italien, Bd. 16). 

" Göb'belsov tajni dawvmitk II, Maribor 1958, podatek 10. 9. 1943 (na
vajam: Gòibèels 10. 9. 1943). 

> National Archives Westiiiiurton, T-175. .navoj 141; Kriegstagebuch des 
Oberkomiwwidos der Wehrmacht (Wehrniaclitsführuingsstab), Bd. HI/2, zu-
suinivmamrestellt und erläutert von Walther Iluibatseh). Frankfurt am Main 
1963, 17. 9. 1943 (navajam: KTB/WFSt.); Enzo Collotti, L'amministrazione te
desca dell'Itali«! occupata 194.3—1945. Mulano 1963, dok. št. 1 (navajam: 
Collotti); Deekin, The brutal Friendship, London 1963, str. 532—533 (nava
jam : Deakiin). 

10 National Archives Washington, T-175, navoj 141. Collotti je priobčil 
udrealbo in iì priključni odlok kot da bi šlo zu on sam dokument. Odredba 
m odlok, ohranjena v National Archives Washington, pa kažeta, da gre za 
dva dokumenta, ki so ju Hitler, Keitel in Lammers podpisali vsakega posebej. 
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Odredbe in dopolnilnega odloka, ki sla ju poles Hitlerja podpisala 
še načelnik noniškegu vrhovnega vojaškega poveljstva generalfeldmar-
šul Wilhelm von Koitel in šef kanclerjeve pisarne dr. Hans Heinrich 
I.amnicrs. niso nikdar objavili. Z njima je dr.Lnmmers naslednji dan 
seznanil še tri nacistične veljake in sicer von Ribbentropa, šefa stran
kine pisarne Martina Bormanna in šefa nemške policije Heinrich« 
Himmlerja. Povedal jim je tudi, da drugih ustanov o tem ne bodô ob
vestili, »da ne bi nastal videz kot da se z odredbo krši suverenost itali
janske fašistične vlade«. Sporočil jim je tudi, da je Hitler za vrhovna 
komisarja v obeh imenovanih operacijskih zonah imenoval gauleiterja 
in državna namestnika obeh sosednjih pokrajin, to je dr. Friedricha 
Rainerja iz Koroške in Fran za Hoferja iz Tirolske, in da bo druge 
vrhovne komisarje imenoval takrat, ko bo določil nove operacijske zone.11 

Himmlerju pn je dr. Lammers isti dan še posebej pisal: 
»Po posebni želji zunanjega ministra sem državnima namestnikoma 

in gauleiterjemu Hoferju in dr.Rainerju sporočil njegovo naročilo, naj 
skrbita, da se njuno imenovanje za vrhovna komisarja še ne bo zvedelo 
v javnosti. Zunanji minister meni, da se njuno imenovanje lahko objavi 
šele takrat, ko si bosta Führer in Duce izmenjala gledišča.« t ! 

Dr. Rainer je po vojni na zaslišanju izjavil, da so ga 12. septembra 
1944. leta poklicali v Hitlerjev glavni stan. Na konferenci, ki so se je 
poleg njega in Hoferja udeležili še von Ribbenirop, von Keitel. Himmler. 
Bornimin in dr. I.mnmcrs. torej samo tisti, ki so podpisali odredbo ali pa 
jim je dr. Lninnicrs prejšnji dan poslal njen prepis, je Hitler razvijal 
svoje misli glede usode zasedene Italije in dejal, da bo za italijansko 
/.assiemo ozemlje skrbela Nemčijo, ker pa je bila v Miinchnu ustanov
ljena nova fašistična vlada, bo ostal še naprej v veljavi trojni pakt med 
Nemčijo, Italijo in Japonsko in ostala bo tudi suverena Italija. Povedal 
je tudi. da bodo v Italiji obmejni in obalni pasovi popolnoma pod nem
ško vojaško upravo, med toni ko IMXIO za druga zasedena^ italijanska 
območju iünenovani nemški svetovalci. Kot posebno politično in stra-
Ieško pomembni je Hitler opisal obe operacijski zoni. to je Jadransko 
priniorjo in Predalpske dežele, ki sta zvezno ozemlje med Italijo in 
Nemčijo oziroma Balkanom. 

Hitler je na tej konferenci tudi dejal, da iz političnih razlogov ne 
bo spremenil italijanskih meja. Von Hibbentrop si je namreč na pobudo 
nemškega poslanika v tako imenovani Nezavisni državi Hrvatski, Sieg
frieda Kascheja prizadeval, du bi NDH dobila Sušak in otok Krk, dr. 
Rainer pa je predlagal, naj bi odpravili mejo med Gorenjsko in Ljub
ljansko pokrajino, a je Hitler oba predloga zavrnil.13 

» National Archives Washington, T-175. navoj 141: 
>s National Archives Washington. T-175, navoj 141. 
, s Ruiner, zaslišanje. Tuda v slovenskih reakcionarnu h krogüh so se po-

ia-vlitilr " *" ....™.:..v: .. *,».«*r.,i.*m.r»n, <Atwt\t\\\\ vuv\ npmnškim T>rotektoratom. 

_.. „.. naj 
upravljala neanSKi gatiie-iter in siorvensKii nuiiiesurm ud. (Okrožnica «zpostave 
varnostne sluäbe Raidovljiiea 25. 9. 1<H\ arhiv I7.DG.) Reakcionarni krogi 
v Ljubljana, zbrani okrog Rudnika, pa so si pmadovali, da ibi pripravili 
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Do tega dne je bilo sicer že govora o novi italijanski fašistični vladi, 
ki ,чо jo ustanovili 9. septembra 1943 v Miiucluiu. vendar še niso nič 
povedali, da bo ta vlada upravljala del italijanskega ozemlja. To je 
Hitler določil šele 13. septembra, dan zatem, ko so nemški padalci osvo
bodili Mussolinija iz konfinacije na Gran Sassu v Abruzzih. Zasedeno 
italijansko ozemlje južno od Apeninov naj bo vojaško operacijsko ob
močje, ki ga naj upravlja nemški vrhovni poveljnik v južni Italiji. 
Ozemlje severno od Apeninov, zlasti Padska nižina, naj bo pod upravo 
nove italijanske fašistične vlade, razen vojaško pomembnih obalnih in 
alpskih pasov, ki bodo v operacijskih zonah.14 

V tistem delu severne Italije, ki ni bil v operacijskih zonah, je 
Mussolini, ki je 23. septembra 1943 reorganiziral fašistično vlado in se 
z njo vrnil v Ttalijo, ustanovil neke vrste državico, ki ji je njegova vlada 
25. novembra 1943 dala ime Italijanska socialna republika. Bila, je v 
zelo podrejenem položaju in je bila dejansko zasedena dežela in obe 
operacijski zoni severno od nje sta bili popolnoma ločeni in neodvisni 
od nje.18 

Rainerjev prevzem oblasti v Operacijski zoni »Jadransko primorje« 
je potekal v dveh fazah. Najprej je to ozemlje postalo čisto operacijsko 
območje nemške vojske, na katerem je imel vrhovno oblast »poveljnik 
nemške vojske v Sloveniji«, to je komandant okrepljene 71. pehotne 
divizije generalmajor Raupke. Ta je 10. septembra 1943 izdal svoj pro
glas Slovencem, v katerem je najprej povedal, da je bil Hitler zaradi 
»izdaje italijanske kraljeve hiše in maršala Badoglia« prisiljen vzeti 
Slovenijo »v svoje močno varstvo«. Nato je general Raapkc ukazal, naj 
ostanejo v veljavi ukrepi, ki jih je bil izdal že italijanski okupator 
(policijska ura, prepoved vožnje s kolesi itd.).1 9 Ker je njegova vojska 
odhajala vedno bolj proti Trstu in Istri, da bi zasedla primorska mesta 
in jadransko obalo, je že 9. septembra naprosil dr. Rainerja, ki še ni bil 
imenovan za vrhovnega komisarja, naj v Ljubljanski pokrajini »začasno 
prevzame del uprave in propagandistično vpliva na prebivalstvo«. S 
tem naj bi dr. Rainer prevzel odgovornost za vse zaledje okrepljene 
71. pehotne divizije. Tudi dr. Rainer sam je v svoji že omenjeni brzo
javki von Ribbentropu 9. septembra poudarjal nujnost uvedbe civilne 
uprave v Ljubljanski pokrajini in to utemeljeval še z novico, da ima 
Kranjska, pri čemer je verjetno mislil na Ljubljansko pokrajino, živ
ljenjske potrebščine komaj do 20. septembra.1 7 

naciste <lo tegu. da bi tii prej ali slej združili ljubljansko pokrajino z Go-
rnnjsko v nekakšno >krnnjsko avtononroo pokrajino«, ipo vojrai pa bi naj 
/družili vse Slovence v »slovenski pokrajini« pod nemškim protektoratom. 
Spomenico s takSniimi predlogu ie Rinpniik poleti 1944. teta izročil nemškemu 
gCNjeralnem« konzulatu v Ljuibliainii rn pripravljali so celo- Rupnikov obisk 
pni Himinilerju. (Rahnovo poročilo 7. 8. 1944. PA AA, II 312768 — H 312771Л 

" KTB WFSt. 13. 9. 1943. 
1S Deukiin. n. d., str. 554—574. 
" Zbornik dokumentov uin podatkov o narodnoosvobodilni vojnii jugo

slovanskih narodov, del VI, knjiga 7, dok. (navajam: Zbornik NOV, VI/7). 
» Rainer 9. 9. 1943, РЛ AA, St. S. Italien, Bd. 16. 
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Dr Rainer io res najprej prevzel oblast v Ljubljanski pokrajin., 

lo ,,« ,^oT,j . . l» l j«m in nekaj večjih krajev ob ^ « " ' " ^ " Ç ; ^ 

Do«i«k! Tako prvi kot drugi je bil formalno podrejen komandantu mesta 

U U f e X ^ Ä t r a l i je Hitler na omenjeni W e r e , c i 
,2. se, tembra l i « dal d , Rainerjn kakšna podrobnejša navod la kdaj 
in kako iinj prevzame oblast v svoji operacijski zon,. Dejstvo je, da je 

r Rai i er čez tri dni. to je 15. septembra v spremstvu višjega vodje SS 
' ,, ' j e v XV II. vojnem okrožju SS Gruppenfülirerja Erwma Rose-

X predsednika za Koroško d , Ferdinaiula Wolseggerja m 
dr.Doujaka prispel v Ljubljano. V vladno palačo je P ™ ™ Ï J ^ n 

skega škofa dr. Grcgorija Rozmana in g« vpraša . kdo b. bil " « I P ' ™ " 
„eiši načelnik pokrajinske uprave v Ljubljanski pokrajini. Škof mu je 
svet,«,"; naj « Ï to l i e t o postavi ljubljanskega ^ - ^ ^ 
Runniku Dr. Rainer je res še isti dan povabil Rupnika v vladno palačo 
" T vprašal, ali bi'sprejel to dolžnosl. Ta je prosil dva ah tri dm а 
p r o m i s i * m dokončni odgovor. 18. septembra je odgovoril P ^ ^ n o m 
ZZ nato 20. septembra z avtomobilom odpelja . v Celovec. Dr.Ramer, 
k ie ta dan izdal v Celovcu »odredbo o izvajanju javne uprave v Ljub-
liansk okrajiim. s katero je določil, da bo Ljubljanski pokrajini na-
rdova S pok » uske uprave z naslovom predsednik in se bo p n svo-
em deli. posluževal že obstoječih upravnih organov, je R « ? ^ ™ 1 

odločbo o imenovanju in jo naslednji dan še ^ " ^ L T w o segger ob 
tembra popoldne pa je vladni predsednik za Koroško d.. J o l s c g ^ r OD 
navzočnosti škofu dr. Rozmana, polici skega generala Karla Brennerja, 

C u t berti«, nemškega konzul« dr. Müll er j a in dr u g d v ^ v l a d n , 
palači v Ljubljani generala Rupnika slovesno umestil za sefa pokrajin 

S k C YPdnrTg,h pokrajinah operacijske zone je ^ • » " % Р г е " | } . . 0 ^ 1 

Sele *9 septembra 1943. to je zatem, ko je nemška vojska po Hitlerj -
e m m n e l u z dne 19. septembra 1 № izvedla prvi del svojih ofenzivah 

