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ZBORNIK

DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)
BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)
KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)
DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)
ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)
LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)
BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)
OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)
FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)
ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)
NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)
SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor,
2005)
LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)
SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)
NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)
50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)
(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)
ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)
PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)
ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)
100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)
IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)
OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)
ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 LET
(Mateja Vizjak, 2008)
DEŽELA Z RADIRKO
(GREMO NA VOLITVE)
(Uroš Vošnjak, 2008)

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzit

Knjiga ni namenjena prodaji.

ZBIRKA: RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)

PRELOMNA
OBDOBJA

Na fotografiji, ki jo hrani PAM, je jasno vidna ločnica med veduto leta 1918
industrializiranih Ruš, ki jih ponazarja zgornji del fotografije, in še do danes
podeželskim okoljem Selnice, ki je na začetku 20. stoletja po prebivalstvu bila
večja od Ruš, in ki jo na fotografiji ponazarja spodnji del s tipičnim kmečkim
motivom.

Ur. Vili Rezman

Vili Rezman / Predgovor

PREDGOVOR

V

okviru dejavnosti društva LIRA Ruše ima delovanje na področju raziskovanja,
ohranjanja in promocije dediščine eno osrednjih mest.1 Zato društvo organizira
številna raziskovanja, predavanja, delavnice, strokovne/znanstvene posvete,
pripravlja razstave, hrani fotodokumentacijo in izdaja knjige ter druge publikacije.2
Društvo je tako zasnovalo edicijo Ruše – tu sem jaz doma (gost).3 Namenjena je tekočemu izdajanju knjižnih (in občasno tudi drugih) del.4 V zadnjem desetletju izide
ob koncu leta zbornik referatov, predstavljenih na »Lirinih posvetovanjih«5, ki jih
organiziramo skupaj z Mariborsko knjižnico6 in drugimi soorganizatorji.7
Zbornik Prelomna obdobja je zbirka referatov, predstavljenih na istoimenskem
posvetu 21. marca 2018 v Rušah. Avtorji so imeli možnost, da svoje referate dopolnijo do konca leta.8 Na posvetu so sodelovali še nekateri udeleženci(ke), ki
sicer niso nastopili z referati, pač pa z diskusijami in kasneje poslanimi pisnimi
informacijami.9 Smiselno so upoštevani v prispevku urednika tega zbornika. Tudi
zato je njegov prispevek po številu strani obsežnejši od ostalih.
Lanski posvet je pravzaprav nadaljevanje Lirinega projekta pod naslovom Mesta
miru in spomina –pokopališča.10 Osredotočen je bil na prvo svetovno vojno, »njen
čas, obdobje«, ljudi, ki so bili takrat »sredi ognja«, ter na njihova mesta počitka
in neupravičeno »pozabo«. Avtorji v zborniku objavljenih prispevkov so bili po1
2
3
4
5

6
7
8

9

10

Društvo ima status kulturnega društva v javnem interesu.
Prvo knjigo je društvo izdalo in založilo leta 2001. Seznam vseh knjig je objavljen na zavihkih platnic
knjig. Navedene so po časovnem zaporedju.
Zbirka ima takšen naslov od leta 2013. Prej so dela, ki predstavljajo »prispevke za zgodovino Ruš«,
izhajala brez skupnega naslova.
Založniška dejavnost LIRE ima dolgoročno zasnovo (desetletno načrtovanje), ki se deloma spreminja,
dopolnjuje, aktualizira.
Od lanskega leta na predlog Mariborske knjižnice posvetovanja imenujemo »Glazerjeva posvetovanja«.
To poimenovanje je utemeljeno s sledečimi dejstvi: posvetovanja so organizirana ob rojstnem datumu
pesnika in častnega občana, Rušana Janka Glas(z)erja; izvajajo se v ruški enoti Mariborske knjižnice, ki
po Glazerju nosi ime, MK pa je ključni soorganizator – tudi po vsebinski plati.
Od leta 2015 v sodelovanju z MK, UKM in drugimi organizacijami, zavodi v prostorih Knjižnice Janka
Glazerja v Rušah. Prej je društvo organiziralo posvete samostojno.
Posvet je bil po vsebinski plati večdimenzionalen. Obogaten je bil s kulturnim programom šolarjev OŠ
Janka Glazerja, s PP predstavitvami, fotografsko in knjižno razstavo (MK, UKM).
Pesnica in upokojena profesorica Alenka Glazer, ki je bila pred dvema letoma povabljena k sodelovanju, je tik pred oddajo tekstov v recenziranje in lekturo, v zrelih devetdesetih, poslala svoj prispevek
za objavo.
Mojca Keržina, ljubiteljska raziskovalka genealogij, tako kot Jelka Šporin, roj. Šarh, pisateljica Majda
Toplak, roj. Dolinšek, Robert Senčar, ruški župnik, Franjo Šauperl, ljubiteljski zapisovalec preteklosti iz
Limbuša, Alenka Glazer, upoštevane so bile še nekatere druge, neobjavljene genealogije in historične
pripovedi.
Doslej sta izšla dva zvezka, avtorjev Matjaža Grahornika in Vilija Rezmana. Zbornik Prelomna obdobja
je smiselno nadaljevanje, a ni več enako naslovljen. Predviden je še četrti zvezek o »mestih miru«, povezanih z drugo svetovno vojno, in o povojnih prikritih pokopališčih – grobiščih.
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vabljeni k sodelovanju, da bi pomagali »razvozlati« lokalno dogajanje in ga umestiti v svetovni okvir. Viri za tovrstno raziskovalno delo so sicer skopi, a zbornik
z navajanjem podatkov, virov in literature morebitnemu bodočemu raziskovalcu
precej olajša njegovo delo. Recenzenta, dr. Vinko Skitek in dr. Martin Bele sta sicer
terjala ustrezno uporabo osnovnega znanstvenega aparata, urednik pa opozarja še
na to, da so se avtorji skušali izogniti »pretiranemu« obremenjevanju s sprotnim
navajanjem virov, velikim številom dolgih ter podrobnih opomb. Ambicija zbornika je namreč ta, da bi naj omogočil kolikor toliko tekoče branje tudi »nestrokovnjakom«, torej, da bi bil »poziv k razmisleku« za tiste, ki se s to tematiko ne
ukvarjajo strokovno, za tiste »rušane«, domačine širšega ruškega okolja, ki jim je
vseeno mar za preteklost.
Morda knjiga spodbudi koga k še bolj poglobljenemu raziskovanju, morda tudi
mlade raziskovalce in njihove mentorje(ice). Z razlogom torej skušamo usmeriti
pozornost bralca na navedene vire in literaturo pri posamičnih prispevkih. S tem
vsaj deloma nadomestimo potrebno znanstveno natančnost pri argumentiranju.
Večina bralcev zbornika namreč ne bo brala z znanstvenim pristopom. Za zahtevnejše, pozornejše bralce pa ne dvomimo, da bodo sled do virov našli na koncu
pisnih prispevkov.
V zborniku najdemo večinoma znanstvene in strokovne prispevke, a tudi bolj
»spominske«. Bralec bo to zlahka prepoznal, zato jih formalno, oblikovno ne ločujemo. Marsikoga bo morda motilo tudi, da so na primer iste osebe, kraji zapisovani
deloma različno, ne zmeraj s povsem enakimi imeni. A tako izhaja iz zapisov v
preteklosti, urednik pa ni želel poenotenja »na vsak način« in je te razlike v zapisih
ohranjal – podobno kot določene starinske izraze. Avtentičnosti v prid. Z vidika
urednika pa je potreben še zapis o tem, da so doslej vsi avtorji več kot petdesetih
Lirinih knjig, lektorji, korektorji opravili svoje delo brez finančnega nadomestila,
brez honorarja, do katerega bi bili, če bi šlo za tržne projekte, seveda upravičeni.
Bili. Sicer knjige ne bi izšle, saj so bile vse tudi brezplačno dostopne (podarjene)
splošnim, šolskim knjižnicam, zainteresiranim bralcem … To je mogoče samo ob
mecenskem razumevanju nekaterih podjetnih posameznikov, ki se jim zahvaljujemo za podporo pri ohranjanju vednosti o preteklosti.
Vili Rezman, urednik

~6~

Matjaž Grahornik / Prva industrializacija na ruškem

Matjaž Grahornik1

PRVA INDUSTRIALIZACIJA NA RUŠKEM
1 Uvodoma
O gospodarski zgodovini ali začetnih korakih industrijskega razvoja na Ruškem, s
čimer imam v mislih ozemlje vzhodnega Pohorja med Mariborom in Lovrencem, je
do danes nastalo že kar nekaj prispevkov različnih avtorjev. Posebej je treba izpostaviti
knjigo Ein treues Bild des Herzogthums Steiermark2 v izdaji Franza Xaverja Hloubeka,
dalje npr. sočasna prispevka Rudolfa Gustava Puffa,3 v zadnjih desetletjih pa še prispevki Antoše Leskovca,4 Metke Vrbnjak5 in zlasti Vilija Rezmana.6 O tukajšnji najpomembnejši industrijski panogi, steklarstvu, so mdr. (pregledno) pisali Franc Minařik v
temeljnem delu Pohorske steklarne,7 omenjeni Leskovec, Vrbnjakova in Rezman, pa
Rok Bečan, Andrej Hozjan, Božidarka Vivat ter Valentina Bevc Varl.8 Rudarstvu, fužinarstvu, železarstvu in kovaštvu se je poleg že omenjenih del Leskovca in Rezmana
posvetil še Mihael Ramšak.9 Leskovec in Rezman sta mdr. pisala tudi o lesni industriji ter z njo povezanim splavarjenjem po reki Dravi. Viri za gospodarsko zgodovino
obravnavanega ozemlja in obdobja se pretežno hranijo v Štajerskem deželnem arhivu
v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz; dalje StLA) in Pokrajinskem arhivu
v Mariboru (dalje PAM). Na nekaterih novih (arhivskih in spletnih) virih temelječ prispevek skuša bralcu predstaviti temo z začetnim orisom gospodarskega dogajanja na
ozemlju dežele Štajerske, ki je spadala v okvir nekdanje Habsburške, pozneje (od leta
1804) Avstrijske10 in naposled (od leta 1867) Avstro-Ogrske monarhije.
* * *
1
2

3

4
5
6
7
8

9
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Matjaž Grahornik, mag., asistent in mladi raziskovalec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
Njen polni naslov se glasi Ein treues Bild des Herzogthums Steiermark als Denkmal dankbarer
Erinnerung an Weiland S[ein]e kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Erzherzog Johann, Graz
1860 (dalje Ein treues Bild).
Rudolf Gustav Puff, Maribor: njegova okolica, prebivalci in zgodovina, Maribor 1999 (dalje Puff,
Maribor); isti, Die Eröffnung der neuen Glasfabrik des Hrn. Benedict Vivat in der Lobnitz, v: Grätzer
Zeitung, Nr. 188, 24. XI. 1838 (dalje Puff, Die Eröffnung der neuen Glasfabrik), str. 9–11.
Leskovec, Antoša, Iz zgodovine nekmetijskih gospodarskih panog v ruško-bistriškem okolišu od polovice 18.
stoletja dalje, v: Ruška kronika, Ruše 1985 (dalje Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog), str. 257–298.
Vrbnjak, Metka, Gospodarska in socialna podoba Ruš in okolice med 1812 in 1843, v: Ruška kronika,
Ruše 1985 (dalje Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš), str. 316–391.
Rezman, Vili, Ruše (občina – mesto ob vodi), Ruše 2013 (dalje Rezman, Ruše).
Minařik, Franc, Pohorske steklarne, Maribor 1966 (dalje Minařik, Pohorske steklarne).
Bečan, Rok, Steklarstvo na Pohorju, Graz 2006 (referat; dalje Bečan, Steklarstvo na Pohorju); Hozjan, Andrej,
Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti in karierni poti mariborskega župana Andreasa Tappeinerja.
Ob 150. obletnici njegove smrti (1868–2018), v: SHS, letnik 17 (2017), št. 3 (dalje Hozjan, Andreas Tappeiner);
Vivat, Božidarka, Der Glasmeister Benedikt Vivat (1786–1867), seine Glasfabriken, seine Familie, v: PressglasKorrespondenz 2017 (dalje Vivat, Der Glasmeister); Varl, Valentina, Pohorsko steklo – steklo z dušo: oris
steklenih izdelkov in steklarstva na Pohorju, Maribor 2006 (dalje Varl, Pohorsko steklo).
Ramšak, Mihael, Ob kovaškem ognju, Ruše 2010.
Gl. opombo 12.
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Temelji za industrijski razvoj habsburške Notranje Avstrije – in s tem ozemlja današnje Slovenije – so bili položeni v začetku 18. stoletja, v obdobju vladanja habsburškega
svetega rimskega cesarja Karla VI. (1711–1740).11 O pravi industrializaciji avstrijskega
cesarstva je mogoče govoriti šele v obdobju po koncu napoleonskih vojn12 v času avstrijskih cesarjev Franca I. (1804–1835) in Ferdinanda I. (1835–1848).13 Čas industrijskega razvoja na Štajerskem morda (najbolj(e)) simbolizira leto 1827, ko je Franc I.
obudil univerzo v Gradcu.14 Ko govorimo o industrializaciji Štajerske, seveda ne moremo brez omembe nadvojvode Janeza (1782–1859), mlajšega brata prvega avstrijskega cesarja.15 Nadvojvoda Janez je bil s svojim dolgoletnim delovanjem na Štajerskem

11
12

13

14

15

Hartmann, Gerhard, Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Wiesbaden 2008 (dalje Hartmann,
Die Kaiser), str. 160.
Vojne z Napoleonom so Avstrijsko monarhijo pahnile v hude gospodarske stiske. Spomladi 1811 je
denimo vrednost denarja v monarhiji padla za petino. Tedaj so se v denarnih ustanovah vrednosti znižale za polovico, medtem ko je državni dolg ostal enak. To je bil prvi bankrot Avstrijske monarhije. Te
denarne spremembe od današnjega slovenskega ozemlja denimo niso prizadele Ilirskih provinc, pač
pa k monarhiji spadajoči deželi Koroško in (v prispevku obravnavano) Štajersko (Vrbnjak, Gospodarska
in socialna podoba Ruš, str. 335 in 380).
Franc Jožef Karel Habsburško-Lotarinški (1768–1835) je bil med letoma 1792 in 1806 kot Franc II. zadnji
cesar Svetega rimskega cesarstva. Po uničujočem porazu tretje koalicije proti Napoleonovi vojski pri
Slavkovu (nem. Austerlitz, 2. XII. 1805) ter posledičnem podpisu miru v Bratislavi (26. XII. 1805) in oblikovanju Renske zveze, je Sveto rimsko cesarstvo dejansko razpadlo; 6. avgusta 1806 se je Franc II. odpovedal svetorimski kroni in cesarstvo formalno razpustil. Dve leti poprej je kot protiutež Napoleonovi
razglasitvi za francoskega cesarja ustanovil Avstrijsko cesarstvo, ki mu je kot Franc I. vladal do svoje
smrti (Hartmann, Die Kaiser, str. 176–180; https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_II._(HRR). Po njegovi
smrti ga je na prestolu nasledil najstarejši sin Ferdinand (1793–1875), od leta 1830 že kralj Madžarske in
Hrvaške (Hartmann, Die Kaiser, str. 186–190; https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Österreich)).
Cesar Jožef II. je graško univerzo leta 1782 ukinil oziroma jo preoblikoval v licej, nekakšno višjo gimnazijo (Ein Treues Bild, str. 472–473; https://www.uni-graz.at/de/die-universitaet/die-universitaet-graz/
die-universitaet-im-portraet/geschichte/).
Janez se je rodil kot trinajsti otrok in deveti sin toskanskega vojvode Leopolda, poznejšega cesarja
Leopolda II. (1747–1792; cesar 1790–1792), in njegove žene španske infantinje Marije Ludovike (1745–
1792). Za Janeza ni bila predvidena poroka s kakšno od princes, saj je Habsburško-Lotarinškim primanjkovalo premoženja za njegovo stanu primerno življenje. Leta 1819 je Janez prvič srečal Ano Plochl
(1804–1885), hčer poštnega mojstra iz štajerskega zdravilišča Aussee. Od leta 1823 mu je vodila gospodinjstvo, medtem ko je do njune poroke prišlo šele leta 1829 (18. februarja), ko jo je končno dovolil
brat-cesar. Zaradi morganatičnega zakona je bil nadvojvoda Janez izključen iz prestolonasledstva, njegovi potomci pa neupravičeni do plemiškega naziva. Zakon je bil javno naznanjen šele leta 1833. Leto
pozneje je bila Ana po volji cesarja Franca I. imenovana za baronico Brandhofen (po posestvu Brandhof
blizu Mariazella, ki ga je nadvojvoda Janez kupil leta 1818). V zakonu Janeza in Ane se je rodil zgolj sin
Franc (1839–1891). Konec leta 1845 je Janezu uspelo pri avstrijskem državniku Metternichu za sina pridobiti dedni naziv meranskega grofa (Graf von Meran). Pet let zatem je cesar Franc Jožef I. za grofico
Meransko imenoval tudi Janezovo ženo Ano. Že leta 1828, še pred poroko z Ano, je nadvojvoda Janez v
graški mestni četrti St. Leonhard kupil hišo in nekaj parcel. Po rojstvu sina Franca je Gradec postal osrednji sedež družine. Nadvojvodova graška hiša je bila leta pozneje prezidana v Meransko palačo (Palais
Meran), kamor se je družina preselila leta 1843 (Scholz, Birgit, »Johann, Erzherzog von Österreich«, dosegljivo na: http://lithes.uni-graz.at/handbuch/johann_erzherzog_von_oesterreich.html (dalje Scholz,
»Johann, Erzherzog von Österreich«); https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Österreich).
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katalizator številnih gospodarskih in družbenih reform.16 Tako so npr. po njegovih donacijah in pobudah v Gradcu ustanovili t. i. Joanneum (1811; Štajerski deželni muzej),
Štajersko deželno knjižnico (1811), Štajerski deželni arhiv (1817), Kmetijsko družbo za
Štajersko (1819), Štajersko hranilnico (Sparkasse; 1825), notranjeavstrijsko zavarovalniško družbo za zaščito pred požari (1828; pozneje preoblikovano v zavarovalnico Grawe),17
Društvo za napredek in podporo industrije in obrti (1837), deželno višjo realko (1845) in
Zgodovinsko društvo za Štajersko (1849). Njegova vloga pri vzpostavitvi železniškega
omrežja in poteka trase Južne železnice je bila odločilna.18 Na razvoj Maribora oziroma
Ruškega s širšo okolico sta že poprej pomembno vplivala njegov nakup vinogradniškega
posestva nad Pekrami oziroma Limbušem leta 1822 (danes poznano kot Meranovo) in
ustanovitev vinogradniške šole nad Pekrami desetletje pozneje.19 Nadvojvoda Janez je
bil gonilna sila tudi pri nastanku že omenjene monografije Ein treues Bild, izdane leto
dni po njegovi smrti; v pričujočem sestavku se močno opiramo prav na podatke v knjigi.

Leopold Kupelwieser: Nadvojvoda Janez okoli leta 1840 (vir: wikipedia.de)
16

17
18
19

Nadvojvoda je vse svoje pobude in ukrepe na Štajerskem izvajal izključno kot neuradna oseba, zasebnik.
Napredne ideje mu je uspelo izpeljati s pomočjo številnih poznanstev in utemeljenih (na)govorov s prepričljivimi nastopi v njegovih družabnih krogih (https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Österreich;
Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 317).
K. k. privilegierte innerösterreichische Brandschaden-Versicherungs-Anstalt für Steiermark, Kär
nten und Krain (https://de.wikipedia.org/wiki/Grazer_Wechselseitige).
Scholz, »Johann, Erzherzog von Österreich«; https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Österreich.
http://meranovo.um.si/SLO/Izobrazevanje/Zgodovina.html. Puff omenja, da je nadvojvoda posestvo
kupil že leta 1819. Podeželska hiša je bila zgrajena do leta 1828 (Puff, Maribor, str. 111).
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19. stoletje je bilo stoletje odkritij in izumov. Znanstveni dosežki v kemiji, fiziki,
biologiji in medicini so podžigali tehnološki napredek. Po izumu parnega stroja
so npr. sčasoma iznašli in gradili parnike, zračna (padalna) kladiva in železnice.
Gradnja plavžev je omogočala izdelavo kvalitetnejšega jekla v večjih količinah.
Prišlo je do iznajdbe stružnice in šivalnega stroja. Z iznajdbo turbin je bilo mogoče pogonsko energijo pare, plina ali vode spremeniti v mehansko delo. Odkritje
elektromagnetizma in zakonov indukcijskih tokov je predstavljalo temelje za konstrukcijo električnih strojev. Proizvodnja cementa je revolucionirala pozidavo
stavb. Mnogi drugi izumi poleg omenjenih so delo močno mehanizirali, ljudem
izboljšali kvaliteto življenja in jim ga obenem močno spremenili.20
Za splošno rast štajerske industrije od 30. let 19. stoletja je bilo zaslužnih več
dejavnikov: gradnja železniških prog, širitev telegrafske mreže, ustanovitev podružnične banke Escompte v Gradcu, kjer so lahko industrialci kapital dobili po nižjih
obrestih, ustanovitev kreditnega zavoda za trgovino in obrt, ustanovitev dveh štajerskih trgovsko-obrtnih zbornic, vpeljava novega potnega sistema, po katerem je
promet potekal z velikimi olajšavami, popolna organizacija višje realke v Gradcu,
novi predpisi glede postopkov poravnav z insolventnimi podjetji idr.21
Prve ideje za izgradnjo železnice, ki bi povezovala Dunaj z Jadranskim morjem
oziroma za monarhijo izjemno pomembnim pristaniščem Trstom, so prišle na plano leta 1829. Tedaj se je govorilo o poteku trase z Dunaja čez madžarski Sombotel
(Szombathely) mimo Maribora in Ljubljane do Trsta. Z vzhodno traso preko današnje
Madžarske bi napravili obvoz mimo težje prehodnih Vzhodnih Alp in Semmeringa.
Leta 1836 so tudi s Trsta prihajale vse glasnejše pobude za povezavo z Dunajem, leto
pozneje pa je bil sprejet zakon o gradnji proge Dunaj–Trst. Za Avstrijo pomemben
vojaško-strateški, politični in ekonomski projekt je sovpadel z italijanskim gibanjem
za vzpostavitev enotne države (risorgimento). Konec leta 1841 je bil na Dunaju izdan
dvorni dekret o strateško pomembnih železniških progah in gradnji v državni režiji. V to kategorijo je bila vključena tudi proga med mestoma Dunaj in Trst, ki so jo
uradno poimenovali C.-kr. južna državna železnica (Kaiserlich-königliche Südliche
Staatsbahn). Zaradi zahtevnosti terena je gradnja železniške proge potekala v več
odsekih ali etapah. Prvi deli proge so z obratovanjem začeli leta 1842, ko je bila na
severu vzpostavljena povezava Dunaj–Gloggnitz. Do leta 1844 je bil vzpostavljen odsek proge Mürzzuschlag–Gradec, ki je bil leta 1846 podaljšan do Celja22 in leta 1849
20

21
22

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution; Schlundt, Gerhard, Aus dem Schulleben der Staatlichen
Berufschule I Coburg, dosegljivo na povezavi http://www.coburg-magazin-forum.de/t507275f11793363-Freiherr-Ferdinand-Martin-von-Rast-Beitrag-vom.html (dalje Schlundt, Aus dem Schulleben).
Ein Treues Bild, str. 348 in 406–407.
Progo od Gradca so načrtovali v dveh različicah. Po prvi bi vodila od Gradca preko Ptuja do Poljčan ter
dalje v Celje, po drugi pa čez Maribor do Celja. Odločili so se za drugo različico, saj je bila trasa krajša
in teren primernejši. Za drugo različico naj bi močno lobiral nadvojvoda Janez, ki je od leta 1822 imel
v Limbušu vinogradniško posestvo. Po današnjem slovenskem ozemlju je prvi vlak zapeljal 2. junija
1846, na relaciji iz Gradca v Celje (Bučar, Mihael in Jan, Darja, Železna cesta: katalog Muzeja Južne
železnice Šentjur, Celje 2016 (dalje Bučar in Jan, Železna cesta), str. 2–3; https://de.wikipedia.org/
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še do Ljubljane. Gradnja tehnično zelo zahtevnega odseka Gloggnitz–Mürzzuschlag
preko Semmeringa je trajala v obdobju 1848–1854. Z letom 1854 je bila Južna železnica neprekinjeno prevozna od Dunaja do Ljubljane, medtem ko je bila trasa do
Trsta zaradi težavnega terena (Ljubljansko barje, kraško ozemlje) speljana tri leta
pozneje.23 Skozi Ruše je železniški promet stekel 13. novembra 1862, ko je bila
zgrajena proga med Mariborom in Vuzenico. Že dobrega pol leta pozneje, do 1. junija 1863, je bila vzpostavljena Koroška železnica (Kärntner Bahn) s povezavo od
Maribora do Celovca. Do 30. maja 1864 je bila proga nato podaljšana do Beljaka.24

Plakat C.-kr. privil. družbe južnih železnic za povezavo med Dunajem in Trstom iz leta 1898
(vir: wikipedia.de)25

23

24
25

wiki/Südbahn_(Österreich); https://sl.wikipedia.org/wiki/Južna_železnica). Prim. z opombo 18.
Bučar in Jan, Železna cesta, str. 2–3; Verginella, Marta, Prihod vlaka v Trst, v: Zgodovina za vse, letnik IV (1997), št. 2 (dalje Verginella, Prihod vlaka v Trst), str. 59–60; https://de.wikipedia.org/wiki/
Südbahn_(Österreich).
https://de.wikipedia.org/wiki/Drautalbahn; https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_železnice_v_
Sloveniji; Minařik, Pohorske steklarne, str. 61.
https://de.wikipedia.org/wiki/Südbahn_(Österreich)#/media/File:Plakat_Suedbahngesellschaft_1898.jpg
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Velike delavnice Južnih železnic (Südbahn) na ozemlju mariborskega okrožja na
Studencih so bile podobno kot trasa Južne železnice v državni lasti in so jih upravljali z Dunaja. V njihovem okviru je bila kurilnica za parne lokomotive, medtem
ko so v delavnicah čistili, popravljali in skrbeli za lokomotive in vagone nasploh.
Za svoje zaposlene so mdr. poskrbeli tako, da so v neposredni bližini delavnic zgradili t. i. železničarsko kolonijo. Leta 1858 je bila C.-kr. južna državna železnica
prodana C.-kr. privilegirani družbi južne železnice (K. k. privilegierte SüdbahnGesellschaft), ki jo je upravljala do leta 1923.26 Bližina reke ni prinesla ustanovitve
kakšne manjše ladjedelnice v mariborskem okrožju oziroma na Ruškem, saj je bila
deroča Drava za plovbo večjih plovil neprimerna.27 Les s Pohorja se je iz rečnih
dolin pretežno tovorilo s splavi.28

2 Nekmetijske panoge na Ruškem
Sredi 19. stoletja sta štajerski industriji največji donos prinašala železarstvo in steklarstvo. Rudarstvo je v mariborskem okrožju predstavljalo 25 % celotne štajerske
proizvodnje. Graško okrožje je zavzemalo 43, bruško (mesto Bruck an der Mur) pa
32 %. V mariborskem okrožju je izrazito prevladovalo pridobivanje črnega premoga,
ki je znašalo skoraj 4-krat toliko kot izkopana železova ruda. V rudarstvu je bilo tedaj
zaposlenih 8.246 ljudi, od teh v mariborskem okrožju 1.402 ali 17 %. V rudnikih so kopali že veliko prej, vendar intenzivneje šele z izgradnjo železnic, jeklarn.29 Prvi premog
so na Ruškem kopali takoj po letu 1766, ko so v cesarstvu začeli spodbujati njegovo
uporabo; septembra 1767 je Štajersko kmetijsko družbo na pohorski premog opozoril
mariborski okrožni uradnik Langenmantel.30 Nahajališče v hribu blizu Ruš je odkril
mariborski kaplan Matija Friedrich, za njim pa pater Steiz, ki ga je tja poslala omenjena kmetijska družba. Za dovoljenje kopanja tega premoga je nato zaprosil mariborski
26
27

28
29
30

Bučar in Jan, Železna cesta, str. 33–35 in 47; https://de.wikipedia.org/wiki/Südbahn_(Österreich).
Puff npr. omenja, da je bila Drava pri Selnici (na levem bregu, nasproti Ruš) deroča in glasno šumeča, na obeh
njenih bregovih pa je stalo veliko križev, ki so spominjali na nesreče splavarjev in čolnarjev (Puff, Maribor,
str. 115). V Dravi je bilo namreč precej pasti, tako da so podvodne čeri pri Velki, Fali in Bresternici pogosto
ogrožale življenje in tovor splavarjev (Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 355 in 366).
Ein Treues Bild, str. 328; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 355.
Prav tam, str. 227–228 in 269.
Očitno je z njim mišljen Kajetan (1731–1798) iz avstrijske veje rodbine, ki je na Južnem Tirolskem (v današnji Italiji) imela gospostvo Tramin (ita. Termeno). Leta 1763 je cesarica Marija Terezija potrdila njegov
(dotedanji) plemiški status. Tri leta pozneje, ko je bil poštni mojster v Kalsdorfu (blizu Gradca), je dobil
predikat Langenthal (Langenmantel, Edler von und zu Langenthal) in bil hkrati sprejet v častni red
vitezov zlate ostroge. Predikat je bil povezan s Kajetanovim nakupom (1764) gospostva in predelavo
Wessiakovega dvorca (Wessiakhof) v Kozjaku nad Pesnico (Zgornja Kungota) v Lepi dol (Langenthal).
Leta 1779, ko je opravljal funkcijo celjskega okrožnega glavarja, je rodbini priskrbel povzdig med barone
(https://de.wikipedia.org/wiki/Langenmantel; http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/l-8/lepi-dol.php). Istega leta se je njegova hči Eleonora poročila s Kajetanom grofom Auerspergom
z Mokric. Na dan Marijinega vnebovzetja, ko je bila sestavljena njuna poročna pogodba, je Kajetan od
svojega istoimenskega tasta kupil dve štajerski gospostvi – Lepi dol in Jakobski dol (Preinfalk, Miha,
Auerspergi: po sledeh mogočnega tura, Ljubljana 2005, str. 166–167; Puff, Maribor, str. 126).
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župnik Ferdinand Wassermann. Malo pozneje je premog na Pohorju nad Rušami našel
kovač Jakob Böttinger iz Varaždina. V 19. stoletju, leta 1838, je na vznožju Pohorja blizu Ruš premog našel tudi Benedikt Vivat.31 Poleg tega so od konca 18. stoletja v Rušah
in Lovrencu poskusno kopali svinec s primesjo srebra; dobiček od tega fužinarskega
posla si je obetal baron Hackelberg.32 Okoli sredine 18. stoletja naj bi na Lakošejevem
hribu na Smolniku neki Grossvolk kopal baker (s primesjo zlata), kar je konec 18. stoletja nadaljeval beneficiat Reichel iz (zgornje)štajerskega Frohnleitna. Železovo rudo
so našli na Črnem vrhu in na Rdečem bregu pri Puščavi. Ti rudniki niso veljali za pomembne.33 Med omenjene podatke o zaposlenih v rudarstvu so zagotovo šteli rudarje
in (predvsem) železarje z Ruškega, vendar pa so bili tukajšnji obrati majhni.34
* * *
31

32

33
34

Minařik, Pohorske steklarne, str. 216. Ob izlivu Lobnice v Dravo se omenja še kamnolom kremena,
kar je Vivat znal izkoristiti pri produkciji stekla (Vivat, Der Glasmeister, str. 9). O Benediktu Vivatu
(1786–1867) več v podpoglavjih o steklarstvu na Ruškem.
Puff, Maribor, str. 112; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 258–259. Z baronom
Hackelbergom je najbrž mišljen Rudolf Jožef baron Hackelberg-Landau, ki je bil leta 1785 uradnik
apelacijskega sodišča na Češkem (Appellationsrat in Böhmen) in leta 1800 predsednik vlade
Gornje Avstrije (Regierungspräsident in Oberösterreich). Na njegovem gospostvu Großpertholz
v Spodnji Avstriji je v kraju Hirschenstein ustanovil veliko steklarno (Wurzbach, Constant von,
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Bd. 7 (Habsburg–Hartlieb), Wien 1861, str.
158; https://de. wikipedia.org/wiki/Hackelberg_ und_Landau; Vrbnjak, Gospodarska in socialna
podoba Ruš, str. 354 in 386). Fužine na Lovrenškem je pozneje očitno prevzel njegov sin Leopold.
Obratovale so do leta 1817, ko sta jih uničila zemeljski plaz in povodenj (Minařik, Pohorske
steklarne, str. 201). Leta 1823 je Leopold baron Hackelberg-Landau s Ferdinandom Martinom
Liebmannom odpotoval v Lovrenc, da bi si ogledala fužine, rudnike železa in gospostvo Fala.
Prav on je Liebmanna prepričal v nakup falskega gospostva. Moža naj bi postala družabnika, ki
bi opuščene fužine predelala v steklarno. Po dogovoru naj bi Liebmann baronu posodil kapital v
višini 40.000 gld, kar bi mu ta odplačal z odkupom lesa (Das Leben des Freiherrn von Rast, Coburg
1865 (revidirana avtobiografija; dalje Das Leben des Freiherrn von Rast), str. 52).
Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 336.
Tukaj velja izpostaviti, da prispevek obravnava fužinarstvo oziroma železarstvo na vzhodnem Pohorju.
Pomembnejše fužine ali železarski obrati so bili tedaj na zahodnem Pohorju; omenimo fužine na Muti
in v Vuzenici ter železarno v Mislinji. Zadnja je bila od leta 1753 v rokah kranjskih Zoisov, ko jo je od
grofa Schrattenbacha kupil Michelangelo Zois (1694–1777). Leta 1770 je Michelangelo obrat prepustil sinu Sigmundu (1747–1819; bolj poznan kot Žiga), ta pa ga je leta 1817 zaradi številnih terjatev
predal nečaku Francu Antonu Bonazzi. Slednji je postopoma odkupoval preostale oglarske obrate in
povečeval posest, ki je leta 1850 obsegala že 2.720 ha. V tem času modernizirana železarna je imela
svojo valjarno, peč za sivo litino (kupolko) in peč za kvalitetno jeklo. Končne proizvode, kot so bili plugi,
lemeži, sekire, motike, ograje, v poznem obdobju delovanja železarne tudi vagonske osi, so izvažali po
celotni monarhiji in v sosednjo Italijo. Mislinjska železarna je bila do zagona železarne Štore sredi 19.
stoletja največja železarna na spodnjem Štajerskem. Vsi ti obrati na zahodni strani Pohorja so se prvotno oskrbovali z lesom (za kuhanje oglja) s Pohorja, medtem ko so železovo rudo dovažali s Pohorja
in Koroške (Preinfalk, Miha, Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje, 1. del: Od Andriolijev do
Zornov, Ljubljana 2013, str. 186–189 in 194–196; isti, Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20.
stoletja, v: Kronika, letnik 51 (2003), št. 1, str. 27–50; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš,
str. 354; https://sl.wikipedia.org/wiki/Železarna_v_Mislinji). Za informacije in napotke o koroškem
železarstvu se prijazno zahvaljujem kolegu dr. Vinku Skitku.
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Prvi zanesljivi podatki o kovaštvu na Ruškem so iz terezijanskega katastra iz
leta 1749. Po napovedi dohodkov gospostva Fala so večji kovači tedaj bili Urban
Eisner (»ob Lobnici« je imel fužino s težkim mehaniziranim kladivom za grobo
obdelavo kovine, t. i. norcem), Pavel Eysner (»pod Smolnikom« je imel kovačnico za sekire) in Franc Solhard/Schrött (»pod Smolnikom« je imel kovačnico za
žeblje). Po terezijanskem katastru se dalje omenja dvanajst žag na vodni pogon
za razrez lesa; po šest jih je bilo v Spodnjem in Zgornjem Smolniku. Iz teh žag se
pozneje za razliko od kovačij niso razvili industrijski obrati.35
Trem kovačijam ob Lobnici lahko natančneje sledimo od druge polovice 18.
stoletja. Na naslovu Smolnik 12, kjer se je po domače reklo »Pri Švabu«, je bil
po starem številčenju Smolnik 38. Tam je med letoma 1766 in 1778 živel kovač
Anton Pegam. V letih 1790 in 1791 se omenja žebljar Lovrenc Gasparin, v letih
1796 in 1797 pa kovač Franc Stergar iz Krope. Leta 1801 sta to kmetijo, h kateri je
bila vpisana kovaška obrt, za 1.800 gld36 kupila zakonca Matija in Terezija Anker.
Matija je bil ranocelnik, tako da si je od nakupa obetal predvsem dober zaslužek.
Že leto pozneje je bila njegova obrt po odločbi gubernija povzdignjena v fužino
za natezanje s pravico do kupovanja surovega železa. Na mestu kovaške obrtne
delavnice je tako nastala fužina oziroma manufaktura, kjer so plemenitili surovo
železo in ga pod velikim kladivom natezali v obliki traku. Polproizvod so v lastni
delavnici obdelali v končne izdelke – sekire, motike, podkve, žeblje ipd. Ankerjev
obrat pa je nabiral dolgove, tako da je leta 1808 prišel na dražbo. Za 892 gld 50 kr
je kmetijo s hišo in fužino kupil sosed (na hišni številki 39) Mihael Glaser. Ta je
za enako vsoto kupil še pripadajoči gozdni kompleks, ki ga je pred tem kupil že
Anker. Glaser, prav tako kovač ob Lobnici, po domače »Na kovačevem«, je fužino
opustil, morda je nekaj časa nadaljeval s kovačijo. Ob cenitvi nepremičnine leta
1836 je bila tam samo žaga.37
Kot prvi lastnik kovačije na nekdanjem naslovu Smolnik 39 se v letih 1778–
1782 omenja kovaški mojster Matija Rakovič (Rakovitz) z ženo Kunigundo. Leta
1795 je kovačijo kupil kovač Mihael Glaser iz Reke pri Hočah, ki se je sem preselil z ženo Marijo, roj. Berdnik. Po njegovi smrti leta 1835 sta kovačijo do okoli
35

36

37

Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 257–258. Smolnik je danes največja katastrska občina v
Občini Ruše in se razteza iz doline ob Dravi pa do vrha Pohorja. Od tod nekdanje poimenovanje Zgornji
in Spodnji Smolnik. Kraj je bil do konca 19. stoletja po številu prebivalstva enakopraven Rušam, ki so se
močno razširile in prebivalstveno okrepile prav na račun industrializacije v 19. in še zlasti 20. stoletju
(o tem več v tej knjigi Vili Rezman). Priročnik Slovenska krajevna imena (Ljubljana 1985) za Smolnik
pozna predložno rabo na Smolniku (prav tam, str. 255), ki je za nižinski del kraja morda nenavadna.
V prispevku upoštevano denarno razmerje je bilo po drugem kovnem redu iz Augsburga leta 1559
naslednje (pariteta je občasno nihala): 1 goldinar (gld) = 60 krajcarjev (kr) = 240 denaričev (d). Od leta
1857 je goldinar veljal 100 krajcarjev. Avstro-Ogrska monarhija je z valutno reformo leta 1892 namesto
goldinarja uvedla krono, ki je veljala 100 vinarjev (https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsmünzordnung;
https://de.wikipedia.org/wiki/Österreichische_Krone).
Leta 1933 je bila na tem mestu zgrajena prva večja tovarna, Tekstilna industrija F. Vlah. Pozneje je tam
deloval Metalplast, nato pa Geberit, ki je medtem tovarno iz Smolnika preselil v bližnjo Bezeno.
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1840 upravljala Mihaelova druga žena Marija (roj. Bute) in sin Karel iz prvega
zakona. Nato jo je prevzel Jožef Glaser, drugi sin iz Mihaelovega drugega zakona.
Upravljal jo je vse do leta 1890 in jo v tem času močno razširil, tako da je imela štiri ognjišča, tri velika kladiva in brusilnico. Od leta 1855 je bila smolniška
kovačnica za izdelavo orodja in velikega okovja na seznamu večjih železarskih
podjetij na Štajerskem.38
Višje ob Lobnici, na stari hišni številki 22, je stala kovačija, ki predstavlja začetek poznejše ruške tovarne (Hmezad) Jeklo. Leta 1816 je na tem mestu stala kajža
s kovaško obrtno delavnico, ki jo je za 450 gld od staršev Janeza in Terezije Hlebič
(Hlebitsch) kupil sin Janez ml. Ta se omenja kot »kovač na kladivo« in kajžar na
Lobnici. Leta 1842 je kovačijo in kajžo za 2.450 gld prodal Janezu Plasonigu.
Trideset let pozneje, leta 1872, je njen lastnik postal Janez Glaser, najstarejši sin
lastnika velike smolniške kovačnice Jožefa (gl. zgoraj).39
Na Pohorju so sredi 19. stoletja pridobivali tudi »zelo lep granit«, ki so ga verjetno uporabili za kocke, s katerimi so tlakovali bližnja mesta, najverjetneje Maribor
in Slovensko Bistrico.40 Železarska industrija je pred sredino 19. stoletja doživljala
nagel porast zavoljo ogromnega povpraševanja po železarskih proizvodih zaradi
izgradnje železniških prog, velikih zaščitnih carin pred tujino in kvalitetnega domačega surovega železa.41 Na Ruškem se je z železarstvom ukvarjal tudi Ferdinand
Martin Liebmann, poznejši baron Rast (1781–1863).42 Liebmann je leta 1824 od
koroškega verskega sklada kupil falsko gospostvo43 ter začel v Lovrencu na Pohorju
38
39