: p ràci v Sloveniji in očistila« Kras. Vipavsko dolino Trnovski gozd 
in Banjsko planoto. »Odredbo o izvajanju javne oblasti P» v r h ^ e n 

« 7. $^^№&™™-££%-~ 
v arhivu Instituta za narodnostmi vii.rusai.ja v^LiulIjan,i. ^ ^ 

«»Ruiner. zaslBaiije: Rinmikova »jmtt v• lju > J^1SK1" » 
IZDC- Zhormik NOV, VI/7, dok 2W; Slovenec 23. 9. 1943. 
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listo, ki ga je začel izdajati 15. oktobra 1943. V uvodu svoje odredbe 
provi, da je bil nemški rajh zaradi izdaje italijanskega kralja in Bado-
glijeve vlade primoran zasesti italijansko ozemlje, ki je sedaj operacij
sko območje nemške vojske. V prvem členu pravi, da bo v Operacijski 
zoni > Jadransko primorje«, ki jo sestavljajo pokrajine Furlanija, Go
rica, Trst, Istra, Ljubljana in Kvarner skupaj z vključenimi območji 
Sušak, Bakar, Čabar, Kastav in Krk, vso civilno oblast izvajal izključno 
sam. V drugem členu določa, da ostane v veljavi dotedanje pravo, koli
kor ne nasprotuje varnostnim ukrepom ali kolikor ga ne bo sam spre
menil. V tretjem členu pravi, da morajo vsi uradi nadaljevati svoje delo 
po njegovih navodilih. V četrtem členu odreja, da ta odredba velja od 
29. septembra 1943. Vzrok, da je odredba začela veljati 29. septembra 
1943, je v tem, da je tega dne prevzel oblast na vsem ozemlju operacij
ske zone.20 

Med Hitlerjevo in Rainerjcvo opredelitvijo obsega Operacijske zone 
»Jadransko primorje« je ta razlika, da Hitlerjev odlok poleg Kvarner
ske pokrajine navaja tudi Reško pokrajino, Rainerjeva odredba pa ne. 
Gre za vprašanje, kaj je Hitler menil z izrazom »Kvarnerska pokrajina«. 
Verjetno je mislil na tisio hrvaško ozemlje, ki ga je italijanski okupator 
spomladi 1941. leta na temelju rimskega sporazuma med Paveličem in 
Mussolini jem z dne 18. maja 1941 priključil k Reški pokrajini (Sušak, 
Kastav, Bakar, Čabar in otok Krk). Dr. Rainer pa je v svoji odredbi 
imel za Kvarnersko pokrajino pravzaprav Reško pokrajino s priključe
nimi območji Sušaka, Kastava. Bakra, Čabra in otoka Krka. Ta pri
ključena območja je organiziral kot poseben okraj, ki ga naj upravlja 
od njega imenovan komisar. 

Operacijska zona »Jadransko primorje« je tako obsegala območja 
z različnim historičnim razvojem: Furlanijo, ki jo je bila Italija dobila 
že 1866. leta. Goriško, Trst in Istro, ki jih je dobila Italija po prvi sve
tovni vojni na temelju londonskega pakta z dne 26. aprila 1915 in 
rapalske pogodbe z dne 12. novembra 1920, Reko, ki jo je dobila po 
rimskem sporazumu z dne 25. januarja 1924, Ljubljansko pokrajino, ki 
jo je bila 3. maja 1941 priključila k italijanskemu državnemu ozemlju 
in omenjenih pet hrvaških okrajev, ki jih je Italija okupirala spomladi 
1941 in jih po rimskem sporazumu z dne 18. maja 1941 priključila k 
Reški pokrajini. To ozemlje je bilo zelo heterogeno tudi glede na na
rodnostno sestavo prebivalstva. Največ je bilo Slovencev, nato Furlanov, 
Hrvatov, Italijanov, najmanj pa Nemcev.21 

9 0 Zbornnk NOV, Vl/i\ dok 306. Sef vojaške uiprave armatine skupine B, 
dr. Wiillii Ermert je 24. septembra 1943 poročal: >!. Z veljavnostjo od 25. 
septembra 'ho vrhovni komiisar, gaulcitcr Hofer prevzel upravo nad pokraji
nami Bolzano, Triidont in Belluno... 2. Gauledter Rainer bo kot vrhovni 
komiisar prevzel upravo 'nad 8 pokrajinami, razon unega pasu ob obali, ki 
je 'proglašen za bojno območje. Kdnj se bo to /.podilo, še ni določeno. Datum 
bo Se sporočil. Prosila ga homo, mij pohiti .. .<• 29. septembra 1943 pa je isti 
poročal: »a) Z dne 29. 9. 194̂  j<- tudi območje, ki je bilo predvideno za gan-
teuterja H nine rja, prešlo pod njegovo upravo.< (Collotti, n. d., dok S in 12). 

»' O j u Hiški krajini in njeni narodnostni sestavi glej Lavo Cermelj, 
Slovenci m Hrvati pod Italijo, Ljubljana 1958: isti, Slovenci in Hrvatje .pod 
Italijo, Ljubljana 1965; Oko Trsta, Beograd 1945. 
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Dnu /aloni ko je dr. Rainer prevzel oblast v operacijski zoni, sta 
rimski in tržaški radio sporočila novico, da je Musolinijeva vlada ime
novala prefekta za Trst in visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino. 

V Trstu je na primer do 11. septembra ostal prefekt Giuseppe Co
cuzza, ki ga je bila postavila Badoglijeva vlada. 15. septembra se je vrnil 
bivši prefekt Tullio Tamburini, ki ga je bila odstavila Badoglijeva vlada, 
in je ostal do 30. septembra, pozneje je postal šef policije v Mussolinijevi 
državici. Mussolini je za prefekta v Trstu imenoval najprej Giovannija 
Marziali ja, nato pa Eduarde Stileina, toda niti prvi niti drugi še ni 
utegnil priti v Trst, ko je vrhovni komisar dr. Rainer 26. oktobra 1943 
umestil zu tržaškega prefekta dr. Bruna Coceanija.22 

Za šefa pokrajinske uprave v Ljubljanski pokrajini je dr. Rainer 
— kot smo videli, že 20. septembra imenoval generala Leva Rupnika, 
Mussolini pa je čez dober teden dni imenoval za visokega komisarja te 
pokrajine Emilija Graziolija, ki je bil že na tem mestu od maja 1941 
do junija 1943. Med Nemci in slovensko buržoazijo je nastalo vznemir
jenje. Tako je nemški svetovalec pri šefu pokrajinske uprave za Ljub
ljansko pokrajino dr. Hermann Don jak 4. oktobra poročal dr. Rainerju, 
da sta novici rimskega in tržaškega radia o Mussolinijevem imenovanju 
Graziolija za visokega komisarja prišli kot strela z jasnega in da je 
Rupnik izjavil, da se ne počuti več varnega in ne bo ostal več na svojem 
položaju v Ljubljuni, temveč da se bo podal pod nemško varstvo. Tudi 
njegova okolica da je zelo prizadeta in belogardistični veljaki so baje 
izjavljali, da ne bodo več sodelovali, če se bo vrnil Grazioli. Dr. Rainer 
je prepis Doujnkovcga poročila poslal Himmlerju in ta se mu je zanj 
zahvalil. Zul ne vemo za nadaljnje tozadevne Himmlerjevc ukrepe. Tudi 
nemški konzul v Ljubljani dr. Müller je I. oktobra opozoril nemško zu
nanje ministrstvo, da bi Graziolijeva vrnitev lahko izzvala nezaželene 
konflikte, ki pa se jim je treba izogniti. Nemško zunanje ministrstvo je 
menilo, da je treba kljub izrecnemu nemškemu priznavanju italijanske 
suvernosti nad to pokrajino onemogočiti Graziolijev nastop. To se je tudi 
zgodilo. Grazioli, ki je 6. oktobra že prispel v Ljubljano, se je moral 
vrniti. Mussolinijeva vlada je teirtu ugovarjala, toda nemško zunanje 
ministrstvo in Hitler sta ostala pri svojem.23 

Za prefekta v Gorici je dr. Rainer imenoval grofa Marina Paceja. 
ki so ga 30. oktobra slovesno umestili, novembra je imenoval za prefekta 
v Vidmu Riccarda De Bedena, na Reki Aleksandra Spalatina, 2. de
cembra so v Puli slovesno umeslili prefekta Ludovica Artusija. Za ko-

** (l'iovamuii Esposito. Traeste o la sun Odisseo. Rama, 1952, str. 65—-66 
(nova juin: Esposito), Brlimo Ooeeanii, Mussolini, Hitler e Tito alle porte orien
tali d'Ituliu, Bologna 1948. 

» National Archives Washington. T-175. navoj 141; Müller 1. 10. 1943, PA 
AA. St. S. ItuHeii. Bd. 17; Moollhausoii 11. 10. 1947, PA AA. St. S. Italien, 
ßd, 17. Polkovnik Petersforff je 6. oktobra brzojav.il Rösonerju v Berlin, da 
bo tej;a <lne •prispel v I.jiiibljano Gru/ioli, kj mu bivši litalijanski funkcionarji 
in ernosrujčniki pripravljajo sprejem. 'Druda na železniški postaji ga bo pri
čakal tudi polkovnik Oertel im mu dal vedeti, da je kot privatna oseiba sicer 
dobrodošel gost, a ne- ho mogel imeti nabornih uradnih funkcij. (National 
Archives Washington, T-175, navoj 72.) 
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liiinu-rja okraja Sušak. Kasiov, Bakar, Čabar in Krk je dr. Rainer ime-
iiovol Hrvala Franca Spcharja.8 4 

Kor so bili prefekti italijanske narodnosti, šef pokrajinske uprave 
ра Slovenec, jim je dr. Rainer z odredbo 22. oktobra 1943 dodelil »nem
ške svetovalce«, ki naj skrbijo za to, da bo delo upravnih organov v 
pokrajinah v skladu z njegovimi navodili. Tmeli so pravico dajati na
vodila in nasvete prefektom in šefu pokrajinske uprave v Ljubljani. 
Nemški svetovalec v Ljubljanski pokrajini je postal najprej •— še pred 
izidom Rninerjeve odredbe o nemških svetovalcih — dr. Doujak, toda 
kmalu — še pred izidom Rainerjeve odredbe o nemških svetovalcih — 
je moral na Himmlerjevo posredovanje zadostiti Rosenerjevi častihlep-
nosti in ga imenovati na (a položaj, dr. Don jaku pa dati položaj tako 
imenovanoga »upravnega svetovalca«. V Trstu je nemški svetovalec po
stal radovljiški deželni svetnik dr. Hinteregger, v Puli kamniški okrožni 
vodja NSDAP Pilz, na Reki dr. Kari Puchneck iz Celovca, v Gorici 
SA-Standartenführer Gerhard Oesterreicher in v Vidmu bivši ravnatelj 
celovškega državnega arhiva dr. Karl Starzacher. Torej sami nacistični 
funkcionarji z avstrijskega ozemlja in Gorenjske.25 

Tudi v svoj urtul v Trstu je dr. Rainer skušal spraviti ljudi iz 
Avstrije, predvsem pa s Koroške. Sredi septembra 1943 je začel skupaj 
z notranjim ministrstvom reševati vprašanje, kakšen naj bo njegov 
urad in kdo naj pride vanj. 16. septembra je v razgovoru z državnim 
sekretarjem Wilhelmom Stuckartom v Berlinu predložil organizacijsko 
shemo svojega urada, ki bi se naj delil na dvanajst oddelkov, in ime
noval uradnike iz državnega namestništva v Celovcu, ki bi lahko pre
vzeli kakšen oddelek v njegovem uradu v Trstu (na pr. Huber za polje
delstvo, Natmessnig za finance itd.), medtem ko bi bil njegov namestnik 
vladni predsednik dr. Wollsegger iz Celovca. Pritoževal se je. dai so 
njegove pristojnosti nezadostne; ni namreč prav. da bi se zaradi odsta
vitve kakšnega prefekta moral obračati na notranje ministrstvo v Rimu. 
Stuckart mu je svetoval, naj si pomaga tako, da bo nezaželene osebe 
poslal na dopust in zatem imenoval na njihova mesta druge kot vršilce 
dolžnosli. Drugi dan je v Celovec odpoloval drugi državni sekretar v 
notranjem ministrstvu dr. Hans Globke, ki je z dr. Rainerjem razprav
ljal v glavnem o istih zadevah. Moral pa je Stuckartu že sporočiti za 
naciste neugodno novico: »Območje vrhovnega komisarja Rainer ja je 
z izjemo zahodnega dela videmske pokrajine in velikih mest (Trst, Pulj, 
Reka) v rokah partizanov.« Ker pa dr. Rainer za svoj urad v Trstu ni 
našel dovolj ljudi na Koroškem, je prosil notranje ministrstvo, naj mu 
jih pošlje od drugod, predvsem iz drugih avstrijskih pokrajin. Trdil 
je, da potrebuje uradnike predvsem iz avstrijskih pokrajin zato, ker 
so pokrajine v operacijski zoni »Jadransko primorje« bile nekoč v 
nvstroogrski monarhiji in bo treba upravo v nmogočein organizirati v 
tem smislu. Ni se mogoče spuščati v podrobnosti, kako in kje je notra-

•4 Esposito, n. d., str. 65—66; Cocuan: n. d. 
M Yerordaungs- und Amtsblatt des Obersten Kommissars in der Ope-

rntikwszone »Adriatisehes Küstenland*. Nr. 2, 26. 10. 1943 (mavajam VAOZAK); 
Kainer, zaslišanje; izjavu generalu Rupiviku, arhiv IZDG. 
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nji- ministrs tvo iskalo l judi za u r a d n i k e . P o v e m iinj le. d a j ih je iskalo 
tudi v vojski in to spet takšne, ki so že k d a j bili na območju O p e r a c i j s k e 
zone » J a d r a n s k o primorje«, n a Goren j skem ali K o r o š k e m . 2 5 3 

Polici jsko u p r a v o v Operac i j sk i zoni » J a d r a n s k o primorje« je šef 
nemške policije H i m m l e r 29. s e p t e m b r a 1943 dodelil enemu nnjmrač-
nejših esesovskili t ipov SS-Gruppcnf i ihrer ju O d i l u Clobocnikn. Kot viš
jemu vodji SS in policije v operaci j ski zoni sta mu bila podre jena po
veljnik redars tvene policije po lkovnik K i n t r u p (pozneje generalmajor 
Malsen von P o n i c k a u ) s k o m a n d a n t i odsekov v p o k r a j i n a h in povel jnik 
varnostne policije in varnos tne -službe S S - O b e r s t u r m b a n n f ü h r e r Wei-
ìnanii (pozneje SS-Brigadeführer Günthe r ) z vodji izpostav v pok ra 
jinah.8* 

Pod Clobocniko p a ni spada la vsa polici ja v operaci jski zoni. H imm
ler je Ljubl jansko pokra j ino v policijskem pogledu podred i l Rösenerju. 
Kl jub temu. da sta Rösencr in Globocnik imel enak naziv in položaj , 
pa je bil p rv i podrejen neposredno Himmler ju . drugi pa t ako imenova
nemu najvišjemu vodji SS in policije v Itali j i SS -Oberg ruppen füh re r j u 
Wolf fu. Vsak od njiju p a je za boj pro t i narodnoosvobodi lnemu gibanju 
ustanovil svoj »operat ivni š tnb za uničevanje tolp« (Führungss tab für 
l inndenbekämpfung) in sicer Rösencr 30. septembra 1943, Globocnik p a 
nekoliko pozneje. 2 7 

Č e p r a v so nacisti uprav ičenost obeh operaci jskih zon utemeljevali 
s s t ra tešk im pomenom p r e h o d n i h ozemelj, n a k a t e r i h so ju ustanovil i , 
pa je bilo vendar le mnogim jasno, da gre bol j za polit ični k a k o r p a za 
vojaški s trateški u k r e p . Strateški pomen teh ozemelj bi zahteval , da bi 
obe operaci jski zoni uprav l ja la izkl jučno vojaška povel jnika. T o d a ko 
je Hi t ler v začetku oktobra 1943. leta imenoval za vojaškega povel jnika 
v Operac i j sk i zoni » J a d r a n s k o primorje« general L u d w i g a Kübler ja. 
v Operaci j sk i zoni »Predalpske dežele« p a genera la Joaehima Wit thöf ta , 
sta bi la oba le povel jnika n e m š k i h vojaških enot v obeh zonah in nista 
imela nobenih u p r a v n i h pristojnost i . 2 0 

" a Stuekartov zapisek 16. 9. 1943. sporo&ilo dir. Diccka 18. 9. 1943, pismo 
dr. Rainer ja 24. 10. 1943, Deutsches Zentralarchiiv Potsdam. RMI. Rd. 27217/4. 
Zanimiv je negativem odgovor kapelama dr. Oskarja Kaltoneggerja. l a ic 
1941. leta kot dober .poznavalcu Kranjske ipostai osebni svetovalec šefa civilne 
uprave zu Gorenjsko Pranizu Kiutsclicrc. Ker se ni strinjal /. zločinskim rav
nanjem iiaciistov s Sloveno!, ga je Kiitseheru napodil z Gorenjske. Jeseni 
1943. leta so ga snubili, da Ibi sprejel mesto kakšnega višjega uradnika v 
Ljubljanski 'pokrajini. Ko je 24. 9. 1943 v razgovoru z dr. Rainerjem «vedel, 
du je v Ljubljanu neumški svetovalce Rösener. ki je bil v letu 1941 ,in tildi 
pozneje »zastopmik trde politike in ki je vsiljeval deportacije ter izrekel 
in izvršili na stotine ali celo tisoče smrtmi h obsodb nad uporniki m talcu, 
je sklenil, win sodelovanje s takšnim svetovalcem sploh ne more priti v po-
štev«. To je tudi odkrito povedal v pismu svojim nadrejenim liin notranjemu 
ministrstvu, ki ga. je v tistem čusu vodil že sam Himmler. (Kalteneggerjcvi 
pismi 1. in 2. 10. 1943, DZA,, RMI. Bd. 27217/4). 

w Raiiner, zasliisamje; Esposito, n. d., str. 80. -/r»^ 
8 7 Poveije oirožniškegn glavarja Kranj 10. 10. 1943. arhiv 1ZDG. 
»" RTH/VVKST. 10. 10. 1943; Dea kin. n. d., str. 617—618. 
8 9 Heinburg 17. 9. 1943, РЛ ЛЛ, St. S. Italien. Bd. 16. 

411 



Znto jo ustanovitev operacijskih zon kot posebnih upravnih ozemelj 
miletela na negodovanje pri nekaterih nemških funkcionarjih, pri itali
janskih ustanovah v omenjenih zonah, pri Mussolinijevi vladi in pri 
vladi NDH. 

Vrhovni komisar za Operacijsko zono > Jadransko primorje< dr. 
Rainer še ni bil prispel v Trst in tudi ne izdal nobenega sporočila o 
svojem položaju, ko so se že slišali pomisleki proti nameravani ureditvi 
Julijske Krajine in Ljubljanske pokrajine. Ze 17. septembra je pred
stavnik nemškega zunanjega ministrstva Kurt Heinburg pisal iz Trsta, 
da mu je pred dvema dnevoma SS-Untersturmfiihrer Gschladt iz Ljub
ljane govoril o nameravani ustanovitvi slovenskega protektorata pod 
Rninerjevim vodstvom, katerega središče naj bi bila Ljubljanska pokra
jina. Heinburg je poudaril, da nasprotuje združitvi Trsta in Istre s kakš
nim slovenskim protektoratom, ker bi to neugodno vplivalo na nacistič-
no-fašistične odnose in dalo ogromen zagon »vzhodno (boljševiško) 
usmerjenemu slovenstvu«. Drugič je menil, da bi bila ustanovitev slo
venskega protektorata, ki hi mu morebiti priključili še zgornjesoško 
dolino severno od Gorice ter območje Idrije in Postojne, nikakor pa 
Trsta in Istre, posrečena rešitev.20 

V drugi polovici septembra so italijanski poštni in železniški uradi 
v Trstu dobili naročilo italijanskih ministrov, da morajo izpolnjevati le 
njihova navodila. Vrhovni komisar dr. Rainer je imel to za obstrukcijo 
nemških ukrepov in se je priložil Ribbentropu. Ta je zato naročil Rahmi, 
naj pokliče k sebi predstavnike obeh italijanskih ministrstev in jim 
naroČi, naj umaknejo omenjeno naročilo ter ukažejo svojim uradom 
v Operacijski zoni »Jadransko primorje«, naj brezpogojno izpolnjujejo 
navodila nemških ustanov. Rahn je 18. septembra izpolnil Ribbentropovo 
naročilo.'0 

Na višjem nivoju pa se je vprašanje okrog upravičenosti operacij
skih zon zaostrilo oktobra 1944, potem ko je vrhovni komisar dr. Rainer 
izdal svojo odredbo o izvajanju oblasti v Operacijski zoni > Jadransko 
primorje«. Stiri dni po izidu prve številke Rainerjevega uradnega lista, 
v katerem je izšla njegova odredba o izvajanju oblasti v omenjeni zoni, 
je pod dojmom negodovanja Mussolinijeve fašistične vlade celo vele
poslanik Rahn 19. oktobra 1943 pisal von Ribbentropu, da se mu zdi, 
dn ustanovitev novih operacijskih zon pomeni nadaljnjo zaostritev raz
mer in naj bi zaželene praktične rezultate raje dosegli z vojaškimi in 
policijskimi nadzorstvenimi ukrepi ob privolitvi in podpori italijanske 
fašistične vlade, brez ustanavljanja operacijskih zon. Ko je Rahn 26. ok
tobra govoril z Mussolinijem. je ta govoril tudi o vrhovnih komisarjih 
in s svojimi izvajanji spravil Rahna iz ravnotežja. Ta mu je odgovoril, 
da bi izključno italijanska uprava prizadetih območij pripeljala do 
velikih teritorialnih izgub v slovenskem in hrvaškem prostoru in do 
nagle okrepitve partizunskega gibanja in da je zato Nemčija primorana, 
da iz vojaških razlogov zavaruje območja, ki so posebno občutljiva za 

" Heiirebnrg t7. 9. 19«, PA AA. St. S. Italien. Bd. 16. 
*> Ribbentrop 18. 9. \Wi, Ruhm 18. 9. 1943. PA AA, St. S. Italien, Bd. 16. 
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promet in zveze, in jih z vojaško upravo kolikor se da nevtralizira. 
Obljubiti pa mu je moral, da bosta vrhovna komisarja čim bolj, koi 
dotlej, pn/jila na prestiž italijanske fašistične vlude.81 

Nemalo težav je imelo nemško zunanje ministrstvo tudi z vlado 
NDH. Ta je po kapitulaciji Italije dobila tudi tiste dele Dalmacije, ki 
jih je bila Italija anektirala po prvi svetovni vojni (Zadar) m 1941. leta 
(Splitska pokrajina in Kotorska pokrajina) in si je prizadevala, da bi 
dobila še Reko in Hrvatsko Istro, pri čemer ji je pomagal nemški po
slanik v Zagrebu Siegfried Kaeclio. Pavelič je v svojem govoru pò za
grebškem radiu v noči na 9. september 1943 sicer že proglasil priključi
tev Reke, vzhodne in osrednje Istre k NDH in je v svoji brzojavki 
Hitlerju 13. septembra na dolgo in široko dokazoval, da bi tudi ta ob
močja marala priti v NDH. Toda Ribbentrap je naročil Kascheju, naj 
pove Pavelieu, da je območje, ki ga zahteva, »pravo uporniško območje. 
Nemške enote se morajo tam zelo težko bojevati. Celotno območje je 
nemško operacijsko območje. Führer se mora zdaj ukvarjati samo s 
tem, kako bi zatrl upor in preprečil izkrcanje Angležev in Amerikancev. 
Z državno-političnimi mejnimi vprašanji na teh območjih se Führer 
zdaj v vojnem čusu ne more ukvarjati.«32 

Poslanik Kasche ni soglašal s takšnim odgovorom, ker je verjetno 
v kritični noči na 9. september 1943 Paveliču obljubil preveč in zdaj ni 
mogel vzeti besede nazaj. Zuto je 20. septembru dal celo Ribbentropu 
vedeti, da nima več volje ostati na svojem položaju, а ga je ta pošteno 
obdelal.38 