40
41
42

43

Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 260 in 265–266; Grahornik, Mihael, prvi Glaser na
»Kovačevem«, str. 54–55.
Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 260; Grahornik, Genealogija rodbine Glaser, str. 71–
72. Jožefu Glaserju se je v dolgoletnem zakonu z Johano Stampfl rodilo ducat otrok, sedem sinov in
pet hčera. Janez je bil tretji, a najstarejši preživeli sin; mlajša sta preminila v otroških letih (Grahornik,
Genealogija rodbine Glaser, str. 61–63).
Ein Treues Bild, str. 331 in 348.
Surovega železa ali grodlja, tj. železa, ki pride iz plavža (SSKJ 2, I. knjiga, Ljubljana 2015, str. 421).
Ferdinand Martin se je rodil leta 1781 v Berlinu. V nakup Fale (1824) naj bi ga prepričali bogati gozdovi,
fužine in rudniki železa, ki so sodili pod gospostvo. Po mnogih razočaranjih (nedonosnost falskih rudnikov
in fužin, težave z nezanesljivimi upravitelji, spor okoli gradnje dravskega mostu) se je leta 1829 preselil
v bavarski München. Tam mu je kralj Ludvik I. Bavarski leta 1830 kot tujcu najprej podelil deželanstvo,
nato pa ga je povzdignil še med bavarsko plemstvo (Regierungsblatt, Nr. 19, 26. maj 1830, str. 787; prav
tam, Nr. 20, 5. junij 1830, str. 800). Po plemiški diplomi s 15. maja 1831 je pl. Liebmann postal baron Rast
in gospod Fale (Freiherr von Rast, Herr zu Faal). Ime je temeljilo na občini Ruše (Maria Rast), ki je spadala v okvir njegovega gospostva Fala. Gospostvo je prodal leta 1860. Od konca poletja 1863 je živel v
Coburgu, kjer je preminil konec istega leta; pokopan je (bil) na tamkajšnjem pokopališču (Das Leben des
Freiherrn von Rast, str. 5, 49, 54–57, 60–66 in 70–75; https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Bayern)).
Za nakup gospostva Fala naj bi namenil 123.500 gld. Od tega je lahko vsoto 40.000 gld poplačal v roku
štirih do petih let (Das Leben des Freiherrn von Rast, str. 52). Po Zgoniku je vsota za nakup največjega
gospostva v Dravski dolini znašala 180.000 gld (Zgonik, Mavricij, Delež falske graščinske posesti pri
razvoju gospodarstva in preoblikovanju pokrajine na Lovrenškem in Ruškem Pohorju v 19. stoletju, v:
ČZN, 1972, št. 1, str. 76).
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kopati železovo rudo in obujati fužinarstvo;44 fužina je bila sicer do sredine 19.
stoletja opuščena.45 Liebmann je npr. dal leta 1827 v falskem okraju zgraditi most
čez Dravo, ki ga je nato 5. februarja 1836 uničil oziroma odnesel plavajoči led.46

Neznani slikar: Ferdinand Martin baron Rast (1781–1863) v poznih letih
(vir: coburg-magazin-forum.de)

V mariborskem okrožju se npr. omenjajo ladijski mlini na Dravi. Z njimi so mišljeni večji obrati, ki so bili obdavčeni, pri čemer se je proizvodnja omejevala na
lokalno prebivalstvo. Količina tam mletega žita se je z leti manjšala, saj so si kmečke družine vse pogosteje umišljale ročne mlinčke ali drobilnike za žito in drozgo.47
44

45

46
47

Po nekaj mesecih od nakupa gospostva je Liebmann spoznal, da se je njegov družabnik baron
Hackelberg (gl. opombo 31) fužinarstva v Lovrencu z novogradnjami in novimi napravami lotil preveč
velikopotezno, s čimer bi zapravil 40.000 gld posojila, tako da bi zmanjkalo denarja za investicije. Po
sporu med družabnikoma se je na Dunaju sestala komisija, ki je pritrdila Liebmannu. Z anulacijo pogodbe je nato Ferdinand fužine odkupil po s strani komisije določeni ceni. Gradnjo steklarne je opustil, medtem ko je s fužinami vztrajal še leto dni. Nato jih je dajal v zakup; med zakupniki se omenjajo
neki Baumgarten, pozneje gospodje Eysel in Griesmayer (Das Leben des Freiherrn von Rast, str. 53).
Po anketi okrajnega gospostva Fala iz leta 1842 naj bi Liebmann, tedaj že kot baron Rast, v obdobju
1830–1840 v Lovrencu posedoval plavž (Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 363–364).
Ein Treues Bild, str. 269. Ferdinand je med razlogi za opustitev fužinarstva omenil slabo kvaliteto tam
skopanega železa, medtem ko bi bilo njegovo plemenitenje s kakovostnejšim železom iz zgornje
Štajerske predrago (Das Leben des Freiherrn von Rast, str. 53).
Das Leben des Freiherrn von Rast, str. 55–56. Puff je za izgradnjo mostu omenil letnico 1830 (gl. Puff,
Maribor, str. 119).
Ein Treues Bild, str. 340.
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V Bistrici ob Dravi (Feistritz bei Fall) je obratovala tovarna kavnih nadomestkov
Romana Pachnerja, ki je imela konkurenco v bližnjih mariborskih tovarnah Karla
Gerdesa in Karla Gerekeja & tovarišev. Bolj oddaljena je bila Denikejeva tovarna
v Račah. Skupno so v tej proizvodnji uporabljali 3 vodna kolesa z 12 KM, 2 mlina,
boben in 2 tolkača (Stampfen). Od surovin so uporabili 8.100 centov smokev/fig,
korenine cikorije ipd., kar so v glavnem pridobili s Štajerske, deloma tudi s Češke
in Trsta. Proizvodnja je znašala 7.300 centov različnih kavnih nadomestkov v vrednosti 107.800 gld. Zaposlovala je 45 mož, 11 žensk in 12 otrok.48
Pri cerkvi sv. Marije Pomočnice v Puščavi je na soboto in ponedeljek po prazniku Marijinega vnebovzetja potekal pomemben usnjarski in živinski sejem. Še
pomembnejši tržni dnevi so potekali v Rušah. Odvijali so se v soboto in ponedeljek po prazniku Marijinega rojstva, medtem ko je bil tam v torek samo živinski
sejem. V Lovrencu na Pohorju je 4. maja in 10. avgusta potekal manj pomemben
kramarski sejem.49
Pri Fali je obstajal pomemben kabelski brod (Seilfähre), kjer je bil mogoč prehod z vozovi in kočijami. Pred falskim brodom se je podoben nahajal pri Podvelki
(Welka), medtem ko je bil naslednji šele pri Dogošah (Lehndorf). Vmesen rečni
prehod za vozove ali kočije je bil mogoč z brodom (Kahn für Wagen) pod Viltušem
(Nemen; verjetno mišljen Slemen), pri Bresternici in Malečniku (St. Peter). Poleg
večjih brodov je bilo na tem ozemlju še več manjših za prehode čez potoke. Prehod
čez most je bil mogoč v Mariboru, ki je imel z izgradnjo železnice poleg navadnega
še železniški most. Dravski most pri Fali je obstajal zgolj nekaj let. Splavarjenje je
bilo mogoče samo po reki navzdol. Med najpomembnejšimi dravskimi pristajališči je bilo tudi tisto na Smolniku pri izlivu Lobnice v Dravo. Sredi 19. stoletja je
letni rečni promet znašal med 600 in 800 šajkami,50 ki so bile natovorjene z železniškimi tračnicami, kolesi in gredmi, pa s koroškim jeklom, svincem, svinčenim
belilom, starim železom, pločevino in italijanskimi proizvodi. Dalje je po Dravi
letno plulo med 1.200 in 1.500 splavov (flosov), natovorjenih z drvmi, deskami,
gradbenim lesom, vinogradniškimi koli, vinskimi sodi, apnencem in drugimi produkti, ki so bili namenjeni kupcem v Mariboru, na Ptuju ter v današnji Madžarski
in Hrvaški. Včasih so splavarji pluli vse do srbskega Zemuna (Semlin) ali celo do
romunske Orşove (Orsova).51
V Bistrici ob Dravi se pred koncem 18. stoletja omenja tudi obrat za izdelavo
smodnika. Leta 1791 je tam Franc Stampfl po očetu Janezu Juriju, mariborskem
meščanu in izdelovalcu smodnika, podedoval zidano stanovanjsko poslopje, hlev
in vrt z napravami za izdelovanje smodnika. Za leta 1821 umrlim Francem se kot
48
49
50
51

Prav tam, str. 322 in 341.
Prav tam, str. 356; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 326.
Šajka ali plitka je bil majhen tovorni čoln pravokotne oblike, ki je bil v rabi na Dravi (SSKJ 2, II. knjiga,
str. 44 in 675; https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava).
Ein Treues Bild, str. 369–370; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 355; Das Leben des
Freiherrn von Rast, str. 55–56.
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lastnica smodnišnice omenja njegova vdova Elizabeta. Leta 1831, ko je posestvo
od matere kupil sin Anton, se na njem omenjajo stopa za smodnik, uta za oglje,
sušilnica za smodnik in zidano skladišče.52
Na Ruškem je v tem obdobju dobra tri desetletja delovala tudi papirnica. Leta
1830 je Mariborčan, advokat dr. Jožef Hartnagel, od ruškega mesarja Sebastijana
Ferscha za 2.280 gld kupil t. i. Aplenčevo zemljišče ob spodnji Lobnici. V letih
1834–1835 dograjeno poslopje je bilo kmalu po izgradnji ocenjeno na 5.000 gld.53
Dolgo je bilo okoli 45 m in široko 13,5 m. V pritličju so bili soba za sortiranje cunj,
prostori za razkrajanje cunj, prostor za stroje, prostor za omare s papirno kašo in
delavnica s stiskalnico za papir. Spodnji nadstropni prostor je pretežno zavzemala
naprava za obešanje papirja, višjega pa prostor za sušenje papirja. Proizvodnja v
papirnici je verjetno stekla leta 1836. Njen ustanovitelj dr. Hartnagel je umrl leta
1838. Nasledila ga je mladoletna dedinja Terezija Portugal. V letih 1841 in 1842 se
kot lastnika omenjata Karel in Frančiška Koch, leta 1842 falski zemljiški gospod
Ferdinand Martin baron Rast. Od barona sta papirnico še istega leta za 10.000 gld
kupila družabnika Jožef Prossinagg in Franc Holzer. Prvi je z ženo Magdaleno
po naknadni kupoprodajni pogodbi s Holzerjem postal edini lastnik. Po pričevanju zgodovinarja in sodobnika Puffa je papirnica tedaj doživela razcvet. Skupaj
z direktorjem je imela 15 zaposlenih, ki so dnevno od 4. do 19. ure – vmes je bil
poldrugo uro dolg odmor – izdelali 15 risov54 konceptnega, pisarniškega, notnega
in kartonskega papirja ter lepenke. Leta 1848 sta papirnico kupila Karel in Flora
Medič (Meditsch). Dve leti pozneje je obrat zaposloval največ delavcev – 40.
Proizvodnjo je poganjalo vodno kolo, dva holandca,55 dve brenti ali kadi (Bütten)
in papirni stroj.56 Do leta 1867 sta se zakonca Medič znašla v denarnih težavah in
papirnica je posledično prišla na dražbo. Kupil jo je tedanji falski lastnik Kuno
baron Kettenburg.57 Po izpolnitvi licitacijskih pogojev je bilo podjetje leta 1871
52
53

54
55
56
57

Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 260–261; prim. Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 363–364.
Tovarna papirja je nastala na mestu vojaškega invalidskega doma za vojake z Bavarske, ki so se v avstrijski nasledstveni vojni (1740–1748) borili na strani Marije Terezije (https://de.wikipedia.org/wiki/
Österreichischer_Erbfolgekrieg). Invalidski dom, zgrajen po koncu nasledstvene vojne, naj bi bil ukinjen leta 1824 (Rezman, Ruše, str. 69).
Ris je mera za papir, ki znaša 1.000 pol oziroma okoli 10 kg težak paket papirja (SSKJ 2, II. knjiga, str. 448).
Holandec je bil stroj za mletje celuloze, krp ali starega papirja (SSKJ 2, I. knjiga, str. 443).
Ein Treues Bild, str. 346; Puff, Maribor, str. 118; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 387.
Kuno, s polnim imenom Kuno Avgust Peter (1811–1882), je v Berlinu študiral pravo in se leta 1836
poročil s Teklo baronico Günderrode. V zakonu so se rodili štirje sinovi: Kuno Maksimilijan Filip Ludvik
(1838–1907), Kuno Maksimilijan Janez Friderik (1839–1915), Kuno Erik Karel Avgust Oktavij (1840–
1881) in Kuno Franc Henrik Avgust (1841–1899). Družina je bila sprva evangeličanska in se je 22. maja
1852 spreobrnila v rimskokatoliško. Kuno je bil mdr. komornik nadvojvode Mecklenburg-Strelitza in
častni vitez malteškega reda. 22. marca 1863 je bil s cesarsko listino povzdignjen med avstrijske barone.
Povzdig je sledil tri leta po nakupu gospostva Fala od barona Rasta (1860) (https://de.wikipedia.org/
wiki/Kuno_von_der_Kettenburg; Frank, Karl Friedrich von, Standeserhebungen und Gnadenakte für
das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806, 3. Band (K–N), Schloss Senftenengg
1972, str. 362; Frank-Döfering, Peter, Adelslexikon des österreichischen Kaisertums 1804–1918, Wien
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prepisano na enega njegovih sinov. Novi lastnik ni nadaljeval s proizvodnjo papirja, pač pa je dal prostore preurediti v žago za žaganje desk na turbinski in parni
pogon. Obrat se ni obnesel, tako da je falski gozdarski mojster Karl Hiltl objekt
do leta 1878 preuredil v tovarno vžigalic. Ta se je nato obdržala dobro polovico
stoletja, do leta 1931.58

2.1 Steklarstvo na Ruškem
Najbolj razširjena ali pa vsaj najpomembnejša nekmetijska panoga na Ruškem
v obravnavanem obdobju je bilo steklarstvo. Ustanovitelji prvih pohorskih glažut (tj. poljudno ime za gozdno steklarsko delavnico, ki izvira iz nemške besede
Glashütte) so v naše kraje prišli iz današnje Češke in nemških dežel.59 V drugi polovici 18. in nekako do tridesetih let 19. stoletja so na tem delu Pohorja delovale
manjše, preproste steklarske delavnice ali glažute, od tedaj naprej pa večje, deloma
industrializirane steklarne. Razvoj glažutarstva oziroma steklarstva je omogočila
pokrajina, bogata z gozdom60 in kremenčevim peskom. V 19. stoletju so štajerske
steklarne močno dvignile kakovost svojih izdelkov. Stekleni izdelki so postali
splošno razširjeni in namenjeni vsakdanji uporabi. Steklarne, večinoma nastale iz
glažut, so počasi preselili v doline in jih ločili od lastnikov gozdov, njihovo vodenje so prevzemali steklarski mojstri. Izgradnja železniškega omrežja je spodbudila
izvoz iz monarhije in konkurenco. Steklarstvo na Pohorju je začelo cveteti na pragu
19. stoletja in je bilo od konca 19. stoletja zaradi višje cene lesa in močnejše konkurence na trgu v zatonu. Zaradi podražitve lesa (svetovna gospodarska kriza po
letu 1872, preusmeritev lastnikov gozdov v lesno industrijo, boljše gospodarjenje
z gozdovi) so konec 19. in prehod v 20. stoletje preživele le nekatere steklarne, ki
so se preusmerile na kurjenje peči s cenejšim premogom ali plinom. Leta 1909 so
opustili zadnjo pohorsko steklarno v Josipdolu.61
Na Ruškem je do leta 1860 v okrožju graške trgovske zbornice (Handelskammer)
zaslediti dva tovarniška privilegija, oba za steklarni Benedikta Vivata; ena je bila
na Lehnu (Langersvald), s privilegijem od leta 1801,62 druga pa na Smolniku
58
59

60
61
62

1989, str. 362; Minařik, Pohorske steklarne, str. 230).
Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 261 in 263–264; Minařik, Pohorske steklarne, str. 84
in 90; Rezman, Ruše, str. 69.
To je bilo mdr. povezano s splošno gospodarsko krizo na Češkem v drugi polovici 18. stoletja. Ker so
številni češki steklarski mojstri in dekoraterji ostali brez dela, so si novo zaposlitev poiskali na tujem.
Tedaj so mnogi od njih prišli v naše kraje ter s svojim znanjem in delom usmerjali steklarsko proizvodnjo
na Pohorju. Fenomen potujočih steklarjev je bil za steklarsko stroko značilen in ob koncu 18. stoletja
odločilnega pomena za Štajersko (Varl, Pohorsko steklo, str. 23 in 143).
Iz bukovega lesa so pridobivali pepeliko, medtem ko so les nasploh rabili za kurivo (Bečan, Steklarstvo
na Pohorju, str. 10).
Varl, Pohorsko steklo, str. 23, 25, 143 in 146; Bečan, Steklarstvo na Pohorju, str. 10.
Letnica se zdi vprašljiva, saj je Anton Langer moderno steklarno tam ustanovil šele po letu 1808. Morda
je pravilnejša letnica 1811. Varlova citira poročilo graške trgovsko-obrtne zbornice, kjer se omenja izdaja privilegija leta 1804 (Varl, Pohorsko steklo, str. 40).
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(Benediktov dol), s privilegijem od leta 1841.63 Oba tovarniška privilegija sta bila
deželna. Steklarni Janeza Wohaka v Lovrencu na Pohorju in tista Vincenca Zinkeja
v Gornjem Limbušu sta bili neprivilegirani.64
Za štiri omenjene steklarne so znani podatki o tovarniških napravah in njenih zaposlenih. Vse steklarne so imele po eno talilno in eno hladilno peč. Zinkejeva steklarna
v Gornjem Limbušu je denimo imela štiri vodna kolesa, dva brusilnika za votlo steklo
in osem talilnikov za steklo. Wohakova steklarna v Lovrencu je imela tri vodna kolesa, 12 brusilnikov za votlo steklo in devet talilnikov za steklo. Največji sta bili obe
Vivatovi steklarni. Tista na Lehnu je imela tri vodna kolesa, »iztezno« peč (Strecköfen;
za izdelavo šip), štiri dodatne peči, osem talilnikov za steklo in osem brusilnikov za
votlo steklo. Steklarna na Smolniku je obratovala s štirimi vodnimi kolesi, sedmimi
dodatnimi pečmi, 12 brusilniki za votlo steklo in devetimi talilniki za steklo. V njej
so bili zaposleni: trije uradniki, dva talivca, štirje podpihovalci, devet steklopihačev,
vajenec, devet pomočnikov, devet vnašalcev (Einträger), dva oblikovalca, štirje zavijalci stekla (s slamo; Einbinder), dva tolkača peščenjaka (Kiesstampfer), 12 steklobruscev in dva slikarja ali pozlatarja na steklo; delo je dobilo še veliko drugih (npr.
mizar-modelar, steklorezec, kovač, zidar (za zidanje talilne peči), pepelar (za pridobivanje pepelike), snažilec črepinj, ključavničar, mesar, kaplan, učitelj, volar, konjar,
žagarski mojster, lovec, gozdar, čevljar, razni pomočniki in hlapci, dninarji).65 Tako
je steklarna skupaj zaposlovala 160 moških, 40 žensk in tudi 52 otrok (starih do 14
let). V steklarni na Lehnu je skupaj delalo 80 moških, 30 žensk in 40 otrok, od teh
dva kot uradnika, dva talivca, štirje podpihovalci, osem steklopihačev, vajenec, osem
pomočnikov, osem vnašalcev, dva oblikovalca, štirje zavijalci, dva tolkača peščenjaka, osem steklobruscev in dva slikarja ali pozlatarja na steklo. V Zinkejevi steklarni
so bili zaposleni uradnik, talivec, štirje podpihovalci, osem steklopihačev, osem pomočnikov, osem vnašalcev, oblikovalec, dva zavijalca, tolkač peščenjaka in dva steklobrusca. V Lovrencu sta bila ponovno dva uradnika, pa štirje talivci, podpihovalec,
sedem steklopihačev, vajenec, osem pomočnikov, osem vnašalcev, oblikovalec, dva
zavijalca, tolkač peščenjaka in osem steklobruscev. V steklarnah se je povprečno delalo 180 dni na leto in po 14 ur dnevno. Vse so za kurjavo talilnih peči do leta 1860
uporabljale les oziroma oglje (Holzfeuerung). Steklarni Zinkeja v Gornjem Limbušu
in Vivata na Lehnu sta imeli tudi šoli. Delavci so imeli na razpolago stanovanje, les/
63

64

65

Vivatova steklarna na Smolniku je npr. s privilegijem smela v svojem naslovu, napisih in dopisih uporabljati državnega orla. Diploma omenja Vivatove velike zasluge za razvoj steklarstva (Minařik, Pohorske
steklarne, str. 217).
Ein Treues Bild, str. 322. Država je privilegirane tovarne ščitila po merkantilističnih principih, da bi
spodbujala razvoj gospodarstva in izvoz v tujino. Takšne tovarne so bile ločene od obrti/cehov in
oproščene cehovskih obveznosti. Pomembnim tovarnam so podelili navaden tovarniški privilegij, po
katerem so imele pravico opravljati vsa pomožna dela, potrebna za proizvodnjo, tudi če bi ta spadala
k cehovskim obrtem. Posebej pomembne tovarne so lahko z deželnim tovarniškim privilegijem pri
oznakah uporabljale državni grb (tj. dvoglavega orla), imele skladišča v glavnih mestih, bile oproščene
nastanitve vojaštva ipd. (prav tam; Vivat, Der Glasmeister, str. 13 in 49).
Bečan, Steklarstvo na Pohorju, str. 15 in 29.
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drva (za kurjavo) in tudi kose obdelovalne zemlje. V primeru bolezni so lahko dobili
zdravniško oskrbo in zdravila, kar se je poravnalo s tovarniške blagajne za pomoč
potrebnim in s podporo lastnika steklarne. Dnevne mezde so tedaj povprečno znašale:
za uradnika 1 gld 30 kr, za talivca 1 gld 15 kr, za podpihovalca 36 kr, za steklopihača
1 gld, za pomočnika 45 kr, za vnašalca 20 kr, za oblikovalca 1 gld 20 kr, za zavijalca
24 kr, za tolkača peščenjaka 1 gld 20 kr, za slikarja in pozlatarja na steklo 2 gld, za
vajenca 45 kr in za steklobrusca 1 gld 30 kr. Zaradi porasta vinske kulture in pitja štajerske mineralne vode se je poraba steklenih izdelkov v deželi (vsaj) do leta 1860 povečevala. Izvoz je upadal, saj proizvodnja izdelkov ni utegnila slediti povpraševanju.66

2.1.1 Glažuta ob izlivu Lobnice v Dravo v Rušah
Prva glažuta na tem delu Pohorja je bila hkrati edina, ki je steklo izdelovala na
beneški način.67 Vse druge so izdelovale gozdno in brezbarvno steklo po vzoru
sočasnih srednjeevropskih gozdnih steklarn. Vzrok za ustanovitev glažute, ki je
izdelovala steklene bisere in korale, je italijansko poreklo prvega lastnika Dioniza
Nogarina. Ta je 5. novembra 1744 dobil dovoljenje za izgradnjo glažute in njeno obratovanje za dobo dvajsetih let. Slabih pet let pozneje, 20. januarja 1749, je
bilo dovoljenje preneseno na konzorcij, ki so ga sestavljali Franz Belotti, Josef
Frauendorfer, Anton Ringelsthal in Mathias Sperling.68 Novi lastniki so hitro zabredli v finančne težave in medsebojne tožbe; glažuta je prišla na dražbo. Leta 1752
je bila glažuta, ki naj bi jo dal postaviti Anton Ringelsthal, prodana Venclu Ignacu
Eissnerju, steklarskemu mojstru iz Ribnice na Pohorju.69 V tem času je posamezna

66
67
68
69

Ein Treues Bild, str. 330–331; Minařik, Pohorske steklarne, str. 60.
To pomeni, da so stekleni masi kot talilo dodajali sodo. Gozdne steklarne so kot talilo uporabljale pepeliko (Varl, Pohorsko steklo, str. 22).
Prav tam, str. 30; Bečan, Steklarstvo na Pohorju, str. 14; Minařik, Pohorske steklarne, str. 68.
Vencel Ignac Eissner je bil po rodu Čeh. Še pred njegovim delovanjem v Rušah je ustanovil dve glažuti v ribniškem Hudem Kotu. Po pogodbi, sklenjeni 21. marca 1749 med Volfom Sigmundom baronom Jaborneggom, lastnikom gospostva in dvorca Bukovje (Pukštajn, vzhodno od Dravograda;
Puchenstein), in Venclom Eissnerjem, »steklarskim mojstrom s kraljevine Češke«, je lahko Eissner
postavil glažuto za izdelavo krednega in ravnega stekla, imel pravico postaviti do dve drugi glažuti in
pripeljati s Češke do dva bratranca. V listini, ki jo je leta 1750 izdala dunajska dvorna komora, se npr.
omenjata Vencel Ignac in Janez Ignac Eissner (Wenzl Ignati … Johann Ignati Eyssner). Eissnerjeva hči
Ana Marija se je 3. junija 1754 v Kamnici poročila z Leopoldom Hauerjem, ki je po Venclovi smrti prevzel
njegovi glažuti. Leopold, po rodu iz Gornje Avstrije, je bil do poroke zaposlen v Ribnici kot steklarski
vajenec (junior vitriariorum principalis). Ana Marija je umrla po porodu 10. septembra 1765 kot mati
osmih otrok. Leta 1772 je dal Leopold glažuti zaradi finančnih težav v zakup Hieronimu Gürtlerju (o
njem gl. opombo 70). V zakupni pogodbi je pisalo, da je Hauer prepustil Gürtlerju v podnajem dve
glažuti v Ribnici, ki jih je imel v doživljenjskem najemu od gospostva Bukovje. Po izteku petletnega
zakupa sta bila steklarska obrata opuščena. Morda je prav to botrovalo k temu, da glažuti v Hudem
Kotu nista vrisani v jožefinske vojaške karte. Starejša glažuta je stala južno od Ribnice na Pohorju, na
planjavi, ki jo domačini imenujejo Smolnik, medtem ko je mlajša stala v bližini ceste proti Vuhredu, kjer
je danes kmetija Plazovnik (Varl, Pohorsko steklo, str. 32–33; Minařik, Pohorske steklarne, str. 92–96
in 100–101; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 322 in 332).
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pohorska glažuta letno izdelala med 10.000 in 20.000 kop steklenine.70 Po Venclovi
smrti (1. decembra 1754) so dediči glažuto opustili. Do leta 1760 se kot njen lastnik omenja Simon Roth, po njegovi smrti pa jo je očitno kupil Hieronim Gürtler.
Zaradi pomanjkanja lesa naj bi jo ta še istega leta opustil in postavil novo višje na
Pohorju, blizu izvira Lobnice.71

2.1.2 Glažuta na Smolniku (nad slapom Šumik)
Glažuto na Smolniku, pogovorno »staro glažuto«, je leta 1760 ustanovil steklarski mojster Hieronim Gürtler, potem ko je opustil tisto v nižini (gl. zgoraj).
Poslopje glažute je imelo kamnit podzidek, vse ostalo je bilo leseno.72 Glažutarska
naselbina je bila dograjena do leta 1770. Gürtler jo je vodil do leta 1793, ko jo je
zaradi višje cene lesa opustil in kupil glažuto Gornji Limbuš. Glažuta je vrisana na
jožefinskem vojaškem zemljevidu (1763–1787) na območju Bojtine. V franciscejskem katastru (1823–1869) se omenja kot »Stara Glasch Hutta«. Od nje se razen
krajevnega imena (Stara glažuta) ni nič ohranilo. Na mestu nekdanje glažutarske
naselbine stoji danes nekaj počitniških hišic.73

2.1.3 Glažuta, pozneje steklarna Gornji Limbuš
Obrat naj bi bil ustanovljen leta 1760, po drugih podatkih že leta 1749. Obratoval
je do leta 1889, kar je – kljub zastoju proizvodnje v obdobju 1763–1772 – najdlje med
vsemi na Pohorju. Kot prvi lastnik se omenja steklarski mojster Jožef Welser. Od leta
1777 je bil lastnik Matija Janič (Mathias Janitsch). Leta 1787 se kot njegov obratovodja
omenja Martin Leopold Palme (Palmy), ki je bil od leta 1791 verjetno tudi solastnik
glažute.74 Leta 1793 jo je kupil Hieronim Gürtler, dotedanji lastnik glažute nad slapom
Šumik.75 Gürtler je obrat močno povečal, tako da lahko od tedaj govorimo o steklarni.
Leta 1807 je z gospostvom Fala podpisal zakupno pogodbo za izrabo gozda. Po njegovi smrti (1808) je steklarno vodil Franc Wiser. Leta 1812 je zaposlovala 80 delav70

71

72
73
74
75

Minařik, Pohorske steklarne, str. 61. Kopa je merska enota za steklo, po kateri so preračunavali različne
vrste izdelkov, določali ceno in delavsko normo. Običajno je ustrezala 60 manjšim votlim izdelkom ali
16 vrčkom (kriglom) z ročaji, preračunano okoli 7 kg (Varl, Pohorsko steklo, str. 56; Bečan, Steklarstvo
na Pohorju, str. 4).
Hieronim Gürtler je bil v času življenja lastnik oziroma zakupnik petih pohorskih glažut. Po virih se
omenjata dve njegovi soprogi in otroci, vendar po Hieronimovi smrti avgusta 1808 nobeden od potomcev ni nadaljeval s steklarstvom (Varl, Pohorsko steklo, str. 30; Minařik, Pohorske steklarne, str.
83–88, 92 in 122; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 258). Hieronim naj bi se leta 1804
pri 73 letih v drugo poročil z neko 17-letno Johano (Bečan, Steklarstvo na Pohorju, str. 15).
Naselje so verjetno sestavljali večje upravno poslopje, delavnica, skladišča in sedem manjših lesenih
stanovanjskih hiš (Minařik, Pohorske steklarne, str. 115 in 117).
Varl, Pohorsko steklo, str. 30–32; Minařik, Pohorske steklarne, str. 115.
Minařik, Pohorske steklarne, str. 120.
Hieronim je glažuto, ki je bila ocenjena na 350 renskih goldinarjev, kupil od Janičeve vdove. Zemljišče
je sestavljalo za 1 oral in 740 sežnjev njivskih površin, za 462 sežnjev travnikov in za 100 oralov pašnikov. Kot lastnik je bil sprva podložen limbuškemu, od leta 1797 pa vetrinjskemu gospostvu (prav tam,
str. 120–121; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 259).
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cev. Tri leta pozneje jo je Gürtlerjeva vdova Johana prodala Pavlu Kaindelsdorferju.
V času njegovega lastništva je bila steklarna vrisana v franciscejski kataster (sicer kot
Kindelsdorfer Glasfabrik). Kaindelsdorfer verjetno po svoji stroki ni bil steklar, zato
je moral zaposliti obratovodjo. Kot direktorja steklarne se omenjata Anton Schlichting
(v obdobju 1820–1835) in Vincenc Zinke (med 1837–1843), zadnji po rodu s Češke.
Vincenc (1810–1876) je leta 1843 z bratom Antonom za 1.600 gld kupil steklarno in
za 7.900 gld še gozdno posest ter kmetijo pri Arehu. Leta 1870 jo je za 17.765 gld prodal Hermanu, Juriju in dr. Ludviku Prossinaggu. Njen zadnji lastnik je bil od leta 1879
Augustin Baribaux (tudi Barbieux), ki jo je deset let pozneje nato opustil.76
Vpogled v notranjost steklarne nam omogoča grafika Huga Charlemonta (1850–
1939), objavljena leta 1890 v knjigi Die österreichisch-ungarische Monarchie in
Wort und Bild. Po grafiki je steklarna pred koncem obratovanja imela eno steklarsko
peč z osmimi talilnimi lonci (na grafiki so vidni štirje). Poleg moških so steklo pihali
tudi ženske in otroci. Proizvodni sortiment je bil tedaj očitno sestavljen iz navadnih
kozarcev, kozarcev na nogah in tistih na pecljih, iz raznih krožnikov in vrčev.77

Hugo Charlemont: Notranjost steklarne Gornji Limbuš po grafiki, objavljeni leta 1890
(vir: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, str. 401)
76

77

Varl, Pohorsko steklo, str. 35–37; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 259–262 in 266;
Minařik, Pohorske steklarne, str. 110–111, 117–118, 125–130, 143–145 in 149–151; Bečan,
Steklarstvo na Pohorju, str. 15.
Varl, Pohorsko steklo, str. 35–37; Charlemont, Alte Glashütte im Bachergebirge (grafika), v: Die
österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 7, Wien 1890 (dalje Die österreichischungarische Monarchie in Wort und Bild), str. 401.
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2.1.4 Glažuta na Recenjaku
Jožef Bock, izučen steklar, je 24. julija 1793 skupaj z družabnikom Janezom
Leopoldom Paumannom zaprosil za dovoljenje za ustanovitev glažute v Recenjaku
blizu Lovrenca na Pohorju. Steklarska rodbina Bock (Pock(h), Pok) je prihajala iz
Bavarske. Srečamo jo v večih glažutarskih središčih. Bockovo glažuto v Recenjaku
je leta 1804 kupil Anton Langer. Leta 1808 jo je opustil in na višji legi v istem kraju
ustanovil steklarno Langersvald.78

2.1.5 Steklarna Langersvald
Ime je dobila po ustanovitelju Antonu Langerju. Po Langerjevi smrti leta 1815 je
steklarno prevzel Rajmund Karel Novak, ki je bil hkrati lastnik steklarne v Rakovcu.79
Tedaj je imel obrat naziv Kaiserlich-königlich privilegierte Glasfabrik zu Langerswalde
(C.-kr. privilegirana steklarna Langersvald). Privilegij je dobila leta 1804, še v času
obratovanja stare glažute na Recenjaku.80 Leta 1810 se kot pregledovalec stekla omenja Franc Zinke. Tri desetletja pozneje so steklarno Gornji Limbuš najbrž upravljali
njegovi potomci. Septembra 1827 jo je od Novaka kupil Benedikt Vivat (1786–1867).
Z dvema zakupnima pogodbama s falskim gospostvom je steklarni zagotovil izkoriščanje lesa in jo razširil z brusilnico stekla.81 Steklarno so vodili kot pravo družinsko
podjetje. V njej so delali vsi družinski člani, vključno z Benediktovima bratoma in sestrami z družinami.82 Sortiment steklarne je okoli leta 1840 obsegal umetniško izdelane
in v vročem steklu obarvane kozarce, vaze, lonce za rože, svečnike, kavne skodelice
in svetilke. Kozarci so bili raznovrstni, lepih oblik in umetniško obrušeni. Med letoma
1853 in 1854 je steklarna samevala, od leta 1855 pa je ponovno obratovala in je dajala
zaslužek 55 zaposlenim. Tedaj so izdelovali fino brušeno steklo, navadno kredno steklo, s kovinskimi barvami obarvano steklo, rubinsko in kristalno steklo. Leta 1857 je
obrat zaposloval že 150 ljudi, od tega 80 moških, 30 žensk in 40 otrok, mlajših od 14
let. V začetku šestdesetih let 19. stoletja so v steklarni proizvajali umetno obarvano
steklo in steklo za steklenice, navadno belo in brušeno steklo, kristalno steklo, pihano
in stiskano steklo ter steklo za šipe. Vivat je ob razmahu proizvodnje v okviru steklarne ustanovil steklarsko šolo, ki jo je obiskovalo 30–40 otrok delavcev. Mally poroča,
da so v steklarski naselbini govorili slovensko, češko, nemško in italijansko, kar priča o poreklu steklarjev in njihovih družin. Benedikt Vivat je proizvodnjo v steklarni
leta 1864 opustil in je po smrti posestvo prepustil najmlajšemu sinu Benediktu Janezu
Blažu (*1830).83 Opuščeno steklarno je od njega pozneje odkupila steklarna Josipdol,
ki pa ni obudila proizvodnje. Z izjemo dveh nekdanjih stavb, ki sta bili preurejeni v
počitniški hišici, so se ohranile samo ruševine.84
78
79
80
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Varl, Pohorsko steklo, str. 39; Minařik, Pohorske steklarne, str. 168.
Novak je bil lastnik steklarn(e), ni pa bil steklar (Minařik, Pohorske steklarne, str. 169).
Prim. z opombo 61.
Varl, Pohorsko steklo, str. 50.
Vivat, Der Glasmeister, str. 2.
NŠAM, Lovrenc na Pohorju, RMK 1828–1850, str. 12.
Kraj je nekdaj spadal v občino Recenjak, od leta 1854 pa sodi k občini Lehen (Varl, Pohorsko steklo,
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2.1.6 Glažuta, pozneje steklarna Josipdol
Ustanovitelj glažute v bližini Ribnice na Pohorju je bil leta 1797 Jožef (Josef)
Schneck. Po njem sta dobili ime glažuta in glažutarska naselbina, ki se v virih prvič omenjata leta 1801 kot Josefstal. Celotno posestvo je bilo podložno gospostvu
Bukovje.85 Po matičnih virih so v glažuti steklo od samega začetka tudi gravirali in
brusili. Leta 1804 je obrat kupil Anton Langer, ki ga je imel v lasti do smrti (1815).
Obrat je bil po matičnih knjigah od leta 1812 privilegiran, torej lahko vsaj od tedaj
govorimo o steklarni. Po Antonovi smrti je steklarno kupil njegov brat Jožef.86 Ta je
bil lastnik do leta 1838,87 ko jo je prodal zakoncema Henriku in Ceciliji Gasteiger
pl. Rabenstein in Kobach.88 V prvi polovici 19. stoletja so v steklarni izdelovali navadno zelenkasto steklo, brezbarvno votlo steklo z različnimi dekoracijami in steklo
za šipe. Izdelke so izvažali na Sicilijo, v Benetke, Lombardijo in Konstantinopel.
Gasteigerjeva sta steklarno leta 1852 prodala družabnikoma »Themistokles Stratti
und Petri«. Leta 1858 je Themistokles Stratti obrat prodal Janezu Wohaku. Okoli
tega časa so tam izdelovali belo brušeno steklo ter pihano in stiskano votlo steklo. Plemenita zakonca Gasteiger sta steklarno ponovno kupila leta 1864. Še pred
Henrikovo smrtjo (1870)89 sta obrat prevzela njuna sinova. Sprva sta ga vodila pod
imenom Brüder Gasteiger zu Josefsthal (Brata Gasteiger z Josipdola), pozneje pa
kot Kommanditgesellschaft Julius und Brüder Gasteiger (Komanditna družba Julija
in bratov Gasteiger).90 Leta 1876 je vrednost izvoza znašala 40.000 gld. Okoli tega
časa je bilo v steklarni zaposlenih okoli 60 ljudi, vse leto pa v gozdovih še 20–25 drvarjev. V obsežnih gozdovih (okoli 1.200 ha) so zgradili pravo mrežo vodnih drč, po
katerih so k steklarni splavljali potrebno kurivo, žagam in lesnim trgovinam pa les.91
V devetdesetih letih 19. stoletja sta bila lastnika steklarne za nekaj časa družabnika
Luhn in Drelse, leta 1900 pa je bilo v deželni register uradno vpisano podjetje Julius
Gasteiger. V drugi polovici 19. stoletja so izdelovali velike količine brušenega in
rezanega stekla, ki so ga prodajali na Štajersko, Koroško, Tirolsko in na Dunaj, kjer
je steklarna imela skladišče; v svet so ga izvažali preko pristanišča v Trstu.92 Leto
85
86
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89
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91
92

str. 40 in 50–51; Minařik, Pohorske steklarne, str. 169 in 176–177).
Minařik, Pohorske steklarne, str. 178.
Jožef se je rodil 9. avgusta 1787. Novembra 1834 mu je umrl edini sin, ko se je ubil po padcu s konja
blizu steklarne. Po prodaji steklarne (1838) se je preselil v Maribor, kjer je umrl leta 1851 (Minařik,
Pohorske steklarne, str. 179–181).
Kupoprodajna pogodba je bila podpisana 15. septembra 1838. Nekdanje posestvo gospostva Bukovje
je bilo tedaj v deželno knjigo vpisano kot samostojno (prav tam, str. 181).
Henrik pl. Gasteiger, sin Franca in Katarine roj. Lombardi, se je rodil 26. aprila 1809 v Trstu. Njegova
izbranka Cecilija je bila hči mariborskega pivovarskega mojstra Janeza Tappeinerja in njegove žene
Konstancije, roj. Gerlin; rodila se je 19. januarja 1815 v Mariboru. Njuna poroka se je odvila 24. novembra 1834 (NŠAM, Maribor-Sv. Marija, PMK 1824–1845, str. 65).
Njegova žena Cecilija je umrla 29. oktobra 1867 (prav tam, MMK 1858–1876, str. 264).
Varl, Pohorsko steklo, str. 41.
Minařik, Pohorske steklarne, str. 184.
Trst je odpravil status svobodnega pristanišča in se vključil v carinsko ozemlje Avstro-Ogrske monarhije
šele leta 1887 (Verginella, Prihod vlaka v Trst, str. 63).
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dni po Julijevi smrti († 1905) je njegova hči Jožefina por. Fabrici steklarno prodala
angleškemu podjetju The Kellner Partington Paper Pulp co. Limited Manchester.
Leta 1908 je obrat kupil Josip Lenarčič, veleposestnik in tovarnar v Vrhniki, mdr. tudi
državni poslanec v dunajskem parlamentu; ta ga je nato leta 1909 opustil. Še nekaj let
po zaprtju steklarne so prodajali steklo, ki je ostalo v skladišču na zalogi. V zadnjih
letih obratovanja se je steklarna specializirala predvsem na serijsko izdelavo navadnega embalažnega in namiznega votlega stekla, ki je bilo dekorirano z brušenjem,
graviranjem ali jedkanjem. Steklarna je vsaj od začetka 20. stoletja imela svoj prodajni katalog. Izdelke je prodajala po srednji Evropi, s pomočjo nekaterih zastopniških
podjetij pa tudi v Konstantinopel, Kairo, Aleksandrijo, Smirno, Bombaj in na Kreto.93