Toda vlada NDH ni dala miru in je začela območje Reke, dele Istre 
in Kvarnerske otoke na raznih kartah in v časopisih prikazovati kot se-
stuvni del NDH. Proti temu je 4. oktobra 1943 s pismom, naslovljenim 
na Martina Bormanna, protestiral vrhovni komisar dr. Rainer in ga pro
sil, nuj s Hitlerjevo odločitvijo glede mej Operacijske zone »Jadransko 
primorje« seznani nekatera ministrstva, med njimi tudi zunanje mini
strstvo. Pri tem je mislil na Hitlerjev sklep, da bo iz zunanjepolitičnih 
razlogov: u) na celini ostala italijansko-hrvaška meja iz leta 1941 prav 
tako nedotaknjena, kakor italijansko-nemška meja ob Južni Tirolski 
in Kanalski dolini ter b) na morju meja potekala tako, da bodo kvarner
ski otoki, ki so pred prvo svetovno vojno spadali k Istri, ostali v Italiji, 
drugi pa bodo z dalmatinskimi otoki vred spadali v NDH. Bormann je 
res posredoval in von Ribbentrop je 9. oktobra zahteval od Kascheja, 
naj pove Paveliču, da je območje, ki ga zahteva, uporniško ozemlje itd. 
Toda vlada NDH kljub temu ni odnehala, temveč je sredi oktobra, ko 
je vrhovni komisur dr. Rainer izdal prvo številko svojega uradnega lista 

»' üeukiim, .n d., str. 618; Ruini 27. 10. 1У43, PA AA, St. S. Italien, Bd. 18. 
O problematiki modaljmjoga ustuiiwivljuiija novih oporacijskùh zon v severni 
Italiji >glej KTü/WFSt. 20. 12. 1943 in Rah-novc lugovore 25. 12. 1943, PA AA, 
St. S. Italiun, B<1. .18; Deakiim, m. d., str. 617. 

« Kasohe 12. din 13 9. 1943, PA AA, St. S. Kroatien. 162842—162843 in 
162832-162854; Rilhbmtrap 19.. 22. liti 23. 9. 1943, PA AA, St. S. Kroatien 
162874 «n 162888—162893. 

» Ri'bbtintrap 23. 9. 1943, PA AA, St. S. Kroatien, 162889-162890. 
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z odredbo o izvajanju oblasti v operacijski zoni, celo poslala svojega 
državnega sekretarja dr. Oskarju Turino za šola civilne uprave na Reko. 
Ker je bila tedaj edina zveza med Zagrebom in Reko preko Ljubljane, 
se je dr. Turimi s spremstvom 481 policijskih in finančnih uradnikov 
1er vojakov mimogrede napotil v Trst. Od tam ga dr. Rainer ni pustil 
naprej in se je moral vrniti, kljub temu da je hrvaški poslanik v Ber
linu glede tega vprašanja 22. oktobra izročil nemškemu zunanjemu 
ministrstvu verbalno noto. Ribbentrop je v svoji notici za Hitlerja 26. 
oktobra opisul ves potek zadeve in Hitler je seveda ostal pri svojem, 
to je, du v nobenem primeru ne bo spremenil meje pri Reki in v Istri. 
O zadevi sta 31. oktobru v Celovcu razpravljala Kasche in dr. Rainer 
ter ugotovila, da ineju med Operacijsko zono »Jadransko primorje« 
in NDH poteka po kopnem po hrvaško-italijanski meji iz 1941. leta, 
po morju pa po stari meji med Istro in Dalmacijo iz časa avstroogrske 
monarhije. Dogovorila sta se pa, da bo za reševanje obmejnih vprašanj 
poslala ШМ v Trst svojega zveznega uradnika. Glede na posebnosti 
okraja Sušak-Krk, ki ga sestavlja pet velikih občin (Sušak, Kastav, 
Čabar, Bakar in Krk), bo zanj organiziran izredni komisariat. Upravljal 
ga bo odvetnik Franc Spellar s Sušaka in njegove pristojnosti bodo 
zajemale predvsem krajevno policijo, šolstvo in kulturo, medtem ko bo 
reški prelekt reševul samo skupna vprašanja, ki ne zadevajo nacionalno-
političnih interesov. Uradni jezik v tem okraju bo hrvaški in kolikor 
bi zmanjkalo domačih uradnikov, lahko pridejo tudi iz NDH. Dogo
vorila sta se tudi o nučinu reševanja gospodarskih in drugih vprašanj. 
Kasche je o tem dogovoru takoj obvestil Pavcliča, ki se je* hote ali 
nehote moral sprijaznili tudi s tem dejstvom. Dr. Rainer je nato 6. 
decembra 1943 izdal odredbo o ustanovitvi izrednega komisariata za 
okraj Sušak-Krk, ki jo je datiral z 29. 10. 1943.34 

Potem ko je dr. Rainer prevzel oblast v Operacijski zoni »Jadran
sko primorje«, nekako uredil upravo v pokrajinah in zavrnil razne 
pomisleke glede upravičenosti operacijske zone in njenih meja, je izdal 
dve pomembnejši odredbi. 

Dne 29. novembra 1943 je izdal »odredbo o obvezni vojaški službi«, 
ki ima zanimivo predzgodovino. Ko je namreč načelnik generalštaba 
v Mussolinijevi državici, general Gastone Gambara 24. oktobra 1943 
ukazal, naj obnovijo regionalna in pokrajinska vojaška poveljstva, je 
pozval v Rim italijanskega generala Giovannija Esposita, ki je bil v Trstu 
I>o zlomu Italije vodja koordinacijskega urada za javni reci in letalsko 
opazovanje, in mu naročil, naj tudi v Julijski krajini ustanovi takšna 
poveljstva. Ko se je Esposito čez pet dni vrnil v Trst, jih je res začel 
ustanavljati in je 7. novembra začel nastopati kot poveljnik regional
nega vojaškega poveljstva za Julijsko krajino. Dan prej je v tržaških 
časopisih objavil poziv, naj se bivši italijanski podoficirji do določenega 

» Roinor 4 10. W 3 1 ' A ЛА. St. S. Italien, Bd. 17; Bormann-Ribbentropu, 
PA AA, M. S. Italien, Bd. 1?; Ribbentrop 9. 10. 1943, PA AA, St S Kroatien 
162925; Kasche 18. un 19. 10. 1»», PA AA, St. S. Kroatien, 162960-162961 in 
162965-16296? ; Steonpraclit 22. 10. 1945, PA AA, St. S. Kroatien 162978-162979-
Ribbentrop 26. 10. 1943, PA AA, St. S. Kroatien, 502114-302119. 
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dne prijavijo im določenih krajih. Ko je za to zvedel dr. Rainer, ki se je 
pravkar vrnil i/. Hitlerjevega glavnega stana, je menil, da to nasprotuje 
njegovim načelom, ki jih je bil povedal Hitlerju in ki jih je ta odobril. 
Ta načelu so bila takšna, da je na ozemlju, kjer so narodnostne razmere 
pereče, neprimerno prisilno novačenje v italijansko vojsko. Zato je 
11. novembra 1943 objavil v časopisih, da so v operacijski zoni lahko 
novačenju v italijansko vojsko le na temelju prostovoljnih prijav. Po
klical jo k sebi tudi generala Esposito in mu obrazložil vzroke za svoj 
ukrep ter mu celo prepovedal, du bi novačili v italijansko vojsko z 
moralnim pritiskom. Ta se je izgovarjal, da mu je novačiti ukazal gene
ral Gaiuburu z Rominlovo privolitvijo. 

Ko je dr. Rainer o teh razmerah poročal Bormannu, ki bi naj o vsem 
obvestil Hitlerju, je tudi povedni, da se v njegovi operacijski zoni lahko 
izvaja le prostovoljna rekrutacija za domače samoobrambne (domobran
ske) oddelke uli prostovoljno novačenje v nemško ali italijansko vojsko. 
Poudaril je tudi, da ima italijanska vojaška poveljstva v operacijski 
zoni za neprimerna in da njihova navzočnost dejansko in vidno naspro
tuje načelom, ki jih je Hitler povedul generulu Jodlu, to je, da italijan
ska vlada v operacijskih zonah ne bo imela nikakršne suverenosti. 
Zato je dr. Rainer zahteval, nuj italijanska vojaška poveljstva takoj od
idejo iz njegove operacijske zone.35 

Takoj ko je dr. Ruiner izdal omenjeno izjavo v časopisih, je general-
feldmuršul Rommel odločno protestimi pri generulu Jodlu in velepo
slaniku Rahnu, češ da se dr. Ruiner vmešava v njegove pristojnosti. 
Italijanski oficirji se morajo prijaviti, drugače bodo ustreljeni zaradi 
neposlušnosti poleg tegu pa »obveznost prijave pomeni zaščito italijan
skih oficirjev v primeru, da bi jih ujele Badoglijeve čete«. Rahn je pred
lagal, nuj bi tudi v Operacijski zoni »Jadransko primorje« ukrepali 
tako, kakor v Operacijski zoni »Predalpske dežele«, to je, da bi vpo
klicanemu ob prijavi dali možnost, Au se sum odloči, uli bo ostal v itali
janski vojski ali bo vstopil v »Organisation Todt« ali pa v samoobramb
ne oddelke (domobranstvo). Zunanjemu ministrstvu v Berlin pa je Rahn 
pisal, da bi se moral dr. Rainer o vsaki odredbi ki jo pripravlja, posve
tovati z njim, on pa se bo o vseh perečih vprašanjih dogovarjal z voja
škimi in policijskimi ustanovami. 

Vprašanje okrog vpoklica v italijunsko vojsko se je zaostrilo tako, 
da je Ribbentrop 18. novembra brzojavno pozval Raima, naj se naj
pozneje do 21. novembra 1943 z vlakom (in ne z letalom!) pripelje v 
Hitlerjev glavni stan, kjer bo konferencu o tem vprašanju. Žal za sedaj 
še ne vemo, kdo se je udeležil konference in kaj so na njej sklenili. 
Dejstvo pa je, da je dr. Rainer že čez dober teden, to je 29. novembra 
izdal odredbo." 

V njenem uvodu pravi, da so vsi prebivalci zone dolžni dati vse 
svoje moči za vojno. V prvem členu določa, da obvezna vojaška dolžnost 

« Esposito, n. d., str. 81, 91—95, 255—258; Raiinor 15. 11. 1943, PA AA, St. 
S. Italien, Bd. 18. 

M Hahn 15. iu 16, 11. 1945, PA AA, St. S. Italien, Bd. 18; Ribbentrop 18. 
It. 1943, PA AA, St. S. Italian, lid. 18. 
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zajame vse italijanske državljane tistih letnikov, ki so določeni v faši
stičnem zakonu o civilni mobilizaciji z dne 31. oktobra 1942. V drugih 
členih določa, da lahko obveznik izpolni svojo vojaško obveznost z orož
jem v roki ali pa brez njegu in da je dovolj, da vstopi prostovoljno 
v domobranske oddelke, obnovitveno službo, nemško vojsko, oddelke SS 
in nemško policijo, Organizacijo Todt ali pa v enote nove italijanske 
vojske. Dovolj je tudi, da obveznik dela v podjetju, ki ga je vrhovni 
komisar zaznamoval za vojnopomembno, ali pa se prostovoljno prijavi 
za delo v nemškem raj lui. Odredba tudi grozi s kaznijo tistim, ki bi se 
numera vali izogniti vojuški obveznosti.37 

Pozneje so zu mobilizacijo v fašistično republikansko vojsko določili 
največje število — do pet odstotkov vseh v operacijski zoni vpoklicanih 
v nemško vojsko. Todu tudi ti prostovoljci so morali oditi iz operacijske 
zone v Mussolinijevo državico, ker nacisti v operacijskih zonah načelno 
niso dopuščali bivanja fašistični republikanski vojski.38 

Dnu 6. decembra 1943 je dr. Rainer izdal »odredbo o ustanovitvi 
domobranskih oddelkov zu pomoč pri vzdrževanju reda in varnosti v 
Operacijski coni »Jadransko primorje«. Domobranske oddelke sestav 
Ijajo domači prostovoljci, ki so sposobni za nošenje orožja, poveljujeta 
pa jim višja vodja SS in policije. Sedmi člen določa, da veljavnost od
redbe seže nazaj do 1. oktobra 1943.30 

Zukaj naj bi veljavnost odredbe segla nazaj do 1. oktobra 1943, nam 
ni znano. Morda zato, ker se je tisti čas v Ljubljanski pokrajini že 
ustvarjalo Slovensko domobranstvo. Njegovo jedro so sestavljali pred
vsem tisti belogardisti, ki se jim je takoj po kupitulaciji Italije posrečilo 
zbežuti z Dolenjskega in Notranjskega, kjer je Narodnoosvobodilna voj
sku Sloveuije v zmugovitem poletu uničila vse belogardistične postojan
ki', v Ljubljano, Logutoc in Kostanjevico pod varstvo novega okupatorja. 
Posamezne enote, ki so se kmalu združile v tri domobranske bataljone, so 
bile nekaj časa popolnoma podrejene posameznim nemškim vojaškim 
ali policijskim poveljnikom. Dne 22. septembra, to je tisti dan, ko so 
v vladni palači v Ljubljani umestili Leva Rupnika za šefa pokrajinske 
uprave, je vodstvo klerikalne stranke ustanovilo v Ljubljani protikomu-
nistični odbor, ki naj bi vodil politični in vojaški boj proti narodnoosvo
bodilnemu gibanju. Odbor je drugi dan na svoji drugi seji sklenil orga
nizirati obveščevalno službo za nemškega okupatorja in izvesti vojaško 
reorganizacijo belogardističnih čet. S seje so odšli trije člani k Rupniku 
in mu izročili nekaj predlogov. Želeli so čimprejšnjo reorganizacijo belo
gardističnih čet, postavitev poveljnika in vrhovnega slovenskega povelj
stva ter »slovensko zastavo iz propagandnih razlogov«.40 

« VAOZAK. št. 4. 7. 12. 1943. 
•" '/npisrak konferemoe fašističnega svetu za Julijsko krajino v Trstu 

27. 12. 1943, arhiv 1ZDG; Un nano dì ammmuiiistrazionc germanica in Venezia 
(india ('Ztiupno poroòilo Mussolini ju te Trsta 31. 12. 1944) v: U Movimento di 
Libe-rwaione IMI Itulia, 1952, št. 17-18, str. ГО—66; CoUotti, an.d, str. 102 

» VAOZAK. št. 4, 7. 12. 1943. 
ta r'rajüöek Saje, >Prevatviiše)iiii, Vu-ša zamisel je propadla!«, Tedenska tri

bunu 21. 7. 1954. 
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Hupnîk ee j«' glede na to, da je bil imenovan za šefa pokrajinske 
uprave in da je imel čin generala, -v Rösenerjevi odsotnosti postavil za 
komandanta Slovenskega domobranstva in je za glavnega inšpektorja 
imenoval polkovnika Antona Kokalja. Z vodjo koroškega državnega pro
pagandnega urada NSDAP dr. Lapperjem sta sestavila razglas, ki so ga 
24. septembra objavili vsi slovenski dnevniki. Razglas je sporočil pre
bivalstvu, da je ustanovljena slovanska domobranska legija, v katero 
naj se prostovoljno prijavi vsak za orožje sposoben Slovenec od 18. do 
35. leta starosti. Drugi dan je Rupnik izdal povelje, s katerim je domo
branskim enotam sporočil, da prevzema poveljstvo nad Slovenskim do
mobranstvom.41 

Ko se je Rösener vrnil iz Poznanja, kjer se je 4. oktobra udeležil 
Himmlerjeve konference z visokimi jesesovskimi funkcionarji, mu ni bilo 
všeč, da se je Rupnik sam postavilj za komandanta Slovenskega domo
branstva. Zato je na njegovo mesto 12. oktobra postavil polkovnika 
Franca Krencrja kot komandanta organizacijskega štaba.42 

V operativnem in taktičnem pogledu je bilo Slovensko domobran
stvo preko zveznega oficirja, policijskega kapetana Ericha Schumacher-
ja (pozneje podpolkovnika Balkejo,) podrejeno Rösenerjevemu »opera
tivnemu štabu za uničevanje tolp«. Nemški okupator je slovenskim 
domobrancem dajal vso oskrbo in plačo, napredoval in odlikoval je ofi
cirje, oni pa so 20. aprila 1944 in 30. januarja 1945 prisegli zvestobo 
nemškemu rajhu in Hitlerju.43 

V Slovenskem primorju so slovenske domobranske oddelke, ki so se 
imenovali »Slovenske varnostne straže na Primorskem« in bili pod po
veljstvom polkovnika Kokalja, ustanovili 12. novembra 1943. Nacisti so 
v Operacijski zoni »Jadransko primorje« ustanavljali tudi italijanske 
domobranske oddelke. 

Nimam namena, da bi na tem mestu razpravljal o celotni nacistični 
politiki v Operacijski zoni »Jadransko primorje«, o vprašanju, ki doslej 
še ni bilo obdelano. Navedel bom le nekaj misli za nadaljnje raziskova
nje tega problema. Dr. Rainer je v operacijski zoni ohranil dotedanje 
pokrajinske administrativne organe, ki so bili izključno italijanski, na 
slovenskem in hrvaškem ozemlju v Slovenskem Primorju in Istri, kjer 
so po kapitulaciji Italije izginili italijanski župani, je imenoval «Imen
ske župane in dopustil odpiranje slovenskih šol. Toda bilo bi napačno 
misliti, da je vodil kakšno proslovensko ali proitalijansko politiko. 
Njegova politika glede narodnostnih razmer ni bila niti proslovenska 
niti proitaiijauska, temveč kvečjemu avstrijska, kolikor je ta izraz se
veda ustrezen. Nacistične koncesije redkim slovenskim kolaboracioni
stom niso bile nič večje kakor italijanskim in nacistično nasilje proti 
antifašistično usmerjenemu slovenskemu in hrvaškemu prebivalstvu ni 

41 Slovence, 24. <>. 104Л; Rupiiiikovo ipovelje 25. 9. 1943, arhiv IZDG; Riup-
niktìva lii/.juva v županiji 1. 2. 1946, arhiv IZDG. 

42 Ruipniikovu izjava v /aiponili 1. 2. 1946, arhiv IZDG. 
43 Revija »Sloveinsko doniotbraiistvoi, 1944-1945; fotografije v Muzeju 

ljudske revolucije v Ljuibljam. 
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bilo nič manjše kakor proti italijanskemu prebivalstvu, ki se je tudi 
vključevalo v narodnoosvobodilno pihanje. 

Osnovna težnja llnincrjcve politike v Operacijski zoni »Jadransko 
primorje« jo ntilu tu. da ob preprečevanju naraščanja napetosti v narod
nostnih ruzmerah in omejevanju vpliva Mussolinijeve vlade skuša glede 
na vojaški položaj na frontah in moč narodnoosvobodilnega gibanja v 
sami zoni dobiti s tega ozemlja čimveč ljudskih in gmotnih sredstev za 
potrebe nemškega rajha. 

Nacisti so brez dvoma nameravali po vojni obe ali pa vsaj dele obeh 
operacijskih zon priključiti Nemčiji. Na to opozarja nekaj že omenjenih 
Hoinerjevih predlogov in pa nekatere izjave v Gòbbelsovem tajnem 
dnevniku. II. septembra 1943. to je dan pred Mussolinijevo osvoboditvijo 
na Cran Sassu, je dr. Gòbbels zapisal: Mi ne potrebujemo samo Južne 
Tirolske. Menim, dn moramo prenesti mejo zelo na jug, še dalje od 
Benečije. Vse, kar je bilo nekoč nemška posest, mora postati zopet naše«. 
13. septembra je spet zapisul: »Razen Južne Tirolske bi morala po mo
jem mnenju vključiti naša meja tudi tri Benečije. To bi bilo težko, če 
bi se vrnil Duce v politično življenje. Ze z Južno Tirolsko bo težko...« 
C'cz deset dni. to je 23. septembra, je spet zapisal: »Führer meni, da 
moramo zasesti Benečijo in jo vključiti v rajh kot avtonomno pokrajino. 
To je tudi moje mnenje. Želim le, da bi Führer trdno vztrajal pri tej 
odločitvi in da ga od nje ne bi nihče odvrnil.«44 

Oba vrhovna komisarja sta se svojim predlogom in tem izjavam 
primerno tudi obnašala. Hotelo sta biti neposredno podrejena Hitlerju, 
medtem ko so nekatere ustanove v rajhu želele, da bi bila podrejena 
pooblaščenemu predstavniku nemškega rajha v Italiji Rudolfu Rahnu. 
Zlusti si je to želelo nemško zunanje ministrstvo, čigar član je bil Rahn. 
Pri zunanjem ministrstvu so celo v začetku oktobra 1943 ustanovili 
»medministrski odbor za italijanske zadeve«, ki ga je vodil državni 
podsekretar v zunanjem ministrstvu Heneke. Sestavljali so ga predstav
niki raznih ministrstev in državne pisarne, strankine pisarne, vrhovnega 
vojaškega poveljstvu in ravnateljstvu državne banke. Ta odbor je ; na 
svoji četrti seji 19, oktobra 1943 razpravljal tudi o tem, ali sta vrhovna 
komisarja v čem podrejena Rahnn ali ne. Večina članov je odgovorila 
pritrdilno. Toda vrhovno komisarja sta bila povsem neodvisna od Rahna 
in podrejena neposredno Hitlerju.4 5 '. 

Na peti seji odbora 26. oktobra 1943 je zastopnik notranjega mini
strstva dr. Hans Globke povedal, da si vrhovna komisarja prizadevata, 
da bi v operacijskih zonah odpravila nemška konzularna zastopstva* in 
ustanovila lastne urade za izdajanje potnih listov in vizumov. Odbor je 
glede na Hitlerjevo odredbo, da se je treba izogniti videzu predvidene 
aneksije«, sklenil, naj konzularna predstavništva ostanejo in poslujejo 
naprej.*6 

« Gübbels 11. 9. 1943, 13. 9. 1943 in 23. 9. W4ö. 
" /itfiiiHvik 4. seje modaninistrskcça odbora za italijanske zadeve 19. 10. 

1943. PA ЛА, St. S. Maliern. Bd. IS. 
** Zapisnik 3. seje mednviin.strskega odbora zu italijanske zadeve 26. 10. 

1913. PA A A, St. S. Italien, Bd. IK. 
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Vrhovnu komisarja sta si ludi prizadevala, da bi nasproti Mussoli-
nijevi državici vzpostuvila pravo mejo z graničaiji in cariniki, lako je 
na šcsli soji omenjenega odbora 29. oktobra 1943 zastopnik strankine 
pisarne Kapp poročal, da vrhovna komisarja trdita, da je potrebno 
zavarovanje, o čemer da se je tudi sam prepričal. Trdil je, da bi že samo 
šibko zavarovanje z majhnim številom graničarjev, ki bi s patruljami 
delali naključne preiskave, zelo izboljšulo razmere. Državni podsekretar 
llencke je menil, da bi bilo treba o tem ponovno razpravljati s finanč
nim ministrom in ga prositi za odvisne graničar je. Odbor pa je sklenil, 
ila bo .še prej vprašal Raima za mnenje. Vprašul ga je še tisti dan in 
2. novembra mu je Ralin odgovoril, da bi zavarovanje južne meje opera
cijskih zon z graiiičarji italijanska fašistična vlada imela za nov korak 
na poti k nemški aneksiji teh območij. Kolikor gre za to, da bi nezažele
nim elementom onemogočili prehod z enega ozemlja na drugo, bi to 
lahko bolje opravili policijski in prijavni organi, medtem ko bi bilo 
prenašanje ali prevažanje blaga, z juga na sever po Raiuiovem mnenju 
celo zaželeno. Naslednji logični korak, ki bi sledil zavarovanju meje, 
bi bila uvedba nemškega denarja, kar pa »iz splošnih političnih raz
logov ne sme priti v poštev«. Medmiuistrski odbor za italijanske zadeve 
je nato na svoji sedmi seji 5. novembra 1943 soglasno sklenil, da ne 
pride v poštev niti upravna niti gospodarska zapora operacijskih zon 
nasproli drugemu italijanskemu ozemlju. Pač pa lahko šibke sile s pa-
tiuljiruujem in naključnimi preiskavami nu glavnih prometnih poteh 
izvajajo čislo vojaško zavarovanje južnih meja operacijskih zon in je 
treba zuprositi finančnega ministru naj da vrhovnima komisarjema za 
to na razpolago razpoložljive graničarje in carinike. To se je tudi zgo
dilo." 