2.1.7 Steklarna v Lovrencu na Pohorju
V letih 1833–1834 je tam zgradil novo steklarno Maksimilijan Andree, doktor prava iz Celja, ki je bil tudi lastnik steklarn Liboje in Ojstrica na Taboru
(Kozjansko). Steklarna je stala na posestvu t. i. Pergarčeve hube (Pergaretzhube),
kjer so bile do leta 1817 fužine, ki jih je ustanovil baron Hackelberg.94 Po povodnji in zemeljskem plazu je bil ta prostor opustel, dokler ga ni 21. avgusta 1833
Andree kupil od falskega lastnika barona Rasta. Steklarna je izkoriščala gozd falskega gospostva in je bila privilegirana. Po komaj sedemletnem obratovanju je dr.
Andree umrl. Steklarno so 2. aprila 1841 prodali na javni dražbi; za 33.100 gld jo
je kupil Mariborčan Andrej Tappeiner.95 Ker ni bil steklarski strokovnjak, je obrat
v njegovem imenu vodil Karel Poliska (Poliška, Polička). Sredi 19. stoletja so v
steklarni izdelovali navadno belo, lekarniško, kristalno in brušeno steklo, pihano
in stiskano steklo ter predmete iz prevlečenega barvnega stekla, ki so jih prodajali v monarhiji, v Italijo in na Bližnji vzhod. Leta 1853 je Tappeiner steklarno za
43.800 gld prodal Janezu Wohaku, ki jo je posedoval do svoje smrti leta 1873. Za
njim so jo upravljali njegovi dediči; leta 1878 se kot lastnik omenja brat Ferdinand,
leta 1880 pa jo je prevzel njegov zet Jožef Kasal.96 Ta je obrat zaradi pomanjkanja
lesa leta 1888 opustil.97

93
94
95
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Varl, Pohorsko steklo, str. 42–44; Minařik, Pohorske steklarne, str. 189–192.
Prim. z opombo 31.
O zna(me)n(it)em mariborskem županu je podrobneje pisal Andrej Hozjan v prispevku Manj znano in
neznano o rodbini, zasebnosti in karierni poti mariborskega župana Andreasa Tappeinerja, objavljenem v reviji SHS (letnik 17 (2017), št. 3, str. 761–800). Tappeiner se je z družino preselil v Lovrenc leta
1846 (prav tam, str. 785).
StLA, LT III, Bd. 28, EZ 1058, pag. 122. Jožef Kasal, po rodu s Češke, se po drugem viru omenja kot zastopnik Wohakovih dedičev; dejanski lastnik steklarne naj bi postal leta 1886 (Marburger Zeitung, 7.
IX. 1884, str. 5; Varl, Pohorsko steklo, str. 45).
Varl, Pohorsko steklo, str. 44–45; Minařik, Pohorske steklarne, str. 203–206.
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2.1.8 Glažuta pod Klopnim vrhom (ob potoku Lamprehčica)
S pogodbo z 11. junija 1811 je baron Hackelberg98 dobil pravico do poseka v
Lamprehtovem gozdu, kjer je želel ustanoviti glažuto.99 Ker je imel pri tem (v letih
1814–1817) velike izgube, je marca 1825 vse svoje pravice prodal falskemu zemljiškemu gospodu Ferdinandu Martinu Liebmannu.100 Leta 1826 sta nato glažuto
ustanovila Vencel Zemlička in Jožef Kumpf s Prage, potem ko sta si z zakupno
pogodbo zagotovila izkoriščanje gozdov falskega gospostva. Po treh letih (18.
septembra 1829) pa je falski lastnik Liebmann zakupno pogodbo prekinil, domnevno zaradi kršitev pogodbenih obveznosti. Posledično sta Zemlička in Kumpf
obrat opustila in ga prodala Liebmannu. Lastnik Fale se je tej glažuti posvečal v
obdobju 1829–1833; leta 1830 je kot zakupnik obrata izpričan steklarski mojster
Jožef Demel. Leta 1833 je glažuto kupil Benedikt Vivat, potem ko je od falskega
zemljiškega gospoda dobil v dosmrtni zakup gozd v neposredni in širši okolici
glažute.101 Zaradi odročne lege pod visokim Klopnim vrhom se je Vivat kmalu odločil za selitev proizvodnje in ustanovitev steklarne Benediktov dol ob Lobnici na
Smolniku, še naprej pa je obdržal pravico do izrabe falskih gozdov.102 Zato so po
opustitvi glažute (1837) tam postavili žago in zgradili veliko leseno vodno drčo ali
rižo, s katero so splavljali cenen les iz odročnih gozdov Pohorja do nove steklarne
v nižini.103 Danes na mestu glažute stoji gozdarska koča.104

98
99
100
101

102
103
104

Gl. opombo 31.
Za postavitev glažute naj bi dovoljenje dobil (šele) 14. decembra 1820 (Minařik, Pohorske steklarne, str. 193).
Prav tam. Prim. z opombo 31.
Pogodba o dednem zakupu in sečnji je bila med Benediktom Vivatom in Ferdinandom Martinom baronom Rastom sklenjena 15. marca 1833 (StLA, LT III, Bd. 28, EZ 1058, pag. 121; Vivat, Der Glasmeister,
str. 54).
Imel naj bi najemno pogodbo za stoletno uporabo gozda in za isto obdobje še pravico za posek dreves
(Vivat, Der Glasmeister, str. 56).
Med pohorskimi drčami je bila najdaljša; dolga je bila za dve uri hoje (Minařik, Pohorske steklarne,
str. 32; prim. Puff, Die Eröffnung der neuen Glasfabrik, str. 10).
Varl, Pohorsko steklo, str. 51–52 in 55; Minařik, Pohorske steklarne, str. 56 in 193–195; Leskovec, Iz
zgodovine nekmetijskih panog, str. 262.
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Detajl vodne drče, fotografija iz leta 1959˝(vir: Minařik, Pohorske steklarne, str. 32)

2.1.9 Steklarna Benediktov dol
Leta 1834 je začel Benedikt Vivat v spodnjem toku Lobnice na Smolniku na
treh hubah graditi steklarsko naselbino, ki jo je sprva sestavljalo 12 zgradb.105
Steklarska naselbina oziroma steklarna je bila slavnostno odprta 26. julija 1838.106
Do leta 1841 je bila privilegirana le Vivatova starejša steklarna Langersvald, nato
pa je deželni privilegij dobila tudi na novo zgrajena. Ta je bila za dolgo obdobje
največji delodajalec na Ruškem. Že leta 1840 je bilo v proizvodnji zaposlenih
133 ljudi, nadaljnjih 100 pa je delo dobilo za več tednov v letu, in sicer pri raznih
spremljajočih delih za steklarno in pri plavljenju lesa. Po letu 1865 je steklarno
prevzel Benediktov sin Edvard. Po njegovi nenadni smrti leta 1872 jo je njegova
vdova Marija leto pozneje prodala na dražbi. Najboljši ponudnik je bil falski zemljiški gospod Kuno baron Kettenburg.107 Baron je gospostvo Fala skupaj s ste105
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V šestdesetih letih 19. stoletja je naselbina štela 16 hišnih številk (Minařik, Slika nekdanje glažute
ob spodnji Lobnici pri Rušah, v: Kronika, letnik 1 (1953), št. 3, str. 193; Puff, Maribor, str. 116; Bečan,
Steklarstvo na Pohorju, str. 23). Prim. z opombo št. 34.
O tem priča tudi spominska knjiga, v katero so se ob odprtju in v naslednjih letih vpisovali obiskovalci.
Ob svečanem odprtju steklarne naj bi se zbralo okoli 100 ljudi (Varl, Pohorsko steklo, str. 52; Vivat, Der
Glasmeister, str. 5 in 44). Po ustnih virih naj bi bil obrat zgrajen do leta 1836, vendar nam pričevanje dr.
Rudolfa Puffa potrjuje letnico 1838 (Puff, Die Eröffnung der neuen Glasfabrik, str. 9–11; isti, Maribor,
str. 117; Vivat, Der Glasmeister, str. 5–6 in 44).
StLA, LT III, Bd. 28, EZ 1058, pag. 124; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 264–265. Steklarno
naj bi baron kupil predvsem zaradi gozdnih pravic, ki so mejile na njegovo gospostvo Fala. O baronu
Kettenburgu gl. opombo 56.
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klarno leta 1875 prodal zakoncema Giovanniju (po nemško Johannu) grofu Zabeu
in njegovi ženi Karolini. Proizvodnja v steklarni je bila nato leta 1892 opuščena.108
Podoba steklarske naselbine, nekdanje steklarne in deloma tudi njene notranjosti
nam je poznana iz opisa Rudolfa Gustava Puffa (1838), z grafik in opisov, objavljenih v leksikonu Carla von Frankensteina (1842),109 oljne slike Eduarda Linda
ter fotografij, ki jih je napravil Viljem (Wilhelm) Werner, po letu 1889 gozdarski
mojster in upravitelj gozdarskega urada gospostva Fala.
Po sočasnih opisih je bila osrednja stavba steklarne v celoti zidana in krita deloma z (brunšviško) votlo opeko, deloma s strešno opeko. Dolga je (bila) okoli
42 m, široka in visoka pa po 23 m. Tam sta bili dve ločeni talilni peči s po osmimi delavnicami, kjer sta lahko pri vsaki delala dva oblikovalca stekla s skupino
pomočnikov. Vsaka delavnica je imela dve hladilni peči (ohlajevalnici), dva talilna lonca za barvno steklo in dve pepelarni (topilnici za pepeliko). Na severni
strani steklarne so bili upravna hiša,110 skladišče in zavijalnica stekla, nad katero
so bila stanovanja steklarjev in zavijalcev stekla. Zahodno od te stavbe sta bila
delavnica negorljive opeke in vodni vir, ki je naselbino oskrboval z vodo v vseh
letnih časih. Na južni strani sta bila skladišče za surovine in izba za pripravo
steklene mase.111
Drugo upodobitev steklarske naselbine je izdelal mariborski slikar Eduard Lind.
Natančen opis stavb in oseb z oljne slike nam podaja Franc Minařik, ki se naslanja na izjave Vivatove vnukinje Eme Tribnik, ki je v naselbini odraščala.112 Število
stavb se je v primerjavi s starejšo grafiko povečalo, istočasno je naraslo število
zaposlenih (leta 1857 na 252).113
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StLA, LT III, Bd. 28, EZ 1058, pag. 125. Grof Zabeo je na mesto direktorja steklarne s 1. januarjem 1876
postavil češkega steklarskega specialista Jožefa Minařika (1912–1846), ki je delo opravljal do njenega
zaprtja. Po njenem zaprtju je delal v različnih steklarnah na današnjem Hrvaškem, v Sloveniji, Avstriji,
Nemčiji in na Češkem, kjer je tudi umrl (Varl, Pohorsko steklo, str. 52–54 in 63; Leskovec, Iz zgodovine
nekmetijskih panog, str. 262).
Allgemeiner historisch-statistich-topographischer Fabriks-Bilder-Atlas, Graz 1842.
Direktorjeva oziroma gospodarjeva hiša je bila v celoti zidana in krita iz opeke, v merah okoli 19 x 12
m. Podkletena je bila po vsej dolžini. V pritličju so bili predsoba, kuhinja, velika obokana jedilnica,
soba z omarami ali kabinet in dve dnevni sobi. V nadstropju so bili predsoba in štiri dnevne sobe. Na
podstrešju je bilo mogoče skladiščiti žito (Vivat, Der Glasmeister, str. 9).
Varl, Pohorsko steklo, str. 55. Po Puffu so se konec leta 1838 zaključevala še dela v stavbi z novimi tolkači
(za drobljenje kremena) in stavbi za steklobrusce (Puff, Die Eröffnung der neuen Glasfabrik, str. 10).
Minařikovo interpretacijo stavb potrjujejo načrti steklarske naselbine iz let 1878 in 1892, ki so jih izdelali zaradi ovrednotenja stavb. Hrani jih PAM (SI_PAM, fond Gospoščina Fala, karton 72).
Varl, Pohorsko steklo, str. 55.
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Eduard Lind: C.-kr. privil. steklarna Benediktov dol, po letu 1841
(vir: Pokrajinski muzej Maribor, inv. št. N 1116)

Benedikt Vivat je v steklarnah Benediktov dol in Langersvald zaposloval številne steklarske strokovnjake, ki so po potrebi delali v eni ali drugi steklarni. Sredi
19. stoletja sta obe njegovi steklarni zaposlovali dva uradnika, 242 delavcev in 51
otrok, mlajših od 14 let. Vrednost izdelanih steklenih izdelkov je okoli tega časa
letno znašala preko 50.000 gld. V začetku šestdesetih let 19. stoletja so v obeh
steklarnah izdelovali barvno steklo, steklo za steklenice, navadno in belo brušeno
steklo, kristalno, pihano in stiskano steklo. V Langersvaldu so izdelovali še steklo
za šipe.114 Priznanja na razstavah in pohvale v (strokovnem) tisku so ime steklarne
ponesle daleč v svet. Najbolj kakovostni izdelki steklarn(e) Benedikta Vivata, pa
tudi drugih pohorskih steklarn, spadajo v skupino brušenega stekla.115
Na stara leta, od leta 1864, je začel Benedikt krčiti stroške; tega leta je tudi opustil steklarno Langersvald. Mnogi delavci so se tedaj iz opuščenega obrata preselili v njegov preostali obrat, steklarno Benediktov dol. Po letu 1865 so se začeli
nabirati dolgovi. Ob njegovi smrti (1867) je bilo Vivatovo premoženje ocenjeno
na 82.000 gld, obveznosti (pasiva) pa so znašali 50.995 gld. Leta 1868 je bila steklarna ocenjena na 40.000 gld. Po očetovi smrti jo je prevzel Edvard (*1826).116
Ni se še uspel prav posvetiti sanaciji dolgov, ko je leta 1872 že umrl. Njegova
114
115
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Varl, Pohorsko steklo, str. 56; Minařik, Pohorske steklarne, str. 50 in 224; Puff, Maribor, str. 117.
Varl, Pohorsko steklo, str. 144–145. Steklarni Benedikta Vivata sta sredi 19. stoletja letno izdelali okoli
165.000 kosov luksuznega brušenega kristalnega stekla, kar je pomenilo okoli 13 % letne proizvodnje
(Minařik, Pohorske steklarne, str. 53).
NŠAM, Vitanje, RMK 1802–1827, str. 194.
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vdova Marija, roj. Gomilšek (Gomilschegg, tudi Gamilscheg[g]),117 je nato steklarno leta 1873 dala na dražbo, kjer je s svojo ponudbo uspel falski lastnik baron
Kettenburg.118 15. junija 1875 je baron gospostvo Fala skupaj s steklarno prodal
Giovanniju in Karolini Zabeo.119 Zakonca Zabeo sta s 1. januarjem 1876 steklarno ločila od uprave falskega gospostva.120 Steklarna je delovala do 7. maja 1892.
Tedaj sta zakonca Zabeo dala posest v 15-letni zakup (do 30. junija 1907) Vinzenzu
Woschnaggu, lastniku ruške tovarne vžigalic.121 Grofov sin Alfons je po preteku
zakupa z Woschnaggovim sinom Maxom sklenil novo zakupno pogodbo, tedaj za
obdobje 10 let (do 30. septembra 1918).122

2.2 Zapuščina pohorskih glažut oziroma steklarn
Čeprav je bilo delo steklarjev privlačno in razmeroma dobro plačano, jim ga
ljudje niso zavidali, saj so bili delovniki dolgi, delo (tudi izmensko, da se ni ustavljalo peči), ki je svojim zaposlenim vidno krajšalo življenje, pa zelo naporno.
Drobilci kremenjaka, talivci, steklobrusci in steklorezci so najbolj trpeli, saj so pri
delu vdihovali kremenčev prah in z obolelimi pljuči umirali zaradi tuberkuloze in
silikoze. Mnogi drugi so bili izpostavljeni hudi vročini, medtem ko je ob rokovanju
s talino stekla pogosto prihajalo do slabitve vida. Povprečna starost (brez umrlih
otrok) v steklarni Gornji Limbuš je po izračunih Minařika znašala zgolj 35 let.123
Poleg do danes ohranjenega (in čislanega) pohorskega stekla – najti ga
je mogoče v številnih zasebnih in muzejskih zbirkah po vsem svetu – se je
zapuščina pohorskih steklarn ohranila tudi v obliki legend, povesti. Največ jih je
verjetno nastalo med drvarji in govorijo o pripetljajih na skrivnostnih hribovskih
samotah. Steklarna Gornji Limbuš je mdr. poznana po imenu »medvedja glažuta«
117
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Marija, s polnim imenom Marija Katarina Johana, je prihajala iz Maribora. Njen oče je bil odvetnik
Anton Gomilšek, ki je bil za kratek čas (1849–1850) tudi mariborski župan (Vivat, Der Glasmeister,
str. 16; https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Gamilschegg). Poroka med Edvardom in Marijo se
je odvila pred letom 1857, saj se je 10. oktobra tega leta rodila najstarejša od njunih desetih
potomcev, hči Ema (s polnim imenom Ema Ana Terezija Agnes), pozneje poročena Tribnik, ki je
na stara leta pomagala Francu Minařiku s svojimi spomini odgrniti tančice z opuščene steklarske
naselbine Benediktov dol (NŠAM, Ruše, RMK 1840–1863, str. 276).
Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 264–265.
StLA, LT III, Bd. 28, EZ 1058, pag. 117.
Za leto 1876 je znan podatek, da je steklarna prodala za 59.451 gld stekla. Čisti dobiček je tega leta znašal 6.020 gld. Dodati je potrebno, da so naročniki račune navadno plačali šele po treh ali štirih mesecih.
Od leta 1879 se je cena stekla zaradi manjšega povpraševanja nižala, veliko odprtih računov je ostalo
neplačanih. Leta 1872 je namreč nastopila svetovna monetarna kriza, ki je do leta 1881 povzročila splošen padec cen v Avstro-Ogrski monarhiji za najmanj 30 %, ponekod do 40 %. Cene osnovnih potrebščin,
npr. za steklarne nujno potrebnega lesa, so tedaj rasle. V desetletju 1881–1891 so tako v steklarni letno
izdelali med 39.000 in 45.000 kop steklenine in je letno prodali med okoli 47.000 in 51.000 gld. Čisti
dobiček je kljub veliki produkciji upadal (Minařik, Pohorske steklarne, str. 244, 251 in 253).
O ruški tovarni vžigalic gl. opombo 57.
Varl, Pohorsko steklo, str. 54–55; Minařik, Pohorske steklarne, str. 236 in 244.
Minařik, Pohorske steklarne, str. 141–142.
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(Bärenhütte), ker je nekoč njenima lovcu in steklarju uspelo z golimi rokami
pobiti medveda, ki ju je napadel. Morda je podobna zgodba povezana z glažuto
pod Klopnim vrhom, poznano tudi kot »volčja glažuta« (Wolfahütte). S steklarne
Gornji Limbuš pod Arehom je tudi pripovedka o zavetniku Arehu (Henriku) in
krošnjarju s steklom. Neki krošnjar je svojo krošnjo s steklom med sejmom pri
Arehovi cerkvi spravil na varno kar v cerkev in se odpravil na pot. Med potjo je
za njim večkrat pridirjal vitez na konju. Ko je krošnjar končno spoznal, da je šlo
za svetega Areha, ki stoji v cerkvi, je krošnjo hitro umaknil iz cerkve.124 Bečan
povzema še pravljico o steklarju, ki mu je graščak naročil, naj njegovi nevesti
za poroko izdela šopek rdečih vrtnic iz stekla, ki tako ne bi nikoli ovenele. Ker
steklar barvnega stekla ni znal izdelati, ga je graščak z družino vred izgnal iz
glažute. Steklar je svoje znanje izpopolnjeval v tujini in se nato vrnil z naročilom
ter lestencem, ki ga je dal v zahvalo za srečno vrnitev obesiti v cerkev sv. Treh
kraljev na Pohorju.125

3 Zaključek
Na ozemlju vzhodnega Pohorja na desnem bregu Drave med Lovrencem in
Mariborom so se od nekmetijskih panog nekako od druge polovice 18. stoletja
dalje v večji meri razvijali rudarstvo, fužinarstvo, železarstvo, kovaška industrija
in še posebej steklarstvo. Prvi zanesljivi podatki o kovaštvu na Ruškem so
dokumentirani v terezijanskem katastru (1749), kjer se v napovedi dohodkov
gospostva Fala omenjajo tri večje kovačije ob Lobnici: ena malo višje in dve
blizu izliva Lobnice v Dravo. Od teh je bila ena od kovačij blizu izliva Lobnice na
začetku 19. stoletja opuščena, medtem ko sta se ostali dve pozneje močno razširili.
Smolniška kovačnica za orodje in veliko okovje, soseda od opuščene, je bila od
leta 1855 na seznamu večjih železarskih podjetij na Štajerskem, iz kovačije višje
ob Lobnici pa je pozneje zrasla tovarna (Hmezad) Jeklo. Prvi premog so na ruškem
Pohorju kopali takoj po letu 1766, ko so v Habsburški monarhiji začeli spodbujati
njegovo uporabo. V Bistrici ob Dravi je ob močni konkurenci iz bližnjega Maribora
nekaj časa obratovala tovarna kavnih nadomestkov Romana Pachnerja, na t. i.
Aplenčevem zemljišču ob spodnji Lobnici pa v letih 1836–1867 papirnica in
pozneje tovarna vžigalic.
Najpomembnejša nekmetijska panoga na Ruškem v obravnavanem obdobju
je bilo steklarstvo. Ustanovitelji prvih pohorskih glažut so v naše kraje prišli iz
današnje Češke in nemških dežel. V drugi polovici 18. in nekako do tridesetih
let 19. stoletja so na tem delu Pohorja delovale manjše, preproste steklarske
delavnice ali glažute, od tedaj naprej pa večje, deloma industrializirane steklarne.
Razvoj glažutarstva oziroma steklarstva je omogočila pokrajina, bogata z gozdom
in kremenčevim peskom. V 19. stoletju so štajerske steklarne močno dvignile
124
125

Prav tam, str. 136.
Bečan, Steklarstvo na Pohorju, str. 31.
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kakovost svojih izdelkov. Počasi so jih preselili v doline in jih ločili od lastnikov
gozdov, njihovo vodenje pa so prevzemali steklarski mojstri. Nove impulze je tem
krajem dala izgradnja železniškega omrežja. Najprej je bila do leta 1857 zgrajena
Južna železnica, ki je povezala mesti Dunaj in Trst, do leta 1864 pa je bila speljana
še proga Koroške železnice med Mariborom in Beljakom. Steklarstvo na Pohorju
je bilo zaradi višje cene lesa in močnejše konkurence na trgu od konca 19. stoletja
v zatonu. Prehod v 20. stoletje je preživela le peščica steklarn, kjer so kurili peči s
cenejšim premogom ali plinom. Leta 1909 so opustili zadnjo pohorsko steklarno
v Josipdolu. Čeprav je od tedaj minilo že dobro stoletje, je zapuščina pohorskih
steklarn živa še danes – ohranila se je v podobi ruševin, legend, povesti in – seveda
– steklenih izdelkov, ki so našli mesto v številnih zasebnih in muzejskih zbirkah
po vsem svetu.

4 Viri in literatura
4.1 Viri
Nadškofijski arhiv Maribor (= NŠAM):
- matične knjige župnij Lovrenc na Pohorju, Ruše, Vitanje in mariborskih Sv.
Marije in Sv. Janeza Krstnika.

Pokrajinski arhiv Maribor (= PAM):
- SI_PAM/1851 Gospoščina Fala (1482–1943), karton 72, načrti steklarske naselbine Benediktov dol iz let 1878 in 1892.

Pokrajinski muzej Maribor:
- inv. št. N 1116, Eduard Lind: Steklarna Benediktov dol (slika).

Steiermärkisches Landesarchiv, Graz (= StLA):
- Landtafel (= LT) III, Band (= Bd.) 28 (1052–1076), Einlagezahl (= EZ) 1058,
Herrschaft Faal.
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Allgemeiner historisch-statistich-topographischer Fabriks-Bilder-Atlas der
österreichischen Monarchie, oder Authentische Beschreibung und getreue
Abbildung der vorzüglichsten Fabriken und Gewerkschaften in den österreichischen Provinzen … (za založbo in izdajo Carl von Frankenstein). Graz: 1842.
Bečan, Rok: Steklarstvo na Pohorju. Karl-Franzens-Universität Graz,
Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte. Referat z januarja 2006.
Bučar, Mihael in Jan, Darja: Železna cesta: katalog Muzeja Južne železnice
Šentjur. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2016.
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Gregor Antoličič1

PRVA SVETOVNA VOJNA IN NAŠI KRAJI
Uvod

P

rva svetovna vojna je od svojega izbruha naprej v svoj uničujoči vrtinec potegnila tudi celotno slovensko prebivalstvo.2 Mobilizacija v avstro-ogrsko vojsko, ki je bila razglašena že pred samo vojno napovedjo Kraljevini Srbiji, je
za mnoge slovenske fante pomenila odhod na fronto, kjer jih je čakala negotova
prihodnost, hkrati pa so tudi za tiste, ki so ostali doma, napočili novi časi. Strah,
žalost, predvsem pa pomanjkanje so za mnoge postali stalnica. Ob vsem tem je
slovenski prostor v vojni zajelo še dodatno preganjanje slovenske inteligence nemudoma po izbruhu vojne, predvsem na Spodnjem Štajerskem. Novo dinamiko je
v naš prostor vnesel vstop Kraljevine Italije v vojno, ki je slovenske kraje spremenil
v zaledje fronte, to pa je za običajnega smrtnika pomenilo strog vojaški in politični
nadzor, omejitev svobode govora in gibanja ter druge ukrepe, s katerimi je država
želela zagotoviti red in mir v zaledju. Vojaški organ, ki naj bi vse to zagotavljal,
je postalo poveljstvo jugozahodne fronte, ki je bilo v času trajanja vojne nekoliko
manj kot dve leti nastanjeno prav v Mariboru. V pričujočem članku sta tako predstavljena utrip tedanjega časa in kratka zgodovina poveljstva jugozahodne fronte.

Vojna ne prizanese nikomur
Naj na začetku osrednjega dela članka na kratko pojasnimo naslov pričujočega sestavka. Pod besedno zvezo »naši kraji« je mišljena predvsem zgodovina
Maribora, ruške »periferije«, ki je v času prve svetovne vojne v vojaškem smislu,
predvsem zaradi prisotnosti poveljstva jugozahodne fronte, zasedel izredno pomembno mesto v strukturi avstro-ogrske vojske.
Usodni streli v Sarajevu so bili, gledano z avstro-ogrske strani, končni impulz za
izbruh dolgo pričakovane vojne. Mnogi zgodovinarji, med njimi tudi Christopher
Clark v svoji knjižni uspešnici Mesečniki,3 tako evropske velesile, predvsem pa
njihove voditelje na začetku 20. stoletja predstavljajo kot sanjače, ki so v mednarodnih odnosih želeli bodisi izboljšati ali pa utrditi položaj svojih držav, ob tem pa kot
mesečniki zatavali v vojno. S kontekstom opisa Evrope na predvečer prve svetovne vojne se izjemno lepo sklada tudi naslov knjige Philippa Bloma Der taumelnde
Kontinent4 (Opotekajoča se celina). Evropa se je namreč na prehodu iz 19. v 20. stoletje opotekala med različnimi političnimi ambicijami posameznih držav, hkrati pa
1
2
3
4

dr. Gregor Antoličič, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
Ta članek je nastal v okviru raziskav pri projektu Begunci – nikoli dokončana zgodba, J6-8249.
Christopher Clark, Mesečniki, kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno (Ljubljana, 2016).
Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent. Europa 1900–1914 (München, 2014).
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so življenje ljudi pretresali novi izumi, politični nazori, umetnostni tokovi itd. Tudi
tedanja domovina Slovencev, Avstro-Ogrska, v tem pogledu ni izstopala. Starodavna
monarhija je tako pričetek novega stoletja dočakala kot relativno razvita industrijska
država, čeprav so med posameznimi pokrajinami vladale precejšnje razlike, hkrati
pa so jo pretresala tudi notranja nesoglasja med posameznimi narodi. Slovenci so
predvsem na območju Spodnje Štajerske doživljali pritiske dela nemško govoreče
skupnosti, ki je želela ohraniti svoj nadrejeni položaj, Slovenci pa so si na drugi strani od druge polovice 19. stoletja naprej prizadevali za večjo enakopravnost, ki ni
bila ambiciozna izmišljotina, ampak jo je zagotavljala tedanja zakonodaja; torej so
zahtevali tisto, kar jim je pripadalo po zakonu. Toda tako kot velja za sedanje čase,
je tudi tedaj med teorijo in prakso pogosto obstajala velika vrzel.5
Medtem ko je Avstro-Ogrska v zadnjem obdobju njenega obstoja na eni strani doživljala razvoj, podoben drugim evropskim državam, se je država na notranjepolitičnem
področju soočala z mnogimi težavami. Kakšna pa je bila situacija na zunanjepolitičnem področju? Avstro-Ogrska je v drugi polovici 19. stoletja, predvsem konec 50. in
60. let, izgubila vpliv na območju severne Italije ter nemško govorečega prostora. V
vojnah proti nastajajoči združeni Italiji in Nemčiji je avstro-ogrska vojska doživela
hude poraze, ki so zaznamovali tudi Franca Jožefa. Slednji je tako konec 50. let sprejel odločitev, da sam svojih enot ne bo več vodil v boj.6 V prihodnjih vojaških spopadih je nato cesar strateška vprašanja vodenja vojne preložil v roke svojih generalov,
ki pa se v mnogih primerih niso odrezali nič bolje od Franca Jožefa. Zaradi izgube
vpliva znotraj dveh vplivnih področij, torej severne Italije in nemško govorečega prostora, je monarhija svoj zunanjepolitični fokus usmerila na področje Balkana. Leta
1878 je od tedanjih evropskih velesil dobila dovoljenje, da lahko okupira Bosno in
Hercegovino, leta 1908 pa je sledila aneksija obeh nekdanjih osmanskih provinc. S
širjenjem svojega vpliva proti Balkanu pa je monarhija slej ko prej morala trčiti ob
interese Kraljevine Srbije in njene pravoslavne zaveznice Rusije. Zapletena struktura
zavezništev je nato omogočila, da konflikta na Balkanu ni bilo mogoče omejiti zgolj
na lokalno vojno, ampak se je praktično čez noč vojaški spopad med dvema državama prelevil v svetovno vojno.7 Toda ob nasprotujočih si interesih na Balkanu je
imela Avstro-Ogrska velik konfliktni potencial tudi na svoji jugozahodni meji. Na tej
podlagi je bila vojna, predvsem zaradi križanja interesov na Jadranu, mogoč scenarij
tudi v odnosih med Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo. Vprašanja vojne in miru so
5

6
7

Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji. Dunajski državni zbor in
Slovenci (1848–1918) (Ljubljana, 2006), str. 234–235; Več o nacionalnih nesoglasjih na področju
Spodnje Štajerske beri v: Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: politična orientacija Nemcev na Spodnjem
Štajerskem 1861–1914 (Maribor, 1997); Harald Happner (ur.), Slowenen und Deutsche im gemeinsamen
Raum (München, 2002); Martin Moll, Kein Burgfrieden, der deutsch-slowenische Nationalitätenkonflikt
in der Steiermark 1900–1918 (Innsbruck-Wien-Bozen, 2007); Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev
za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–1918 (Ljubljana, 1971).
Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana, 1990), str. 209 (dalje: Bled, Franc Jožef).
Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parlamentarna
politika v habsburški monarhiji 1897 – 1914 (Celje, 2001), str. 7–9.
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na dnevni red prišla predvsem v obdobju po letu 1906, ko je Conrad von Hötzendorf
postal novi načelnik avstro-ogrskega generalštaba. V prihodnjih letih je Conrad poskušal vsako mednarodno krizo izkoristiti za preventivno vojno bodisi proti Kraljevini
Srbiji bodisi Kraljevini Italiji. S svojimi zahtevami je v letu 1913 šel celo tako daleč,
da je vojno zahteval kar 25-krat. Ambicije načelnika generalštaba je do svoje smrti
poskušal zatreti predvsem prestolonaslednik Franc Ferdinand, ki se je bal vojne, v
kateri bi bila monarhija prisiljena k bojevanju na več frontah hkrati. Conradove zahteve po vojni, ki ji je v tedanjih okoliščinah nasprotoval tudi cesar Franc Jožef, so v
letu 1911 pripeljale celo do njegovega odhoda z mesta poveljnika generalštaba. Toda
balkanske vojne in negotov položaj so Conrada ponovno postavile na položaj načelnika generalštaba.8 Zadnja ovira pri njegovih ambicijah za vojno je bila odpravljena
28. junija 1914; streli v Sarajevu in smrt prestolonaslednika Franca Ferdinanda ter
njegove soproge Zofije Hohenberške so v očeh avstro-ogrske vojne stranke namreč
iz vojne igre izvzele enega glavnih nasprotnikov vojne, hkrati pa znotraj cesarske hiše
in države, zaradi napada na enega njenih najvišjih predstavnikov, ponudile končno
možnost za vojaški spopad.9
Atentatu v Sarajevu je sledil »vroč« julij 1914, v katerem je prišlo do tako imenovane julijske krize. V njej so se na eni strani vojne stranke pripravljale na izbruh vojne, na drugi strani pa je diplomacija poskušala najti miroljubno pot iz krize. Toda za
razliko od nekaterih kriz iz začetka 20. stoletja se je tokrat diplomacija morala ukloniti
vojnim ambicijam mnogih generalov, pa tudi politikov. Tako je npr. Avstro-Ogrska,
zatem ko ji je Nemčija dala proste roke pri postopanju glede Kraljevine Srbije, že v
začetku julija sprejela odločitev za vojno. Pri tem pa je avstro-ogrski politični vrh
računal predvsem na lokalno vojno na Balkanu. Tako je v očeh Avstro-Ogrske nezadostnemu srbskemu odgovoru na ultimat 28. julija 1914 sledila vojna napoved, ki je
dramatično spremenila nadaljnjo zgodovino človeštva. Čeprav so nekateri še konec
julija verjeli, da bo vojno mogoče omejiti na spopad med Avstro-Ogrsko in Kraljevino
Srbijo, je v začetku avgusta gorela že cela Evropa in zaradi kolonialnih imperijev
evropskih velesil tudi cel svet.10
Tedanje slovensko časopisje je od atentata v Sarajevu naprej na eni strani intenzivno poročalo o dogajanju v Sarajevu in odnosih med velesilami, hkrati pa z antisrbsko propagando in širjenjem patriotskega duha izpostavljalo tradicionalno slovensko
zvestobo monarhu in monarhiji. Slednja se je odražala tudi ob mobilizaciji in odhodu
mož na fronto, ko so slavnostno okrašeni vlaki in igranje godb izkazovali zvestobo
cesarju, ki je tudi slovenske fante pozval v boj proti svojim sovražnikom.11
8
9
10
11

John W. Mason, The Dissolution of the Austro-Hungarian Empire 1867–1918 (London-New York,
1985), str. 65; Bled, Franc Jožef, str. 552–560.
Več o atentatu v Sarajevu beri v: Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih
interpretacij sarajevskega atentata (Ljubljana, 2014).
Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918
(Wien-Köln-Weimar, 2013), str. 93–120.
Bojan Himmelreich, Vsakdanje življenje v Celju v obdobju prve svetovne vojne, Studia Historica
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Zastava že razvita je,
Morilna cev nabita je,
Nabrušen bridki meč!
Zdaj puško v dlan in meč ob stran,
Napočil je krvavi dan,
Ura! v boj besneč!
Naš boj je svet in svet naš roj,
Saj kliče nas v hrabri boj
Naš Bog, naš car, naš dom!
Brez straha in trepeta smo.
Ura! med bojni grom!
Še en pozdrav, ti dragi dom,
Poprej ko gremo v bojni grom,
Med bitve hrum in šum!
Še en pozdrav vam, dragi vi,
Spomin na vas podžiga kri.
Povzdiga nam pogum.
Kot orel čuva dom in rod,
Tako svoj rod in dom nezgod
Braniti hčemo mi!
Kot iz oblakov blisk in tresk
Orjaške hraste stere v pesk,
Sovrage stremo mi!
Naprej tedaj, junaški roj,
Za dom, za drage v hrabri boj
Tja sred sovražnih čet!
Med nami vsak je cel junak,
Naj pade tretji, drugi vsak,
Da bo le dom otet!12
Kranjski deželni glavar Ivan Šusteršič je Ljubljano po izbruhu vojne opisal z naslednjimi besedami: »Po celi Ljubljani so se razvile velikanske avstrijsko-patriotične
demonstracije, iz vseh krogov prebivalstva, ne glede na politično naziranje.«13 Na čelu
teh demonstracij je tedaj korakal Josip vitez Pogačnik, ki je nato nagovoril kranjskega

12
13

Slovenica, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 470–471, 473–475.
Slovenec, 1. avgust 1914, št. 173.
Ivan Šušteršič, Moj odgovor (Ljubljana, 1922), str. 108.
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deželnega predsednika barona Teodorja Schwarza in mu slovesno zagotovil, da bodo
vsi slovenski rezervisti z navdušenjem izpolnili svojo dolžnost do cesarja Franca
Jožefa.14 Toda javno izraženemu patriotskemu duhu lahko v primerjavo postavimo
nekatere privatne zapise tedanjih mobilizirancev.15 Tako je npr. Ivan Vomer, učitelj iz
Maribora, mobilizacijo in izbruh vojne opis tako: »Dne 26. julija 1913 sva se z Anko
poročila. Dne 20. 7. 1914 se nama je rodila hčerkica Ankica. Za 26. 7. smo imeli za
krst vse pripravljeno. A tisto nedeljo zgodaj zjutraj je bila razglašena mobilizacija.
Tudi mene je zajel vpoklic. Veselje se je spremenilo v obilno žalost. V ponedeljek 27.
7. sem se že peljal v Celje k 87. infanterijskem polku. Pri tem polku sem že leta 1912
in 1913 v jeseni v počitnicah bil po 28 dni na vojaških rekrutnih vajah in to namesto
enoletnega šolanja za rezervnega oficirja. Po enem mesecu so nas vojno opremljene
poslali v Vipavo in čez nekaj tednov v Galicijo na fronto proti Rusom. Bili smo 4 učitelji skupaj v fronti. Zaobljubili smo si, da od nas ne bo noben streljal na Slovana Rusa
za nemško Avstrijo.«16 Vsaj pri razumevanju zadnje povedi citata moramo upoštevati
dejstvo, da je Vomer spomine napisal po koncu prve svetovne vojne in je verjetno zaradi
tega v njih vključil proslovanska stališča. Težko bi si namreč predstavljali, da bi se v
Galiciji lahko izognil streljanju na nasprotnika, saj bi bil verjetno obsojen kot dezerter.
Hkrati bi Vomerjeve besede, če bi bile zapisane v času vojne in prišle v javnost, zanj
lahko imele katastrofalne posledice. V času vojne sta namreč veljali stroga cenzura in
vojna zakonodaja, ki bi pisca takšnih besed hitro obsodila veleizdaje. Kljub temu pa
Vomerjeve besede dobro prikazujejo, kako so bili mobiliziranci odtrgani iz kroga njihovih družin in dotedanjega življenja.
Od izbruha vojne naprej je tako veliko oz. vedno večje breme doživljalo tudi civilno
prebivalstvo. Zaradi odhoda mož so bile nosilke tega bremena v veliki meri ženske,
ki jih je doletela naloga oskrbe družin in iskanja možnosti za preživetje. Čeprav je država ob izbruhu vojne za vse svojce v vojsko mobiliziranih, ki so imeli nizke prihodke, zagotovila finančno pomoč, je bila slednja, glede na naraščanje cen in relativno
obsežne družine, pogosto premajhna. Glede omejitev, ki jih je dajala zakonodaja, je
namreč družina, ne glede na število članov, kot državno pomoč lahko dobila približno
4 krone dnevno. Hkrati so veliko breme, v začetku vojne predvsem v psihičnem smislu, doživljali tudi otroci. Slednji so se tako morali poslavljati od očetov in starejših
bratov, hkrati pa je vojska za potrebe nastanitve vojakov, predvsem v času mobilizacije, začasno zasedla tudi nekatera šolska poslopja.17 Šole, prostor učenja, so se tako v
mnogih primerih spremenile v začasne vojašnice. Tako je npr. poslopje osnovne šole
v Radvanju (danes Osnovna šola Ludvika Pliberška) v letu 1914 služilo za nastanitev
vojakov. V šolski kroniki piše, da je šolsko poslopje »s kratkimi prekinitvami služilo
14
15
16