Da sta imela vrhovna komisarja aneksioniistične težnje, pričajo tudi 
povojne izjave nekaterih nacističnih funkcionarjev v Italiji, na primer 
nemškega generalnega konzula v Rimu Eitela l'riedricha Moellhausna 
in liinuulerjevega predstavnika v Italiji dr.Eugena Dollmanna.4 8 Toda 
zlom nemškega rajha in zmaga protifašistične koalicije, v kateri sta 
imeli jugoslovunsko in italijansko narodnoosvobodilno gibanje velik po
men, je dokončno onemogočilo izvedbo aneksionističuih teženj nacistov 
ne samo glede operacijske zone > Jadransko primorje«, temveč tudi glede 
drugih delov slovenskega in italijanskega ozemlja. 

iz 

«' Zapistuik 6. Au T. seje mednunistrskega odbora /а «talijanske zadeve 
29. 10. An 5. 11. 194.3, PA АЛ. St. S. Italien. Bd. 18; Halm 2. 11. 1943, PA AA, 
St. S. Italiem. Bd. 18; F. E. Moellliuuswi, Die gebrochene Achse, Luxembourg 
1949, str. 245—253. 

4S Moellhauseiit, u. d., str. 245—253; Eugen üolliinum, Roana nazista, Mi
lano !>Ш, str. 123; Collotti, n. d., str. 104. 
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T o n e Z o r n 

PROCES PROTI ALÖISU MAIER-KAIBITSCHU 
(od 14. X.-31 . X. 1947) 

V članku se omejujem nn sam potek procesa 1er na stališča o slo
venskem vprašanju, kot so se zrcalila na procesu proti Maier-Kaibitschu,1 

znanemu nasprotniku slovenske manjšine na Koroškem v času po ple
biscitu 1920. leta. predvsem pa po priključitvi Avstrije k tretjemu 
rajhu 1938. leta.* Za celoten.prikaz /.al niso dostopna zasliševanja Maier-
Kaibitscha pred britanskimi in avstrijskimi preiskovalnimi oblastmi v 
letih 1945-4947. Pač pa je v arhivu Inštituta za narodnostna vprašanja 
(f 212) prepis obtožnice in stenograma procesa, ki pa mestoma ni po
poln. To vrzel izpolnjujejo poročila v takratnem nemškem in slovenskem 
koroškem tisku, nekaj vesti in polemik pa je najti tudi v ljubljanskem 
časopisju. Več izjav o Maier-Kaibitschcvi pred- in medvojni dejavnosti 
je v zapisniku zasliševanj zadnjega koroškega gauleiterja dr. Fnedricha 
Raimrja pred jugoslovanskimi preiskovalnimi organi v istem arhivu 
(f 169). Ta arhiv dalje hrani stenogram procesa proti dr.Rainerju in 
soobtoženim pred vojaškim sodiščem četrte armade v Ljubljani julija 
1947 (f 213), procesa, med katerim se je večkrat pojavilo ime Maier-
"Kaibitsch. Povzetek teh izjav, objavljenih v ljubljanskem tisku, zajema 
brošura Pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za slovensko Koroško 
Verbrechen fordern Sühne, Celovec 1947, sodbo proti Maier-Kaibitscnu 
pa je prineslo poluradno koroško deželno glasilo Kärntner Landeszei
tung. 9. IX. 1955, St. 36. 

i Maier-KaiMtseh je bdi rojen 20. 5. 1891 y Leobmi; гаа*У* }*lf ј ^ Г ^ м 
skega rodu. Kot casmiik bivše avstroogrske vojske se je po Jeta »«" ™ e j S I 

koroških obrambnih bojov, 1921 pa postal posleyodoöi vodja . K * " ^ * ^ ? 1 

matbunda. Tega je vothl do leta ITO. Pri postavitvi prve n a a » ™ J ^ ? - u 
vlade je dne 11. 5. 1938 postal član te vlade, poanej« pa 8 0 " y J 4 ! * ? ! « 
rokah «Iruiili vsi narodnostnopokitieni referati na Koroškem. LWe ^ . ^ £ i ~ 
je i»lal koroški frauleiter dr. Rainer odredbo, s katero je dal ?™J«mi 
pooblaščencu Maier-Kaibitschu posebna pooblastila s katerima je « " J " " 1 

vsako pravno sredstvo proti Maier-Kaibitsohevjm odločitvam v етоЈ8"?.Р? 
oblašcemca državnega komisarja za utrditev nemištva, ne glede ne oDsrojece 
pravne predpise. . •„„„,„ <Л raz-

* Zu Mnier-Kaibilschevo vlogo med obema svetovnima vojnama gì..raz 
pravo Lojzeta Udeta. Po plebiscitu 10. oktobra 1920 - Kamtnex Неипа№еп«, 
lle,imatl>und v Zborniku "Koroške, Ljubljana 1959, str. 73-91. О Д е ш а М 
izseljevanja koroSkih Slovencev med dinrgo svetovno vojno gl. ć l a * e * - iT-k 
Zora. Nacustiémi poskus-i za uničenje koroških Slovencev, Slovenska vestmK, 
Celovec. 9. 7. 1965, št. 28 — 3. 8. 1965. št. 33. 
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Kljub temu. da je bil proces proti Maier-Kaiibitschu šele v drugi 
polovici leta 1047. zajema z dodajanjem na Koroškem med drugo sve
tovno vojno zaključeno celoto. Potek procesa pa tudi daje prikaz gleda
nja koroških oblaMi ter političnih strank do Maier-Kaibitscheve vloge 
pri izselitvi koroških Slovencev aprila 1942. pa tudi do njegove krivde 
v tem vprašanju. Onaziti je. da avstrijska javnost v času procesa ni pri
pisovala Maier-Kaibitscbevi krivdi takega pomena, kot so ga koroški 
Slovenci. Nedvomno drži ob procesu trditev nekdanjega predsednika 
Kärntner Heimatbunda Vinzenza Schumija Thomasu M. Barkerju. piscu 
knjige o koroških Slovencih, d«, je prišlo 1947. leta do procesa predvsem 
iz zunanjepolitičnih vzrokov, pač zaradi jugoslovanskega pritiska na 
Avstrijo.2 Kot takega je proces ocenjeval tudi del avstrijskega tiska. 
Ob procesu je pisal list Die Neue Zeit (15. 10. 1947, št. 236). da ima 
proces poleg »splošnega še poseben pomen zaradi prizadevanj O F , da 
bi dala (procesu) skupaj z jugoslovanskimi ozemeljskimi zahtevami 
političen pečat«. List je tudi zavrnil morebitno krivdo nekdanjih ko
roških obmejnih borcev (Abwehrkämpferjcv) iz let 1919—1920 pri, iz
selitvi koroških Slovencev med drugo svetovno vojno. Napadel je pliče, 
ki so na procesu želele govoriti v slovenskem jeziku. Tudi Maier-Kai-
bitschev branilec je na procesu ugovarjal želji slovenskih prič, da govore 
v materinem jeziku. Ta ugovor je sodišče zavrnilo. Za del poslušalstva 
pa je značilno, da je ob tem zapustil sodno dvorano. — Osvobodilni 
fronti nemakloujoni tisk je prav ob procesu pisal, da živi kot častnik 
v Jugoslaviji nekdanji nacistični vodja za velikovški okraj in «len 
najhujših nasprotnikov koroškega slovenstva Johann Grum. s 

Muier-Kaibitscha so izročili Britanci kot zasedbena sila na Ko
roškem in Štajerskem avstrijskim oblastem v prvi polovici leta 1946. 
Ob tej izročitvi je višje deželno sodišče v Gradcu izdalo poziv za zbira
nje obležilnega materiala za pripravljajoči so proces.4 Po izdaji poziva 
je Pokrajinski odbor O F za slovensko Koroško pozval Slovence, naj 
sodelujejo pri zbiranju dokazov proti obtoženemu. Poziv P O O F je o,me-
njal Maier-Kaibitschevo funkcijo v odnosu do koroških Slovencev, 'ob
loženega pa karakteriziral za »poosebi jen je vse tiste zagrizene vetlko-
uemške šovinistične politike, ki je stoletja skušala gospodarsko in mo
ralno uničiti koroške Slovence in je stvarno delala za izkoreninjenje 
koroških Slovencev. Toda Kaibitsch ni edini, ki bi moral priti pred 
sodišče in ne samo za dejanja v času od 1918. do 1945. leta Mnoge druge 
Kaibitsehe y Celovcu in Koroški mora še doleteti ta kazen. Skupaj 

kakor tudi delo njegovih sodelavcev naperjeno izključno proti Sloven 

»Thomas M. Barker, The Slovenes of Carintliia a National Minority 
Problem. New York-Washington, 1%0. str. 2"54. 
,. , , ' Р " т - Unsere Hernial, 28. II. 1947, za Johanina Gruma pa Wahrheit unci 
YolkswiHe. 15. 1, 1954. 

1 Wahrheit, Graz 15. \ 1946, št. 112. 
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cem«. 5 Teinu pozivu so sledili v naslednjih mesecih posamezniki , orga
nizacije Osvobodi lne fronte, p o d p r l i р а so t o zahtevo tudi koroški ko
munist i avstr i jske narodnost i , v nekater ih občinah p a t u d i k ra jevne 
organizaci je socialistične s t ranke. O h r a n j e n o je t a k o s k u p n o pismo ОГ', 
К Р Л in socialistov iz Železne K a p l e koroški varnostni dirckci i i , po
dobno zahtevo p a so p r e d s t a v n i k i vseh t r e h frakci j dal i t u d i v Št. Ja
k o b u v Rožu, Žitari vesi in Globasnici . 6 Stal iščem Osvobodi lne fronte 
se je p r i d r u ž i l a dalje Koroška kronika , tednik, k i ga je v s lovenskem 
jeziku izdajal slovenski oddelek br i tanske obveščevalne službe n a Ko
roškem. 

Proces so je pr iče l v Celovcu d n e 14. tO. 1947 in j e tra jal do 31. 10. 
1947, ko je bi la razg lašena sodba. Obtožnica je Maier-Kaibi tschu očitala 
njegovo vodilno vlogo pr i poskusu izselitve koroških Slovencev ter raz-
laščenje njihove posesti v letih 1942 do 1945. P o obtožnici se je Maier-
Kftibitsch pri tem posluževal t a k o poli t ičnih, kot n a r o d n o s t n i h kr i ter i
jev. V celoti naj bi bi la p o obtožnici povzročena Slovencem mater ia lna 
škoda v znesku n a d 3,300.000 šilingov, v p r e g n a n s t v u p a je u m r l o 93 
oseb. D r u g a točka obtožnice je p o u d a r j a l a dejstvo, da se je Maier-
Kaibitsch kol S lundar tenf i ihrer SS pregreš i l prot i zakonu o vojnih zlo
čincih. Na lo točko se je navezovala obtožba, p o ka ter i je bil obtoženec 
v letih 1933 do 1938 ilegalni nacist. P o zakonu o denacif ikaci j i se je 
v smislu obtožbe tudi pregreši l kot vodja obmejnega u r a d a N S D A P na 
Koroškem in kol funkcionar nacist ične s t ranke . 7 — N a v p r a š a n j e so
dišča, ali se čuti kr ivega v smislu obtožnice, je Mnier-Kaibitsch n a pro
cesu to zanikal . Izjavil je, d*i ni p o d p i r a l izselitve, pač p a da je bil 
nasprotn ik tega a k t a , saj je prot i izselitvam 1941. leta celo interveniral 
v Berl inu. N a v p r a š a n j e glede dejavnosti K ä r n t n e r H e i m a t b u n d a je 
označil I (v organizaci jo kot nadsitrnukarsko. Predsednik sodišča mu je ob 
tem odvrnil , da bodo obreinenjevalne pr iče na procesu dokazale, d a je 
obtoženec to organizacijo tako vodil in vzgajal, da jo je N S D A P po 
letu 1938 v celoti prevzela. Nu v p r a š a n j e o njegovem odnosu do sloven
skega vprašan ja na Koroškem je Maier-Kaibitsch pojasnil, d a sta bi-K 
ob tem vprašan ju na Koroškem dve možnosti : ali se pr iznat i k Sloven
cem, govoriti slovenski in se tako p r i z n a v a t i k s lovenskemu k u l t u r n e m u 
krogu, ki po njegovih besedah »gravitira k Ljubljani-1:, ali pa k nem
škemu k u l t u r n e m u krogu in bili »ncinško-koroško ; usmerjen ter t a k o 
»domovini /vest*. O b tem pojasni lu je p r e d s e d n i k sodišča pr ipomni l , 
da je bilo tako stališče K ä r n t n e r I [e i inatbundu identično z nacističnim 
in bi pomenilo konec slovenstva v deželi. 

O Mater-Kuibitschevi protis lovenski vlogi v letih pred prikl jučitvi jo 
Avstrije v tretji rajh so s slovenske s t rani pričal i predvsem <lr. 1'ruiic 
Petek, dr . Joško Tischler in dr. Mirt Zwitter. D r . Tischler je predvsem 

5 Slovenski iporočevalec. 23. 5. 19+6. št. 118. 
• Volkswiille H. 6. 1947; št. I2'>, 23. 6. 19*7, št. 141; Pressedienst OF z (hu

ll, fi. 1947. šl. 19, riašleiva še naslednje oibčinc: Važenberk, Vernherk, Pod-
klošler. Škocjan. St. Peter nu Vašim ja1}! (skupna resohiciija OK in KPA). 

7 Pròni. Nazionalsoziiulistejngesetz und saine Durchführung. Wien 1947 
(Zbirka Volksausgabe österr. Gesetze). 
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orisal okoliSčine svoje aretacije z dne 15. 3. 1938 1er se dotaknil inter
vencije za izpustitev po nnšlusu zaprtih slovenskih duhovnikov. Povedal 
je. da gu je po pregonu s Koroške 7. aprila 1939 aretiral gestapo v Be
grenzt!; pri aretaeiji mu je uradnik gestapa pojasnil, da je bil prijet na 
zahtevo obtoženca. Dr. Petek j<- v izpovedi podčrtal, da preganjanje 
koroških Slovencev ni imelo za rezultat samo poskusov izselitve, pač pa 
tudi druge oblike, kot zapiranje inteligence ter uničenje slovenskega 
kulturnega in gospodarskega življenja. Ukrepi proti slovenski manjšini 
leta 1938 in kasneje, je poudaril, so bili le zaključna faza manjšinske 
politike v času po prvi svetovni vojni. Dr. Petek je dalje povedal, da 
mu je leta 1941, ko je bil izpuščen iz zapora, Maier-Kaibitsch pojasnit, 
da^ se bo nemško ljudstvo rešilo Slovencev severno od Karavank. Ob
tožen«; je takrat po izjavi dr. Petka omenil nujnost »zradiranja« Slo
vencev in raztegnitev teh ukrepov tudi na Gorenjsko. Ob nastopu dr. 
Mirta Zwittra kot priče na procesu je tisk opazil, da ni nastopil le kot 
priča, pač pa po tehtnosti dokazov kot javni tožilec. Na zaslišanju dne 
15. 10. je dr. Zwitter na podlagi dokumentov ugotavljal »da so se pričele 
načrtne priprave za izselitev že leta 1940« (v dosegljivi dokumentaciji 
najdemo pri Maier-Kaibitsc.hu misel o izkoristitvi preselitve južnih Ti-
rolcev in Kanalčanov na Koroško za izpodrinjenje slovenskega življa, 
že v drugi polovici leta 1939. Prim. Tone Zorn, cit. d.). Na razpravi dne 
22. 10. je dr. Zwitter predložil dokumente, ki so ovračali tezo obrambe, 
da je bil za preganjanje koroških Slovencev po anšlusn leta 1938 kriv 
izključno Berlin, ter da so obstajale zveze med koroškimi Slovenci in 
Beogradom (podobno je o zadnjem vprašanju izpovedal nekdanji usluž
benec gcistaipa Scllak). Prav Inko jo dr. Zwitter zavračal trditev, po 
kateri bi bil Maier-Kaibitsch le orodje bivšega koroškega gauleiterja 
Haincrjn. Posebej je podčrtul, da je Maier-Kaibitsch imel po letu 1938 
isto sodelavce kot v času prve avstrijske republike, med njimi znanega 
Karla Fritza. ki ga je dalo sodišče na podlagi obtcžilnega gradiva pri
jeti.8 Povedal je tudi zanimivo usodo dokumentov o preselitvi iz leta 
1942; njih so namreč na zahtevo namestnika deželnega glavarja Hansa 
Ferlitscha izločili iz drugega materiala ter jih spravili v nek privatni 
prostor. Na Muicr-Kaibitschevo trditev, da je bil samo izvršni organ 
gestapa in da je delal po navodilih njegovega šefa dr. Wennanna, je 
dr. Zwitter navedel več dokumentov, ki so kazali nasprotno. O inter
vencijah za izpustitev koroških Slovencev iz izseljeniških taborišč po 
izselitvi 14. in 15. 4. 1942, ki jih je menda Maier-Kaibitsch rešil iz člove
koljubnih vzrokov, o čemer je na procesu govorilo več razbremenjeval-

8 Kari Fnitz irahaja i/. l># ah Baškem jezom. Rojen je bil 2. 3. 189& Po 
prvi svetovati vojni se jo luleložil koroških obrambnih bojev (o tem glej 
Kleine Zeitung, 8. \ 1958. št. 56). Med drugo svetovno vojno je bil tudi v 
/agrarni, Sarajevu in Beogradu. V času izseljevanja koroških Slovencev 1942 
leta je pniâel v Maier-Kuiibitschev obmejmi urad NSDAP. Poleti 1943 g a i e 
dr. Rainer za čus Maier-Kaibitseheve odsotnosti postavil za njegovega namest
nika. Ob koncu druge svetovne vojne so ga Britanci prijeli, zavrnili pa 
zahtovo po izročitvi Jugoslaviji. Na iproeesu iproti Maier-Kaiibitschu je hil 
znova aretiram, vendar kasneje iiapušoen. 
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nth prič, je <lr. Zwitter pokaaad, da se je sicer del izseljencev vrnil iz 
notranjosti rajha, vzrok temu pa je bilo dejstvo, da so Nemci takrat 
potrebovali prostor za koloniste, ki so se umikali pred napredujočo 
Rdečo armado. — Pa tudi same Maier-Kaibitscheve izjave pred sodiščem 
kažejo, du je šlo ob tem predvsem za »vindišarske« družine, za pomote, 
sicer pa so priče na procesu opozorile, da je vsako izpustitev rešeta! 
Maier-Kaibitschcv urad skupaj z gestapom. — Ob vprašanju krivcev 
izselitve je dr. Zwitter poudaril, da so pri izselitvi sodelovali vsi zainte
resirani uradi, oblasti in organizacije. Izrazil je zahtevo po kaznovanju 
vseh odgovornih, varnostni direkciji pa predložil ž dokumenti podprto 
ustrezno prijavo. 

Sodišče se je posebej ustavilo ob znanem Maier-Kaibitschevem go
voru o problemu koroškega slovenstva, ki ga je imel pred več kot sto 
vodilnimi koroškimi nacisti dne 10. 7. 1942. V tem govoru je namreč 
Maier-Kaibitsch orisal »reševanjec slovenskega vprašanja na Koroškem 
po razpadu stare Jugoslavije. Po njegovem je z napadom na Jugoslavijo 
izginil na Koroškem manjšinski problem, priznal pa je, da so še med 
Slovenci ljudje, prežeti s komunističnimi idejami. V govoru je zagrozil, 
da na Koroškem ni več mesta za onega, ki misli na zmago boljševizma. 
Po tem, ko so dane možnosti, da se ljudje slovenskega jezika nauče nem
ščine, se mora imeti uporaba slovenskega jezika za prounemško de
monstracijo. Zaskrbljenost pa je Maier-Kaibitschu vzbudila priključitev 
Gorenjske h Koroški. Zato je v govoru tudi opravičeval izselitveno ak
cijo iz leta 1942. Omenil je dalje nezadovoljstvo j užnokoroškega prebi
valstva ob tem dogodku: nemško prebivalstvo in celo člani NSDAP niso 
spoznali pomena te akcije, kar je vodilo k nezaupanju po izvedbi te 
naloge. Zagrozil je tudi, da mora izginiti iz Koroške vse, kar je sloven
sko, celo nagrobni napisi. Omenjal je dalje Windische, za katere je dejal, 
da jih je smatrati kot Nemce; pa tudi na Gorenjskem je treba ponem-
čiti 150.000 Slovencev.» 

Muier-Kaibitsch je na vprašanje sodišča zanikal popolno avtentič
nost teksta. To dejstvo je potrdil priča dr. Wanner, ki je na omenjenem 
sestanku 1942. leta stenograf irai Maier-Kaibitschev govor; poudaril pa 
je, da je stenogram točno povzel Maier-Kaibitscheve misli. V zagovoru 
ob tem govoru je Maier-Kaibitsch pojasnjeval, da se je skušal takrat 
rehabilitirati pred gauleiterjem. Imel je namreč drugačno gledanje na 
izselitveno vprašanje; medtem ko je bil gauleiter za radikalno izselitve
no akcijo, je bil on nasprotnik takih nasilnih dejanj. Vzrok, da ni hotel 
odstopiti s svojega položaja, pa je v tem, da je želel še nadalje služiti 
Koroški. Zato je tudi govoril 10. 7. 1942 po prejetih navodilih, čeprav 
je nasprotoval tem ukrepom. Priče nu procesu pa so označile obtoženca 
za oportunista in častiželjneža. 

Nekatere razbremenjevalne priče, ki so v preteklosti posredno ali 
neposredno sodelovale z Maier-Kaibitschem, kot Vinzenz Schumy, dr. 
Moebius in dr. Miltschinsky so skušale prikazati Maier-Kaibitschevo 

• Najvažnciše pasuse iz tega govoru citira France Škerl v Koroškem 
zborniku, Ljubljuina 1946, srr. 501 do 503. 
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predvo jno vlogo kot domol jubno dejanje. Zanimivo j e p r e d v s e m pr iče
vanje ing. Schumija, p o k a t e r e m je bil sam svetoval obtožencu 1938. leta. 
da ostane na Koroškem. Podobno je izpovedal p r e d v o j n i k r ščansk i so-
ciuloc dr. Moebius, ki je p o u d a r i l , d a sta b i la z Maier-Kaibi tschem, k l jub 
n e k a t e r i m ide jnim raz l ikam, na isti s t r a n i v borbi za Koroško. P o 
m n e n j u dr. Moebiusu je bil obtoženi v e d n o Avstri jec in n a s p r o t n i k p r i 
si lnih d e j a n j ; ob tem je ponovi l izjavo bivšega š ta jerskega gaulei ter ja 
dr . Uiberreitlierju, p o k a tori bi mora l Maior-Kuibitech »izginiti«, k e r 
d a j e v izsel i tvenih v p r a š u n j i h »plitvež«. Pisec predvo jne knjige » K a m 
ione 100-j übriger Gromzluiidkumipf, 1937«, dr . Viktor Miltschiusky, je 
p r a v tuko skušal p r i k u z a t i obtoženca kot človeku, k i se j e v e d n o zavze
m a l zu koroške Slovence. P o Miltscl i inskem je bi la naloga K ä r n t n e r H e i -
muitbunda n a d z o r n a d delovanjem nacionoilnih Slovencev in n a p a d i 
Ljubl jane p r o t i avstr i jski v ladi . 