17

Prav tam.
Igor Grdina, »Slovenci v vrtincu velike vojne«, v: Velika vojna in Slovenci, Peter Vodopivec in
Katja Kleindienst (ur.) (Ljubljana, 2005), str. 41.
Pokrajinski arhiv Maribor, fond Ivan Vomer (1889–1961), SI_PAM/1671, življenjepis; Gregor
Antoličič, Bog ohrani, Bog obvari Nam Cesarja, Avstrijo! Izbruh prve svetovne vojne v habsburški monarhiji, Studia Historica Slovenica, letnik 15 (2015), št. 2, str. 275.
Petra Svoljšak in Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna (Ljubljana, 2018),
str. 317–335.
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nastanitvi vojaštva vse od mobilizacije; pouk se je v šoli lahko odvijal le 11 tednov.
Po hitri izpraznitvi prostorov so se vselili prvi vojaki že 1. avgusta, bili so II. oddelek
topništva, regimenta štev. 3. Prostor pred cerkvijo je bil parkirišče, gasilski dom je bil
skladišče, kuhali so v poljski kuhinji; vsepovsod je vladalo navdušenje.«18 V naslednjih
mesecih in letih se je situacija za mnoge otroke drastično poslabšala. Veliko jih je trpelo
zaradi smrti očetov, vedno večje pomanjkanje in lakota pa je oblasti prisilila v ustanavljanje šolskih kuhinj, kjer so lačni otroci dobili vsaj en topli obrok dnevno.19 Z vedno
večjim pomanjkanjem surovin pa je država med šolarji spodbujala tudi zbiranje kovin
in drugih materialov. Na ta način je želela vsaj delno izboljšati svoj položaj, po drugi
strani pa je zbiranje surovin med otroki pogosto vzbujalo tekmovalnost in igrivost, v
smislu: komu bo uspelo zbrati več surovin. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je mnogo otrok, ki so doživeli prvo svetovno vojno in pomanjkanje, v času druge svetovne
vojne predstavljalo glavne protagoniste vojaškega dogajanja.
V negotove čase, ko je bilo v začetku leta 1915 že popolnoma jasno, da vojne ne bo
hitro konec, je nato maja 1915 posegel še vstop Kraljevine Italije v vojno. Slednja je
namreč kljub partnerstvu v trozvezi (zveza z Nemčijo in Avstro-Ogrsko) ob izbruhu
vojne razglasila nevtralnost in se nato v prihodnjih mesecih z obema vojskujočima
taboroma pogovarjala o vojaškem sodelovanju. Na koncu je bila ponudba antante
višja in tako je Kraljevina Italija 23. maja 1915 Avstro-Ogrski napovedala vojno. Z
italijansko vojno napovedjo pa je prišlo do realizacije načrtov, ki jih je avstro-ogrska
vojska pripravljala predvsem v začetku leta 1915. Tedaj je namreč bilo odločeno, da
bo nadvojvoda Evgen, dotedanji poveljnik avstro-ogrskih balkanskih sil, v primeru
vstopa Kraljevine Italije v vojno prevzel poveljstvo nad novoustanovljenim poveljstvom jugozahodne fronte. Naloga slednjega je bilo vodenje vojne proti Kraljevini
Italiji na celotni fronti, ki se je razprostirala od švicarsko-italijansko-avstro-ogrske
tromeje vse do izliva reke Timave v Jadransko morje.20 Za sedež poveljstva je bil določen Maribor, kamor je nadvojvoda Evgen prispel 27. maja 1915. Mesto ob Dravi,
ki je s svojimi vojašnicami že na predvečer prve svetovne vojne imelo tudi vojaški
značaj, je tako maja 1915 zasedlo pomemben položaj v strukturi avstro-ogrske vojske.
Ob tem se seveda pojavi vprašanje, zakaj je bil prav Maribor kot manjše provincialno
mesto izbran za sedež poveljstva. Odgovor je relativno preprost. Glede na pričakovanja, da italijanske vojske ne bo mogoče dolgo zadrževati na mejah monarhije, je
Maribor ležal dovolj daleč od fronte, da bi poveljstvo tudi ob prodiranju italijanske
vojske lahko bilo zmožno še kar nekaj časa operativno delovati, hkrati pa je mesto z
ugodno lego ob Južni železnici tudi v strateškem smislu oskrbe poveljstva in fronte
odigralo pomembno vlogo.21 Odločitvi za namestitev poveljstva v Mariboru je botrovalo tudi dejstvo, da se je avstro-ogrska vojska odločila spopasti se z novim sovra18
19
20
21

Kronika šole v Radvanju 1873–1919, Bernard Šiško (ur.) (Maribor, 2005), str. 145.
Kronika šole v Radvanju, str. 152.
Walther Schaumann in Peter Schubert, Süd-West-Front. Österreich-Ungarn und Italien 1914–
1918 (Klosterneuburg, 1992), str. 20–24.
Gregor Antoličič, Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med prvo svetovno vojno (doktorska
disertacija) (dalje: Antoličič, Maribor in poveljstvo) (Maribor, 2018), str. 120–121.
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žnikom ob mejah monarhije. V tedanjih vojaških načrtih vojne proti Kraljevini Italiji
sta namreč obstajali dve možnosti postopanja: prva je predvidevala spopad na mejah
monarhije, druga pa zbiranje vojske v zaledju, kjer bi nato na liniji Zagreb-MariborGradec prišlo do ključnega spopada. Na koncu je vrh avstro-ogrske vojske, predvsem
pod pritiski nemškega partnerja, odločil, da bo fronta proti Kraljevini Italiji potekala
na Soči. Na tej podlagi so vojaški strategi sprejeli za slovenski narod usodno odločitev, da se nasprotnika poskuša zadržati na mejah monarhije. Takšni odločitvi je v
nadaljnjih mesecih in letih trajanja vojne sledila srdita obramba soškega bojišča do
končnega preobrata v jeseni 1917, ko je avstro-ogrsko-nemškim enotam uspel znameniti preboj pri Kobaridu, ki je pomenil konec bojev na soškem bojišču ter za več
kot leto prebivalstvo v zaledju razbremenil strahu pred italijanskim prodorom. Šele
konec vojne, poraz avstro-ogrske armade in veljavni dogovori iz londonskega memoranduma (1915) so nato italijanski vojski omogočili, da je lahko prodrla globoko
v slovenski etnični prostor.22
Poveljstvo jugozahodne fronte je bilo v Mariboru nastanjeno od maja 1915 do
marca 1916 in nato še enkrat v obdobju od marca do oktobra 1917. V tem času je
poveljstvo v mestu zasedlo večje število javnih zgradb, hkrati pa je bil precejšnji del
osebja poveljstva nastanjen po domovih Mariborčank in Mariborčanov. Tako so bili
uslužbenci poveljstva nameščeni na več kot 20 različnih ulicah po mestu. Za sedež
poveljstva in bivališče nadvojvode Evgena je bila izbrana Scherbaumova vila, v
kateri se danes nahaja Muzej narodne osvoboditve Maribor, ob sedežu poveljstva
pa je bil precejšnji del vojaškega uradniškega aparata nastanjen v prostorih današnje
Prve gimnazije Maribor (tedaj nemška realka). V času obeh nastanitev poveljstva v
mestu je slednje v povprečju zaposlovalo okrog 300 oseb, med katerimi je ožji štab
poveljstva, torej višji častniki, obsegal okrog 85 oseb, znotraj poveljstva pa je bilo
po podatkih za leto 1917 zaposlenih tudi 56 žensk. Ob poslopju mariborske realke
je poveljstvo, predvsem za potrebe prehranjevanja višjih častnikov, od Pivovarne
Götz vzelo v najem veliko dvorano (današnja Unionska dvorana). Po tedaj veljavni
zakonodaji je poveljstvo za uporabo vseh poslopji lastnikom plačevalo odškodnino, ki pa je bila glede na vojno stanje relativno nizka. S sedežem poveljstva jugozahodne fronte je Maribor v času prve svetovne vojne zasedel izjemno pomembno mesto v avstro-ogrski vojski in državni politični oblasti. Poveljstvo je namreč
zaradi obsežnih pooblastil, ki jih je nadvojvoda Evgen prejel konec maja 1915,
na območju zaledja fronte, s tem pa večjega dela slovenskega etničnega ozemlja,
izvajalo ob vojaških tudi izjemno obsežna politična pooblastila.23 Cesarski ukaz iz
dne 23. maja 1915 je namreč določal: »Vrhovnemu poveljniku za vojne operacije
zoper Italijo določenih delov oborožene moči se daje oblast, v pokneženi grofiji tirolski, deželi predarelski, vojvodini salzburški, štajerski, koroški in kranjski,
22

23

Antoličič, Maribor in poveljstvo, str. 84–85, 89–90; Österreich-Ungarns letzter Krieg, Band 2 (Wien,
1931), str. 410–411; Matjaž Bizjak, Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra
1918, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLIII (2003), št. 1, str. 33–34.
Antoličič, Maribor in poveljstvo, str. 124–127, 166, 173, 270.
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pokneženi grofiji istrski ter v neposrednjem državnem mestu tržaškem z okolico v
varstvo vojaških interesov v obsegu politične uprave, v mejah uradnega področja,
ki gre političnemu deželnemu glavarju, izdajati ukaze, dajati povelja, in dati tiste,
ki jih veže dolžnost, prisiliti, da se ravnajo po njih. Vrhovni poveljnik mora, če se
posluži te oblasti, zaukaze, ki jih je ukrenil, nemudoma naznaniti političnemu deželnemu glavarju. Politični deželni glavar, njim podrejena politična in policijska
oblastva ter občinski predstojniki so dolžni take ukaze in taka povelja vrhovnega
poveljnika natančno izpolnjevati in izvrševati.«24 Na podlagi teh določil je poveljstvo ob vojaških zadevah v zaledju fronte skrbelo še za ohranjanje reda in miru.25

Nadvojvoda Evgen (označen s številko 1) kot poveljnik jugozahodne fronte pred
Scherbaumovo vilo v Mariboru. S številko 3 je označen general Karl von Bellmond, s številko 2
pa tedanji avstro-ogrski vojni minister Alexander von Krobatin (vir: Karnisch-Julische Kriegszeitung,
22. april 1916, str. 13)

24

25

Cesarski ukaz z dne 23. maja 1915 l. o izročitvi oblasti politične uprave, Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, letnik 1915, zaporedna številka 133, str. 221, dostopno na: Österreichische Nationalbibliothek, ALEX, Historische Rechts- und Gesetzestexte Online,
Reichgesetzblatt Slowenisch (http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rsl&datum=1915&page=277&size=45), pridobljeno: 16. 8. 2018.
Antoličič, Maribor in poveljstvo, str. 151.
~ 45 ~

Gregor Antoličič / Prva svetovna vojna in naši kraji

Ob svojih političnih pristojnostih je poveljstvo v vojaškem smislu predstavljalo vmesno strukturo med armado na bojišču in vrhovnim vojaškim poveljstvom.
Kot takšno je skrbelo za organizacijo oskrbe bojišča, mnogokrat pa je prevzemalo
tudi vodilno vlogo pri pripravi in organizaciji večjih vojaških akcij. Začetek konca
obstoja poveljstva jugozahodne fronte je v novembru 1916 nakazovala menjava
na prestolu in nato preboj v 12. soški bitki. Konec leta 1917 je namreč cesar Karel
nadvojvodo Evgena obvestil, da bo razpustil poveljstvo jugozahodne fronte. Do
uradne ukinitve poveljstva je nato prišlo 11. januarja 1918. Tedaj je pristojnosti
poveljstva oz. njegove naloge prevzelo Poveljstvo armadne skupine Boroević
(Heeresgruppenkommando Boroević).26

Sklep
Prisotnost poveljstva jugozahodne fronte v Mariboru je v času prve svetovne
vojne ob vseh tegobah, s katerimi se je srečevalo civilno prebivalstvo AvstroOgrske, mestu dalo še dodatno dinamiko in hkrati povzročilo, da je Maribor tik
pred njenim razpadom dosegel najvišji politični in vojaški položaj v celotnem obdobju obstoja obdonavske monarhije. Vojna in prisotnost poveljstva v mestu ob
Dravi pa sta vplivali tudi na širšo okolico Maribora. Tako so vojni ujetniki npr.
pomagali pri gradnji hidroelektrarne Fala in na ta način do tedaj nepoznani vidik
vojnega ujetništva prinesli tudi v manjše slovenske kraje.
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Lilijana Urlep1

CERKEV IN CIVILNO PREBIVALSTVO V
VOJNIH RAZMERAH IN NA PRELOMU:
PRELOMNI DOGODKI V OČEH
LAVANTINSKE ŠKOFIJE, RUŠANOV IN
OKOLICE
1 Uvod

28.

»Odprl se je Martov tempelj
in ni ga človeka,
ki bi ga zmogel znova zapreti,
dasi dan za dnevom miljone src
pošilja srčne molitve h kralju nebes in zemlje,
naj On napravi mir in zapre Martov tempelj
in konča vojsko.«2

junija 1914 je Gavrilo Princip v Sarajevu sprožil usodne strele, ki niso
zadeli samo avstro-ogrskega prestolonaslednika nadvojvodo Franca
Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo, kneginjo Hohenberško, ampak so
tudi odločujoče preoblikovali podobo Evrope in sveta. Mesec dni po atentatu se je
začela prva svetovna vojna, ki je zaznamovala življenje številnih ljudi ter za vedno
spremenila tok evropske in svetovne zgodovine.
Čeprav boji, z izjemo goriške fronte, niso potekali na naših tleh, je posledice
vojne čutilo tako civilno prebivalstvo, ki je živelo v zaledju, kot Cerkev, ki se je
morala soočiti s spremenjenimi gospodarskimi, socialnimi, družbenimi in nravstvenimi razmerami.
Vojna je prinesla mobilizacijo, ki so jo najprej občutili vpoklicani vojaki, za njimi pa njihovi svojci in vsi sodržavljani. Ker je bila Avstro-Ogrska v številnih pogledih slabo pripravljena na vojno, se je hitro začelo kazati pomanjkanje osnovnih
dobrin, čemur se je država poskušala zoperstaviti z obveznimi oddajami, zbiralnimi
akcijami, tiskanjem denarja in izdajanjem vojnih posojil. Z udeležbo pri zbiralnih
akcijah, vpisovanjem vojnih posojil in dobrodelno dejavnostjo naj bi civilno prebivalstvo v zaledju pomagalo vojakom na fronti in tako posredno pripomoglo k
1
2

Lilijana Urlep, mag., zgodovinarka-arhivistka, Nadškofijski arhiv Maribor, zgodovinski oddelek.
Besede Josipa Mihaliča, župnika v Sveti Barbari v Slovenskih goricah, na pastoralni konferenci leta 1915
(NŠAM, Pastoralne konference, šk. 12, Pastoralno vprašanje za leto 1915).
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zmagi ali ugodnemu razpletu vojne. Iz vseh strani so se vrstili pozivi k domoljubju,
ki naj bi tako vojaštvo kot civilno prebivalstvo spodbudili k zvestobi monarhiji in
zvestemu izpolnjevanju stanovskih dolžnosti. Na drugi strani pa so bili ob začetku
vojne številni Slovenci, predvsem na Štajerskem in Koroškem, žrtve političnega
preganjanja. Takšna usoda je doletela tudi ruškega kaplana Janeza Ilca in nekatere
druge ruške domoljube.
Bolj kot se je vojna vlekla še v drugo, tretje in četrto leto, tem bolj je naraščalo
tudi število mobiliziranih, ranjenih, ujetih, pogrešanih in padlih vojakov. Ker za
oskrbo ranjencev predvojne bolnišnične kapacitete niso zadostovale, je morala
oblast vzpostaviti nove rezervne bolnišnice, ki so pogostokrat našle svoje mesto
pri cerkvenih in šolskih ustanovah. V mnogih krajih in župnijah je bilo – vsaj začasno – nastanjeno vojaštvo, ki je čakalo na odhod na fronto. Med majem 1915 in
pomladjo 1916 je imel v Mariboru glavni stan nadvojvoda Evgen, poveljnik jugozahodne fronte. Del vojnega vsakdana so bili tudi begunci in vojni ujetniki. Prvi
begunci so prišli iz Galicije, po vstopu Italije v vojno so sledili begunci iz Goriške,
ob koncu vojne iz Koroške. Vojni ujetniki so tvorili pomemben del delovne sile,
saj je te zaradi vpoklica pogosto primanjkovalo.
Vojna je vplivala tudi na versko življenje in moralne navade prebivalstva.
Na začetku je vojna – vsaj po mnenju večine duhovnikov – precej pozitivno
vplivala na versko in moralno življenje. Začetek vojne in mobilizacija naj bi
pripomogla k poglobitvi verskega življenja, ki se je kazala tako pri vojakih
kot civilnem prebivalstvu. Zelo se je okrepil občutek solidarnosti. Ljudje so
darovali številne maše za padle vojake in srečno vrnitev vpoklicanih družinskih
članov. V Mariboru naj bi pri Sv. Magdaleni zgradili spominsko cerkev, vendar
do realizacije načrta ni prišlo. Kljub začetnemu optimizmu so se pozneje začele
kazati negativne plati vojne, predvsem pijančevanje, nemoralno obnašanje, črni
trg, dezerterstvo itn.
Leto 1918 je prineslo številne preobrate: konec vojne, ustanovitev Države SHS
in pozneje Kraljevine SHS. Za zgodovino Maribora in okolice pa so imele še poseben pomen akcije generala Maistra in boji za severno mejo.

2 Usodni 28. junij in začetek vojne
2.1 Stališče cerkve in duhovščine
Usodni streli v Sarajevu so na naših tleh zelo hitro odmevali. O dogodku so
izčrpno poročali številni slovenski časopisi, ki so napad ostro obsojali in izražali
sožalje ostarelemu cesarju Francu Jožefu. Veliko so poročali tudi o razpoloženju
med prebivalstvom; povsod sta prevladovala nepopisna žalost in ogorčenje nad
strašnim dejanjem.
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Usodni dogodek je pretresel tudi lavantinsko oz. danes mariborsko škofijo na
čelu s škofom Mihaelom Napotnikom (1889–1922), ki je 1. julija izdal posebno
pastirsko pismo, v katerem je atentat ostro obsodil:
»V nedeljo dne 28. junija 1914 je grozno hudobno dejanje pripravilo našega ljubljenega cesarja, najvišjo cesarsko rodovino in vso cesarstvo v največjo žalost: Po
zlobni morilčevi roki sta umrla Njih ces. Visokost nadvojvoda-prestolonaslednik
Franc Ferdinand in njegova preblaga soproga svetla vojvodinja Zofija Hohenberg.«3
Napotnik je ob tej priliki duhovščino in škofljane pozval, naj 13. julija po
vseh župnijskih cerkvah obhajajo slovesne maše zadušnice in zvonijo visokima
pokojnikoma.4
O atentatu, njegovih odmevih med ljudstvom ter dogodkih, ki so sledili, so poročali mnogi duhovniki, ki so poudarjali predvsem žalost in ogorčenje nad ubojem,
ki sta se kazala med ljudmi.
Tako je frančiškanski pater Kalist Heric, župnik pri Sv. Mariji v Mariboru, opisal vsesplošno žalost, ki je prevevala njegove župljane:
»Pretresljivi dogodek 28/6 1914 se je bliskovito naglo razširil po vsej Avstriji:
Nadvojvoda prestolonaslednik Franc Ferdinand in Zofija kneginja Hohenberg
umorjena. Po jutranji pridigi na praznik sv. apostolov Petra in Pavla se je molilo
za dušni blagor preblagih in preljubljenih mrtvecev; ljudje s solznimi očmi, ihte,
in komaj odgovarjajo. – Večna luč naj njima sveti!
Nekaj dni po tem so prepevali cerkveni zvonovi pretužno žalostinko nad tem, ko
smo ogledovali potrtega srca dvorni vlak, ki je našo nado in dragocene zemeljske
ostanke prepeljal k zadnjemu počitku v tiho kapelico ob Donavi.
In kaka nepričakovana posledica … Dne 28/7 1914 napoved vojske.«5
Ljudi je po atentatu prevevalo nekakšno pravično ogorčenje nad storilcem oz.
storilci podlega dejanja, kar je ubesedil Bartolomej Frangež, župnik pri Sv. Marjeti
ob Pesnici, ki je krivdo za atentat pripisal Srbiji, Rusiji, Angliji in Franciji skupaj:
»Srbija, najeti agent Rusije, Anglije, Francije, je v svojem starem srdu do
naše ljube Avstrije izvršila na nečloveški način dano ji nalogo. Z bombami, revolverji je oborožila morilce in jih poslala na avstrijska tla, kjer so nam umorili nadepolnega prestolonaslednika nadvojvodo Franca Ferdinanda in njegovo
blago soprogo Zofijo. V globoki žalosti so zastokali vsi avstrijski narodi in v
nestrpnem pričakovanju zrli na cesarski Dunaj, zrli na sivolasega, miroljubnega
vladarja, jubilarja.«6
3
4
5
6

Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo, 1914, št. VI, str. 110.
Prav tam.
NŠAM, Pastoralne konference, šk. 12, Pastoralno vprašanje za leto 1915 (dalje: Pastoralno vprašanje za
leto 1915), Dekanija XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Marija.
Prav tam, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Marjeta ob Pesnici.
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Ob poznejši vojni napovedi in začetku vojne so med ljudmi prevladovala predvsem domoljubna čustva. Občutki domoljubja, zvestobe cesarju in monarhiji, sloge
itn. so se zelo izrazito kazali tudi pri lavantinski duhovščini in vernikih. Stanje je
zelo slikovito opisal Anton Kocbek, župnik pri Sv. Križu nad Mariborom:
»Ako so sovražniki starodavne in častitljive Avstrije menili, da bodo ob svojem
podlem splošnem naskoku na isto njene narode našli razdvojene in razcepljene
ter da jim bo tako zrelo jabolko brez vsega truda v krilo padlo, tedaj so se v svojih domnevanjih pač temeljito vračunili. V tistih usodnih, resnih in zgodovinskih
dneh po 28. juniju 1914, v katerih je gledal ves svet na avstrijsko monarhijo in
na njene narode, v tistih časih, ko so proglasili sovražniki našo državo za grob, v
katerem ni življenja in iz katerega ni vstajenja, v časih, ko so naši sovražniki vrgli
kocke, da bi vadljali za našo suknjo, v teh časih se je naenkrat stresla Evropa in
vsa začudena videla, da je grob prazen in da stoji na njem velikan. In ta velikan je
avstrijska monarhija.
Eno samo mogočno čustvo je prevevalo tedaj srca vseh Avstrijcev: Avstrija se
je našla. Našla se je ob nevarnosti v ljubezni in edinosti. Pozabljeni so prepiri in
mogočen, ognjen plamen spaja od početka vojne srca vseh narodov in slojev, plamen iskrenosti in ljubavi, vneme za čast in moč skupne domovine.

»Edinost Avstriji je vez,
Edinost Avstriji je jez,
Edino gremo za njo v boj,
O Avstrija, Ti dom si moj!‘«7
Podobne občutke je v posebnem pastirskem pismu duhovščini in ljudstvu ob
začetku vojne opisal tudi škof Napotnik:
»Vse to je pripomoglo, da sta se takoj ob priobčenju cesarskega razglasa pokazali
med narodi navdušenost in požrtvovalnost, ki presegata najdrznejša pričakovanja.
Zdaj mislijo vsi državljani mogočnega cesarstva isto, čutijo isto, spoznavajo, da
so udje velike enote, staročastite Habsburške države. Zdaj so vsa politiška in narodnostna nasprotja poravnana. Zdaj oživlja in prešinja vse stranske avstrijsko-ogrske velevlasti čustvo požrtvovalne ljubezni do očetovskega vladarja, do prekrasne
domovine. Kakor je donelo že po deloma zaukazani mobilizaciji tja po vseh kronovinah, tako buči zdaj po splošnem vpoklicanju vsega vojaštva tem mogočneje:

Vse za vero, dom, cesarja,
za cesarja blago, kri!«8
Poleg domoljubja oz. ljubezni do cesarja in domovine se je kazala tudi potreba
po osmišljenju ali upravičenju vojne. Vojna, v katero se je zapletla Avstro-Ogrska,
7
8

Prav tam, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Križ nad Mariborom.
Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo, 1914, št. X, str. 144.
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je bila pravična oz. obrambna vojna. Ne cesar in ne država si vojne nista želela,
ampak jima je bila vsiljena s strani sovražnikov. Tako škof Napotnik:
»Pri visoki plemenitosti in mnogokrat izkušeni miroljubnosti našega presvetlega
cesarja –jubilarja je namreč državljanom jasno, da je napovedna vojska potrebna
in pravična vojska. Naš ljubljeni oče niso želeli vojske. Boj jim je bil vsiljen. Z
vzgledno potrpežljivostjo so prenašali najhujše skrunitve mednarodnega prava,
dokler je bilo še kaj upanja, da se bo zavratni sovražnik dal po mirnem potu pogajanj privesti do spoznanja svoje krivice. Šele ko so ostali vsi poizkusi mirnega
sporazumljenja brezuspešni, tedaj se je nasprotniku napovedala vojna, da bi on
bil prisiljen spoštovati meje pravice, ne pa, da bi se pridobile nove dežele, ne, da
bi se ustreglo neobrzdani častihlepnosti.«9
Še ostrejši je bil pesniški župnik Bartolomej Frangež, ki je goreče obsodil Srbijo,
ki ni hotela miru, in pohvalil avstrijske narode, ki so se podali v boj za pravično
stvar:
»Presvitli vladar je v teh prežalostnih dneh poizkusil z ljubeznijo, želeč sebi in
svojim narodom ohraniti mir; toda Srbija ni hotela miru, zato ni ugodila avstrijskim pravičnim zahtevam, ni hotela slišati o zadostenju. Ljubljeni vladar se je
vsled tega obrnil do svojih mu vdanih narodov in jih opozoril na krvavo daritev,
ki naj jo doprinesejo za vero in dom. Razjarjena volja avstrijskih narodov, do srca
zadeta ljubezen do vladarja in domovine je klicala može in mladeniče v boj zoper
sovražne sile.«10
Kljub začetnemu navdušenju so se dokaj hitro začeli kazati prvi znaki dvoma in
pomisleki o ugodnem izidu vojne, k čemur sta pripomogla predvsem pomanjkanje
in vse večje število vpoklicanih, ranjenih in padlih vojakov. Župnik pri Sv. Barbari
v Koreni je že leta 1915 previdno zapisal: »Kakor stoji stvar danes, lahko upamo
na vesela poročila o dobrem napredovanju naše hrabre armade, a tudi neprijetno
razočaranje še žalibog vedno ni izključeno.«11
Bojazen in negotovost glede konca vojne je občutil tudi Pavel Holcman, kaplan
pri Sv. Magdaleni v Mariboru, ki se je sredi vojne vihre, leta 1916, spraševal o
izidu vojne in usodi države: »Kaj bo z našo bodočnostjo? Kdaj bo konec vojske?
Kakšen bo izid? Kaj bo z nami? Kakšen bo zemljevid evropski in izvenevropski?
Kako bo z Avstrijo? Ta in še mnoga druga tem podobna vprašanja so zdaj vsem
na jeziku, ali če ne na jeziku, vsaj v duši. Gotovih, določenih odgovorov na vsa ta
vprašanja danes še nitko ne more dati. Konca vojske še nikjer ni videti; dokler ni
konca, tudi z gotovostjo govoriti ne moremo.«12
Na kocki torej ni bil samo konec vojne, ampak tudi že usoda monarhije.
9
10
11
12

Prav tam.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Marjeta ob Pesnici.
Prav tam, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Barbara v Slovenskih goricah.
NŠAM, Pastoralne konference, šk. 13, Pastoralno vprašanje za leto 1916 (dalje: Pastoralno vprašanje za
leto 1916).
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2.2 Začetek vojne in preganjanje slovencev
Ob začetku vojne so številni Slovenci, predvsem intelektualci in duhovniki, postali žrtve političnega preganjanja, ki se je še posebej izrazito kazalo na Štajerskem
in nekoliko manj na Koroškem. Obtoženi so se lahko bali konfinacije, internacije,
preiskovalnega zapora oz. ječe, vpoklica v vojsko, kazenskih premestitev ter upokojitev, izključitve iz izobraževalnih in podobnih ustanov itn. Oblast je obtoženim
očitala predvsem srbofilstvo, rusofilstvo, narodno mišljenje, vohunjenje, verbalne
delikte, pri katerih je bilo v ospredju predvsem žaljenje cesarja in članov cesarske
hiše, spodbujanje k uporu itn. S temi ukrepi je hotela oblast ne samo obračunati z
nasprotniki vojne in države, ampak tudi onemogočiti Slovence kot politični narod
in pretrgati njihove povezave z drugimi jugoslovanskimi narodi.13
Tako je bilo ob začetku vojne poleg mnogih laikov aretiranih približno 20 duhovnikov lavantinske škofije, ki so jim poleg političnih zločinov pripisovali tudi
nekatera druga zla dejanja, mdr. zastrupljanje vodnjakov.14 Večino duhovnikov so
aretirali avgusta in jih odpeljali v Gradec, kjer so nekaj mesecev prebili v vojaškem preiskovalnem zaporu, nato pa so jih brez kakršnih koli obtožb izpustili na
svobodo. Duhovniki lavantinske škofije, ki jih je doletela ta preizkušnja, so bili:
• Ivan Bosina, kaplan, Sladka Gora;
• Andrej Bračič, župnik, Limbuš;
• Jožef Čižek, dekan, Jarenina;
• Janez Ilc, kaplan, Ruše;
• Vid Janžekovič, župnik, Svečina;
• Marko Krajnc, kaplan, Ribnica;
• Anton Lajnšic, župnik, Sv. Martin pri Vurberku;
• Vinko Lorenčič, župnik, Sv. Ožbalt ob Dravi;
• Martin Medved, župnik, Laporje;
• Franc Muršič, župnik, Fram;
• Jožef Ozmec, župnik, sv. Lovrenc na Dravskem polju;
• Franc Polak, kaplan, Hoče;
• Rafael Potrč, kaplan, Sv. Trojica v Halozah;
• Anton Ravšl, župnik, Cirkovce;
• Ivan Razbornik, kaplan, Jarenina;
• Franc Šegula, kaplan, Maribor – Sv. Magdalena;
• Franc Škof, kaplan, Kamnica;
• Miroslav Volčič, župnik, Kamnica;
• Evald Vračko, župnik, Št. Ilj v Slovenskih goricah;
• Peter Žirovnik, kaplan, Sv. Vid pri Ptuju.15
13
14
15

Prim.: Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo.
Za to obtožbo gl. npr.: Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Kamnica.
NŠAM, Zapuščine duhovnikov, Golec, Januš, šk. 1, str. 622–623; Škofijska pisarna, F 113 – vojne zadeve,
šk. 2, 3; Duhovniki za rešetkami.
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Podobna usoda je doletela tudi mnoge Rušane. Ruše so namreč pred vojno slovele kot narodno zelo zavedne, pridobile so si celo vzdevek »slovenski Beograd«.16
Avstrijske oblasti so ob izbruhu vojne aretirale 20 narodnozavednih Rušanov in
Rušank s kaplanom Ilcem na čelu in jih odpeljale v graške zapore. Z zaporniki niso
ne na poti in ne v zaporih nič kaj prijetno ravnali, prizanašali niso niti ženskam.
Oblasti so jim očitale srbofilstvo, za povod pa jim je služil sokolski izlet v Ruše, ki
je potekal na dan atentata, 28. junija 1914. Oblasti je motilo, da organizatorji, potem
ko so izvedeli novico o atentatu, izleta niso prekinili. Večina Rušanov se je čez nekaj mesecev, ne da bi jih doletele kakršne koli obtožbe ali obsodbe, vrnila domov.17

3 Potek in posledice vojne
3.1 Vojaki
Ob mobilizaciji so bili vpoklicani številni slovenski vojaki, ki so se večinoma
bojevali z rusko armado v Galiciji. S srbsko vojsko se je bojevalo le malo vojakov,
z vstopom Italije v vojno leta 1915 pa so bili številni slovenski fantje in možje
premeščeni na goriško fronto.
Prvi vojaki so bili vpoklicani 27. julija 1914. V vojno so odšli prepričani, da
se čez nekaj mesecev zmagoslavno vrnejo domov,18 kakor je mdr. zapisal župnik
pri Sv. Križu nad Mariborom. Žal se napovedi in želje o hitrem koncu vojne niso
uresničile, prvim vojakom so sledili vedno novi in novi rekruti, žal pa so vpoklicu
precej hitro začela slediti prva obvestila o padlih, ranjenih in pogrešanih vojakih.
Tako je bilo do sredine leta 1915 iz ruške župnije, ki je leta 1914 štela okoli
2470 župljanov,19 vpoklicanih okoli 300 mož in fantov. Usoda mnogih je ostala
neznana, sokrajane pa je pretresla usoda Jožefa Pečovnika, mladega gospodarja
na Smolniku, ki se je kot ranjenec vrnil iz vojne in doma za posledicami umrl.20
Podobno je bilo tudi v Limbušu, kjer je bilo med 1960 župljani21 vpoklicanih
okoli 200 vojakov,22 in v Sv. Lovrencu. V Lovrencu je živeli 3400 duš,23 od katerih
jih je do srede leta 1915 na bojno polje odšlo okoli 700.24
Med boji so številni vojaki utrpeli razne rane in poškodbe, kosile so najrazličnejše bolezni. Pri Sv. Barbari oz. Koreni je bilo med 200 vpoklicanimi vojaki ranjenih kar polovica, mnogi večkrat.25
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NŠAM, Zapuščine duhovnikov, Golec, Januš, šk. 1, str. 626.
Prav tam; NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, Ruše. Prim.: !!!
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Križ nad Mariborom.
Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1914, str. 120.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XIX – Maribor – desni breg, Ruše.
Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1914, str. 120.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XIX – Maribor – desni breg, Limbuš.
Personalstand des Fürstbistums Lavant in Steiermark für das Jahr 1914, str. 120.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XIX – Maribor – desni breg, Sv. Lovrenc na Pohorju.
Prav tam, Dekanija XV – Maribor – levi breg, Sv. Barbara v Slovenskih goricah.
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Do konca vojne so se te številke še precej povečale, natančne številke in podatki pa še danes niso čisto znani. Stanje na bojišču so spremljali dušni pastirji, ki
so z zaskrbljenostjo bdeli nad svojimi ovčicami in njihovo usodo ter mnogokrat v
imenu svojih župljanov poizvedovali za pogrešanimi svojci.

Slika 1: Statistika vpoklicanih, ranjenih, ujetih, umrlih, padlih in pogrešanih vojakov za
župnijo Kamnica (NŠAM, Pastoralne konference, šk. 12, Pastoralno vprašanje za leto 1915,
Dekanija XV – Maribor – levi breg, Kamnica)

Med vojno so ljudje še posebej cenili pomen pošte. Čeprav pošta ni zmeraj redno in natančno prihajala in so bila sporočila cenzurirana, je bila edina vez, ki je
povezovala družine, prihod pisma ali sporočila pa je lahko pomenil veliko srečo
ali nesrečo:
»Kolik strah in upanje navdaja žene in otroke vpoklicanih, o tem se lahko prepriča vsak, kdor se poda ob urah, ko prihajajo pisma, na pošto. Cele trume otročičev pridejo dan za dnem povpraševat o pismih od svojcev, a navadno zastonj, in to
je žalosten dokaz, da bo ob koncu vojne marsikatera žena spoznala, da je že dalje
časa vdova, in otročički bodo videli, da so sirote – brez očeta.«26

26

Prav tam.
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3.2 Položaj cerkve in vpliv na pastoralno delovanje
Čeprav spopadov na ozemlju lavantinske škofije ni bilo, se je škofija vendarle
morala soočati s spremenjenimi socialnimi, gospodarskimi in družbenimi razmerami, ki so s seboj prinašale nova pastoralna vprašanja in izzive.
Lavantinska duhovščina se je posvečala pastoralni oskrbi svojih župljanov, soočali
pa so se tudi z oskrbo vojaštva, ki je bilo nastanjeno v zaledju ali se je pomikalo na
fronto. Mnogi duhovniki so bili kot vojaški kurati vpoklicani v vojaško službo, kjer
so morali skrbeti za duhovno in pastoralno oskrbo vpoklicanih vojakov. Kurati so
maševali, podeljevali zakramente, skrbeli za bolne in ranjence ter mnogokrat delovali
kot posredniki pri vojaških in civilnih oblasteh. Med duhovniki iz ruške ali mariborske okolice sta bila v vojaško službo vpoklicana npr. Anton Jehart, rojen v Lovrencu
na Pohorju, ki je služil na balkanskem bojišču, in Jože Kuk, ki je služboval po taboriščih in bolnišnicah v zaledju. Duhovniki so se srečevali tudi z duhovniki, redovniki
in redovnicami, ki so se kot begunci zatekli na naša tla. Že kmalu po začetku vojne
so prišli duhovniki begunci iz Galicije, po letu 1915 in še posebej 1917 so sledili še
goriški oz. primorski duhovniki, za vsemi temi pa je po koncu vojne prišlo še nekaj
beguncev iz Koroške. Prišleki so se posvečali predvsem delu s svojimi sonarodnjaki.
Tako je eden izmed upokojenih duhovnikov krakovske škofije, po rodu Poljak, ki
je skupaj z begunci prišel iz Galicije, redno spovedoval v frančiškanski cerkvi, kjer so
Poljaki občasno obhajali bogoslužje v poljskem jeziku.27 V frančiškanskem samostanu
je bilo poskrbljeno tudi za duhovno oskrbo goriških beguncev, tudi tistih, ki so govorili
italijansko. Zanje so skrbeli bratje frančiškani, ki so pribežali iz goriških samostanov.28
Nekateri duhovniki iz poljskih škofij so zatočišče našli v različnih župnijah in
zasebnih bivališčih. Konec leta 1914 se je npr. v graščini Slivnica pri Mariboru
zadrževal Dominik Chwojka, duhovnik iz Lvova oz. Lemberga na Poljskem, ki je
bil takrat pod rusko okupacijo.29
Duhovniki lavantinske škofije so prihajali v stik tudi s pripadniki drugih veroizpovedi, predvsem vojnimi ujetniki. Stiki so bili načeloma zelo redki, saj naj bi
ujetniki imeli zagotovljeno duhovno oskrbo s strani svojih kuratov. Domači rimskokatoliški duhovniki so vskočili samo ob odsotnosti tujih kuratov, kar je še posebej
veljalo za pripadnike Grške katoliške cerkve. Nekaj vojnih ujetnikov, med katerimi so prevladovali pravoslavni, je našlo svoje poslednje bivališče na rimskokatoliških župnijskih pokopališčih, npr. v Rušah, Sv. Lovrencu in Puščavi.30 Občasno
so se vojni ujetniki udeležili tudi rimskokatoliškega bogoslužja. Tako so se ruski
ujetniki npr. občasno udeležili svete maše v smolniški kapelici.31
27
28
29
30
31

Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Marija.
Prav tam.
NŠAM, Škofijska pisarna, 6482/1914.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112 – razno, šk. 16.
NŠAM, Župnijski fondi, Ruše, Intencijska knjiga podružnične cerkve sv. Marije 1861–1932/4, šk. 51.
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3.3 Vpliv na versko življenje
Po mnenju mnogih duhovnikov je vojna na začetku precej pozitivno vplivala
na versko življenje. Vernost ljudi, tako osebna kot obredna, se je povečala in poglobila, ljudje so se zatekali k molitvi in radi prejemali zakramente. Poglobljeno
versko življenje se je kazalo tako pri vojakih kot pri civilnem prebivalstvu. Večina
vojakov, tudi tistih, ki pred vojno niso kazali nobene posebne pobožnosti, se je
pred odhodom na bojišče udeležila maše in prejela zakramente. Mnogi vojaki so
to prakso nadaljevali tudi po prihodu na fronto, kjer je marsikateri vojak ponovno našel vero in Boga. Podobno je veljalo za prebivalstvo v zaledju, ki je veliko
molilo ter se udeleževalo mašnih in drugih pobožnosti. Število mašnih namenov
se je povečalo, ljudje so radi molili in darovali svete maše za srečno vrnitev ali
srečno zadnjo uro vojakov na bojišču. Po župnijah so potekale številne molitve,
pobožnosti in procesije za mir. Mnogo ljudi je med vojno romalo k Marijini cerkvi
v Puščavo, da bi tam molili za mir in ugoden razplet vojne. Kadar se ljudje zaradi
dela niso mogli udeleževati maš in molitve, so pošiljali otroke ali najstarejše. Tako
pri vojaštvu kot pri civilnem prebivalstvu se je kazala velika vdanost v božjo voljo,
verska brezbrižnost je izginjala. Vojna se je kazala kot velik in uspešen misijon.32

32

Pastoralno vprašanje za leto 1915.
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Poročilo o vplivu vojne na versko življenje v Rušah (Pastoralno vprašanje za leto 1915,
Dekanija D XIX – Maribor – desni breg, Ruše)

Vendar vse ni bilo tako rožnato. Duhovniki so opozarjali na nevarnost verske
brezbrižnosti in celo nevere, ki se je zaradi naporov vojaške službe in sobivanja s
pripadniki drugih veroizpovedi kazala predvsem pri vojakih na fronti. Leta 1916
je Pavel Holcman zapisal:
»Nevera in verski indiferentizem sedaj lepo napredujeta. Vojaki živijo v razmerah, ki zatemnijo nežnost in lepoto verskih resnic. Nove zapovedi, novo življenje,
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boj za življenje in smrt, ničnost življenja, strahoviti napori, nečloveške muke, grozepolni prizori v boju, brezskrbnost in uživanje v zaledju, slab zgled sužnjev pijanosti, nečistosti, zapravljanja, nezmernosti, zavesti, da ima mogoče le malo časa
uživati ta svet, vse to in še sto drugih vpliva na vojakovo dušo. Vojak – katoličan
se bojuje ramo ob rami s protestantom, judom, mohamedanom, pravoslavnim, z
vernimi in nevernimi tovariši, ž njimi prenaša križe in težave, ž njimi se veseli v
trenutkih odpočitka; ali pa je ujet v tuji drugoverni državi in ima gotovo priliko
videti bogoslužje dotičnih vernikov. Ali ni mogoče, da se prikrade dvom v njegovo
srce, verski dvom, da nazadnje smatra vse vere jednako dobre ali jednako slabe, da
sčasoma izgubi vero? Saj je to deloma že posledica nepopolnega verskega poduka
in tega nevednega življenja.«33

3.4 Vpliv na moralno življenje
Podobno kot pri verskem življenju je vojna na začetku zelo pozitivno vplivala
na moralo, pozneje pa so na dan prišle še druge plati.
Glede na poročila duhovnikov so ljudje ob začetku vojne kazali predvsem skromnost, resnost, zatajevanje, poslušnost, spoštovanje do starejših in nadrejenih itn.,
medtem ko sta se sebičnost in samoljubje umaknila občutku za skupnost, požrtvovalnosti in ljubezni do bližnjega. Ljubezen do bližnjega se je izražala v medsebojni pomoči, ljubezni do domovine in vladarja ter pripravljenosti za pomoč. Ljudje
so zelo radi dajali različne prispevke v korist vojske, Rdečega križa, vdov in sirot
padlih vojakov itn.34
Po drugi strani pa je bilo videti tudi nezmernost, nečistovanje, pijančevanje,
nepokorščino itn. Vse to se je kazalo tako pri mladini in ženah, ki so ostale doma,
kot pri vojakih na fronti.
Na težavo je leta 1916 opozoril Pavel Holcman:
»Čut za pobožnost, za praznovanje nedelje, za stanovsko čistost, za resnico,
za pravico, za čast bližnjega, za čast celih stanov – posebno duhovnikov, je že iz
mnogo src in mnogo hiš izginil. Včasih se še malo gane vest, pa jo taki novi pridigarji hitro potlačijo: ‚Saj to ni greh! Zdaj je vojska.‘ Po tovarnah, po gostilnah,
po železnicah, po barakah, po cestah in celo po kmečkih hišah se vedno sliši: ‚Saj
sedaj ni nič greh! Sedaj je vojska. Sedaj je vse dovoljeno –‘ Tako se tolaži padlo
dekle, tako se izgovarja nezvesta žena, tako se krohotajo poštenemu fantu slabi
tovariši, s temi besedami se spozabi družinski oče.«35
Vojna je vplivala tudi na družinsko dinamiko, saj se je zaradi vpoklica mož in
fantov v vojsko ter njihove dolgotrajne odsotnosti spremenilo število rojstev, porok
in smrti. V mnogih krajih in župnijah je opazno upadlo število rojstev in porok, ki
33
34
35

Pastoralno vprašanje za leto 1916.
Pastoralno vprašanje za leto 1915.
Pastoralno vprašanje za leto 1916.
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se je na predvojno raven dvignilo šele po koncu vojne. Trend je med vojno opazen
tudi v Rušah.36 Zelo zanimivo je tudi vprašanje domnevnega povečanja deleža nezakonskih otrok, pri katerem je potrebna zelo previdna interpretacija.37
V mnogih župnijah so med vojno potekale številne poroke s posebnimi spregledi. Te so prihodnji zakonci morali pridobiti v primeru poroke brez treh oklicev,
poroke v postnem času ali poroke po namestniku. Vsemu naštetemu je v vojnem
času botroval bodisi ženinov vpoklic ali službovanje na fronti, zaradi česar poroka
ni mogla potekati v ustreznem času in na predpisan način.

3.5 Vpliv na gospodarstvo
Vojna in posledična mobilizacija nista ostali brez vpliva niti na gospodarsko situacijo. Zaradi vpoklica se je pojavilo pomanjkanje delovne sile, ki se je čutilo tako
v kmetijstvu kot industriji. Ker so bili vpoklicani mladi možje in fantje, ki so navadno opravljali težja fizična dela, so jih morali nadomestiti žene, otroci in starejši:
»Žalost pa vlada povsod tem bolj, ker starci, žene in otroci silno trpe od težkega
dela na polju in travnikih in v vinogradih. Ljudje se ubijajo noč in dan ter delajo kot
črna živina.«38 Veliko je bilo medsebojne sorodstvene in sosedske pomoči, tako da
delo ni ostalo neopravljeno. Pozneje so si pomagali z begunci in vojaki, ki pa niso
mogli v celoti nadomestiti odsotne delovne sile. Kmečko prebivalstvo je močno prizadela tudi rekvizicija konj in vprežne živine, ki so jih poprej uporabljali pri delu.
Že od leta 1914 naprej se je prebivalstvo soočalo z aprovizacijo in racionalizacijo oskrbe, obveznimi oddajami, številnimi omejitvami pri uporabi živil in dobrin,
črnim trgom, živilskimi nakaznicami in vsesplošnim pomanjkanjem ter draginjo.
Pomanjkanje se je najbolj čutilo v mestih, vendar tudi podeželju ni prizaneslo.
Podobno so draginjo občutili tako v mestih kot na deželi. Kmetje so lahko kmetijske pridelke sicer drago prodajali, vendar so morali po visokih cenah kupovati
vsakdanje potrebščine. Marsikomu je pri boju za vsakdanji kruh zelo pomagala
državna podpora svojcem mobiliziranih in padlih vojakov.
Zaradi vsesplošnega pomanjkanja je država propagirala in spodbujala zbiralne
oz. dobrodelne akcije, pri katerih so ljudje prek raznih humanitarnih organizacij,
predvsem Rdečega križa, zbirali najrazličnejše izdelke, surovine in proizvode, ki
jih je potrebovala vojska in so bili nujno potrebni za vsakdanje življenje civilnega
prebivalstva v zaledju. Zbiralne akcije, pri katerih so zbirali kmetijske in prehrambne izdelke ter živila, oblačila in sanitetni material, denarne prispevke, kovine itn.,
so trajale vse do konca vojne, spodbujala jih je tudi Cerkev. Kar nekaj akcij je bilo
namenjenih tudi skrbi za družinske člane ujetih in padlih vojakov.
36
37

38

Prepisi rojstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig župnije Ruše za obdobje 1914–1920.
Pri obravnavanju tematike rojstva nezakonskih otrok je treba analizirati več dejavnikov, med drugim
velikost kraja in število prebivalstva, oddaljenost od večjih mest in vojašnic, morebitno preseljevanje,
dolgotrajno zadrževanje tujih elementov, predvsem vojaštva, predvojne trende, industrializacijo itn.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Sv. Barbara v Slovenskih goricah.
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V okviru raznih zbiralnih akcij so Rušani v letu 1915 za vojsko mdr. zbirali
denarne prispevke, cigarete, jopiče, trebušne preveze, krpice, žepne robce, dokolenke, podveze, vzglavnike, marmelado, kutinov sir, malinovec, med, suho sadje,
jabolka, krompir, zimske čepice, srajce, spodnje hlače, nogavice, papirnate podloge, kovine in celo listje za čaj.39
Država je organizirala tudi zbiranje in oddajo kovin, predvsem niklja, bakra in
medenine, ki so jih potrebovali za izdelavo streliva. Oddaje kovin so bili najprej
prostovoljne, pozneje nekoliko manj. V okviru zbiranja kovin so bili odvzeti številni zvonovi in orgelske piščali, kar je vernike zelo prizadelo. Pred odvzemom so
oblasti zvonove in orgle skrbno popisale in se na podlagi poslanih podatkov odločile za odvzem zvonov in piščali, pri čemer – vsaj na začetku – niso pobrali vseh.
Odvzemu zvonov in piščali se niso izognile niti Ruše niti ostale okoliške župnije.
Po drugi strani se je država pri premagovanju finančnih in gospodarskih težav
zatekla tudi k tiskanju denarju in razpisovanju vojnih posojil. Škof Napotnik, ki
je novembra 1917 v pastirskem pismu pozival k vpisovanju 7. vojnega posojila, je
zatrjeval, da bo ugoden odziv na razpis posojila pripomogel k hitrejšemu koncu vojne in sklenitvi miru. Z vpisovanjem vojnega posojila naj bi prebivalstvo pomagalo
številnim nesrečnikom na fronti in v zaledju ter se na ta način izkazalo s krščansko
ljubeznijo do bližnjega in domoljubjem. Z vpisovanjem vojnega posojila pa naj
bi si ljudje zagotovili varno prihodnost, saj jim bo posojilo prineslo finančne koristi.40 Žal se škofove besede zaradi propada avstrijske države nikoli niso uresničile.

3.6 Begunci
Eno izmed najbolj žalostnih posledic vojne predstavljajo begunci. Med prvo
svetovno vojno so se v naše kraje že leta 1914 zatekli begunci iz Galicije, pozneje
primorski oz. goriški begunci, po koncu vojne pa še nekaj beguncev iz Koroške.
Bežalo ni samo civilno prebivalstvo, ampak tudi duhovniki.
V Maribor in okolico so že leta 1914 pribežali begunci iz Galicije, kjer so tedaj
potekali siloviti boji. Nekaj beguncev je zatočišče našlo na vurberškem gradu,41
kjer pa so živeli v veliki bedi.
Vurberški župnik je o beguncih leta 1915 zapisal:
»Na Vurberku smo imeli do zdaj že nad 650 beguncev, Poljakov, Rusov oziroma
Rusinov in Judov. Eni odidejo, drugi pridejo. Umrlo jih je do sedaj že 43. Imamo
Poljake in Rusine, ki že slovenski govore, a tudi naši ljudje poznajo že precej njihovih besed. Kar naše begunce posebno označuje, je to, da se v cerkvi prav spodobno in pobožno obnašajo. Ti ljudje kažejo neko resnobo na svetem kraju, katere
naši ljudje ne poznajo. Jaz sem jih Vurberžanom že velikokrat stavil za zgled.«42
39
40
41
42

Prav tam, Dekanija D XIX – Maribor – desni breg, Ruše.
NŠAM, Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo, št. VIII, str. 164–166.
Po koncu vojne je bil na gradu Vurberk sanatorij za pljučne bolezni, ki ga je uredil ruski Rdeči križ.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XXII – Ptuj, Vurberk.
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Njihovo trpljenje se je še bolj dotaknilo župnika pri Sv. Barbari v Slovenskih
goricah:
»Dan za dnem prihajajo izstradani reveži iz bližnje Vurberške graščine, kjer njih
je bilo in stradalo svoj čas nad 140. Sedaj njih je Bog deloma poklical k sebi, nad
40, ali so se naselili pri dobrih ljudeh, ali tudi že vrnili v nesrečno svojo domovino,
kjer njih tudi ne čaka ravno prijetno življenje.
Srce se krči človeku, ako vidi suhe, izstradane, bolehne, blede, razcapane starčke
z globoko vdrtimi očmi beračiti na skrivnem in prositi za grižljaj kruha, katerega
so svoj čas imeli dovolj v svoji domovini, a sedaj ga stradajo. In če mi svoje, dasi
ne prijetno stanje primerjamo z bridko usodo nesrečnih beguncev, se lahko prepričamo, da vse naše trpljenje in navidezno pomanjkanje ni niti senca od tega, kar
tlači in muči te reveže.«43
Begunci iz Galicije so se po preboju avstro-ogrske vojske v Galiciji in ponovni
osvojitvi Lvova sredi leta 1915 začeli vračati v svojo domovino. Po vstopu Italije
v vojno pa so začeli prihajati goriški oz. primorski begunci. Nekateri begunci so
zatočišče našli po raznih avstrijskih mestih in vaseh, še več pa je jih bilo nastanjenih po raznih taboriščih, med katerimi sta bili tudi taborišči Bruck na Litvi in
Wagna pri Lipnici. V Wagni so za otroke vsaj deloma pomagale skrbeti mariborske
šolske sestre.44 Po koncu vojne so mnogi begunci našli novo zatočišče v Strnišču.

3.7 Vojni ujetniki in vojaki v zaledju
Vsakdanjo podobo vojne so dopolnjevali vojni ujetniki in vojaštvo, ki se je zadrževalo v zaledju.
V naše kraje so najprej prišli ruski vojni ujetniki, pozneje italijanski.
Ruski ujetniki so pogosto predstavljali nadomestilo za manjkajočo delovno silo.
Delali so v kmetijstvu in industriji ter v naših krajih sodelovali pri izgradnji hidroelektrarne Fala in tovarne dušika v Rušah.45 Nameščeni so bili po različnih krajih,
tudi v Mariboru. Veliko ruskih ujetnikov je bilo nameščenih v taborišču Strnišče
pri Ptuju, kjer so si prostor delili z italijanskimi in srbskimi ujetniki.
O ruskih ujetnikih, ki so bili leta 1915 v Mariboru, je župnik pri Sv. Mariji v
Mariboru poročal:
»Ruskih ujetnikov je približno 90–100 z 18–20 pazniki … Ker so pravoslavni,
ni nobenega stika, nobenega opravka z njimi. Ljudstvo jih ceni, ker so marljivi; se
spodbuja nad njihovo pobožnostjo. Radi namreč molijo, opravljajo skupno večerno molitev in prepevajo nabožne pesmi.«46
43
44
45
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Prav tam, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Sv. Barbara v Slovenskih goricah.
Kronika materne hiše šolskih sester v Mariboru, str. 315.
Več o tem glej v prispevku Vilija Rezmana v tem zborniku.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Marija.
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Podobno so ruske ujetnike cenili tudi nekateri drugi duhovniki, ki jim je padlo
v oči njihovo zgledno obnašanje in dejstvo, da niso preklinjali:
»Tudi ruski ujetniki se v verskem oziru naravnost vzorno obnašajo. Pred delom
in po njem se križajo, pri jedi molijo in pojejo. Nekdo, ki je imel skoz več tednov
20 Rusov na delu, mi je pravil, da nikdar ni slišal koga zakleti in da so se naravnost
zgledno obnašali. Kaj si pa Rusi mislijo, ko jih stražniki preklinjajo z ‚verfluchte
Hunde‘, ne vem.«47
Seveda situacija ni bila zmeraj tako rožnata, prihajalo je tudi do pijančevanja,
izgredov in domnevnih ljubezenskih vezi.48
Med ruskimi ujetniki so bile pogoste smrtne žrtve. Mnogi med njimi so našli
svoj dom na pobreškem pokopališču v Mariboru, nekateri pa po posameznih župnijskih pokopališčih. Za njihovo poslednje slovo so največkrat poskrbeli njihovi
vojaški kurati, občasno pa so se njihovega pogreba udeležili domači rimskokatoliški duhovniki.49
Drugo plat te medalje so predstavljali domači oz. avstro-ogrski vojaki, ki so
padli v ujetništvo, največkrat rusko. Usoda ujetnikov v Rusiji je bila pogosto negotova. Njihova pisma, če so sploh prihajala, so bila redka, mnogokrat pa domači
niso bili seznanjeni z njihovo usodo. Ujetniki so se iz Rusije vračali še v dvajsetih
letih, nekateri pa so si v Rusiji oz. poznejši Sovjetski zvezi ustvarili družine in se
celo ustalili.
Pogosto so bili duhovniki tisti, ki so po uradnih poteh poizvedovali za pogrešanimi vojaki ali pa si dopisovali z vojaki v ujetništvu. Pri tem so se pogosto spraševali o njihovem verskem in moralnem življenju:
»Bog vé, kako se naši ujetniki obnašajo v verskem oziru na Ruskem. Ujetnik
Ivan Pintar iz Čistopola piše z dne 25. januarja t. l. takole: ‚Silno sem se naveličal
svojih tovarišev. Polovica jih je popolnoma brezvernih. Joj, kaki so! Prav gotovo
nisem poznal teh ljudi doslej.‘ In iz Turkestana piše jeden: ‚Molimo malo, ker nas
vse svadi.‘ Rusi mrzijo katoliško cerkev. In če vidijo naše ljudi v taki podivjanosti, ne sledi li iz tega, da jo bodo še bolj mrzeli? Mi imamo od severnih Slovanov
najlepši zgled v verskem oziru, kakšnega imajo oni od nas, mi ni znano.«50
Vojni vsakdan so dopolnjevali vojaki. Vojaštvo je bilo nastanjeno tako v
Mariboru kot manjših krajih. V Limbušu je bila leta 1915 nastanjena nadomestna
kompanija oz. četa 20. lovskega bataljona (primorsko-kranjskega), v Pekrah pa
nadomestna baterija 27. domobranskega pehotnega polka. Vojaštvo je nemalokrat zasedlo različna poslopja, pogosto šolska. Odnosi med vojaki in domačini
so bili – vsaj na začetku – korektni, vojaki so prebivalstvu pogosto pomagali pri
47
48
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Prav tam, Dekanija XXII – Ptuj, Vurberk.
Prim.: Oman, Maribor v prvi svetovni vojni, str. 30–31.
Prim.: NŠAM, Škofijska pisarna, F 112 – razno, šk. 16.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija XXII – Ptuj, Vurberk.
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delu in se zgledno obnašali.51 Pozneje je prihajalo do trenj, domačini so vojakom
nemalokrat očitali nemoralno obnašanje, razvrat in tatvine. Župnik v Kamnici je
zapisal naslednje:
»Ker je tukaj nastanjeno mnogo vojaštva (Nemcev, Slovencev, Italijanov) različnega obnašanja, se nemoralno in pohujšljivo življenje zelo širi. Še na očitnih
cestah ni varna ženska najsibo mlada ali stara. Dobro je, da vojaštvo strogo kaznuje te prestopke.«52

Versko življenje med vojno, s. d. (NŠAM, Župnijski fondi, Stari Trg pri Slovenj Gradcu, šk. 43)

3.8 Zdravstvo in vojaške bolnišnice
Ker za oskrbo ranjencev ni bilo zagotovljenih zadostnih kapacitet v obstoječih
bolnišnicah, je bilo treba vzpostaviti nove bolnišnice. V Mariboru so bile t. i. rezervne bolnišnice in podružnice Rdečega križa vzpostavljene v samostanu šolskih
sester,53 frančiškanskem samostanu, dijaškem domu, vinarski šoli, moškem učiteljišču itn. Pogosto so bila vsa sredstva in oprema zbrana z dobrodelnimi prispevki,
prostovoljno so delali tudi nekateri zdravniki:
»Za njo [bolnišnico v frančiškanskem samostanu] so podarili milosrčni Mariborčani,
kar potrebno za 25 ranjencev in 2 strežnika: postelje, rjuhe, opravo … Prvi so došli
14/10 1914; od teh so vsi že odšli in se nadomestili z drugimi. Bili so iz vseh avstrijskih pokrajin, narodnosti in veroizpovedi; med njimi dva juda, en Turk itn.«54
Bolnikom in ranjencem so posebno skrb posvečali visoki cerkveni in posvetni dostojanstveniki, mdr. člani vladarske družine, visoki uradniki in škofi, tudi Napotnik.
51
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Prav tam, Dekanija D XIX – Maribor – desni breg, Ruše.
Prav tam, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Kamnica.
Prim.: Kronika materne hiše šolskih sester v Mariboru.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Marija.
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V bolnišnicah so ranjencem poleg zdravstvene nege nudili tudi duhovno oskrbo
in zanje organizirali različne proslave in slovesnosti. V Mariboru je božično praznovanje leta 1914 potekalo takole:
»Božično drevo v župnijskih prostorih: Nekateri ga še niso nikdar videli, drugi vsaj
tako lepega nikdar. Dr. A. Rak, zdravnik v zavodu, ki brezplačno vse oskrbuje, je navdušeno v nemškem jeziku govoril o vojakih v bojnem ognju, o domovini, cesarju. P. gvardijan pa jim je v domačem jeziku označil pomen božičnega drevesa za vse kristjane.«55
Kljub trudu pa mnogim v bolnišnicah niso mogli pomagati: nekateri so umrli,
spet drugi so se domov vrnili kot bolniki in invalidi.

3.9 Šolstvo
Vojna ni prizanesla niti šolstvu. Učitelji in kateheti so bili vpoklicani v vojaško
službo, šolska poslopja so bila zasedena v korist vojaštva, otroci pa so ostajali
doma, ker so morali pomagati pri delu. Stanje je bilo marsikje zelo pereče:
»Šole ne obiskuje niti ena petina otrok. Tako n. pr. sta v IV. razredu od 92 vpisanih otrok prišla večkrat samo po dva ali trije. Blizu tako je tudi v vseh drugih
razredih, ker so otroci vsled vojske postavno oproščeni, da smejo pomagati svojim
materam pri poljedelstvu. A tudi oni, ki še sem in tja pridejo v šolo, so izdelani,
izmučeni, zaspani, tako da ni mogoče nič doseči.«56
Spremembe so se kazale tudi pri organizaciji šolskega dela. Zaradi odsotnosti
učiteljev ali zasedbe šolskih poslopij se je število učnih ur zmanjšalo, tako da je
pouk potekal samo delno, mnogokrat pa je zaradi odsotnosti učiteljev ali pomanjkanja kurjave v celoti odpadel. Leta 1915 sta bili šoli v Limbušu in Pekrah za devet
tednov zaprti, ker je vojaštvo zasedlo šolski poslopji, medtem ko je v šolskem letu
1917/1918 pouk v obeh šolah na Studencih potekal le tri dni v tednu.57
Nemalokrat so učenke in tudi učenci šivali in pletli izdelke za vojsko, predvsem
oblačila in sanitetni material, ali pa zbirali kovine.
Konec vojne je prinesel nove spremembe v šolstvu, ki so se kazale predvsem v
ukinitvi nemških šol in vzporednic.

4 Potek vojne
Kljub vojni je življenje v marsikaterem oziru teklo naprej. Temu je sledil tudi
škof Napotnik, ki je v vojnem času redno opravljal svoje pastirske dolžnosti. Birme
in vizitacije skoraj nikoli niso izostale. Pri birmah je poudarjal skromnost ter prepovedoval vsakršna praznovanja in obdarovanja, tudi otrok:
55
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Prav tam.
Pastoralno vprašanje za leto 1915, Dekanija D XV – Maribor – levi breg, Sv. Barbara v Slovenskih goricah.
NŠAM, Škofijska pisarna, D XIX – Maribor – desni breg, šk. 5 in 6, Šolska nadzorovalna poročila.
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»Samo po sebi je umevno, da bodi postrežba čisto preprosta. Vsaka šumna priprava kakor godba, razsvetljava, streljanje, stavljenje slavolokov, dreves itd. se naj
opusti. Prijazni pozdravi bodo gotovo vsakega zadovoljili.«58
Čeprav je škof Napotnik leta 1914 pozorno spremljal vse dogajanje in se nanj
tudi odzival, tega za nadaljevanje vojne in politične dogodke, ki so sledili, ne moremo trditi. Med uradnimi dokumenti ni mogoče zaslediti njegovega odziva na
preboj soške fronte, prav tako se ni odzval ob podpisovanju Majniške deklaracije, čeprav duhovnikom agitacije ni prepovedal.59 Ob pregledu arhivskega gradiva
lahko rečemo, da je na prvo mesto postavil dobrodelnost oz. krščansko ljubezen
do bližnjega, do perečih političnih dogajanj pa je bil zelo zadržan. Vseskozi je neutrudno pozival za pomoč, predvsem goriškim in pozneje koroškim beguncem.60
Bil pa je v stiku z generalom Maistrom, ki ga je povabil tudi na obisk.61

Škof Mihael Napotnik

Škofove zadržanosti in previdnosti ni delila vsa duhovščina. Mnogi duhovniki
so z velikim navdušenjem spremljali podpisovanje Majniške deklaracije in oblikovanje nove države ter pri dogajanju tudi dejavno sodelovali.
Nastanek nove države je z velikih veseljem pozdravil Evald Vračko, župnik v
Šentilju v Slovenskih goricah:
58
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NŠAM, Škofijska pisarna, F 61 – vizitacije, šk. 15, Navodilo za vizitacijo leta 1915.
Prim. Kolar, Posledice prve svetovne vojne.
Prim. npr. Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 113 – vojne zadeve.
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»Štiri leta pozneje je nemško-avstrijski poraz rodil Jugoslavijo. Nihče je ni pozdravil z večjim veseljem kot Vračko. Prevratni dnevi so prinesli ‚šentiljskemu levu‘
sijajno zadoščenje, zlasti ob velikem prazniku obmejnih Slovencev v nedeljo dne
24. novembra 1918, ko je v Št. Ilj prispelo nad 3000 obmejnih Slovencev manifestirat za novo domovino in je iz Maribora pripeljal poseben vlak številne goste. Vse
je bilo v cvetju in naših trobojnicah. Vsi nemški vojaki so izginili. Gospod Evald je
imel tedaj prvo besedo. V svojem pozdravu je poudarjal: ‚Ruski Port Artur je padel,
slovenski Port Artur še stoji in bo stal na veke!‘ Ob koncu opisa cele slovesnosti
omenja kronist: ‚Meseca avgusta 1914 je bil župnik Evald Vračko zaprt zaradi
srbofilstva, 24. novembra 1918 pa je vihrala na cerkvenem stolpu srbska zastava
in po slavnosti so se župniku poklonili srbski častniki. To je usoda zgodovine!‘«62

5 Po vojni: življenje se vrača v stare tire
Leto 1918 je prineslo konec vojne in nastanek nove države – Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev. Čeprav so nekatera vprašanja, predvsem mejna, ostala nerešena, se je življenje počasi začelo vračati v stare tire. Štiriletna vojna še ni bila
pozabljena, a se je umaknila nekoliko v ozadje. Leto 1919 je bilo v znamenju
mejnega vprašanja, bojev za severno mejo, koroških beguncev, bližnje mirovne
konference in upanja za priključitev Prekmurja. Mariborčani in okoličani so v tem
času živeli v strahu pred nemškim napadom, v mesto in okolico, tudi v Ruše, pa
je pribežalo kar nekaj beguncev iz Koroške, ki so bežali pred vojaškimi napadi ali
nacionalnim preganjanjem.63
Vojaki so se začeli vračati, med njim tudi kurat Anton Jehart, ki se je po triletnem
vojnem ujetništvu leta 1918 vrnil domov. 9. maja 1918 je prvikrat po vpoklicu v
vojsko in težkem ujetništvu daroval sveto mašo v smolniški cerkvi.64
Leta 1919 je Ruše obiskal škof Napotnik, ki je opravil birmovanje in kanonično vizitacijo. Ruški župnik Wurzer je ob vizitaciji napisal spomenico, v kateri se
je z nekaj besedami dotaknil nove tovarne, vojne pa sploh ni omenjal. Versko in
moralno stanje v župniji je ocenil kot zelo dobro:
»Moralno stanje v župniji je splošno hvalevredno. Kljub temu, da se je tukaj
pred dvema letoma postavila velika tovarna dušika, kjer je zaposlenih približno
400 delavcev in delavk, se o kakem javnem pohujšanju ne sliši ničesar. Divji zakoni ne obstajajo, istotako ni zloglasnih gostiln, kjer bi se razgrajalo in popivalo.«65
Podobno stanje se je kazalo v bližnji Puščavi, kjer je župnik Gašper Zrnko ob
vizitaciji zapisal, da vojna na versko življenje v župniji ni prehudo vplivala.66
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NŠAM, Popis cerkva, D XVIII – Jarenina, Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah, str. 26.
Kronika materne hiše šolskih sester v Mariboru, str. 423, 622 itn.; NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor
– desni breg, Ruše, str. 29.
NŠAM, Župnijski fondi, Ruše, Intencijska knjiga podružnične cerkve sv. Marije 1861–1932/4, šk. 51.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 61 – vizitacije, šk. 15, Vizitacijsko poročilo za Ruše.
Prav tam, Vizitacijsko poročilo za Puščavo.
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6 Zaključek
Po koncu prve svetovne vojne je bil politični zemljevid Evrope in sveta popolnoma spremenjen. Stari imperiji so propadli, oblikovale so se nove države, med njimi
Kraljevina SHS. Vojna je vplivala tudi na življenje malega človeka, ki se je moral
– dostikrat precej na hitro – v vojnih in povojnih razmerah soočiti s spremenjenimi gospodarskimi, socialnimi, družbenimi in političnimi razmerami. Vzkliknile
so nove ideje in ideologije, ki so – skupaj z nerešenimi problemi – pripomogle, da
se je krvavi ples 20 let pozneje ponovno začel.
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Miha Šimac1

TI VSEM ŠEPEČEŠ ISTI MOLK: VOJAŠKI
GROBOVI V RUŠAH IN OKOLICI
Ti mati tiha, zemlja črna,
pravična nizkim in visokim;
pod plaščem temnim in globokim,
v okviru cvetja ali trna −
ti vsem odpiraš isti dom.
Pa naj so v zibel jim šumeli
Karpati ali Karavanke,
pa naj kavkaške so seljanke
prepevale jim ob zibeli −
ti vsem šepečeš isti molk. /…/
Silvin Sardenko, Mati vseh mrtvih

Uvod

N

a posameznih krajevnih pokopališčih se danes tu in tam še najde osamljen in
pogosto zapuščen grob. Le malokdo še ve, da je tam našel poslednji počitek
mož, ki je bil aktivno udeležen v kolesje prve svetovne vojne. O teh grobovih v zaledju, na vaških in mestnih pokopališčih je bilo doslej le malo napisanega.
Pričujoči prispevek zato poskuša v grobem predstaviti, kako so v času vojne in
po njej skušali skrbeti za potrebno pieteto do padlih in umrlih vojakov ter vojnih
ujetnikov, ki so bili pokopani na krajevnih pokopališčih ter hkrati spodbuditi še
druge raziskovalce in ljubitelje zgodovine k načrtnemu nadaljnjemu raziskovanju
tovrstnih vprašanj.

»Mi venčamo grobe« in vojna 1914–1918
Februarja 1914 so oglasi v slovenskem časopisju vabili v kino Ideal. Na sporedu
so bile eno uro trajajoče kino predstave z naslovom S fotografičnim aparatom na
bojišču. Prikazovali so boje med Bolgari in Grki, v katerih so poleg spopadov in
naskoka kavalerije prikazovali tudi ranjence, padle in vojaška pokopališča.2 Le malokdo od obiskovalcev teh predstav je takrat slutil, da bo vse to in še več čez nekaj
mesecev videl in doživel tudi sam. Ob izbruhu prve svetovne vojne julija 1914 je
med vojaštvom cesarske armade še tlelo navdušenje in upanje, da bo vojna krat1
2

Miha Šimac, dr., asistent, Teološka fakulteta, Katedra za zgodovino cerkve in patrologijo.
Slovenec, 9. 2. 1914, str. 4.
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kotrajna, da bo šlo za še en velik spopad, ki bo odločen z bitko ali dvema. Vojaki
so, kakor je to slikovito opisal Ivan Matičič, pred prvim spopadom mislili, da bo
šlo vse, »kot je šlo na vežbališču in ob paradah … A zdaj je padalo vse navzkriž,
zvijalo se v krvi, ječalo, skrivalo se, bežalo … Vse navzkriž je treskalo, žvižgalo,
frčalo in gališke poljane so zakrvavele … Take vojne si nismo predstavljali in o
tem nam niso nikdar pravili naši oficirji, ki so tudi bili zdaj vsi presenečeni in vsi
brez glave ter se skrivali, kamor so vedeli in znali, vodstvo pa prepuščali mladim
kadetom, ki niso bili dosti zmožnejši od aktivnih oficirjev.«3
Cesarske sile so tako že v avgustu 1914 doživele ognjene krste in prve poraze,
ki so v vojaške enote zasekali globoke rane. Toda to so bile le prve uverture v vojno vihro, v ples smrti, ki je šele začel izkazovati svojo silo. Prvi prihodi vlakov
ranjencev so ljudi, pa tudi vojaške obveznike, kakor je to nazorno izpričal Ivan
Grahek v svojih spominih, dokončno streznili.4 Krvava vojna je spremenila kraje
in ljudi ter za seboj pustila nešteto izginulih, ranjenih in invalidov ter seveda vojaških grobov. Že leta 1915 je France Koblar v Slovencu v prispevku z naslovom
Bratom med drugim zapisal: »Mi venčamo grobe slednji dan, hodimo na grobe in
mimo grobov na vsakem maršu. Tam jih leži mnogo, cela gomila, tu kliče sredi
polja tih križec. V naših gozdovih imamo pokopališča, da lepših ni na svetu. Hrasti
jih stražijo, breze jim svetijo, zbor ptičev prepeva – tako sanja začarana mladost.
– Smrti tu ni, tisti, ki spe tu notri – človek jim je brat, jutri si podava roko in se
objameva pod zemljo.« V istem časopisu pa je dr. Marijan v prispevku z naslovom Gospod, daj jim večni mir in pokoj! zapisal, kako je srečevati se s podobami
večnosti in tistimi, ki so tja že odšli na bojnih poljanah: »Molče stopamo živi po
dolgi cesti. Pa čuj, glasno zakriče grobovi ob široki poti: ‚Tukaj ležimo, ki smo
padli za domovino!‘ In zatrepetajo srca spoštovanja in sočutja, roka svečenikova
pa poišče posodo z blagoslovljeno vodo, porosi grobove in jih pokriža: Gospod,
daj jim večni mir! – Blagor mrtvim! Ustavi se četa, pesti se tesneje oklenejo pušk.
Redki roji previdno stopajo dalje skozi poltemo gozda. Misli hitijo sovražniku
nasproti. Upogniti, umakniti se mora, ali pa zlomiti, streti; tako veleva dolžnost.
Pa glej, tam za grmom govori – koleno iz prsti. ‚Tukaj počiva nepoznani vojak,
ki je umrl za domovino.‘ Koleno je rujavo, po rusko govori. Toda ni več živo! In
smrt pobrati pod lopato. ‚Bog mu bodi milostljiv. Umrl je za domovino, in mrtvi
ne ubijajo več.‘ /…/«5
Vsak dan vojne je postregel z novicami o ranjenih in ujetih vojakih, o tistih, ki
so izginili brez sledu in bili na seznamu »pogrešanih«, pa tudi o tistih, ki so padli.
Za slednje so se trudili, da bi jim izkazali dolžno pieteto in jih vsaj primerno pokopali, kot so to počeli v vseh časih zgodovine. Že iz gornjega časopisnega prispevka
je moč razbrati, da tega iz različnih vzrokov povsod ni bilo mogoče storiti. Kornel
3
4
5

Ivan Matičič, Na krvavih poljanah: trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planinskega polka, Karantanija, Ljubljana, 2006, str. 17.
Prim. Anton Grahek, Spomini na prvo svetovno vojno in ujetništvo, Ljubljana, 2001, str. 11.
Slovenec, 30. 10. 1915, str. 1.
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Abel je v svoji knjigi Kras: knjiga o Soči posebno poglavje namenil prav mrtvim
in jih prosil za odpuščanje, ker niso mogli ravnati tako, kot bi si želeli: »V kratkih odmorih med boji, ponoči, ali pa če nam je ljubi bog poslal gosto meglo, smo
položili, da, preprosto vrgli trupla v hitro izkopane jame. Stresli smo apno nanje,
ki je razjedlo blede obraze, zagrnili z zemljo, naložili preko kamne in postavili
križ. Potem pa smo spet stisnili v pest puške in granate, kajti sovražnik je prežal
za meglenimi oblaki in se pripravljal na nov naskok. In kdor je padel v napadu ali
protinapadu … da, za njim je iskal kritje njegov sosed in nanj položil svojo puško,
če pač ni našel nobenega drugega kritja. /…/ Da, večina padlih leži pod ruševinami strelskih jarkov in zidov. So zasuti in zravnani z zemljo. Ali pa trohnijo med
frontnima črtama, ujeti v žične prepreke. Po cele tedne smo jih opazovali z naših
položajev. Obveščevalci so nam polni tesnobe in groze pogosto sporočali, da se
tu in tam kdo premakne, dvigne roko ali tiho kliče na pomoč. Toda to je bila vendar le igra senc z oblaki na nočnem, z mesecem obsijanem nebu ali pa žvižganje
nočnega vetra v prerešetani goščavi. /…/ Kje pa ležijo ti, ki jih je smrt iznenada
doletela daleč proč od položajev? Saj so bile z zadetkom v polno naenkrat uničene
kar cele preskrbovalne kolone. /…/ Kje so ostale vse te žrtve? Nobena reševalna
enota jih sploh nikoli ni našla.«6
Resnično so mnogi ostali izgubljeni in za njih še danes ne vemo, »kje stoji jim
grobni križ«, kakor je to v pesmi zapisal Rudolf Maister.7 Toda grobovi in grobni
križi niso vstajali le na vseh bojnih poljanah ali v neposrednem zaledju teh, pač pa
skorajda povsod tam, kjer se je za krajši ali daljši čas vzpostavila sanitetna ustanova
oziroma tam, kjer se je za nekaj časa ustavilo vojaštvo. Domžalski župnik Franc
Bernik8 je nekaj časa opravljal tudi posle vojaškega kurata v tamkajšnji vojaški
bolnišnici. Tako je bil priča prvim pokopavanjem v bolnišnici umrlih vojakov. Prve
ranjence so v Domžale pripeljali avgusta 1915 naravnost s soškega bojišča. Toda
poleg ranjenih je, kakor je zapisal Bernik, v kraj prišla tudi kolera. Izkazalo se je,
da so trije vojaki zares oboleli za azijsko kolero in eden od njih je kaj kmalu umrl.
Bernik je o samem pokopu umrlega zapisal, da se je pogreb vršil ob ¾ 11. Ponoči,
»takoj ko je bila jama izkopana, ga je župnik – lastnega duhovnika ta bolnišnica
cel čas ni imela – pokopal. Razven [sic!] pogrebcev je bil navzoč le še polkovni
zdravnik, ki je vse nadziral in dva vojaka. Vse, kar je kakorkoli prišlo z mrličem v
zvezo, so kar na pokopališču na mestu zažgali.« Umrli je bil 20 let star Dunajčan
Friderik Schmitt.9 Takšni dogodki so se odvijali tudi po drugih krajih, ob tem pa
so tudi duhovniki v zaledju – kakor vojaški kurati na fronti – večkrat naleteli še
na težavo, da umrli vojaki niso imeli pri sebi nobenih dokumentov ali vojaških
6
7
8
9

Kornel Abel, Kras: knjiga o Soči, Društvo Rat – Sloga PromoSKulturE, Doberdob, 2008, str. 207–209.
Rudolf Maister, Grobovi. V: Ljubljanski zvon, 1916, str. 317.
Franc Bernik, r. 28. 9. 1870; Ljubljana - Šentvid; m. 21. 7. 1894; † 5. 11. 1948, Domžale. V: Letopis Cerkve
na Slovenskem 2000: stanje 1. januar 2000, Ljubljana, 2000, str. 443. Odslej: Letopis 2000.
Franc Bernik, Zgodovina fare Domžale: svojim faranom doma in na ptujem v spomin na veliko dobo
farne in domovinske ljubezni spisal Franc Bernik, Domžale 1923, str. 305–306.
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legitimacij. Tudi o tem je poročal Bernik, ki je vodil mrliške matične knjige dotične bolnišnice in spoznal, »kako je v zapisniku mrličev pri marsikaterem mrtvem
vojaku tam, kjer bi bilo imelo biti zapisano ime, bil napravljen – vprašaj, zraven
pa opazka, podobna sledeči: ‚Ime nepoznano. Je bil s popolnoma razbito glavo
brez vsakega dokazila najden ob robu gozda pri Krasniku in pokopan v skupnem
grobu. Kdo, to ve samo Bog!‘«10 Tudi takšne neznane vojake so pokopavali na
vojaška ali krajevna pokopališča po vsej monarhiji, na vseh frontnih črtah, pa tudi
v vojnih ujetništvih.

Ureditev
Država je že zgodaj sprevidela in želela postoriti vse, da bi se primerno oskrbelo in poskrbelo za te vojaške grobove. Časopis Slovenec je leta 1916 med drugim
poročal prav o skrbi vojne uprave za ohranjanje in vzdrževanje vojaških pokopališč in grobov, oziroma, kakor so zapisali, »vrtovi miru, v katerih počivata prijatelj
in sovražnik, pokopana enako, zakaj oba sta umrla za svojo domovino«. Zato so
vojaška poveljstva opravljala novo službo – pri njih so vzpostavili »nadzorništva
vojnih grobov«, v teh funkcijah pa so sodelovali fotografi, gradbinci, kiparji in zemljemerci. »Splošno vodstvo vseh zadev vojnih grobišč pa ima poseben oddelek
v vojnem ministrstvu, kateremu je prideljen zbor zastopnikov stavbene umetnosti,
podobarstva in domovinskega varstva.«11
V resnici so se pri tem ustvarjanju posebnih nadzorstev zgledovali po vzoru
vojaškega poveljstva v Krakovu, ki se je tega poslužilo novembra 1915, ko je
ustanovilo poseben oddelek za vojaške grobove. Oddelku je poveljeval stotnik,
ki je bil neodvisen od drugih oddelkov, njegova naloga pa je bila povezana z iskanjem padlih vseh bojujočih se strani, iskanje njihove identitete, pokopavanje
in ureditev vojaških pokopališč. Krakovski oddelek je takrat operativno deloval
na ogromnem območju v obsegu 10.000 km2, v katerem so potekale večje bitke
(Gorlice, Limanowa), temu primerno pa je bilo tudi število žrtev, s katerimi so
se ukvarjali.12 Pri oddelku so potem res lahko prosili za sodelovanje vseh naštetih zastopnikov, ki jih je naštel že Slovenec. Po tem zgledu krakovske ureditve
je vojno ministrstvo priporočalo ustanovitev takšnih posebnih oddelkov pri vseh
vojaških poveljstvih.