D n e 1. 11. 1947 je b i la n a podlag i z a k o n a o vojnih zločincih izrečena 
sodba. P o z a k o n u bi m o r a l a Maier-Kaibi t scha doletet i s m r t n a kazen, 
\ e n d a r je sodišče upoštevalo zasluge, k i si j ih je bi l obtoženec p r i d o b i l 
m e d o b r u m b n i m i boji v let ih 1919 in 1920 in m u znižalo s m r t n o kazen 
nu d o s m r t n o ječo. 1 0 

IU Tekst sodlbe: Ini Naauon der Republik Österreich! — Der Senat Kla
genfurt des Volksgerdehtes Gross hat heute unter dean Vorsitz des Landes-
geii-dchtspräsideuten Dr. Kurl Kuglor, den Beisein des Riohters OLGR. Dr. Mit-
lelberger, der Schöffen Kurl Buerinaun, Josef Dergaschndig und Michael 
Pltinogger sowie des Uochtsanwaltcs Dr. Kiclmaier als Schriftführer in 
Gegenwart des Iahenden Ersten Staulsunwultes Dr. Suppam und des Ange
klagten Alois Muiicr-Kuiiibitseh sowie seines Verteidigers Dr. Kurt Dörflinger 
iibeir <lie Anklage verhandelt, die dii-e Staatsanwaltschaft gegen Alois Maicr-
Kuihitsch, 56 Jahre alt, verheiratet, ehemaliger ü b e r regie rungsrat in Kla-
genfurl, Bruekuerwog 6, wegem Verbrechens nach §1, Abs. 1 und 6, und nach 
S 5 u, Kriugavertbrochorgosetz, uiiid wegen Verbrechens des Hochverrates nach 
S§ 10, 11, VG, erhoben hutte ш к ! zu Recht erkannt: Der Augeklagte Maier-
Kui'biitsch dst schuldig. — 1. or ìist zuir Zeit nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft in Kärnten als SS-StaudMrtenführer tätig gewesen; — 2. er hat 
zur /oi t der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft lin Kärnten bei der 
unter Ausnutzung ohrigkeitldcher Gewalt erfolgtem Enteignung, Aussied
lung, Umsiedlung von Österreichern slowenischer Nationalität und bei 
deren durch Abtransport aus Kannten auif andere Wedse erfolgten Ver
treibung von dhretm Besitztum und aus ihrer Heimat, wobei diese Hand
lungen in grösserem Umfange betrieben und edne grössere Anzahl von 
Personen geschädigt wurden, sowie mit besonderer politischer und natio
nalsozialistischer Gehässigkeit vorgegangen wurde, führend mitgewirkt; — 
3. or hat in der Zerit zwischen dem 1. Juld 1933 und dem 13. März 1938 nach 
Volleowking 'îles 18. Leibensjabr der NSDAP angehört, hat sich für die natio
nalsozialistische Bewegung betätigt, ist von der NSDAP als Altparteigenosse 
anerkannt worden, sodu un Beredchsledteir der NSDAP gewesen und hat in 
der Verbindung indt seiner Betätigung für die NSDAP durch die zu 2. be
zeichnete strafbare Handlung eine Handlung aus besonders verwerflicher 
Gesinnung, 'diie zudem den Gesetzen dor MeuschUchkeit gröblich widerspricht 
begangen. — Er hat Wodurch die Verbrechen zu 1. des Kriegsverbrechens 
nach § 1 Abs. 6. KVG, zu 2. des Verbrechens der Vertreibung aus der Heimat 
nach ä5a , KVG, au 3. des Verbrechens, des Hochverrates dm Sinne des $ 58 
St. G. nach § H 0 und 11, VG, begangen und wird hiefür gemäss § 5 a, KiVÖ, 
ä 3+, St. G. und unter Anwendung des S 3, Abs. 1, St. G., zu lebenslangen, 
M-hwerein Kerker, ergänzt durch einen Fasttag am 14. April eiues jeden Jahres, 
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Pri opredel i tv i Maicr-Knibi lseheve kr ivde, kot sc k a ž e iz dostopne 
dokumentac i je in procesu, je najboljša ona, k i jo je bil n a Maier-Kai-
bitschcvem procesu p o d a l dr . Mir t Zwitter . P o tej oceni je Maier-Kai-
bilsch izrabil položaj, k i ga j e dobil v času nacizma, za izvedbo n a č r t a , 
ki ga je p r i p r a v l j a l s svojim dolgoletnim delom v prv i avstr i jski r e p u 
bliki. Bil je vodja K ä r n t n e r H e i m a t b u n d a , p o letu 1938 šef deželnega 
u r a d a N S D A P za obmejna v p r a š a n j a in opolnomočenec komisar ja za 
utr jevanje n e m š t v a : »Bil ni v s tanju, glede n a velikost zločina, vse to 
izvršiti, bil p a je goni lna sila.« Do podobnega zakl jučka je pr iše l tudi 
tožilec na procesu dr. S u p p a n : » . . . O b t o ž e n e c je ob tem zločinu (miš
ljena je izselit vena akci ja 1942. leta — op.) p o vsej pr i l ik i g lavni krivec, 
kajti dokazni mater ia l je v e n d a r jasno ugotovil, da je ob t e m kr iva t u d i 
vrsta oseb. prot i ka ter im teče ali bo tekel kazensk i postopek.« In ocena 
Maicr-Knibitschcvih somišl jenikov? O b njegovi smrt i 26. decembra 1958 
je v časnikih izšlo več nekrologov. Medtem, ko se je Baucrn-Zeitung 
(17. 1. I(>59) omejila na pr ikaz Maicr-Kuibilsehcvega delovanja v času 
obmejnih bojev 1918-1920, je list U n t e r k ä m t n e r N a c h r i c h t e n (23. 1. 
1959) omenjal njegovo vlogo med drugo svetovno vojno. Č a s n i k piše, d a 
je Maicr-kaib i t sch skušal ne le omiliti izselitveno akci jo leta 1942, p a č 
pa jo tudi prepreč i t i . Najzanimivejš i p a je bil nekrolog v l istu K ä r n t n e r 
Nachr ichten (9. I. 1959). f.isl je poudar i l , d a je veljala Maier-Kai-
bilschcva skrb po prvi svetovni vojni » junaškim prebiva lcem jezikovno 
mešanega plebiscitnega področja, nemškega in slovenskega jezika, k i so 
si deželo priboril i z e n a k o ljubeznijo«. In dal je : »v svojem kasnejšem 
tako spornem delu je bil vseeno tudi p r a v i odkri t i Avstrijec, ki je spo
znal globoki pomen stoletnega ku l turnega in vzgojnega dela Avstri je za 
nemštvo na jugovzhodu E v r o p e in katerega vr l ina je bi la da ja t i pred
nost čisti roki pred surovo oblastjo.« List dalje omenja Maier-Kaibitsche-
ve poskuse za omiljenje izselil vene akcije. 

und gemäss S 389, St. 14).. /.nun l'jrsnlze der Koston des Strafverfahrens und 
des Vollzuges verurteilt. Gemäss S 9. kVG. wind neben der Strafe auf Ein
ziehung des 'gesamtem Vermögens erkannt. - Gemäss S 35 a. St. G., wrrd die 
Ve r\N ah rungs- und Uiiteisiicluiiagsliaft ii.ii der Zeit vom I. Jtrnii l'M5 bis 31. 
Oktober vnr auf die Vorhängte Strafe angerechnet. - Volksgenclit Graz, 
Senat Klugemfurt, am 31. Oktober 1947. - 18 Vv 443/46-4.11. - Dr. Karl Kugler. 
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DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE-

nudi članom Zgodovinskega društva po globoko znižanih cenah 
naslednje letnike Zgodovinskega časopisa: 

I — 1947 razprodano 
II/1II — 1948/49 à 100 S din 

IV — !1950 à 100 S din 

V — 1951 à 200 S din 

VI/VII — 1952/53 à 300 S din 

VIII — 1954 à 300 S din 

IX — 1955 à 300 S din 

X/XI — 1956/57 à 400 S din 

XII/XIII — 1958/59 à 600 S din 

XIV — 1960 à 600 S din 

Ciani si morejo po znižani ceni nabaviti gornje letnike Zgodovinskega časo
pisa, če j ih naroče prek Zgodovinskega društva, Ljubljana, Aškerčeva 12 



INSTITUT ZP NOVEJŠO ZGODOVINO 

119670074 C0BISS 

R dp 

Kot deveti ponat.s izdajamo 19. in 20. letnik Zgodovin ? 5 2 5 , V ì c f * S 

leti 1965 in 1966 v enem zvezku na 427 straneh, s posebnm I S O O / 1 S C O 
Ponatis izhaja prav v dneh, ko dopolnjuje šestdesetletnik, 1 тЈшшјји« 
nik, osemdeset let svojega plodnega življenja. Tako lahko i 
sopisa počasti profesorja Zwitterja ob tem novem jubileju r II 
kom 39. letnika, ki govori o sedanjem jubileju, in s ponat 

Profesor Zwitter pomeni v razvoju ljubljanskega oddelka LO. ^ 6 U U W 
lomnico Prvi med njegovimi profesorji je, ki svojega študija ni končal pred ustanovitvijo 
ljubljanske univerze, prvi, kije študijsko zrasel že na domačih tleh. Prav tako je prvi med 
profesorji ki mu težišče predavanj in znanstvenega dela ni bilo v srednjem veku, ampak 
v novem Šele z njegovim nastopom je prišel novi vek tako v slovenski kot v obči zgo
dovini prav do izraza in veljave. Sam seje označil za sociološko usmerjenega historika. 
To je v najboljšem smislu tega pojma: ne sprejema prenagljenih in enostranskih razlag, 
kakor to pogosto delajo sociologi, ampak izreka svoje sodbe temeljito premišljeno in 
pretehtano. Pred skoraj petdesetimi leti je končal svoje delo o prebivalstvu na Sloven
skem z naslednjimi, za njegovo gledanje značilnimi besedami: 

Vendar pa bi bilo napačno, če bi govorili o hiperpopulaciji slovenskih dežel. Niti raz
voj prebivalstva niti razvoj njegovih eksistenčnih možnosti se namreč ne vrši po kakih 
absolutnih prirodnih zakonih, kakor je mislil Malthus. Nemogoče je podati absoluten 
odgovor na vprašanje, koliko prebivalcev more preživeti kaka dežela. Tudi skliceva
nje na prirodo je napačno, ker priroda nudi samo možnosti eksistence. Kako se pa te 
možnosti izrabljajo, zavisi od vsakokratnih gospodarskih in socialnih razmer ter od 
političnih in kulturnih faktorjev, ki so v zvezi z njimi. Razvoj populacije dobi svoj pra
vi smisel šele, če ga študiramo sociološko, t. j . kot integralen sestavni del celotnega 
zgodovinskega razvoja. Na drugi strani pa spada prav razvoj prebivalstva za sociološ
ko usmerjenega historika med najbolj zanesljive dokaze, kakšne so resnične najgloblje 
tendence zgodovinskega razvoja. 
V Zwitterjevem zborniku je bilo poleg ocene slavljenčevega dela in bibliografije ob

javljenih 33 prispevkov, ki so jih napisali Zwitterjevi učenci ter tedanji njegovi starejši 
in mlajši kolegi iz slovenskega in jugoslovanskega prostora. V dvajsetih letih, ki so minila 
od takrat, je tretjina piscev umrla, ostali so se za dvajset let postarali. Tedanji začetniki 
so zdaj zreli znanstveniki, tisti, ki so tedaj dozorevali ali bili zreli, pa imajo zdaj ze raz
lične življenjske jubileje za seboj. Manj kakor pisci so se postarale razprave v zborniku 
- te so izgubile le malo svoje pomembnosti. Po času, ki ga obravnavajo, segajo od neolita 
in antične zgodovine, srednjega in novega veka, prek 19. stoletja, časa med obema voj
nama in druge svetovne vojne z narodnoosvobodilnim bojem vse do prvih povojnih let. 
Zajemajo zgodovino Slovencev in drugih jugoslovanskih narodov, probleme gospodar
ske, socialne, politične in glasbene zgodovine, nacionalne probleme, historično topo
grafijo, vprašanja periodizacije in arhivov, segajo izven naših dežel še v Italijo 15. stoletja 
ter v svet Sredozemlja 16. stoletja. Najdaljši prispevek je podrobna zgodovina partizan
skega Znanstvenega instituta, ki mu je bil direktor profesor Zwitter. 

oktober 1985 
Vasilij Melik 

glavni in odgovorni urednik 
Zgodovinskega časopisa 

\ 
Ponatis izdaja uredništv o »Zgodovinskega časopisa«, glasila Zveze zgodovinskih društev 
Slovenije; pripravila ga je razmnoževalnica Dopisne delavske univerze Univerzum 
Ljubljani. Ponatis je vsebinsko neizpremenjen posnetek prvotne izdaje in je tehnično in 
po nakladi (500 izvodov) prilagojen že izdanim sedmim ponatisom. 
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