10
11
12

Prav tam, str. 275.
Slovenec, 31. 10. 1916, str. 1.
Thomas Reichl, Das Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns im Weltkrieg und die Obsorge in der
Republik Österreich: Das Wirken des Österreichischen Schwarzen Kreuzes in der Zwischenkriegszeit,
doktorska disertacija, Wien, 2007, str. 38–39. Odslej: Thomas Reichl, Kriegsgräberwesen
Österreich-Ungarns.
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Vojaško pokopališče v Slawecinu na Poljskem, kjer so pokopani tudi slovenski fantje (Foto: Mitja Kapus)

O iskanju in poizvedbah o padlih in ranjenih so se ljudje obračali na oblasti, ki pa
so že v prvih tednih vojne del tovrstnih nalog zaupale organizaciji Rdečega križa.
O tem so prebivalstvo obveščali s časopisnimi noticami, v katerih so zapisali, da
se je iz avstrijske in ogrske družbe Rdečega križa in v povezavi z vojaško upravo
osnoval centralni urad na Dunaju in dva samostojna urada (Dunaj, Pešta), ki sta
imela nalogo, da obveščata in dajeta pojasnila o ranjenih vojakih. Centralni urad
je prevzel naslednje naloge: a) zbiral je vesti o bolnih, ranjenih, umrlih in padlih
ter vodil evidence; zbirali so legitimacije padlih in umrlih vojakov sovražnih vojska in jih posredovali v izročitev. Na vse urade se je lahko obrnil vsakdo s pismi
ali brzojavkami »v enem izmed deželnih jezikov«. V časopisju so pojasnili, da so
bile za pisna vprašanja pri poštnih uradih na voljo posebne dvojne dopisnice in
opozarjali, da se morajo čitljivo izpolnjevati.13
Dne 3. decembra 1915 je bil pri devetem oddelku vojnega ministrstva na Dunaju vzpostavljen poseben oddelek, ki je imel na skrbi vojaške grobove (Kriegsgräberabteilung).
Dva tedna pozneje je vojni minister Aleksander Krobatin vzpostavil še centralni urad za
pokopališke katastre. Oddelek vojaških grobov je prevzel feldcajgmojster Alfred vitez
Rohm von Hermanstaedten. Bil je pristojen za poenoteno vodenje in ureditev vojaških
grobišč, za ureditev vseh potrebnih predpisov in zvezo med obema deloma monarhije
ter za ureditev razmer z zavezniškimi armadami glede tega področja. Prav tako je bil odgovoren za nadzor vseh podrejenih vojaških oblasti, ki so pri tem sodelovale, izvajali pa
so tudi občasne inšpekcijske nadzore pokopališč ter odločali glede zaprosil o ekshumaciji posameznih padlih in prevoz v domovino oziroma na domača pokopališča. Vojaška
13

Slovenski narod, 6. 8. 1914, str. 2–3.
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poveljstva so bila odgovorna za že omenjeno vzpostavitev oddelka, ki je imel na skrbi
vojaške grobove, ureditev grobnih katastrov, bili pa so tudi pristojni za pogajanja s političnimi oziroma deželnimi oblastmi in privatnimi lastniki posameznih zemljišč. Že 2.
decembra 1915 so tako teritorialna poveljstva, med temi tudi poveljstva v Zagrebu in
Gradcu, prejela ukaz o takšni vzpostavitvi oddelka, ki naj bi ga vodil aktivni častnik, ki
ni bil predviden za vojaško službo na fronti, če to ni bilo mogoče, pa rezervni častnik.
Vsako poveljstvo je vzpostavilo tudi že prej omenjene vojaške pokopališke inšpekcije.
Te so praviloma vodili štabni častniki ali stotniki, pri večjih pokopališčih pa jim je bil
dodeljen še en stotnik ali nižji častnik. Za vse, ki so padli na fronti ali v neposrednem zaledju fronte, je bila skrb zaupana armadnemu poveljstvu. Tudi tu so vzpostavili nadzorne
inšpekcije vojaških grobov. Glavni namen teh oddelkov je bil vzpostaviti vojaška pokopališča, tja premestiti posamezne padle, ki so bili pokopani, koder je naneslo, poskrbeti
za zaščito (ograjo pokopališč) in seveda voditi primerno evidenco. Zato so vzpostavljali
pokopališke grobne katastre, v katerih so morali navesti točno lokacijo pokopanih, vnesti imena, številko groba, čas pokopa itd. Občasno so morala vojaška poveljstva kopije
katastrov pošiljati na dotični oddelek vojnega ministrstva.14 Del takšnih katastrskih popisov je moč najti tudi v Vojnem arhivu na Dunaju (KA/VL-KGräber). Iz popisa je moč
razbrati, da je urejen po državah naslednicah, deželah, okrajih in mestih. Tako kraje, ki
so bili po vojni del Kraljevine SHS/Jugoslavije, iščemo v fondu Jugoslavije, tiste, ki so
ostali pod Italijo, pa v fondu Italije. Kratek pregled popisa fonda postreže s presenetljivo
ugotovitvijo, da (vsaj doslej!) ni najti zabeležk za nekatere večje kraje na naših tleh (npr.
Celje, Maribor). Čemu ne, je za zdaj uganka.
Pri urejanju vojaških pokopaliških katastrov se je vojaška oblast obrnila tudi
na krajevno duhovščino. Ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič je tako v
Škofijskem listu objavil sporočilo deželne vlade za Kranjsko in duhovnike pozval,
naj jim pomagajo: »Župnim uradom se naroča, naj c. kr. okrajnim glavarstvom
naznanijo: 1. Vse potrebne podatke za vojnogrobni kataster, 2. V prihodnje pa
vsako spremembo, zlasti vsak nov prirastek vojniških grobov.«15 V kolikšni meri
so dejansko takšno pomoč potrebovali, vsaj doslej ni znano, vemo pa, da so se po
svojih močeh zares trudili za lepo urejene vojaške grobove.
Prav o vojaških pokopališčih v zaledju in njihovi urejenosti16 se je razpisal Kornel
Abel: »Ta pokopališča so vsa urejena v enotnem slogu. Njihov izgled je strogo predpisan in nad njimi bdi poseben referat za vojne grobove. Vsak grob ima svojo številko.
Brezkončne vrste povsem enakih grobov se odlikujejo po brezhibni čistoči. Vsak grob
leži pod enako kamnito ploščo, enak železni križ stoji ob vzglavju in na njem so enake
emajlirane bele tablice z imeni. Kot številke, vpisano v knjigo mrtvih te morije. /…/
Kar država ni zmogla doseči v miru, se je na teh vojaških pokopališčih vendarle uresničilo. Tu sedaj ležijo vsi, v smrti združeni v neločljivo bratovščino, ki jih dviguje nad
14
15
16

Povzeto po: Thomas Reichl, Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns, str. 37–46.
Ljubljanski škofijski list (LŠL) 1916, X., str. 103–104: Vojaški grobovi.
V vojnem času so poskušali storiti vse, da bi se dostojno poklonili padlim. Zato so po nemškem vzoru
organizirali tudi razstavo o vojaških grobovih in izdali katalog, o čemer so podrobneje poročali časopisi. Prim. Slovenski narod, 9. 12. 1916, str. 5.
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medsebojno narodno in versko raznolikost.«17 Seveda je potrebno pomisliti, da povsod
le ni bilo tako brezhibno, saj je za vse to primanjkovalo možnosti, pa tudi denarja. Zato
so se oblasti obračale na ljudi dobre volje, da bi s svojimi sredstvi pomagali pri urejanju vojaških grobov. Na pomoč pri zbiranju so se oblasti obračale tudi na škofe. Tako
je škof Jeglič leta 1916 o tem v Škofijskem listu podal poseben prispevek z naslovom
Dan v korist vojaških grobov. V njem je med drugim zapisal: »Ni je župnije, ki ne bi
objokovala mnogo čvrstih mož in pogumnih mladeničev, ki so v obrambi za domovino
svoje življenje žrtvovali. Grobovi padlih so na raznih bojiščih, onih pa, ki so umrli po
bolnišnicah, na raznih pokopališčih širom Avstrije. Ljubezen nam narekuje, naj bi poskrbeli, da se ti grobovi naših junakov čedno urede in ohranijo. Gotovo tako srčno želi
vsaka družina, ki objokuje rajnke, padle v grozni vojski.« V nadaljevanju je opisal, da je
skrb za vzdrževanje grobov in pokopališč ter njihovo urejenost prevzela vojaška uprava
na Dunaju, ki za svoje delo potrebuje sredstva: »V ta namen se bodo pobirali prispevki
31. oktobra, 1. in 2. novembra. Organizacija za pobiranje prispevkov je razpletena po
celi Avstriji. Prosi se tudi pomoč p. t. duhovnikov.«18 Podobno je bilo načrtovano tudi
za leto 1918, a so to preprečili prevratni dogodki. So pa na slovenskih tleh vsaj v večjih
krajih skušali tudi takrat in še pozneje poskrbeti za urejenost vojaških grobov. O tem na
svoj način pričuje poseben članek iz julija 1919, ko so objavili poročilo mornariškega
superiorja Kokolja o poteku oskrbe in vzdrževanju vojaških grobov v Ljubljani.19

V novi državi
V oktobru 1918 se je, kakor je zapisala uršulinska kronistka, »slednjič odločila usoda Avstrije«. Fronte so se lomile in domov so korakale čete: »eni so se vozili, drugi
so šli peš, dan za dnem, teden za tednom; Slovani, Nemci, Ogri, zastopniki glavnih
avstrijskih narodov, pol v gnevu, pol v nemi otopelosti so prihajali s pogorišča«, je
zapisala kronistka in dodala: »Zadnje dejanje v (svetovni) žaloigri svetovne vojne je
šlo h koncu, v njem sta propadli osrednji velevlasti, Avstrija in Nemčija.«20 Na pogoriščih pa so že vstajale nove države in domov so se vračali vojaki, ranjenci, invalidi,
za vojnimi grozotami pa so ostali razrušeni domovi, razrita polja, raztreseni ostanki
vojaške opreme in železja ter poznane in nepoznane brezštevilne gomile. Toda če so
bili grobovi slovenskih fantov raztreseni po vseh bojiščih prve svetovne vojne, pa tudi
v krajih, kjer so se znašli po prihodu v vojno ujetništvo (npr. Rusija, Italija), so tudi na
naših tleh svoj večni počitek našli mnogi pripadniki drugih narodov in vojskujočih se
strani. Skrb za vojne grobove je bila zato ena od točk tudi pri vseh mirovnih pogajanjih. V saintgermainski mirovni pogodbi o skrbi za vojaška pokopališča in padle govorita dva člena (171. in 172.). Posamezni zakonski predpisi o tem so seveda prihajali
na dnevni red političnega življenja v vseh državah udeleženkah prve svetovne vojne.
Tudi v Kraljevini SHS so se ukvarjali s tem vprašanjem; 12. decembra 1919 je bila
17
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Kornel Abel, Kras: knjiga o Soči, str. 210–211.
LŠL 1917, XI., str. 107: Dan v korist vojaških grobov.
Prim. Sloga, 3. 7. 1919, str. 1.
Arhiv uršulinskega samostana Ljubljana, fasc. 9, Vojna kronika uršulink, str. 52.
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sprejeta in podpisana posebna uredba o ureditvi in vzdrževanju vojaških pokopališč
in grobov v domovini in na tujem. Uredba je vsebovala 16. členov, opredeljevala je
oskrbo in tudi določene pristojnosti, denimo kakšno pristojnost imajo pri tem cerkvene
oblasti (člen 5). O tem so podrobneje poročali tudi škofijski listi.21 V sami uredbi so v
9. členu, ki je obravnaval vojaška pokopališča izven meja domovine, zapisali, da se ta
izročajo »v varstvo in skrbstvo kraljevskim poslaništvom in posebno konzulatom, v
katerih območju so«.22 O sami uredbi je poročalo tudi časopisje: »Podpisana je naredba
o ureditvi in vzdrževanju jugoslovenskih vojaških grobov doma in na tujem. Te grobove bodo oskrbovali duhovniki, ki bodo za to postavljeni po vseh krajih, kjer se nahaja
večje število jugoslovenskih vojaških grobov, kakor v Solunu, na Krfu, v Južni Srbiji,
Albaniji, Franciji, Afriki, na Korziki, v Bolgariji in na ozemlju bivše Avstro-Ogrske.
Duhovniki bodo imenovani s kraljevim ukazom. Onim, ki prej niso bili ukazni uradniki,
se bo štel ves čas njihovega službovanja, ako ne presega 10 let, ako pa čas njihovega
službovanja presega imenovano dobo, se jim šteje le 10 let.«23

Grobovi na slovenskih tleh
Zanimivo je, da so še pred sklepom državnega vrha skrb za vojaške grobove
izkazali pri slovenski deželni vladi. Ta je želela pridobiti informacije o številu vojaških grobov na naših tleh in se pri tem v prvi vrsti zanašala na pomoč orožniških
postaj. Zato jim je bil 19. novembra 1919 izdan ukaz, beležen kot naredba št. 46, ki
je določal, da morajo vse orožniške postaje o morebitnih vojaških grobovih, ki se
nahajajo v njihovem območju, obvestiti poveljstvo orožniške brigade v Ljubljani.
Orožniške postaje na Kranjskem in Štajerskem so se vestno lotile zadane jim naloge in posredovale želene informacije. Ponekod vojaških grobov seveda ni bilo in to so
orožniki v skopih zapisih tudi sporočili predpostavljenim. Tako so iz orožniške postaje
Hoče dne 5. decembra 1919 poslali obvestilo, v katerem so zapisali: »V okolišču [sic!]
orožniške postaje Hoče ni nobenih vojaških grobov.«24 Podobno so poročale tudi še
nekatere druge postaje. Ponekod torej res ni bilo vojaških grobov, drugod pa so se nekatere postaje, kjer so grobovi sicer bili, znašle v težavah, saj omenjenega ukaza niso
mogle izpolniti v celoti; niso namreč mogle posredovati natančnega seznama padlih.
Orožniška postaja iz Škofje Loke je že 30. novembra 1919 poslala naslednje poročilo:
»Na povelje V. orož. brigade naredba 46 z dne 19. 11. 1919, javim, da je imela tukajšnja
postaja natančni seznam tukaj pokopanih vojakov. Dne 16. oktobra 1918 je prišel kot
odposlanec nadporočnik Franc Kuster od Militarkomande Graz, oddelek Kriegsgräber
in se kot tak pravilno legitimiral, da ima nalogo popisati vse vojaške grobove in zaprosil
za ta seznam, češ da ga takoj ko sestavi tozadevni seznam pošlje postaji nazaj. Od tega
21
22
23
24

Prim. LŠL 1920, III., str. 29: Ureditev in vzdrževanje naših vojaških pokopališč.
Uredba o ureditvi in vzdrževanju naših vojaških pokopališč in grobov v domovini in v inozemstvu. V:
Uradni list deželne vlade za Slovenijo, 20. 1. 1920, št. 9., str. 37.
Edinost, 5. 1. 1920, str. II.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15, Poročilo o grobovih, Poročilo orožniške postaje Hoče z dne 5.
December 1919.
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dne ni dobila postaja seznama več nazaj, ker se je izvršil med tem preobrat. Vsled vremenskih vplivov so pa napisi na vojaškem pokopališču nečitljivi in ni možno sestaviti
zahtevani seznam. Prosim za intervencijo, da dobi postaja omenjeni seznam nazaj, kjer
[ker] tukaj nima nobena druga oblast jednakih seznamov. V potrdilo, da se je seznam v
resnici oddalo, prilagam prepis potrdila, katerega je sestavil omenjeni nadporočnik.«25
Tudi s takšnimi težavami so se srečevali orožniki. Žal ni znano, kako je uspelo rešiti to vprašanje orožniškemu poveljstvu, vemo pa, da so drugod kljub slabo čitljivim
napisom na vojaških pokopališčih orožniki poskušali kolikor mogoče vestno opraviti
zaupano jim nalogo. Dne 16. decembra 1919 je Gregor Lesjak, komandir postaje pri
sv. Lovrencu nad Mariborom, podpisal poročilo, ki so ga sestavljali v minulih dneh.
Na tamkajšnjem farnem pokopališču je bilo pokopanih nekaj vojaških oseb, in sicer
je bil kot prvi 9. septembra 1916 pokopan ruski vojni ujetnik »Demetri Egorof, doma
iz Petrograda, po poklicu kočijaž«. Drugi ruski vojni ujetnik Gregorijan Margositinov
je bil na tamkajšnjem pokopališču pokopan 4. aprila 1917. Doma je bil v Ufimogi,
okr. Berskova. Bil je kmet in muslimanske vere. Umirali pa so tudi avstrijski vojaki. Tako so dne 14. oktobra 1917 pri sv. Lovrencu pokopali ožjega rojaka, četovodjo
Janeza Planinšiča, pripadnika 47. mariborskega pehotnega polka. Pokojni je bil doma iz
»Rudečega brega pri Sv. Lovrencu«. Iz istega kraja je bil tudi računski podčastnik Karol
Brezočnik, pripadnik 26. pehotnega polka, 3. stotnije, ki so ga na tamkajšnjem pokopališču pokopali 27. oktobra 1917. Stražnik pri tem poročilu ni priložil skic, in sicer zato
ne, »ker se zgoraj imenovani grobovi nahajajo na tukajšnjemu farnemu pokopališču«.26
Podobno poročilo so že 5. decembra poslali z orožniške postaje na Fali. V poročilu
so predstavili seznam »čez vojaške grobove pokopališča sv. Marija v Puščavi«. Na tamkajšnjem pokopališču so pokopali tri vojaške osebe. Prvi je bil črnovojnik Anton Steirer,
za katerega pa ni bilo znano, kateri enoti je pripadal. Mož je bil novembra 1914 žrtev
železniške nesreče. Kot železniška straža na kolodvoru sv. Lovrenca »je bil od vlaka
povožen«. Pokopali so ga 15. novembra 1914 na pokopališču sv. Marije v Puščavi. V
poročilu so natančno izpolnili tudi rubriko »lega groba«. Grob nesrečnega črnovojnika
se je nahajal v sredini pokopališča, desno od velikega križa kot prvi v drugi vrsti grobov,
št. 79. Na tamkajšnjem pokopališču so štiri leta pozneje, 4. novembra 1918, torej ob
koncu vojne vihre, pokopali pripadnika 53. pehotnega polka Janosa Schillinga. Mož
je na Fali dne 3. novembra t. l. padel z vozečega vlaka in takoj umrl. Bil je pristojen v
Csebenyju, okraju Baranja na Ogrskem. Kot zadnji pa je bil na tem pokopališču pokopan Karl Težak, ki je bil pristojen v Turškem vrhu, okraju Ptuj. Desetnik Težak je
bil pripadnik novega SHS strelskega polka št. 26 in se je očitno bojeval v spopadih za
severno mejo. Iz stražnikove opombe pa je razbrati, da se je mož »baje v Dravogradu v
Dravi utopil in je bil v Rudečem bregu iz Drave potegnjen«. Stražmojster Josip Magdič
je k poročilu dodal tudi skico, kje se nahajajo grobovi na pokopališču.27
25
26
27

NŠAL, Vojaške zadeve 1917–1921, ovoj: Kraji brez voj. grobov; poročilo postaje Škofja Loka.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15, Poročilo o grobovih, Poročilo orožniške postaje sv. Lovrenc z dne
16. december 1919.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15, Poročilo o grobovih, Poročilo orožniške postaje Fala z dne 5.
december 1919.
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Skica pokopališča Sv. Marija v Puščavi (Vir: NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16)
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Tudi njegov kolega, stražmojster Matija Rutar, komandir postaje Studenci, je
na poveljstvo poslal poročilo s priloženo skico vojaškega groba na tamkajšnjem
občinskem pokopališču. Dne 2. novembra 1915 so na »občinskem pokopališču na
Studencih« namreč pokopali pešca Avgusta Wolfa, pripadnika 47. mariborskega
pehotnega polka.28 Prav tako so orožniki našli le en vojaški grob na območju postaje
Lajteršberg (danes Košaki). Dne 22. decembra 1914 so na pokopališču v Spodnji
Kungoti pokopali orožniškega podstražmojstra Andreja Rokosza.29

Skica pokopališča Studenci (Vir: NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15)

O pokopanih vojaških osebah je poročala tudi postaja v Rušah. Dne 5. decembra 1919 je bilo poslano poročilo, ki ga je spisal stražmojster Josip Mužič. Iz poročila ruških orožnikov je razbrati, da so na tamkajšnjem »mirodvoru« pokopali pet vojaških oseb. Toda iz podrobnega pregleda je moč razbrati, da sta bila le
dva pokopana v času prve svetovne vojne. Iz ptujskega okraja prihajajoči vojaški
rezervist 26. pehotnega polka Anton Prelog je bil na ruškem pokopališču pokopan 9. avgusta 1917. 16. februarja 1918 pa so tam pokopali še Poljaka Marijana
Sterleckyja, pripadnika iste vojaške enote. Kar trije ogrski vojaki so bili pokopani
28
29

Prav tam, Poročilo orožniške postaje Studenci z dne 10. december 1919.
Prav tam, Poročilo orožniške postaje Lajteršberg z dne 10. december 1919.
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15. februarja 1918: Aleksandar Kelemen,30 pripadnik 48. pehotnega polka; Stefan
Varga, pripadnik 13. pehotnega polka, in Varga Koloman, pripadnik 83. pehotnega polka.31 Orožniki so priložili tudi skico v merilu 1:75.000 in označili grobove.32

Skica vojaških grobov orožniške postaje Ruše (Vir: NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15)

Podobna poročila so pošiljali tudi z drugih orožniških postaj. Na ta način so
oblasti dobile vsaj okvirni pregled nad številom vojaških grobov na slovenskih
tleh. Več kot očitno pa je to zanimalo tudi širšo javnost in tej radovednosti so želeli ugoditi slovenski časopisi. Ti so v začetku leta 1920 o vojaških grobovih poročali: »Vojaški grobovi v Sloveniji. Na ozemlju sedanje Slovenije je, v kolikor
se je moglo dognati, 13.270 vojaških grobov. Od tega odpade na Kranjsko 8300
grobov, na Koroško 250, na Štajersko 4699 in na Prekmurje 21. Ti vojaški grobovi
se nahajajo na 198 krajih.«33
30
31
32
33

Priimek je zapisan različno: Kelemen (mrliška matica), Koloman (orožniško poročilo).
Iz mrliške matice je razbrati, da so se vsi trije ponesrečili pri trčenju vlakov. Za podatek se zahvaljujem
mag. Lilijani Urlep iz Nadškofijskega arhiva Maribor.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 15, Poročilo o grobovih, Poročilo orožniške postaje Ruše z dne 5.
december 1919.
Domoljub 1920, št. 19, str. 201.
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O grobovih različnih narodnosti
V skladu z mirovnimi pogodbami so pozneje takšne sezname zahtevale tudi državne oblasti. Leta 1920 so tako škofijske ordinariate obvestili o prošnji ruskega
poslaništva v Beogradu, da bi mu poslali poročilo z vsemi podatki »o grobovih
ruskih vojakov, ki so bili kot avstro-ogerski [sic!] vojni vjetniki [sic!] dovedeni v
Slovenijo in so tukaj umrli. Za vsakega ruskega vojnika je treba navesti vse one
podatke, ki se nahajajo o dotičnem vojaku v mrliških maticah, zlasti kje da se grobovi nahajajo in če ima dotični grob svojo označbo.«34 Škofijski ordinariati so se
s tem vprašanjem, kakor tudi z vprašanjem o umrlih podanikih Češkoslovaške,
obrnili na župnije. Župniki so tako sestavljali dotične sezname in jih posredovali
predstojnikom. Zanimivo je, da ti seznami včasih deloma dopolnjujejo že navedene podatke posameznih orožniških postaj.
Tako je Friderik Horvat,35 župnik župnije sv. Lovrenc nad Mariborom, 7. junija
1920 lavantinskemu ordinariatu sporočil o obeh tamkaj pokopanih ruskih ujetnikih
še nekaj detajlov. Podrobno poročilo se glasi:
»V župniji sv. Lovrenca nad Mariborom sta umrla in sta bila na župnijskem pokopališču, 5 minut od župnijske cerkve v trgu, pokopana samo 2, reci dva ruska
vojaka – vjetnika [sic!] in sicer:
1. Egorof Dimitry, oženjen kočijaž v Petrogradu, grško-orient. vere, 28 let star,
služil pri pešpolku št. 329, došel semkaj iz jetniškega taborišča v Knittelfeldu
z jetniško številko 21563. Tukaj je delal kot drvar na planini “Radlbach”.
Dne 6. 9. 1916 je nad imenovano planino nastala strašna nevihta, oblak se je
pretrgal, deževje je lilo, drugi delavci-jetniki so pravočasno zbežali, Egorof
je na stranišču zaostal; med tem je iz planine pridrvela povodenj, zgrabila
Egorofa in ga je nesla v dolino, kjer je utonil dne 6. 9. 1916 ob ½ 7 večer. Dne
9. septembra 1916 je bil na tukajšnjem župnijskem pokopališču pokopan z
vojaško častjo ob navzočnosti vseh ruskih ujetnikov. Njegov grob leži idočemu
od pokopališčinih [sic!] vhodnih vrat proti kapeli – na desni strani pota, v VII.
vrsti, 2. (drugi) grob od pota, ima nagrobno številko 30, priprost lesen križ z
napisno deskico, na koji je bilo zapisano vojakovo ime, a je sedaj izbrisano in
nečitljivo.
2. Drugi umrli ruski vojak-jetnik je: Margasitinov Gregovian, oženjen kmet, 35
let star, imel je jetniško številko N. 431319 (14517), je rojen v Ufimsgy, okraj
Berskova, vas Altaewa, mohamedanske vere. On je umrl dne 3. aprila ob 1/6 6
vjutro [sic!] vsled “nadušljivosti (Oedem)” v tukajšnji baraki za ruske jetnike.
Pokopan je bil dne 4. aprila 1917 na tukajšnjem pokopališču z vojaško častjo
ob navzočnosti vseh ruskih jetnikov.
34
35

NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16, Ruski grobovi, poziv vlade ordinariatu z dne 18. maj 1920.
Friderik Horvat, r. 14. 7. 1873; Sv. Lenart – Podgorci; m. 25. 7. 1896; † 10. 3. 1935; Velika Nedelja. V:
Letopis 2000, str. 779.
~ 82 ~

Miha Šimac / Ti vsem šepečeš isti molk: vojaški grobovi v Rušah in okolici

Njegov grob leži idočemu od vrat proti kapeli na desni strani pota, v IX. vrsti,
2. (drugi) grob od pota, ima nagrobno številko 13, priprost lesen križ z napisno
deskico, na koji je bilo zapisano njegovo ime, a je sedaj izbrisano, nečitljivo.
Vojaškega, drugoverskega duhovnika tukaj ni bilo, ampak samo domača 2 katoliška.« Poročilu je bila dodana še skica župnijskega pokopališča in označba
obeh grobov.36

Skica pokopališča Sv. Lovrenc nad Mariborom (Vir: NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16)

Ruski vojni ujetniki so bili pokopani tudi v župniji Puščava. Tam sta svoj mir
našla dva ruska vojna ujetnika. Prvi je bil Tafkin Aleksej, ki je 28. februarja 1917
umrl za grižo in bil pokopan 2. marca t. l. Drugi pa je bil 26 let star Petrofil Sergej,
ki ga je 15. marca 1918 povozil vlak. Pokopan je bil tri dni pozneje na župnijskem
pokopališču.

36

NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16, Ruski grobovi, poročilo župnika Horvata iz župnije sv. Lovrenc
nad Mariborom.
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Poročilo župnije Ruše
Zanimivo, čeprav bolj lapidarno, je poročilo o pokopanih ruskih ujetnikih pripravil
in 12. junija 1920 poslal na ordinariat tudi ruški župnik Janez Ilc.37 V poročilu tako piše:
»Ruski vojni ujetniki, umrli in pokopani v župniji Ruše so tile:
3. Neofit Simon Lešnik, poljedelec v Grosskirzmanuvka (Rusija), grško. kat. vere
† 13/4 1916, star 28 let (roj. 1888?). Vzrok smrti: srčna kap. Pokopan 15/4 1916
na pokopališču v Rušah.
4. Cemborisoff Habil, mohamedanske vere, roj v. Schlankub. Star 26 let † 10/3.
1917. Pokopan 13/3 1917. Vzrok smrti: Samomor (se je obesil).
5. Trofin Lepojeschkin, kmet v Spask. Tambo (Rusija). Star 24 let (roj. 1883?).
Pravoslavne vere. Umrl 30/5 1917. Pok. 1/6 1917. Vzrok smrti: Pneumonia.
6. Schentschenko Gregor, oženjen kmet v Sagatuzi, polit. okraj Kiev. Pravoslavni, (roj.
1885?), star 33 let. † 24/4 1918, pok. 26/4 1918. Vzrok smrti: Insufficientia cordis.
7. Pogačar Aleksander, pravoslavni, roj. v Petrogradu (1892) star 26 let. † 25/9
1918, pok. 29. 9. 1918. Vzrok smrti: Pneumonia.«38
Žal to poročilo ni tako podrobno in ne vemo, zakaj so bili ujetniki v ruških krajih in kakšna dela so opravljali.
V naslednjih mesecih in letih so oblasti še večkrat prosile cerkveno oblast, da
jim sporoči podatke o pokopanih vojakih različnih narodnosti v njihovih župnijah.
Tako so denimo leta 1921 prosili za podatke o umrlih podanikih Nemčije, Avstrije,
Bolgarije in Ogrske.39 Že v naslednjem letu pa se je sprejel tudi nov zakon o ureditvi vojaških grobov, po katerem so bile naloge zaupane tudi vsem priznanim
verskim skupnostim v državi.40

Namesto zaključka
Država in verske skupnosti so torej vsaka na svoj način poskušale ohraniti spomin
na vse žrtve prve svetovne vojne. Spomin nanje je danes le še redkokje živ in le malo
je krajev, ki niso bili blizu frontnih črt, pa je še moč najti spomenike ali celo spominske plošče tam pokopanih vojakov. Morda je ta kratek prispevek vsaj deloma obrisal
prah s spomina na može, ki so svoj poslednji počitek našli na ruškem in okoliških
pokopališčih ter bo deloval kot spodbuda, da se s tem vprašanjem bolj poglobljeno
začno ukvarjati tudi zgodovinarji. Ob prižiganju sveč ob prvem novembru se je tako
moč spomniti ne le na vse tiste, ki so odšli iz domačih krajev in so svoj poslednji
37
38
39
40

Ivan Ilc, r. 23. 11. 1877, Ribnica na Dolenjskem; m. 20. 7. 1902; † 18. 4. 1927, Ruše. V: Letopis 2000, str.
775.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16, Ruski grobovi, poročilo župnika Ilca iz župnije Ruše.
Prim. LŠL 1921, II., str. 20: Vojaški grobovi.
Prim. LŠL 1922, IX., str. 64: Vojaški grobovi v svetovni vojni padlih vojakov.
~ 84 ~

Miha Šimac / Ti vsem šepečeš isti molk: vojaški grobovi v Rušah in okolici

počitek našli kdo ve na katerem pokopališču, pač pa tudi vsem tistim »pozabljenim«,
kakor pravi goriški slavček, ki so našli svoj mir v slovenski zemlji.
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Vili Rezman1

Vojna, gospodarstvo in ljudje2
(Druga industrializacija v Rušah in I. svetovna vojna.)

Prelomnost obdobij

R

aziskana preteklost na »ruškem«3 sega tri tisočletja nazaj. Za to preteklost
lahko rečemo, da je bila zaznamovana z nekaj zelo pomembnimi obdobji,
katerih značilnosti, zakonitosti, strukture, načini življenja itd. so bili dokaj
podrobno raziskani ter opisani in razloženi v strokovni literaturi. Čeprav zgolj na
ravni omembe, pa je vendarle prav, da vsaj spomnimo na »ruško skupino« kulture
žarnih grobov ob izteku bronaste dobe, ki ji nato ni sledila pričakovana kultivacija
»ruškega« z železnodobno naselitvijo. Ne, sledilo je več kot pol tisočletno zatišje,
preden so to območje naselili odsluženi rimski vojni veterani in se po slabih treh
stoletjih našega štetja tudi umaknili neznano kam.4
Še ena kulturno zgodovinska cezura je sledila. Vse do začetka novega, drugega
tisočletja se po rimski prisotnosti na naših tleh razteza nepopisano obdobje, nekakšna »zgodovinska odsotnost« tega okolja. Ta odsotnost je segala tja do kolonizacije severnega Pohorja ter južnega Kozjaka in njunega podnožja ob Dravi. Obdobij
tega dolgega časovnega niza od izteka bronaste dobe do kolonizacije, ki se je pričela konec enajstega in se je nadaljevala v dvanajstem, trinajstem stoletju našega
štetja, avtor prispevka ne uvršča med prelomna. Niso namreč pomenila kakšnega
vsebinskega in hitrega, radikalnega preloma s starim načinom življenja, spremembo fizičnega, geografskega, demografskega okolja, niti ne sfere produkcije ali
1
2

3

4

Vili Rezman, prof. fil. in soc., nekdanji župan Občine Ruše in državni poslanec, raziskovalec ruške
preteklosti.
Prispevek ni lektoriran in nima pretenzije biti izrazito zgodovinska znanstvena študija, pač pa bolj sociološki/filozofski prikaz kontur lokalnega »duha časa« tiste dobe ter prikaz nekaterih razvojnih procesov in
prelomnosti le-teh in družbenih struktur, ki so se v teh procesih oblikovale. Avtor se skuša izogniti preštevilnim opombam, citatom, ker bi zelo obremenili tekst in bi se obseg prispevka nesorazmerno povečal.
Zadovolji se s tem, da razen nujnih opomb navede še relevantno literaturo in nekatere vire, ki naj olajšajo poglobljen razmislek morebitnim zahtevnejšim bralcem. Iz navedenega razloga je zato znanstvene
aparature manj, kot bi je morebiti tak zahtevnejši bralec pričakoval. Prispevek se omejuje na ne preveč
obširno argumentiranje in raje predstavi nekaj več ocen, vrednostnih in drugih stališč pisca.
Pojmi »ruško«, »rušani« … ne pomenijo istega obsega in vsebine kot pojmi Ruše, Rušan …, ne pomenijo lastnih imen, zato jih striktno pišem z malo začetnico in v narekovajih, kot pojme, ki označujejo
neke skupne značilnosti, načine povezanosti (upravne, sociološke, gospodarske, poselitvene itd.) bližnjega prebivalstva, ki je gravitiralo k Rušam in je bilo povezano na različne načine znotraj »skupnih«
občinskih meja in meja župnij. Ti pojmi kažejo na »dominantnost« Ruš v srednjem veku zaradi vloge
in pomena tukajšnje cerkve, v sodobnosti pa industrije.
Več o tem beri v Knjigi Mesta miru in spomina – pokopališča (Rezman, Grahornik) in v tam navedeni
literaturi avtorjev Stanka Pahiča, Bibe Teržan, Milka Kosa, Frana Kovačiča itd.
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duhovnega sveta. Ne na način, s katerim bi se hitro5, prelomno spremenili družbene
strukture in procesi, ki bi nato trajno determinirali svet, ki ga takrat še ni bilo, niti
ni bilo takrat v temeljih prizadeto kakšno tu živeče ljudstvo, prebivalstvo. Seveda
je moč slediti razvojnim spremembam, a v bolj evolutivnem in manj prelomnem
smislu.6 Kulturne, civilizacijske spremembe, neke vrste zametke »drugačnih časov«
lahko zaznamo od naselitve krščanskega življa,7 ki je k nam v Dravsko dolino in
okoliško hribovje prišel z benediktinskimi menihi iz Labotske doline. Od takrat
naprej nam zapisi v urbarjih razkrivajo, kje in kako so priseljenci naselili krajino,
jo kultivirali, spreminjali urbano gradbeno podobo, etnično sestavo ter družbeno
gospodarsko podobo in duhovni svet.
Celotna podoba, z gospodarstvom in drugimi sferami življenja vred, se je spreminjala zelo zlagoma in torej ne ravno »prelomno«, ne na mah. Življenje je teklo,
kakor so terjale in omogočale naravne danosti, za drugo, duhovno plat je skrbela
benediktinska redovniška skupnost na Fali in rimskokatoliška duhovščina bližnjih
far, ki so po cerkveno pravni ureditvi spadale pod Oglej. Na širše okolje je pomembno vplivala s svojimi mogočnimi gospoščinami, ortodoksnim, za reformacijo
»rezistentnim« katolištvom, v srednjeevropski svet, proti Dalmaciji in beneškemu
svetu pa je sloves tukajšnjih krajev segel zlasti zaradi znanih romarskih cerkva in
shodov ter kulturnih, umetniških, izobraževalnih procesov in dosežkov. Znamenita
Ruška latinska šola je od 1645. do 1761. leta vzgajala in izobraževala domačo ter
srednjeevropsko mladež, večinoma tisto meščanskega, obrtniškega in plemiškega
izvora. Gledališke (verske) igre baročnega tipa je šola s svojimi učenci, učitelji in
gostujočimi igralci pripravljala ter jih vsako leto v glavnem ob zaključku šolanja,
ob Marijinem praznovanju v Rušah (Ruška nedelja) izvajala polna štiri desetletja
po letu 1680. Vse to je bilo tudi velikega gospodarskega pomena8 za majhno vas,
kakršne so bile Ruše z nekaj sto prebivalci.9 Tudi to, zgodnje novoveško obdobje
»razcveta« pa ni trajalo kaj več kot dobro stoletje. Ni pomenilo prelomnosti v tem
smislu, da bi se trajno spremenile družbene strukture, razvojne usmeritve, da bi se
obdržali ta visoko vredni, kultivirani duh časa in njegovi nasledki.
A medtem, ko se je počasi izgubljal lesk kulturnega razcveta te dobe v Rušah, se
je pripravljal vzpon »ruškega« gospodarstva – pravzaprav gospodarstva okoliških
vasi: Lovrenca, Selnice, Bistrice in Smolnika ter Lobnice. Temu obdobju, obdobju prve industrializacije (razvoj kovaštva, lesarstva in glažutarstva/steklarstva,
5
6

7
8
9

Hitro je tukaj mišljeno kot nekaj, kar je z ozirom na večtisočletno preteklost »ruškega« lahko trajalo
tudi nekaj desetletij, kot na primer prelomna industrializacija.
Več o tem dolgem časovnem obdobju najdemo v številnih člankih priznanih strokovnjakov (S. Pahič,
L. Teržan, J. Mlinarič, J. Koropec, M. Zgonik, J. Curk …), zbranih v Ruški kroniki in v drugih publikacijah
o ruški preteklosti.
Nekateri avtorji (ruški duhovniki) pišejo, da je bila prva cerkev zgrajena v Rušah že leta 905, kar pa je
seveda bolj »legenda« in ne stvar dokazanih dejstev.
O tem najdemo nekaj osnovnih informacij v publikaciji Ruše (stavbna – sakralna dediščina, V. Rezman,
LIRA 2015.
Glej več v Ruška latinska šola (1995) in v Ruška latinska šola, historični kontekst (1996).
~ 87 ~

Vili Rezman / Vojna, gospodarstvo in ljudje

v zborniku ga popisuje Matjaž Grahornik in obsega pretežni del 19. stoletja), ki
se je na začetku 20. stoletja prevesila še v drugi val industrializacije, za katero je
bila najbolj značilna elektrifikacija, smemo z več gotovosti reči prelomno. Zlasti
dvajseto stoletje je prineslo masovno ekonomijo, drug značaj industrializacije,
veliko gradbeno intenzivnost ter demografsko tranzicijo, nacionalno in siceršnjo
prebujanje tudi v Ruše.10 Prelomno je to obdobje tudi v tem smislu, da se je hitro
zmanjševal pomen agrarne ekonomije, poljedelstva, gozdarstva itd., ter da so se
močno spremenile družbene, narodnostne, politične poteze krajevnega okolja.
Čeprav so Ruše bile uradno še celo stoletje velika slovenska vas, so v resnici pričele dobivati posamične mestotvorne funkcije. Spremembe niso bile le vnanje,
pač pa temeljne, saj so se Ruše razvile v manjše gravitacijsko središče za okoliške vasi11 in so se hkrati pomembno vpele še v širše, tudi v mednarodno okolje.
S sodobnejšo terminologijo bi to lahko označili kot vpetost v globalni svet. V teh
globalizacijskih procesih »ruško« še danes bolj ali manj opazno sodeluje, čeprav
ni nikakršnega dvoma, da razvojna propulzivnost ruškega okolja v zadnjih desetletjih na nekaterih področjih kopni.
Večji del prve industrializacije ruškega okolja sodi nekako v sredino 19. stoletja,
v čas, ko je bil tudi širši evropski prostor prežet s silnimi spremembami, rastočimi
napetostmi in odkritimi političnimi ter vojaškimi, mednacionalnimi in razrednimi
konflikti. Znanstvene, tehnične, tehnološke novosti so omogočale revolucioniranje gospodarske sfere. Tako silovit družbeni razvoj poprej ni bil mogoč, sedaj pa
je gospodarska, finančna, ekonomska potentnost polagoma zrasla do te mere, da
so različne omejitve, najsi bodo surovinske, tržne, transportne, politične, kulturne
ali kakšne druge postale tako utesnjujoče, da je bilo jasno, da notranjega pritiska te
omejitve ne bodo vzdržale in da bo vsak čas počilo. Politični, gospodarski, trgovinski, posledično državni, vojaški interesi so najavljali nebrzdano uporabo sile, moči
za zadovoljitev teh interesov. Elite so razvijale nove strategije, taktike, diplomatske in druge instrumente za »preslepitev« nasprotujočih si sil, ki so predstavljale
ovire na poti do potešitve svojih »pravičnih potreb«. Naj stane kolikor hoče, elite
so terjale materialno, finančno, družbeno satisfakcijo in razvijale za to potrebna
sredstva, bolj ali manj tajne povezave, zavezništva, tkale najrazličnejše mreže,
spletke in se pripravljale na takšno ureditev sveta, ki bo ukrojen po njihovi volji.
»Obračuni« so kmalu sledili v obliki nepopisne množice konfliktov. V spopade, vojne so se zapletali narodi, države, družbeni razredi, ki so zašli v nepomirljiva nasprotja. Vojske so terjale, znanost in gospodarstvo pa dala nova sredstva za
10
11

Razen drugih objavljenih del se s citirano problematiko v zadnjih letih več ukvarjajo publikacije založbe
LIRA, pretežno pisane s strani M. Grahornika in V. Rezmana (zbirka »Ruše – tu sem jaz doma/gost«).
Razen v čisto fizičnem smislu zgoščevanja gradnje, kvantitativne rasti, urbanizacije, demografskih sprememb, prehoda iz ruralnega okolja v naselje z uličnim sistemom in komunalno ter cestno infrastrukturo … so Ruše postopoma dobivale še javne prostore (zgradbe in zunanje površine), namenjene dnevnemu srečevanju, socialnim interakcijam, spreminjal se je tip socialne kontrole in tudi tip duhovnosti,
prej značilen za vaško okolje, duh časa gre v smer depersonalizacije, anonimnosti, individualizma …
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pokoritev, pobijanje ljudi in uničevanje materialne osnove življenja. Pojavila so
se nova, boljša, številčnejša sredstva za to – mitraljezi, razstreliva velikega učinka, podmornice in letala, da, tudi kemična sredstva za množične masakre, strupi,
plini. Vse, kar je lahko, je »pomagalo«, še predstavniki duhovne, svetne in religiozne sfere, naj gre za široko kulturo ali umetnost, filozofijo ali ideologijo, narodno
prebujanje ali medijsko, novinarsko preparacijo. Seveda so se slišali tudi kritični
toni, ki so opozarjali na človečnost, pravice, svoboščine itd. Zlahka so bili preglašeni, še tako agresivni dejavniki zla so se namreč razglašali za branilce, varuhe,
pravične maščevalce … in množice so v glavnem verjele, da so na strani pravičnih,
obrambnih, od boga zapovedanih vojn za edino pravo resnico, za pravi interes,
pravega gospodarja, pravo vero … Dobrega pol stoletja je trajalo pravo vrenje v
evropskem interesnem območju in čez te meje. Družbe so se zapletale v revolucije, najprej meščanske, nato proletarske, pa duhovne in verske, nacionalne … Vseh
vrst radikalne, po sili segajoče spremembe so zvrtinčile svet. Krimska, francosko
nemška, kasneje balkanska vojna, množice vojn in spopadov na italijanskih, evro
azijskih, nemških, španskih … tleh so cefrale Evropo, njeno državno politično,
nacionalno in druge vrste podobo. In znova so skušali zmagoviti zlepiti koščke v
po svoji meri narejen interesni zemljevid. Naši, slovenski kraji in ljudje sicer niso
bili v ospredju tega hektičnega dogajanja, vsaj tja do prve svetovne vojne ne, a
povsem odtegniti se temu vseobsežnemu spopadanju, uničevanju ni mogel nihče.12
Ta zelo posplošen ekskurz lahko morda vsaj deloma upravičimo s poudarkom,
da smo želeli le okvirno naznačiti družbeno okolje in splošno, večinsko vzdušje v
času, v katerem se je odvijala industrializacija na »ruškem«,13 ki je bila s svojimi
trgovinskimi in drugimi potmi del tistega burnega časa. Za zanimivost naj zapišemo, da so takrat v Stampflovi tovarni v Bistrici proizvajali smodnik, v Floigelovi,
nato Kiefferjevi v Lovrencu na primer bajonete, sablje, bodala, nožnice, kasneje v
Rušah surovine za razstrelivo, in da so v Pachnerjevi fabriki v Bistrici pražili kavo,
ki je na svetovnih razstavah v velikih mestih žela priznanja, elitam pa nudila užitke
– prav tako, kot so dvorskim gosposkam, ki so zaukazovale vojne spopade, nudili
alkoholne užitke in zbujali estetska čustva v »ruških« steklarnah narejeni kozarci,
kelihi, vrči … Morda se bo komu zdelo vse to groteskno, a tako je v resnici bilo:
»ruško« je bilo zraven, v dobrem in slabem. Še bolj nazorno se je ta na videz protislovna, sfižena slika vsiljevala v zavest in opravičevanje v času druge industrializacije, v »veliki vojni«. Takrat, ko so »fine gospe«, katerih hrabri možje so umirali
na fronti, gostile vojne ujetnike ali se gostile s sovražnimi oficirji v zaledju, takrat,
ko so na račun revežev bogateli vojni dobičkarji, trgovci, prekupčevalci in drugi.14
12

13

14

Osnovne, splošne informacije o tem najdemo v enciklopedičnih, priročniških delih, kakršna so na primer
knjige Evropa, naša preteklost in sedanjost, Svetovna zgodovina v preglednicah, razne enciklopedije,
podrobnejših, monografskih, znanstvenih knjig o tem času pa obstaja nepregledna množica.
Obsežnejši pregled nastajanja in prenehanja gospodarskih subjektov na »ruškem« najdemo v sodnih registrih in drugi literaturi. Glej na primer knjigi Emice Ogrizek »Sodni register Okrožnega sodišča Maribor
1898 – 1941« in kronike Ruš, Lovrenca, Selnice, Limbuša …, naštete v poglavju o virih in literaturi.
Glej katalog razstave V zaledju Soške fronte, poglavje »Za sprostitev in zabavo« avtorice Elizabete Eržen
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Druga industrializacija na »ruškem«
Še danes ljudje radi označimo kak dogodek, uspeh ali polom, krajše časovno
obdobje za nekaj »zgodovinskega/prelomnega«.15 Pojem prelomnosti je lahko zelo
abstrakten, pojem z velikim obsegom in malo konkretne vsebine. Lahko pa je tudi
vsebinsko zelo zasičen, a po obsegu omejen, individualiziran. Iz teh in drugih razlogov moramo zato ponovno premisliti in previdno uporabljati pojem prelomnosti. Pomembno je, da natančno vemo, na koga ali kaj se pojem, ko ga uporabimo,
nanaša. Za konkretnega posameznika je lahko »nekaj« prelomnega pomena (osebna zveza, zaposlitev, vpoklic v vojsko, delovni uspeh, politična odločitev …), pa
to z vidika nekoga drugega ni nič posebnega, pomembnega. Ali pa ni pomembno
za družbeno skupino, za narod, za tok gospodarske ali kakšne druge dejavnosti.
Lahko je to »prelomno« zelo pomembno, celo odločilno za nacionalno skupnost,
državo, pa ne pomeni kaj posebnega v življenju določenega socialnega sloja ali
posameznika. Prelomni so lahko fenomeni, ki z vidika nekoga pomenijo pozitivno vrednotenje, z vidika drugega pa zlo, nesrečo, za enega uspeh in za drugega
poraz. Dialektika fenomena prelomnosti je torej zelo pestra, obsežna, intenzivna,
dinamična, polna protislovij. Lahko je to objektivna dialektika ali dialektika, ki jo
zavestno sprožamo s svojimi aktivnostmi, v krajših ali daljših obdobjih. Zaradi te
notranje napetosti pojmovanja prelomnosti je prav, da opozorimo na relativnost
opredelitev. Da bi pa zagotovili neko trdnost, zanesljivost v ocenjevanju prelomnih obdobij, moramo povsem jasno zapisati, kako je ta pojem mišljen in uporabljen v tem prispevku.
Ta objektivnost ni vzpostavljena ali zamajana ob slehernem posamičnem dejanju, dogodku, oceni …, pač pa je za mnoge drobne vplive vsaj na kratek rok tako
rekoč intaktna. Oblikuje, spreminja se le na dolgi rok in po bolj ali manj objektivnih
zakonitostih, ne pa nekako efemerno. Vrednotenje, subjektivno presojanje na njej
nič ne spremeni, je le nek odnos, relacija do nje same. Ko govorimo o prelomnih
obdobjih imamo v mislih torej nek časovno daljši, objektivni tok zgodovine s trajnimi posledicami, spremembami. Spremenijo se strukture: gospodarske, socialne,
demografske …, spremeni se tudi naravno oziroma grajeno okolje. Subjektivna
naklonjenost do teh sprememb je za oceno, kaj je prelomno in kaj ne, irelevantna,
prav tako kot moralno, etično vrednotenje v smislu dobro, željeno, slabo. Za namen
tega članka je zato pomembno odgovoriti na vprašanje, katero obdobje je za ruško
okolje prelomno in zakaj. Odgovor avtorja je decidiran: to je obdobje, ki vključuje
čas nekako od začetka prve svetovne vojne do začetka druge. To je čas preloma s

15

Podlipnik in druge prispevke v katalogu.
Značilno za takšno razumevanje, razglašanje zgodovinskosti, prelomnosti je navdušeno kričanje nekaterih športnih novinarjev, komentatorjev in njihovih strokovnih sodelavcev, ko nekdo prvič zmaga
ali ko nekdo zmaga že petič v seriji, v istem kraju, v posamični panogi … in prebije mejo doslej znanih
zaslužkov … Paradigma tovrstnega »zgodovinskega navdušenja« ni lastna samo športnim novinarjem …, ampak je postala vzorec potrošniškega mišljenja, razdedinjenega duhovnosti, sociabilnosti …
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»starim«. Kvalitativno in po obsegu so se spremenili gospodarska struktura, način
produkcije, spremenile so se socialne in politične strukture, gradbena, urbana in demografska podoba okoliških krajev, politična in duhovna nadstavba. Morda slednja
še najmanj. Vse našteto se ni zgodilo kar naenkrat, z nekakšno lokalno revolucijo,
pač pa ima svojo prolegomeno v prvi industrializaciji, v zgodovinskem razvoju,
kakršen se je na »ruškem« zgostil v drugi in tretji tretjini devetnajstega stoletja.
Pojasnimo še odgovor na vprašanje, zakaj teh dveh tretjin predpreteklega stoletja ne prištevamo brez rezerve v prelomna obdobja, pač pa ju razumemo kot prolegomeno. Zato, ker takratne, sicer zelo pomembne spremembe niso mogle biti
celostne, niso bile prelom s totaliteto takratne okoliške, »ruške« družbene pojavnosti, pač pa le spremembe v posamičnih segmentih in niso bile prelom v smislu
zgoraj zapisane definicije.
Prva industrializacija na »ruškem«16 ni bila kak posamičen, velik, pomemben
dogodek. Bila je dolgotrajen, večplasten razvojni proces, nujna predstopnja drugi industrializaciji. Brez bojazni, da bomo zgrešili bistvo, smemo trditi, da je bila
svojevrsten razvojni most med skoraj tisočletno tradicijo kmetovanja in gozdarjenja ter veliko industrijsko produkcijo na citiranem območju.17 Prehod na tržno,
kapitalistično, industrializirano gospodarjenje na »ruškem« ni bil povsem organski.
Ni se v celoti razvil iz tukajšnjega kmetijskega gospodarjenja ter skromne obrti. Nosilci tega razvoja, prehoda iz primitivnega gospodarjenja v moderno tržno
ekonomijo tistega časa niso bili tukajšnji naseljenci, domačini, ampak pretežno
od drugod priseljeni podjetni posamezniki. Torej, ko so se v novem veku nekoliko
bolj razmahnile kovačije, lesna predelava in trgovina, so bili njihovi nosilci pretežno ljudje od drugod. Enako je veljalo za fužine, zlasti pa za glažute in steklarne.
Četudi niso bili vsi podjetniki etnično tujerodni, pa je bila večina takšnih, ki so
živeli v drugačnem kulturnem okolju, uporabljali so tuj občevalni jezik in so se
tudi podpisovali (ter živeli) »po nemško«. Vsega tega ne bi bilo potrebno omenjati
16
17

Pod takšnim naslovom je na posvetu 21. marca 2018 v Rušah Matjaž Grahornik predstavil razvoj gospodarstva tiste dobe v širšem ruškem okolju. Prispevek je objavljen v tem zborniku.
V srednjem in zgodnjem novem veku se je na pohorskem ter kozjaškem hribovju tako kot v dolini ob
reki Dravi predvsem kmetovalo. Rodovitna obdelovalna zemlja ter bogati gozdovi so omogočali redko poseljenim kmetom v raztresenih, majhnih zaselkih in na ne preveč številnih samnjah preživetje.
Kaj dosti več pa ne, kljub temu, da je bilo območje obdarjeno še z nekaterimi rudninami ter bogato
z vodno silo. Obrt, zlasti kovaška, in menjava, trgovina sta se razvijali počasi, bolj kot nujni vzporedni
dejavnosti na kmetiji in ne toliko kot trgu namenjena proizvodnja. Še mlini, stope in žage so dolgo
delovali pretežno le za tiste potrebe, ki niso bile vpete v kapitalistični blagovni gospodarski sistem.
Kmečko prebivalstvo se je ukvarjalo pretežno s poljedelstvom, sadjarstvom, vinogradništvom in živinorejo (perjad, zajci, drobnica, svinje, govedo) ter čebelarstvom. V veliki meri je bilo podložno ljudstvo odvisno od nabiralništva (gozdni sadeži), ribolov in lov sta bila privilegirana, za podložnike torej
večinoma nedovoljena. Postopoma so se obrti povečevale in modernizirale ter pričele svoje produkte
skupaj s kmeti ponujati na sejmih (Lovrenc je imel skromne trške pravice in tako kot v Rušah so imeli
občasne sejme, ki so omogočali nakup tega, kar se tu ni pridelalo, in prodajo svojih viškov). Cestna
mreža je bila sicer slaba, a je to omogočala. Več prometa se je vršilo po vodni poti, s splavi in šajkami.
Več o tukajšnjem gospodarstvu glej v Ruški kroniki in knjigi Ruše /občina – mesto ob vodi/.
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brez utemeljenega razloga in tega tudi ne gre razumeti kot trditev, da so bili domačini poslovno nesposobni. Ne, to omenjamo zato, da bi argumentirali trditev, da
prva industrializacija ni bila organski proces, da se ni razvijala iz tu akumulirane
presežne vrednosti in da je posledica vsega tega bila silna demografska tranzicija.
K temu so nekaj prispevale tudi poroke z bogatejšimi vdovami in pogoste poroke
med potomci močnejših kmečkih, obrtniških … uglednežev. O drugih posledicah
tega procesa »koncentracije« na tem mestu ne razpravljamo.
V devetnajstem stoletju je »ruško« zelo spremenilo podobo, značaj. Najbolj so
na to vplivale steklarne – nekatere so bile zelo velike in nosilke kvalitetne ponudbe na svetovnem trgu! Vivatova glažuta v Novem Benediktovem dolu je sredi 19.
stoletja zaposlovala okoli 250 delavcev, isti lastnik pa je posedoval še druge steklarske obrate in skupaj zaposloval krepko preko petsto18 delavcev, delavk, otrok na
treh lokacijah (v obdobju nekaj desetletij, torej sukcesivno). Steklarne na tem delu
Pohorja so bile »gosto posejane«, lastniki so se hitro menjavali in kovali dobičke,
a bistveno je, da je proizvodnja tekla in da so ljudje imeli zagotovljeno preživetje,
bližnji kraji pa razvoj. Steklarne so omogočale preživljanje še številnim drugim,
povezanim z njihovo proizvodnjo: gozdarjem, drvarjem, oglarjem, delavcem ob
riži, furmanom itd. Zaradi njih so se gradile ceste, drče, odpirale furmanske in glažutarske gostilne, »šole« in cerkvice, stanovanjske kolonije in drugo. Vse to se je
dogajalo bolj na desnem kot na levem bregu Drave. Skratka, glažute, steklarne so
temeljito spremenile gospodarsko, socialno in krajinsko podobo.
Podobno kot za steklarne velja tudi za fužine, žebljarne, kovačije. Večji kovaški obrati so se pričeli pojavljati kmalu po prelomu sedemnajstega v osemnajsto
stoletje. Najprej s porokami in z lastniškimi »prevzemi«. V Lovrencu na lokaciji
Buettner, nato še v Floigelovi in Kiefferjevi tovarni, v Spodnjem Smolniku19 in
Rušah (pravzaprav v vasi Lobnica) so na obeh bregovih potoka Lobnica dominirali kovaški obrati Eysnerjev, Schwabov, Hlebičev in Glaserjev, iz sekirarne ob
Martschichevem mlinu na potoku Bistrica se je razvila pomembna, velika kovinsko
18

19

Da bi dobili globlji vpogled v to, kaj so steklarski obrati sredi devetnajstega stoletja pomenili za bližnjo
okolico, navajamo le nekaj podatkov o prebivalstvu: Lovrenc je po popisu leta 1869 štel slabih 1100,
Selnica skoraj 700, Ruše in Smolnik okoli 600, Lobnica in Limbuš dobrih 400 ter Bistrica dobrih 300
prebivalcev.
V literaturi in v dokumentih najdemo za Smolnik tako predložno rabo »na Smolniku« kot rabo »v
Smolniku«. Dolga stoletja je bil Smolnik razdeljen na Zgornji in Spodnji Smolnik (Superiori in Inferiori
Zmolnich). Na franciscejski karti izpred leta 1836 je to še jasno vidno. Za Spodnji Smolnik se je uporabljal nemški izraz im Zmolnich. Spodnji Smolnik leži ob izteku potoka Lobnica v Dravo, na tako rekoč
najnižji točki občine (280 metrov nadmorske višine), Zgornji Smolnik pa seže do višine skoraj tisoč
(980) metrov. Krajevni leksikon Slovenije (DZS 1995, str.348) uporablja za nižinski Smolnik ob izlivu
izraz v Smolniku (»V Smolniku je …«), pa tudi izraz na Smolniku. Marko Snoj v Etimološkem slovarju
slovenskih zemljepisnih imen (Založba ZRC SAZU, 2009) navaja izraz »in dem Zmolnich« (str.384) in
»na Smolniku«. Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije (Ljubljana 1954) zapiše celo, da je »šola
v Smolniku« (str. 159), čeprav je stala šola visoko na planini, izraza na Smolniku pa ni uporabil. Očitno
raba torej ni poenotena, ne med ljudmi in ne v stroki. V tem članku uporabljam za »nižinski« Smolnik
predlog v, za Zgornji Smolnik pa predlog na.
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predelovalna industrija. Potoki in njihova vodna sila so bili, kot vidimo, naravna
osnova železarske, kovinarske produkcije, v kateri je našlo zaposlitev več sto domačinov. Ta gospodarska panoga je pritegnila veliko manj tuje delovne sile kot na
primer steklarstvo, v katerem so predstavljali nosilni strokovni, mojstrski potencial
Nemci, Italijani (Benečani) in Čehi. Kovačije po obrtnem znanju, umetelnosti itd.
niso zaostajale za glažutarji (steklopihači, graverji, pozlatarji, brusači …), vendar so bile utemeljene na izkušnjah, znanju domačinov, ki so ga pridobivali skozi
stoletja na kovačijah, ki so bile sestavni del kmetij ter niso bile tako odvisne od
»uvoza« tehnološkega in obrtnega napredka.
Vodna sila pa je gnala še številne druge obrate, stroje, zlasti žage, mline in stope, v
Bistrici celo pralnico perila, nekakšno predhodnico pralnih strojev. Pomembni obrati
ob naših potokih so bile zlasti številne žage. Več deset jih je delovalo ob Radoljni,
veliko še ob Lobnici, manj ob drugih, manjših vodotokih. Ti obrati, ki so predelovali
zelo bogate lesne zaloge v gradbeni les, drugi pa v kurjavo, pepeliko in oglje ter še
kaj, so zaposlovali večje število manj kvalificirane delovne sile. Ko jim prištejemo
še vse gozdarje, drvarje, delavce ob drčah, splavarje …, pa gredo številke že zopet
v stotine. Samo splavarjev naj bi bilo v Dravski dolini v boljših časih angažiranih
med 200 in 500. Les in voda sta prav zares bila tista, ki sta predstavljala eksistenčno
osnovo velikemu delu tukajšnjega prebivalstva. Terjala sta sicer manj izobraženo,
vztrajno, potrpežljivo, ne prezahtevno, fizično sposobno in nevarnostim za življenje
izpostavljeno delavstvo. Proletariat. Splavarski gospodarji, gozdni veleposestniki,
veliki kmetje, lastniki žag ter lesni trgovci (v Rušah na primer grofje, falski benediktinci, Pintaritschi, Glaserji, Juršeji …, v Lovrencu Loeschniggi, Wrentschurji,
Nowaki …) so seveda sodili v višje socialne sloje in so bili v precejšnji meri tudi nosilci intelektualne razgibanosti in političnih odločitev, razvoja. Svoje obrate so širili,
jih posodabljali, uvajali nove tehnologije in tehnična sredstva, proizvode. Takšne so
bile na primer tovarna papirja, ki je zrasla iz lesnega obrata vojnih invalidov vojske
Marije Terezije, pa tovarna vžigalic, velike lovrenške in ruške lesne predelovalnice,
predhodnice kasnejših podjetij za izdelavo lesenih zgradb in tako naprej. Podjetja
so zaposlovala tudi po sto in več ljudi, do stopetdeset.
Mlini so stali v neposredni soseščini žag in so bili nekateri prav veliki. Pintaričev
ob Lobnici, pa Marčičev v Bistrici, tam kasneje še Scherbaumov, ki je zaposloval
do 50 domačinov. Da so bili »naši« podjetniki res tudi nosilci razvoja, napredka,
potrjuje dejstvo, da so bili med prvimi na Slovenskem, ki so postavljali manjše
elektrarne. Lahko bi jih imeli kar za pionirje. Poslovnih idej jim res ni manjkalo.
V Bistrici sta tako dolgo obratovali tovarna smodnika (Stampflova) in tovarna
kavnih nadomestkov (Pachnerjeva), v Logu Tovarna krtač (Goriškova). Manjšo
tovarno, z do 18 zaposlenimi so na začetku 19. stoletja postavili tudi v Selnici, namreč Tovarno svinčevega belila avstrijskih lastnikov. Prvi je bil Wieland, nato sta
podjetje prevzela brata Komposch. Podobna, kemična, fužinarska, opekarniška,
rudarska, lesnopredelovalna, kamnoseška podjetja manjšega obsega so se pojavljala
(in ugašala) še v drugih krajih, na primer v Puščavi, Lobnici, na Fali.
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V tej opisani prolegomeni druge industrializacije je opaznih nekaj značilnosti, ki jih kaže izpostaviti. Najprej je očitno, da so bili naši kraji »preplavljeni«
s tujimi podjetniki. To je vsekakor pomenilo neke vrste socialno melioracijo in
demografsko ter kulturno tranzicijo. Nato je opazno, da se je srednjeveški značaj
pokrajine zelo hitro spreminjal v smeri urbanizacije ter industrializacije. Kmečki
veljaki in duhovščina prično izgubljati svoj odločujoči vpliv. Tretja značilnost je,
da je gospodarski razvoj usmerjal »tip družinskega kapitalizma«, rodbinski, individualizirani kapitalizem. Ne smemo pa spregledati, da je poleg tega tipa kapitalizma na »ruško« vsaj v zametkih prišel tudi sodobnejši, naložbeni, nekakšen »d.
d.« tip gospodarjenja. Bistven je postajal »merkantilni« dobiček. Ruški duhovnik
Jože Kavčič ga je v svojih rokopisnih analizah ruške preteklosti neusmiljeno bičal.
Lastniki so se pogosto menjavali, združevali kapital, se nekako konzorcialno povezovali. Opozorimo še na navezanost gospodarskih subjektov na naravne danosti,
energetsko in surovinsko osnovo, kar se, zlasti ob prelomu devetnajstega stoletja,
prične močno spreminjati.20 Geografska, gradbena, fizična podoba naših vasi se
hitro spreminja. Odprtost v globalni svet je bila značilnost našega gospodarstva
že ves čas prve industrializacije, procesi narodnega prebujanja pa so bili šibki – še
bolj je to značilno za politično »krajino«.
Nato pa se devetnajsto stoletje prične iztekati v dvajseto! Začne teči čas »prelomnega obdobja«.
Raziskovali, motrili ga bomo z vidika sprememb v gospodarski strukturi in z
vidika velikih tehnoloških, kvalitativnih ter kvantitativnih, lastniških, upravljavskih
značilnosti – vključno z elektrifikacijo in kemizacijo ter zmanjšanjem pomena rokodelskih, obrtnih spretnosti in naravne osnove produkcije.
Pozornost bomo namenili velikim socialnim spremembam. Tistim, ki se kažejo v drugačni razredni, slojni strukturi, v prerazporeditvi socialnih pozicij, vlog,
statusov in odločevalskih funkcij. Predstavili bomo radikalne spremembe v demografskem, kulturnem in urbano gradbenem pogledu.
Politične, ideološke spremembe, drugačna kulturna, duhovna, tako nacionalna
kot religijska podoba bodo tudi predmet premisleka. Globalni svet se za Slovence
spreminja, mednacionalne in meddržavne relacije se na novo vzpostavljajo. Lomi
se celo mednarodni družbeno ekonomski ter politično oblastni red. Slovenci sodelujemo v teh procesih.
Konec devetnajstega stoletja so ugasnile vse glažute/steklarne na severnem
Pohorju. Bile so nosilni steber tukajšnjega gospodarstva. Lokacije teh steklarn so
doživele večinoma popolno »opustošenje«. Razen v Novem Benediktovem dolu na
Smolniku, torej na mestu največje slovenske steklarne ob Lobnici, kjer je Winzenz
Woschnagg nato ustanovil tri manjša podjetja (Securitas, Columbus in Elektra),
20

Danes je to, ob polemikah o DEM (ter HSE) in njihovih »naravnih pravicah« v zvezi z Dravo ter obvezah
do lokalnih skupnosti spet v ospredju. Zdi se, da te polemike ne sežejo do bistva problemov.
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so prejšnji zaposleni ostali brez zaposlitev, pričel se je eksodus, depopulacija, in
še danes nekatere lokacije ne dajo z ničemer vedeti, da so tu nekoč bile pomembne, celo v širšem svetu prepoznavne steklarske proizvodnje in manjša, življenjsko
zaokrožena naselja, zaselki okoli njih. Tu danes ni več ne proizvodnih obratov, ne
delavskih kolonij, ne cerkvic in glažutarskih šol, ne gostiln in drugih objektov, ki
bi spominjali na nekdanjo pomembnost.
Kovaški, kovinarski dejavnosti se ni zgodilo takšno razsulo. V Lovrencu je kovaška industrija še naprej cvetela. Razvila se je v za ekspanzijo kraja najpomembnejšo
gospodarsko dejavnost, ki je v novejših časih, ob lesni predelavi, zagotavljala tukajšnjemu in okoliškemu prebivalstvu dovolj eksistenčne varnosti, da se ni izseljevalo.
Kovaštvo je v Lovrencu padlo na kolena šele v času vznikanja surovega »modernega«
liberalnega kapitalizma, torej le nekaj desetletij nazaj, a se je »obdržalo«.
Tudi v Bistrici se je ob potoku, ki je ločeval tisto Bistrico pri Limbušu in tisto
pri Rušah, kovaška, kovinarska industrija še naprej razvijala. Prav zacvetela je z
ustanovitvijo podjetja Željezoprometno delniško društvo, katerega sedež je bil v
Zagrebu, skrbelo pa je predvsem za prodajo kovanih in drugih izdelkov avstrijskih
firm na južni trg in kmalu prerastlo v najvidnejše slovensko podjetje za proizvodnjo kovanih izdelkov za gradbeništvo, peči, hladilnikov in drugih, vsem »gospodinjam« in gradbincem znanih pripomočkov. Razvilo se je v podjetje, ki je bilo
tako rekoč predhodnik današnjega Gorenja – v Tobi Bistrica. Sedež proizvodnega
dela podjetja je bil registriran v Bistrici leta 1928.
Tudi v Rušah (Lobnici) je kovaška industrija vztrajala. Iz rok Glaserjev jo je
prevzel najprej mariborski podjetnik Hermann. Podjetje mu je kupil znameniti pivovar Goetz, katerega zet je bil. Hermann pa je bil »avanturist«, ki je moral
podjetje, ki je sicer zgradilo za delavce velik stanovanjski objekt in celo kopalni
bazen, prodati. Pretendent za nakup je bil avstrijski Korošec W. Woschnagg, takrat
verjetno najmočnejši industrialec na »ruškem«. Posel so mu, tako rekoč zarotniško, speljali slovenski domoljubi pod taktirko mariborskega odvetnika Pipuša.
Novi lastnik je postal Hinko Pogačnik, iz Gorenjske priseljeni, narodno zavedni
Slovenec, kar ga je med drugo svetovno vojno stalo življenja, dediči pa so pod
novo, revolucionarno oblastjo doživeli nacionalizacijo. Danes naslednikov podjetja, ki se je najbolj razvijalo pod firmo Jeklo Ruše, ljudje pretežno ne poznajo več,
pa tudi firma bledi v spominu, zlasti zaradi (nedavnega) stečaja podjetja pod »pokroviteljstvom« Hmezada iz Žalca, katerega lastnik se je morda zavedal pomena
tradicije, pri zaposlenih akumuliranega znanja ter izkušenj, a je neoliberalno raje
preferiral finančni rezultat in trgovino kot pa proizvodnjo! S tem je bila uničena
stoletna tradicija ruških kovačij. Kovaška tradicija iz Ruš je tako rekoč izgorela na
vrednotah neoliberalizma. Nekdanjih več kot tristo zaposlitev in socialna varnost
preko tisoč ljudi sta se izgubili v nič. Pravzaprav v veliki meri »preselili« drugam,
tudi v Lovrenc na Pohorju in na Muto v zgornji Dravski dolini. Podobno se je zgodilo še s sadjarstvom, hmeljarstvom …
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Lesno gospodarstvo ni tako klavrno presahnilo. V okvirih nekdanje, pionirske
predelave lesa v Lovrencu in Rušah je sicer v primerjavi z drugo industrijo izgubljalo pomen. V socialističnih časih si ga je povrnilo (Gozdna gospodarstva, družbeno
podjetje Marles …) Precej manjši obrati, temelječi na naravnem bogastvu gozdov,
so še zmeraj upoštevanja vredni in kažejo tendence prosperitete. Tudi pomen transporta, drč, splavov, železnice in lesne trgovine se ni takoj izgubil, ohranjal se je
še tja do socialističnih časov. A pritisk strateških, političnih in drugih interesov se
je ob izteku devetnajstega stoletja stopnjeval. Gospodarska sfera se je pred veliko
vojno izrazito spolitizirala – pripravljala se je na vojne čase in dobičke. Najočitneje
je moč to razpoznati iz preteklosti HE Fala in Tovarne dušika Ruše.
Tip industrializacije na »ruškem«, ki je tekla nekako sočasno s prvo svetovno
vojno, je bil popolna novost. Družinska podjetja so se umikala mednarodnemu
delniškemu kapitalu,21 neposredni proizvodni motivi pa finančnim in političnim
potrebam, efektom. Falska elektrarna je bila projekt, ki je sledil predvsem profitnim motivom. A ne v celoti. Njeno poslanstvo bi naj bila elektrifikacija graškega
bazena, ne morda slovenskih ozemelj, in železniške povezave Avstrije z Jadranskim
morjem, s Trstom. V vojnih časih se je politični pritisk na elektrarno povečal, dvakrat je postala proizvodni subjekt, povsem podrejen politiki, vojni ekonomiji – že
v času, ko so pretežno ujetniki, Rusi in Italijani, elektrarno šele gradili.
Še bolj izrazito je bila podvržena političnemu interesu ruška tovarna dušika.
Odločitev o tem, da se bo gradila, je sprejela avstrijska politika, vojno ministrstvo. Organiziran je bil konzorcij in gradnja se je pričela. Tudi za reševanje problemov gradnje je, tako kot v primeru falske elektrarne, vajeti vzela v roke država.
Zagotovila je potrebni material, gradbeni in drugi, zagotovila je množično delovno
silo. Vojne ujetnike – italijanske, ruske, ukrajinske in drugih narodnosti ter veroizpovedi. Ruška tovarna ni bila morebiti zasnovana na temelju civilnih potreb. Njena
proizvodnja ni bila namenjena zadovoljitvi potreb širokih množic, pač pa povsem
imperialnih, gospodarsko političnih, vojaških potreb. Proizvodnja ni bila namenjena prodaji na širokem trgu, temveč drugi vojni industriji, ki je polproizvode iz Ruš
potrebovala za izdelovanje sredstev za ubijanje ljudi. Teh sredstev pa je v vojnih
časih potrebnih veliko in zato sta bila oba projekta, elektrarna in tovarna dušika zasnovana kot velika, v regionalnih razmerah največja in najmodernejša proizvajalca.
Posebnost teh dveh podjetij pa ni bila samo njuna lastniška in upravljavska struktura, tako imenovana personalna zasedba, ki je bila kajpak tudi mednarodne, politične provenience, v kateri slovenska gospodarska elita ni večinsko zasedla vodilnih
položajev, ampak je bila skoraj povsem podrejena, marionetna. Posebnost je bilo
še več. Obe podjetji sta bili tako rekoč v celoti produkt tujega tehnološkega znanja
21

To velja za Ruše, za Lovrenc pa ne. Tam so močna družinska podjetja delovala še naprej. Zlomila, spremenila so se šele po socialistični revoluciji, razlastitvah, nacionalizacijah. A se morda prav zaradi te
značilnosti, da so bila ta podjetja bolj osebnega in manj naložbenega značaja, imela počasnejši razvoj
kot na primer delniški družbi TDR in HE Fala.
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in opremljeni s tehniko, opremo, materiali in strokovnimi kadri »iz uvoza«. Če je
v času prve industrializacije bila proizvodnja močno navezana na domačo surovinsko osnovo (rude, les, kremen …), produkte pa je morala izvažati, tako lesne kot
kovane in steklarske proizvode, je druga industrializacija to podobo precej spremenila. Iz uvoza je bila razen znanja in tehnike tudi večina surovin: rudnine, ki jih na
»ruškem« ni bilo, apno, kremen, kromiti, fosfati, boksiti …, različni reducenti, premogi, antracit, koks … Surovinsko je bila ruška proizvodnja torej močno odvisna
od tujine, zlasti zato, ker je v primeru TDR šlo za enormne količine. Kar se prodaje
tiče, pa so se zadeve zavrtele tudi povsem drugače od prvotnih namenov. HE Fala
elektrike nikoli ni prodajala v tujino.22 Tja, v tujino je transferirala le finančne učinke,
profite, obresti, dividende in na koncu še nadomestilo za nacionalizirane elektrarniške objekte. Tovarna dušika je sicer del proizvodnje prodajala na svetovnem trgu
(karbid, nekaj časa cianamid, pa različne ferolegure in abrazive …), a je ostala kljub
vsemu pretežna uvoznica. Druga, za »ruško« območje pomembna, večja podjetja,23
ki so v času druge industrializacije tudi zaposlovala do 150 delavcev, niso odločilno
vplivala na to uvozno odvisnost. Zelo opazno je, da se je prva industrializacija odvijala zlasti intenzivno v krajih Smolnik, Lobnica, Bistrica, Lovrenc, v Rušah in na
Fali pa druga industrializacija šele s prvo svetovno vojno. Selnica in Limbuš sta do
časov socializma v tem smislu močno zaostajala in zadržala svoj izrazito kmečki,
podeželski značaj.
Najpomembnejša značilnost druge industrializacije je brez dvoma pojav uporabe električne energije v proizvodnih obratih. Pri tem se pogosto zgodi, da se spregledajo začetki elektrifikacije in da se ustvarja vtis, da se je elektrifikacija pričela
z obratovanjem falske elektrarne. A to je precej daleč od resnice. Prvo elektrarno
na »ruškem« je imel Scherbaum pri svojem mlinu v Bistrici. Že leta 1892.24 Precej
pred falsko elektriko so uporabljali v našem okolju električne naprave, ki jih je
gnala elektrika iz malih central. Velika in neprimerno pomembnejša za industrializacijo je prva elektrarna na Dravi, HE Fala. Leta 1918 je bila povezana z Rušami.
Lokalni župnijski kronist je vzhičeno zapisal: »To leto se je napeljala električna luč
v cerkev. Za napeljavo so darovali farani …«25 To seveda ni bilo najpomembnejše,
22

23

24

25

Gre seveda za obdobje pred vzpostavitvijo mednarodne prenosne mreže in trga električne energije,
kar je novejšega datuma. V času druge industrializacije ni bilo nobene čezmejne mreže iz preprostega
razloga, ker se je nekdanja Avstro Ogrska pač politično, državno »razbila«. Velik del nekdanje »domovine Avstro Ogrske« je za Slovence poslej znotraj SHS in Jugoslavije postal tujina.
Na primer Maria Raster Chemische Zuendwaren Fabrik (Ruška tovarna vžigalic in kemikalij) W.
Woschnaga, njegove Securitas, Elektra in Kolumbus, Pogačnikova Železarna in livarna, Holzhandlung
(lesna trgovina, industrija in izvoz) Viktor Glaser, kasneje L. J. Kaudek Kommanditgesellschaft,
Željezoprometna v Bistrici, Ruška tekstilna industrija F. Vlacha, Smolnik v tridesetih letih, v Lovrencu
Kiefferjeva Tovarna kos in srpov in Loeschniggova Trgovina z lesom in deželnimi izdelki …
Sledila je gradnja elektrarn v Lovrencu. August Loeschnigg jo je postavil leta 1901, kmalu nato še
Henrik Kieffer, kar dve je imel, istočasno pa je delovala še Buettnerjeva elektrarna. Ob potoku Lobnica
je elektrarno leta 1908 zgradil Pogačnik in svojo elektrarno povezal z nekaterimi hišami v Rušah.
Ruška župnijska kronika od leta 1895, str. 23. Gradnjo in zagon falske elektrarne in ruške tovarne so
»zaznali« tudi nekateri drugi kronisti.
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čeprav je bilo tudi pomembno. Najpomembnejše je bilo, da je nekako sočasno z
elektrarno na Fali pričela s proizvodnjo TDR.26 Kaj in kako je bilo tako pomembno
na tem mestu ne bomo razpredali. Omenili bomo le najbolj bistveno značilnost te
povezanosti elektrarne in tovarne dušika. Gotovo je v dvajsetih letih elektrarna še
bolj kot na Ruše vplivala na mariborsko industrijo, a na nobeno podjetje, družbo
na tak način, kot prav na TDR. Ta bistvena povezava med njima je namreč substancialna. Spremenila se je narava proizvodnje, tehnologija, tehnični razvoj itd.
Substancialnost povezanosti HE in TDR je v njuni vzajemni, brezpogojni determiniranosti. TDR je bila najprej edini, nato pa še dolga leta daleč največji odjemalec
električne energije. HE Fala brez TDR ne bi poslovno zaživela in preživela, njene
turbine bi se brez Ruš ustavile. Izostala ali vsaj pomembno »zakasnila« bi tudi
elektrifikacija mariborskega gospodarskega bazena.
Tovarna dušika brez Fale pa sploh ne bi bila mogoča. Njena produkcija, energetika je fundirana na »poceni« elektriki. Narava proizvodnje, narava tehnologije
je v tovarni zasnovana tako, da je ni mogoče gnati na drug način, z drugim virom.
Elektrika je za elektrotermično produkcijo alfa in omega. Če lahko za druge stroje,
na primer tekstilne, za segrevanje, topljenje, taljenje uporabljamo drugačne energetske vire, stroje, naprave, za TDR to ne velja. Visoki temperaturni nivoji, ki so potrebni, saj sežejo tudi preko 2000 stopinj Celzija, ogromne količine elektrike, ki jih
štejemo v GWh (gigavatnih urah), namreč niso dosegljivi neposredno s kurjenjem
lesa, premoga, antracita … Ekonomsko upravičljiva je do današnjih dni, torej še sto
let kasneje, kljub silnemu razvoju znanosti in tehnike, le pretvorba kinetične, vodne
energije v »poceni« elektriko. Daljša pot, proizvodnja elektrike za elektrotermične
in elektrokemijske proizvodne procese, tipične za v TDR uporabljene tehnologije, ta
daljša pot pridobivanja elektrike iz drugih energentov, na primer fosilnih, premoga …
zaradi visoke entropije, prevelikih vplivov na okolje in cenovne nevzdržnosti ni bila
sprejemljiva.27 Takratna, druga industrializacija »ruškega« sveta je zato pomenila že
sama po sebi in še zlasti ob naslonitvi na potencial elektrarne na Fali, zaradi števila
zaposlenih in zaradi obsega ter pomena poslovanja zelo velikih podjetij prelomne
čase. Prav posebno značilnost Tovarne dušika Ruše pa moramo prepoznati še v nečem. Te tovarne (in kasnejših hitro rastočih Ruš) na tem ožjem lokalnem območju
sploh ne bi bilo, če ne bi tako »zahtevala« medtem začeta »velika vojna«.
26
27

Več o tem najdemo v nedavno izdani knjigi Tovarna dušika Ruše (TDR)(100 let.)
Na slovenskih tleh tudi ni bilo zgrajene prenosne mreže elektrike. Ko so se v dvajsetih letih zgradili
daljnovodi in povezale takrat manj pomembne termoelektrarne v zanko s falsko proizvodnjo, so se
šele začeli pojavljati pogoji za uporabo elektrike iz le-teh v ruški elektrotermiji, a le v obdobjih večjih
izpadov in pomanjkanj elektrike zaradi naravnih okoliščin, na primer nizkega zimskega pretoka dravske
vode. Danes, ko se vsa elektrika prenaša preko elektriškega »talilnega lonca« elektrike iz hidro, termo
in jedrskih elektrarn, se ta povezanost »izgubi«. Izgubila se je že poprej, pravzaprav je bila le prikrita,
ko se je po drugi vojni vzpostavil sistemski električni trg in se je prikrilo dejstvo, da zelo neskrbno ravnamo z električno energijo in da jo lahko »zapravljamo zaradi socializacije« cene/stroškov elektrike.
Več o tej elektro in okoljski ter moralno etični godlji (mixtum compositum) na tem mestu ne moremo
razpravljati.
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Tovarna je bila ustanovljena po odločitvi avstrijskega vojnega ministrstva.
Odločitev je bila sprejeta, ko je vojna trajala že dobro leto, ko so se odpirale nove
frontne linije in je že bilo čutiti prvo veliko pomanjkanje municije, razstreliva. Zato
tudi toliko vojnih ujetnikov na Fali in v Rušah, da so bila gradbišča elektrarne in
fabrike videti skoraj kot kasarne oziroma taborišča. Še drobna posebnost mora biti
povedana. Ruške tovarne ne bi bilo niti, če ne bi bila »zadnji hip« sprejeta odločitev, da lokacija proizvodnje ne bo v kraju Fala v neposredni bližine elektrarne
in na levem bregu Drave, temveč na drugi strani in v nekaj kilometrov oddaljenih
Rušah. Tudi takšna »naključja« sodijo v nabor dejavnikov, ki so omogočili drugo
industrializacijo. Zlasti, če vemo, da so Ruše šele s tem stopile na pot industrijske
proizvodnje in pričele izgubljati svoj nekako zaspani podeželski značaj.28

Demografske in urbano gradbene spremembe na
»ruškem«
Najprej opazimo velike spremembe posamične dobe ali kraja na ta način, da si
predočimo demografski in gradbeni »zemljevid«. To, da nek kraj po številu prebivalstva in tudi gradbeno raste, samo po sebi še ne pomeni, da so se ga dotaknile
»prelomne spremembe«. Za primer »ruškega« pa je možno reči, da so se velike,
tudi vsebinske spremembe dogajale na valu gospodarskega razvoja, komplementiranega še z drugimi družbenimi, socialnimi in političnimi (vojnimi) okoliščinami. Ljudje, tukajšnje prebivalstvo je za to prelomno obdobje podstavilo »široka
pleča«, pa naj govorimo o sposobnih, večinoma sicer priseljenih gospodarstvenikih, kmetih, duhovnikih, nacionalno zavednih kulturnikih, prosvetarjih ali o drugi
lokalni eliti. Najbolj trpelo pa je, zlasti v vojni, »ubogo ljudstvo«. Tisto, ki je bilo
pod orožjem, tisto, ki je ostalo na domačih ognjiščih, tisto, ki je umiralo na frontah
ali ki je doživelo in trpelo prekletstvo begunstva ter vojnega ujetništva. Prav tako
je »ubogo ljudstvo« nosilo glavno breme mirnodobnega, težaškega dela in z njim
zgrajenega razvoja, breme sprememb, razcveta … O tem bi se lahko prepričali,
če bi predstavili še najrazličnejše druge domoznanske vidike, etnografske ugotovitve, ugotovitve o procesih socialne kohezije in socialnega razkrajanja itd.29 Prav
presenetljivo je, kako malo pozornosti je kasnejši čas, zgodovinopisje posvečalo temu »ubogemu ljudstvu«. Nobenih knjig, nobenih pomnikov, če izvzamemo
spomenik žrtvam dela, ki so ga postavili na ruškem pokopališču tisti, ki so sami
bili bolj ali manj pripadniki sloja »malih ljudi« ali pa so bili delavsko, levičarsko,
komunistično usmerjeni. O tem bo tekla beseda kasneje, prav tako pa se bomo na
28

29

K razvoju TDR in njenemu prispevku k industrializaciji moramo vsekakor »prišteti« še leta 1930 ustanovljeno tovarno za proizvodnjo tehničnih plinov in varilne tehnike na območju TDR, družbo AGA Ruše
d. d. Soustanovitelj je bila ob švedski Agi tudi TDR. Ruško podjetje, ki je štelo do 50 zaposlenih, je bilo
takrat najpomembnejše tovrstno podjetje na tleh skupne države Jugoslavije in je po vsej državi širilo
poslovanje ter gradilo svoje enote.
Nekaj o tem lahko najdemo v knjigi Tovarna dušika Ruše (TDR) (100 let).
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naslednjih straneh nekoliko bolj podrobno ukvarjali z bolj političnimi, etničnimi
vidiki demografskih procesov. Na tem mestu ostajamo pri bolj zunanjih slikah, pri
številčnosti prebivalstva in potrebah po velikih gradbenih delih, ki sodijo v procese
urbanizacije. Uprizorimo skromno virtualno panoramsko potovanje po »ruškem«.
Še prej pa bomo na hitro primerjali nekaj krajev, mest v bližnji regiji, da bi videli, iz
kakšnih temeljev so izšli in kako se je razvoj krajev naslonil na rast gospodarstva.30
Iz urbarjev izvemo, da so Ruše konec 13. stoletja štele komaj 29 kmetij, in še
od teh so bile štiri požgane, šest pa je bilo polpustih.31 Na Smolniku je bilo takrat
25 in pol kmetije, navedli so še tri domce in sedem sirnic.32 Gre pretežno za precej med seboj oddaljene kmetije. Ni poročil, koliko prebivalcev je bivalo takrat
na posamični kmetiji. A težko, da bi jih bilo v povprečju na primer deset, tako da
lahko ocenimo, da je bilo v Rušah manj kot dvesto naseljencev. Podobno velja za
Smolnik. Slabih 600 let kasneje (1869) sta Smolnik in Ruše štela po okoli šeststo
prebivalcev (600 in 612). Nekaj več prebivalcev je takrat štela Selnica (672), še
večja pa sta bila Dravograd (768) in Radlje (879), ki sta pa močno zaostajala za
Lovrencom na Pohorju (1093). Limbuš in Lobnica sta premogla dobrih štiristo
(421 in 416) krajanov, Bistrica jih je štela dobre pol stotine manj. Za ožje območje
Ruš lahko trdimo, da je bilo skromno poseljeno in da se je prebivalstvo povečevalo zelo postopoma. Se je pa zgoščalo na različnih lokacijah, v zaselkih, vaseh,
v katerih so bili postavljeni gospodarski objekti. Na primer v Lovrencu v Kurji
vasi in više ob Radoljni ter v trškem središču in ob steklarnah. Na Smolniku in v
Lobnici pod Arehom so se ob steklarnah razvila naselja z več kot 200 prebivalci,
ki so razen delavskih kolonij premogla še svojo »šolo« in cerkvico. Tudi v dolini,
ob potoku Lobnica, kjer so delovale kovačije, žage in tovarna vžigalic, kasneje
tekstilna tovarna, so se pričela razvijati delavska naselja s kolonijami delavskih
koč, barak (na Kovačevem, kasnejši lokaciji tekstilne tovarne in Metalplasta, ter pri
železniškem viaduktu, v delavskem naselju z imenom Abesinija, v bližini tovarne
vžigalic). Podobno naselje se je razvilo še ob potoku Bistrica, v bližini pražarne,
smodnišnice, mlina. V Selnici, Rušah in Limbušu, pa tudi v Bezeni, Logu ali na
Fali se takšna delavska naselja niso razvila. Vasi so se zgoščale okoli cerkva, kjer
pa teh niso imeli, se je življenje razvijalo pač vzdolž potokov. Fala ob Dravi je
ves čas po ukinitvi samostana izgubljala prebivalstvo – leta 1900 je imela komaj
75 prebivalcev.
Popis prebivalstva leta 1900 marsikje kaže že precej drugačno podobo. Lovrenc
je še beležil razvoj, na Smolniku in v Lobnici se je, po tem, ko so ugasnile steklarske peči, pričela hitra depopulacija. Ta se je nadaljevala še kasneje, ko so ljudje
šli iskati zaposlitve v dolino, tako da sta nekoč cvetoči okolji danes bolj ali manj
30
31
32

Podatke navajamo po Krajevnem leksikonu Slovenije, DZS 1995. Leksikon spremlja statistiko prebivalstva od leta 1869 do 1991.
Navajamo po latinskem urbarju iz leta 1290, ki ga analizira Jože Koropec v prispevku Ruše v srednjem
veku, Ruška kronika str. 69.
Prav tam.
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»izpraznjeni« v primerjavi s prejšnjimi časi. Drugi kraji, Selnica, Ruše, Limbuš so
sicer postopoma pridobivali na pomenu, zlasti zaradi cerkve in šole, ter številčno
rastli, a ni prišlo do kakšnega posebnega razvojnega zasuka.
»Vse« pa se je spremenilo po prvi svetovni vojni in hitri industrializaciji ter elektrifikaciji. HE Fala in TDR sta prinesli »prelomnost« v razvoju. Fale do izgradnje
elektrarne, razen nekaj hiš ob graščini, skorajda ni bilo. Po izgradnji elektrarne je
Fala doživela pravo naselitveno in gradbeno »eksplozijo«. Hiše za delavce, kolonije, vile za višji sloj zaposlenih so se gradile in kraj je postal zanimiv tudi za
druge, ki niso bili »elektrarniški«. Do današnjih dni je Fala narastla na okoli 500
prebivalcev. Lovrenc je v tistem času nekoliko zastal, a si je kmalu opomogel. Tudi
na račun delovnih mest, ki jih je zagotavljala TDR. Največ se je gradilo za delavce
v Rušah, v neposredni bližini tovarne –
dve večji koloniji so zgradili. Za vodstvo, inženirje in mojstre pa tovarna ni gradila barak ali skromnejših zidanih hiš, pač pa bogate, razkošne vile. Ruše so doživele hitro rast, nastajale so nove soseske, prebivalstvo se je do izteka dvajsetega
stoletja povečalo za več kot petkrat. Širile pa so se na ta račun še sosednje vasi, kjer
so se naseljevali tovarniški delavci: Bistrica, Bezena, Selnica. Zelo upočasnjen pa
je bil v tistih letih pred novo Jugoslavijo razvoj Limbuša. Primerjalni pregled za
Ruše nam pove: rastle so, v relativnem smislu, mnogo hitreje kot Maribor, Ptuj,
Dravograd ali Radlje, Lovrenc ali Selnica. Po številu prebivalcev, po obsegu industrijske, stanovanjske ali javne gradnje (šole, kulturni in zdravstveni, upravni objekti), tudi po pomenu prometne in druge, komunalne infrastrukture (ceste, železnica,
drče, žičnice, turistični in gostinski objekti, elektrifikacija, vodovod, v novejših
časih kanalizacija in plinifikacija …) Za takšno rast so morale pognati korenine v
prelomnih časih. Dovolj zdrave in močne, da sta lahko bila rast in razvoj trajnejše
in ne efemerne narave. Zadnja leta, po prvi »veliki krizi« v enaindvajsetem stoletju, se je razvoj v Rušah upočasnil. Potreben je nov razmislek. In prelomni časi, o
katerih teče beseda v tej knjigi, so lahko pomembna izkušnja, navdih. Zato moramo
preteklost spoznavati, jo analizirati, mojstriti. Nonšalanten odnos do preteklosti ni
v nobenem pogledu ne sprejemljiv ne moder, dolgoročno smiseln.
Ustavljanje smiselne, trajnostne rasti, razvoja krajev, prebivalstva, gradenj stanovanj … in zmanjšanje življenjskega potenciala, tudi socialnega,
duhovnega, kar je moč čutiti v zadnjem obdobju, je pot v smer, na kateri so
v preteklosti že usahnili nekateri naši manjši kraji, zaselki.

Domoljubne Ruše – industrializacija in razvoj
narodne zavesti na »ruškem«
Precej dinamično gospodarstvo »ruškega« sveta je spremljala podobno razgibana
demografska tranzicija. V naše okolje so vedno znova prihajali in pogosto ostali pripadniki tujerodnih etničnih, kulturnih in sicer od tukajšnjega življa različnih skupin,
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ljudstev, narodov in nacij. Če sežemo s spominom le do visokega srednje veka in
ne še dlje do rimskih časov in časov kulture žarnih grobišč, imamo opravka zlasti z
ljudmi rimokatoliške verske in nemške kulturne, etnične provenience. Vsaj odkar
je »mejni grof Engelbert Spanheimski z dovoljenjem svoje žene Hedvike in sinov«33
ustanovil benediktinski samostan v Šentpavlu v Labotski dolini (1091) in samostan
obdaril s posestvi v Rušah, Lovrencu in Selnici,34 se zdi to samoumevno. Prihajali
in ostajali so v Lovrencu in nato na Fali – številni redovniki in spremstvo, potrebno
za zagotavljanje pogojev za življenje. Nato, po izgradnji ruške cerkve (1387) se je
pričelo množično in večstoletno romanje k Mariji v Ruše, sledilo je še romanje v
Puščavo in k Sv. Arehu v Lobnici na Pohorju. Versko je bilo naše območje skorajda povsem homogeno, protestantizem ni mogel prodreti v Ruše, le kasneje je bilo
na selniškem, na Kozjaku pri Sv. Duhu nekaj razburjenja zaradi verskih sekt (skakačev), kar pa ni pustilo trajnih posledic. Množičen prihod beguncev iz Prekmurja
in nekaj luteranskih knjig v Limbušu tudi nista motila ustaljenega rimokatoliškega
vzdušja. Germanski kulturni vpliv je bil močan, raba nemškega jezika vsakdanjost.
Še to, da so vse pomembnejše pozicije v družbi zasedali tujerodni verski, upravni
in poslovni veljaki, ni nikogar prav posebej motilo. Domačini niso rebelirali, razen
takrat, kadar so bili kot »vojni drobiž« vpoklicani od vojskujočih se gospodarjev. Le
enkrat so šli pomagati, v visokem srednjem veku kmetom pri njihovem puntanju na
Koroškem, kjer pa so bili zdesetkani in nato dolgo ni bilo več slišati kakšnih zahtev
po družbenih spremembah. Enotni v veri in cerkvi so bili tukajšnji ljudje zaposleni z
vsakodnevnim delom in niso odločilno posegali v družbena vrenja. Pomembno drugače je bilo v drugi svetovni vojni, ko so se uprli okupatorjevim ambicijam, da bi jih
povsem pokorili, razselili, razvrednotili, in v osamosvojitveni vojni, ko je bilo zopet
čutiti nekaj takega upora. Takrat proti »Jugoslovanom«, nekdanji skupni vojski, JLA.
Ko je ruški župnik Jurij Kozina leta 1645 ustanovil v ruški cerkveni skupnosti,
ki še niti ni bila župnija, znamenito in daleč naokoli prvo delujočo latinsko šolo,
se je demografski val nadaljeval. V dobrem stoletju njenega delovanja je namreč
večina od skoraj 7000 šolarjev prihajala od drugod, tudi iz tujine, Avstrije, Ogrske
(Madžarske), Italije … Veliko je bilo plemiških glav, ki so sodelovale pri uprizoritvah ruških verskih gledaliških iger med letoma 1680 in 1722 – obiskovalo jih je
na desettisoče ljudi letno. Vernikov in onih, ki so bolj iskali poslovne priložnosti,
kakor je zapisano v kroniki. Šola je imela izreden razvojni vpliv. Nekateri njeni
učenci so se kasneje vračali, ustanavljali tu podjetja, kar nekaj je bilo med učenci
kasneje zelo uspešnih umetnikov, kiparjev, slikarjev, cerkvenih dostojanstvenikov in
državnikov. Za zanimivost zapišimo, da se je tu šolal mandarin na kitajskem cesarskem dvoru, plemeniti Augustin Hallerstein, pomemben učenjak in misionar. Nato
je ruška latinska šola ugasnila in z delom je pričela mariborska jezuitska gimnazija.
Takrat je atraktivnost »ruškega« nekoliko upadla, a bolj v duhovnem in ne toliko v
poslovnem svetu. Tudi v verskem ne, saj se je romarska tradicija ohranila do danes.
33
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Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, III, št. 395.
Prve omembe krajev: Ruše, Lovrenc 1091, Selnica 1093.
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Poslovneži, ki so pri nas odpirali svoje obrti pri, so bili pretežno germanskega
izvora. Če niso sami imeli mojstrskih kompetenc, znanj, so pripeljali s sabo izkušene rokodelce, tehnologe. V glažute, kasneje steklarne zlasti Nemce, Čehe in
Italijane. Med priseljenci so bili številni kovači, kemiki in množica upokojenih
vojnih invalidov iz Bavarske, ki so se ukvarjali z eksploatacijo gozdnega, lesnega
bogastva. Tujci so k nam prinesli dodatne poslovne in obrtniške veščine, ki so vse
krepile val prve industrializacije. Jugoslovanska država se je kljub vsemu, tudi, ko
je na »ruškem« že močno vplival val druge industrializacije, še dolgo ohranjala kot
izrazito kmetijska. Tik pred drugo svetovno vojno so strokovnjaki v Spominskem
zborniku popisali nerazvito agrarno gospodarstvo in skrajno skromno industrializacijo ter elektrifikacijo. To je sicer veljalo za Dravsko banovino veliko manj kot
za državno celoto, močno pa je po razvitosti odstopalo »ruško«. Res je, da doslej
niso bile opravljene podrobnejše demografske študije, a iz opisanih procesov se
že z običajno »zdravo pametjo« ugotovi, da so tujci pomembno prispevali k našemu razvoju, da so bili nosilci kulturnih in drugih potencialov, pa tudi v literaturi
doslej ni bilo zapisanih nobenih resnih namigov o tem, da bi se posledično pri nas
pojavljale pretirane, močno konfliktne nacionalne, politične napetosti. Do dvajsetega stoletja, ko so ekspanzionistične, militaristično ambiciozne centralne sile (ne
zgolj one) zanetile dve svetovni vojni.
Kako pa je bilo s »slovensko« kulturo, jezikom? V poslovnem svetu nista bila
prisotna, v šolah komajda, tako kot v verskih obredih in življenju uradnikov. To
pomeni, da so se elementi narodne zavesti pričeli prebujati med malimi ljudmi,
ki so »tolkli« slabo slovenščino, med kmeti in rodoljubno duhovščino. Različno
v različnih krajih. V Rušah in Limbušu se je narodna zavest prebujala hitreje, v
Lovrencu bistveno težje zaradi močnih progermanskih elementov. Morda je bil
prvi zapis v slovenščini tisti zapis nekdanjega Rušana Jožefa Glaserja, učitelja,
ki je zapisal štiri pesmi v svojih zrelih letih, leta 1760. Ohranile so se v rokopisni Foglarjevi pesmarici, ki jo je strokovno obdelala in javnosti predstavila Nina
Ditmajer v referatu na Simpoziju Obdobja.35 Glaserji so se tudi kasneje pojavili kot
nosilci slovenskega narodno prebudnega gibanja. Omenimo Slomškovega zvestega
sodelavca Marka Glaserja, pa enciklopedično izobraženega literarnega zgodovinarja Karola Glaserja. Glaserji so sodelovali pri ustanovitvi Kmečkega bralnega
društva v Rušah leta 1865, najdemo jih med aretiranimi zaradi »veleizdajstva« avstrijskega cesarstva, pa med Maistrovimi borci in literati: Janka, Alenko, Ivanko
Glaser in Miro ter Bogdano Namestnik, ki sta bili tudi Glaserjeve krvi. Glaserji so
bili kmetje, kovači, lesarji, trgovci, gostilničarji, nikoli pa nihče ni bil glažutar, kot
nekateri napak pišejo. Sodelovali so s cerkvenimi in šolskimi oblastmi. Cerkev v
Rušah in šolniki pa so bili po mnenju avtorja tega prispevka sploh najpomembnejšimi znanilci slovenstva v našem okolju. Prava očaka sta bila limbuški župnik
35

O Jožefu Glaserju (p.d. Wurzu), najbrž prvemu ruškemu pesniku, najdemo nekaj informacij v tekstu
Nine Ditmajer (Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici …) in tekstu Matjaža Grahornika (Genealogija
rodbine Glaser oziroma Glazer).
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Avguštin Lah, ki je že davnega leta 1847 ustanovil Družbo slovenskega branja v
Lembahi in njeno znamenito knjižnico, ter Matija Wurzer, ruški kaplan in župnik,
ki je leta 1865 ustanovil Kmečko bralno društvo v Rušah s knjižnico, ki, vključena
stoletje kasneje v Mariborsko knjižnico tako živi in deluje še danes kot Enota Janka
Glazerja v Rušah. Še številni drugi duhovniki, kakor limbuški Andrej Bračič, ruški Janko Ilc, Janez Oblak v Lovrencu, Janez Čokl v Selnici itd., bi morali biti več
kot le omenjeni, a bi šlo čez rob ambicij tega teksta. Enako velja za ruške učitelje,
Lasbacherja, Liechtenwalnerja (kasneje se je preimenoval v Senkoviča), Lesjaka,
Stanija, selniškega Sagaja, limbuškega Robiča, lovrenškega Petruna (po tem, ko
so se »rešili« nemčurja Mogeta), ustanovitelje slovenskih društev in kmetov, ki
so bili skoraj vsi po vrsti nacionalno zavedni. Ker tudi o njih, Hlebu, Grizoldu,
Lamprehtu, Kasjaku, Urbancu in drugih precej piše v literaturi, ki je navedena na
koncu članka, se širšim opisom lahko izognemo. A to, kar sledi kot nekak nasledek
prejšnjih stavkov je naslednje: steber slovenstva, seveda z izjemami, so na »ruškem« tvorili kmetje in podjetniki, duhovniki in učitelji, kulturniki.
Slovenstvo je imelo močno socialno oporo. Tudi nemštvo s svojim Deutscher
Schulvereinom, s Suedmarko in Kulturbundom, Slovensko stražo, Orlom, turnerji
in bolj konservativnim članstvom drugih društev je imelo močno organizacijsko,
kadrovsko in materialno zaledje. Nasproti so jim stali nosilci slovenstva, kakršni so
bili Sokol, Planinsko društvo, Čitalnica, Svoboda, Kmečko društvo, Društvo Cirila
in Metoda (DCM) ter razna delavska predstavništva. Opozoriti moramo, da gre pri
tem naštevanju za dve ločnici, za nemško/slovensko ter klerikalno/liberalno/delavsko. Čeprav njihovo delovanje na »ruškem« ni dovolj raziskano lahko iz literature
povzamemo, da so nekako brez velikih pretresov, razen pač ob volitvah, živeli in
delovali v miru. Vse sta podrla naraščajoči fašizem in nacizem pred drugo vojno.
Nekaj več besed bomo zapisali le o Društvu Cirila in Metoda (DCM), braniku
slovenskega šolstva, saj je bilo to društvo doslej večkrat spregledano. Vendar je bilo
zelo pomembno tako za ohranjanje slovenske zavesti, jezika in šolstva, kakor za
napredno misel nasploh. Predstavnice, predstavnike teh društev pa je moč še danes
prepoznati po priimkih in družinskih vezeh, nasledstvu, kolikor se je to ohranilo.
Opiramo se na študijo, ki jo je napisal Andrej Vovko leta 2004. Raziskoval je sestavo podružničnih odborov, manj njihovo dejavnost. A že bežen pregled članstva
navrže »iste« družbene sloje, iz katerih je prihajalo članstvo, kot se je izkazalo pri
drugih narodno zavednih družbenih skupinah. Bodisi pogledamo v sezname iz
Selnice, Puščave, Fale, Lovrenca, Ruš …, bodisi tistih podružnic iz drugih, bolj oddaljenih krajev, najdemo številne podobnosti. Kjer je ob imenu napisan še socialni
izvor, položaj, najpogosteje naletimo na kmete, (vele)posestnike, duhovnike, (nad)
učitelje, kulturnike. V obdobju od 1885 do 1918, torej v obdobju, ki nas zanima,
naletimo na vsaj lokalno zelo prepoznavne osebnosti. V Lovrencu so se najprej
izpostavile ženske in dekleta. Moška sekcija je »zelo zamujala«. Najbolj opazni,
dejavni v Lovrencu sta bili Alojzija Pernat in Marica Medved. Župan Pušnjak,
župnik Oblak, kulturnik in učitelj Petrun so jim bili nacionalno politični partnerji.
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V bližnjem Lehnu se pojavljajo znameniti priimki: Pahernik, Urbanc, Medved.
Falski, puščavski, selniški člani so bili med drugim Sagaj, Ilgo, Majcen. Za Ruše
in okolico je bila ustanovljena ženska sekcija. Štela je največ 51 članic, med katere je nekako »zašel« učitelj Lesjak. Sicer pa so bile članice sorodnice znamenitih
rodbin Gorišek (Ema, Gizela, Gabrijela, Elza, Jelica), Lasbacher, Lichtenwalner,
Sernec, Pogačnik, Ozim, Mulej, Hleb, Novak, Harič. Vovko je v svojih seznamih36
navajal samo funkcionarje(ke), predsednike, tajnike, blagajnike, odbornike, namestnike …), a so seznami dovolj reprezentativni in tudi zelo poučni za primerjavo
z nekaterimi drugimi seznami.
V poglavju o domoljubnih Rušah smo naštevali številne domačinke, domačine, ki so za svoj narod bili pripravljeni pogumno, vztrajno, ponosno zastaviti svoj
ugled, domoljubje materialno podpirati in se tudi izpostaviti v boju z oblastmi. S
svojimi aktivnostmi so se izkazali kot družbeno odgovorni na civilnem področju
in so odločujoče krojili takratno družbeno razpoloženje, dogajanja v pred in medvojnem času. Danes jih večinoma ne omenjajo več. A vprašajmo se, kakšni bi bili
Ruše in sosednji kraji brez njihovega angažmaja? Morda so bili nekateri, ki so popisovali to preteklost deloma krivični, ko so jih »pozabljali«, zamolčevali. Morda
je bila kriva nova, socialistična ideološka klima, ki ji ni bilo dosti mar za prispevke
tistih z drugega pola. Zagotovo je takšna ozkoglednost škodljiva pri razgrinjanju
zgodovinske resnice in morda je lahko naš kratek prispevek komu spodbuda, da
se loti obširnejše, zahtevnejše raziskave, ki bi bila zelo dobrodošla.

Ruše leta 1914 (Der Maria Raster Fall)
V letih pred prvo svetovno vojno, ko se po balkanskih vojnah »vonj po smrti«
še ni prav razblinil, se je »evropska nervoza dvignila do vrelišča«. To je bilo očitno na vseh koncih in krajih ter na vseh ključnih življenjskih področjih. Razvoj
znanosti in tehnologij je poganjal normalno gospodarsko tekmo, ta pa nebrzdane
ekonomske apetite in iskanje novih trgov v svetu. Gospodarstvo brez nesporne
podpore države svojih apetitov ne bi moglo potešiti in vez gospodarstva s politiko
je bila trdno spletena iz podobnih interesnih niti. Tudi Cerkev se ni mogla izogniti
temu vrenju, saj je s pokrivanjem moralno etične zaslombe vojaškim in političnim oblastem poizkušala amortizirati socialno, eksistenčno in razredno napetost,
ki se je razraščala. Dodatna težava Avstro Ogrske monarhije je bil njen razvojni
zaostanek, ki je bil v kričečem nasprotju s habsburško samozaverovanostjo, politično vzvišenostjo ter ignoranco modernih političnih tokov. Ko k temu dodamo še
silna notranja narodna/nacionalna nasprotovanja in napetosti zlahka ugotovimo,
da je bila »tetiva na avstrijskem loku« prenapeta. Rešitve je monarhija navzven
iskala v pridružitvi pangermanskim silam in interesom ter v represivnem oblastnem aparatu navznoter. Ko so se v balkanskih vojnah zamajala tla pod nogami
takratnim cesarstvom, je Avstro Ogrska država svojo obsoletnost, sumnjičavost,
36

Vovko, Odborniki in članstvo podružnic družbe Sv. Cirila in Metoda.
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nedemokratičnost, avtoritarnost itd. skušala »nadomestiti« s potenciranjem svojih
slabosti, z zaostrovanjem nadzora, moči, nasilja. Avstrijska domača soldateska, ki
je želela čimprejšnjo vojno, je preglasila omahljivo politično, cesarsko oblast. Na
Spodnjem Štajerskem in zlasti v Rušah, ki so veljale za narodno zavedne, so bile
uzde trdno zategnjene. Georg Orwell je kasneje, v okoliščinah druge svetovne
vojne in zatiranja svobode zapisal: »Politika moči ne pozna morale.«37 Poglejmo,
kako se je ta obsoletni represivni avstroogrski režim izkazal v Rušah tik pred vojno napovedjo in ob njenem izbruhu.
V Mariboru, v katerem je imelo nemško prebivalstvo v tistih časih vso oblast
v rokah, pa naj je šlo za gospodarstvo, politiko, šolstvo ali kaj drugega, dr. Franjo
Rosina ni mogel računati na dovoljenje, da bi lahko organiziral sokolski shod,
na katerem bi razvili nov prapor. Poznavajoč razmere tudi v okolici Maribora je
ocenil, da bi lahko bile primeren kraj za shod sokolov, katerih starešina je bil, dobrih deset kilometrov oddaljene Ruše. V Rušah takrat sicer ni bilo ustanovljenega
Sokola, a so bile razmere sokolstvu naklonjene. Rušani so že prej večkrat vabili
in gostili mariborske sokole.
Mira Grašič je o tem pisala: »Leta 1914 je mariborsko sokolsko društvo, ki je
v Rušah že večkrat nastopalo, priredilo na povabilo samih Rušanov, slovesno razvitje društvenega prapora. Rušani so že leta 1909 zbrali za mariborski sokolski
prapor nad sto kron prostovoljnih prispevkov in jih predali mariborskemu Sokolu
z željo, da razvije svoj novi prapor prav v Rušah.«38 Popisala je tudi slavnostno
vzdušje, množico, ki je sokole in njihove goste iz številnih jugoslovanskih mest
navdušeno sprejela in navedla govorce. Razen župana Lasbacherja še ženo dr.
Franja Rosine, »ki je bila botra mariborskemu sokolskemu praporu in je le-tega izročila sokolskemu praporščaku dr. Rudolfu Ravniku s sledečimi besedami:
‚Praporščak! Sprejmi to zastavo častno, čisto, brezmadežno in tako varuj in ohrani
vedno. Kjerkoli bode plapolala naj vžiga slovenska srca za sokolstvo, za rodoljubno
delo. Naj nas vodi, slovenski Sokoli, ta prapor do zmage in do tiste sreče, katere
naš narod zasluži‘ …«39 V nadaljevanju M. Grašič opisuje, kako je shod tekel in
kako se je zaključil. »Sokolska prireditev v Rušah se je končala z ljudsko veselico,
pri kateri ‚so se domači gostilničarji odlikovali glede postrežbe … Sokolstvo se
je nerado poslovilo od gostoljubnih Ruš, ko se je odpeljalo s posebnim vlakom v
Maribor‘ …« Svoj opis Grašičeva zaključi s citatom, ki pove, kako so nasprotniki
reagirali in zlorabili naključje, da je prav ta dan bil ubit prestolonaslednik. Pravi:
»Domači Nemci in nemškutarji so sarajevski atentat izkoristili in obtožili mariborske Sokole ter najvidnejše Rušane, češ ‚… da so Slovenci bili čuda zadovoljni in
veseli, ko se je raznesla strašna vest iz Sarajeva in da je osobito sokolska veselica
v Rušah šumno trajala do pozne noči …‘«40
37
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G. Orwell, Svoboda ali suženjstvo, str. 92, Sanje, Ljubljana 2017.
Mira Grašič, Sokolsko društvo v Rušah, v Prispevki k zgodovini športa v Rušah, str. 7.
Ibidem.
Ibidem, str. 8.
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Podoben zapis najdemo v študiji Martina Molla: »Die Fortsetzung des Festes ungeachtet der sich bald bewahrheitenden Nachricht vom Tod des prominenten Paares
wurde zwar von manchen Zeitgenissen als Pietaetlosigkeit empfunden.«41 Oblast je
torej nadaljevanje veselice, kljub vesti o atentatu na prestolonasledniški par, imela
za nepietetno in v skladu s takratnimi predpisi za »srbofilsko«, kar je pravzaprav pomenilo sovražno, veleizdajalsko. Povsem podobno zveni Poročilo vojaške komisije
(Kommissionbericht FMLt von SCHENK).42 Po tem, ko nemški poročevalec omeni
atentat in sokolsko slavje istega dne v Rušah ter opozori na izobešene srbske zastave,
sledi: »Die Slowenen haetten an diesem Tage trotzdem das traurige Ereignis schon
bekannt war, die Feier fortgesetzt und bis spaet in die Nacht Musik spielen lassen«.43
Vidimo, da so dogodki nekakšna »naravna kontinuiteta« narodno prebudnih dogajanj izpred pol stoletja. Takrat je župnik Wurzer, skupaj z znanim, zavednim smolniškim kmetom Luko Hlebom organiziral planinski pohod skupine Rušanov čez
Pohorje. Na tem pohodu so zasnovali idejo o Kmečkem bralnem društvu Ruše, katerega bistvena naloga je bila, da se kupujejo slovenske knjige in se posojajo članom
ter tudi revnejšim, ki ne bi mogli plačati pristojbine, ter se tako krepi narodna zavest.
Društvo je bilo že naslednje leto ustanovljeno, za predsednika pa postavljen še en,
gromovniški rodoljub, Davorin Grizold. Tu smemo iskati korenine ruškega organiziranega rodoljubja in kulturniške, gledališke dejavnosti nove dobe (po časih Ruške
latinske šole), planinstva, sokolstva itn., v kar je prerastlo Kmečko bralno društvo.
Shod in razvitje sokolskega prapora sta bila torej organizirana prav na dan, ko
se je zgodil atentat na prestolonaslednika Ferdinanda in ženo Zofijo v Sarajevu.
Oblast je grobo intervenirala. Petdeset let kasneje se je takratnih dogajanj v kratkem zapisu v Ruškem delavcu spominjal lokalni levičarski politik Drago Magdič. 44
»Bilo je takole: 28. junija 1914 je bilo na trgu v Rušah veliko narodno slavje,
nastop telovadcev Sokola iz Maribora in širše okolice … veliko število zavednih
Slovencev, med drugimi tudi sokoli-telovadci iz Beograda. Šele proti večeru se
je zvedelo za dogodke v Sarajevu. Žandarmerija je takoj začela surovo preganjati
ljudi in že takrat groziti z aretacijami, češ da so zavedni Rušani že vedeli za pripravo atentata in so zato priredili tu nastop in zborovanje zavednih Slovencev na
Vidov dan. Avstrijski nacionalni šovinizem je udaril tedaj s krvavo roko ruške narodnjake in preimenoval Ruše v Mali Beograd … Ruško kočo so kar prekrstili v
Russische Huette …«45
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M. Moll, Hochverrat und »serbophile Umtriebe« …, str. 1.
Glej v Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914 – 1917, str. 31.
Ibidem, str. 33.
Magdič se je v tridesetih letih priselil v Ruše iz Maribora. Tu se je poročil. Od gostilničarja Preaca je kupil
gostilno, ki jo je vodila žena. Gostilna je bila »pribežališče« levičarjev, privržencev delavskega gibanja,
rodoljubov. Magdič se je uveljavil kot eden najvplivnejših levičarskih in narodno zavednih politikov na
»ruškem« in je tudi sam čutil trdo roko ponemčevanja ter protidelavskih politično oblastnih akterjev.
Po drugi vojni je bil eden uglednejših, vodilnih politikov v Rušah.
Drago Magdič, Ruše in leto 1914, Ruški delavec, 1966/8, str. 8.
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Magdič je zapisal bojazen domačinov, da se bo rodoljubom slabo pisalo.
»Zavedni Rušani so čutili, da bi utegnili Nemčija in Avstrija kot veliki državi premagati Srbijo.«46 Imel je prav, saj je cela vrsta ljudi, ne le v Rušah, kmalu morala
prenašati tegobe nemških represalij. O tem, koliko Rušank in Rušanov je bilo aretiranih, so pisali različni avtorji različno. Kaplan Ilc, ki je bil sam med aretiranimi,
je navajal število 24. Drugi celo 31 (verjetno tipkarska napaka v knjigi Slavice
Tovšak), 22, pa 21 in tudi samo 17. A to ni bistveno, povsem zanesljivih podatkov
nimamo, niti ne vemo, ali so bili vsi, ki so se takrat znašli v graških zaporih aretirani naenkrat (vemo, da so bili nekateri, na primer duhovniki, že prej) in tudi tega
ne vemo, ali so sem prištevali morebiti še limbuškega župnika Bračiča47 in dva
krajana Selnice, Olgo Juvančič in Zvonka Mesariča, morda nekatere mariborske
odvetnike, udeležene na ruškem srečanju … V tistem času je bilo aretiranih tudi
nekaj Lovrenčanov, a njihovih imen in priimkov ne poznamo. Seznam s kratkim
uvodnim pojasnilom, ki ga je objavil Ruški delavec, se zdi med vsemi znanimi še
najbolj verodostojen, čeprav govori o 21 aretiranih, taksativno pa jih navaja 22.
Razumljivo je, da so nekateri spominski zapisi različni, eni manj zanesljivi od drugih, v vseh pa se zrcali isto bistvo, resnica »Der Maria Raster Fall«!

Rušani, aretirani 1914. leta (Ruški delavec, 14. julij 1986) 48
V Sarajevu je bil 28. junija 1914 atentat na avstrijskega prestolonaslednika. V
Rušah pa so imeli zavedni Slovenci veliko sokolsko slavje. Razvijali so prapor
mariborskega Sokola.
Ko je prišla vest o atentatu, so slavje nadaljevali.
Zato so aretirali 21 Rušanov, jih vklenili v verige in z vlakom odpeljali preko
Maribora v zapore v Gradec.
Objavljamo seznam aretiranih:
•
•
•
•
•
•
•

BEČELA Avguštin, 19. 8. 1864 – soboslikar in kmet
BEČELA Marija, 28. 4. 1865 – gospodinja, žena Avguština
CERK Alojz, 14. 6. 1877 – posestnik na Bezeni
GLAZER Alojz, 19. 6. 1857 – kmet (tudi kovač)
GLAZER Marija, 2. 1. 1870 – gospodinja, žena Alojza
GLAZER Viktor, 12. 4. 1875 – kmet in trgovec z lesom
GORIŠEK Elza, 2. 8. 1877 – hči ruškega zdravnika

46

Ibidem.
Samo v drugi polovici leta 1914 je bilo na spodnještajerskem območju zaradi drakonskih predpisov
in sumničavosti do Slovencev preganjanih okoli 950 ljudi, več kot dvajset duhovnikov med njimi.
Knezoškof dr. Mihael Napotnik, ki se takrat ni najbolj izkazal v zaščiti svojih podrejenih, je naknadno
terjal poročila o teh dogajanjih. Dobil jih je 17, žal ne tudi poročila ruškega duhovnika Janeza Ilca. Več
o tem v »Duhovniki za rešetkami« Filipa Čučka in Martina Molla, v: VIRI 22, Ljubljana 2006.
Citirano po posebni izdaji glasila delavcev Tovarne dušika Ruše.

47

48
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• ILC Janko, 23. 11. 1877 – kaplan, pozneje v Rušah župnik
• LESJAK Davorin, 10. 10. 1872 – učitelj, predsednik Slovenskega planinskega
društva
• LICHTENWALLNER-SENKOVIČ Matija, 28. 10. 1867 – učitelj
• LICHTENWALLNER-SENKOVIČ Ela, r. GORIŠEK, 4. 2. 1881 – učiteljica
• LASBACHER Josip, 28. 2. 1858 – nadučitelj in ruški župan
• LASBACHER Albina, 11. 12. 1889 – učiteljica, hčerka Josipa
• LINGELJ Dragotin, 6. 2. 1866 – kmet
• NOVAK Fanika, 28. 3. 1888 – učiteljica
• OZVALD Lina, 22. 12. 1882 – žena gostilničarja
• POGAČNIK Hinko, 9. 7. 1882 – tovarnar
• STANI Tomaž, 9. 12. 1872 – učitelj
• SERNC Miha, 13. 10. 1871 – trgovec
• VIGEC Vincenc
• NOVAK d. A. (der Aeltere – izpisal VR)
• SARK d. J. (der Juengere – izpisal VR))
O aretacijah in dogajanjih, ki so sledila, je mariborske (in druge) Nemce ter nemškutarje obvestil Grazer Tagblatt. Aretirane, ki so jih z vlakom pripeljali na mariborski
kolodvor, je imel list za srbske prijatelje, srbofile, veleizdajalce, zanje je uporabil izraz
»Gefaehrdte«. Predstavil je »stuermische Szene«, kakršno so uprizorili zelo razburjeni
ljudje, ki so ogorčeni zasedli kolodvor, obkolili zapornike in z njimi fizično obračunavali – ne glede na to, da so med njimi bile ženske in tudi duhovnik. Oboroženci, vojska … tega menda niso mogli preprečiti, tako zelo je bila »množica razburjena«. Za opis
množic, ki so v Mariboru in kasneje ob poti v Gradec hotele obračunati z aretiranimi,
je časopis uporabil izraze kot »Wuetschen« in »Muetschen« … V prostem prevodu bi
takšne množice razumeli kot pobesnele, maščevalne in še kako … Bolj grobo bi lahko
rekli, da so bili »poživinjeni«. Da so se nemškutarji in Nemci takrat počutili nekako
ponižane, morda celo ogrožene, niti ne preseneča. V svoji knjigi o zgodovini ruškega
planinstva, v kateri tudi izpostavi pomen in vlogo Wurzerja, je avtorica navedla, da
»se je v Rušah zbralo okoli 3000 navdušenih pristašev Sokola … Splošno slavje in
himno ‚Hej Slovani‘, ki se je razlegala do pohorskih obronkov, so prekinili orožniki,
ki so razgnali ne le Rušane, temveč tudi številne goste«.49
Takrat se je o »primeru Ruše« razpisal tudi Marburger Zeitung pod taktirko
odgovornega urednika Norberta Jahna.50 V svojih treh člankih se je na vse pretege
trudil prikazati rodoljube kot zločince, izdajalce, srbofile. Da bi se bolje vživeli v
takratno sovražno razpoloženje do rodoljubov iz Ruš, navajamo del članka, zmagoslavno in podcenjevalno naslovljenega Izpraznjeno ruško gnezdo:
49
50

Sto let organiziranega planinstva v Rušah, str. 36. V študiji Martina Molla, na katero se avtorica sklicuje,
sicer piše drugače: da so slavje nadaljevali.
Po tožbi, ki so jo po izpustitvi sprožili Ilc, Lingl, A. Glaser in Lesjak, je moral urednik objaviti popravek.
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»Ruško gnezdo je izpraznjeno; zloglasni in nevarni hujskači so prijeti … In
vsakdo, ki je zaznal to vest, jo je pospremil z vzklikom: saj je bil že skrajni čas.
Pristojne civilne in vojaške oblasti so s tem, da so polovile najhuje obremenjene
ljudske zapeljevalce iz Ruš storile nekaj, za kar jim bo povsod izrečena hvala. Kaj
so ti srbofilski hujskači iz teh ljubkih Ruš, iz te nekoč tako pri Mariborčanih priljubljene izletniške točke napravili v zadnjih letih! Skoraj nihče se več ni mogel ob
nedeljah peljati v Ruše. Ob sokolskem dnevu v Rušah …, na dan, ko je bil umorjen
prestolonaslednik in se je veselo praznovalo še dan pozneje, so se izživljali srbofilski Sokoli v pravcatih retoričnih orgijah …«51
O tem, kaj se je dogajalo v Rušah in Lovrencu, je kratko vest priobčil tudi
Slovenski gospodar. Tako je časopis zapisal svoje sporočilo ob 20 letnici začetka vojne: »V graške zapore so morali malodane vsi narodno zavedni Rušani in
Rušanke ter nekateri narodnjaki od Sv. Lovrenca na Pohorju.«52
Zgoraj smo predstavili, kako sta dogajanje videla prepričani levičar in domoljub
Magdič ter tudi, kako nemški nacionalistični časopis. Poglejmo sedaj še, kako je
to doživljal Janko Ilc, ruški kaplan, eden od aretiranih. Svoje videnje je popisal v
župnijski kroniki.53
Po tem, ko se je zelo spoštljivo in ponosno opredelil do mobiliziranih vojakov, ki
so trpeli na frontah, krvaveli, umirali za avstroogrsko cesarstvo, je zapisal: »Doma
v Rušah pa je tedaj divjalo denuncijanstvo nekaterih nemškutarskih elementov, ki so
za svoje sramotno dejanje želi celo priznanje avstrijske vojaške justice … Celotno
je bilo preganjanih 24 ljudi,54 ki so jih vlekli v Gradec uklenjene kot razbojnike v
veselje mariborske fakinaže kakor tudi nemške inteligence. Preganjance je ta svojat
pretepala po mariborskih in graških ulicah in jih zasramovala na način, ki ni bil več
človeški. Vojaška asistenca ni storila v varstvo ljudi prav ničesar – nasprotno, zdelo se
je, kakor da bi bila cela stvar naročena, um ein abschreckendes Beispiel zu geben …«55
Vidimo, da je duhovnik čutil torturo kot tako neznosno, da ni bil pripravljen izbirati
besed (svojat, fakinaža). Še bolj pa pade v oči dejstvo o velikih razlikah v mariborskem in ruškem »splošnem značaju« prebivalstva. V Rušah je bilo prebivalstvo v
večini narodno zavedno, v Mariboru diametralno nasprotno. Upoštevati moramo, da
je takrat v Mariboru živelo okoli 80% ljudi, ki so se na popisih izrekali za Avstrijce
po pogovornem jeziku. Po etničnem izvoru jih je bilo seveda veliko manj, a vseeno
so bili etnični Nemci (Avstrijci) večinsko prebivalstvo. Zlasti pa so bili v večini po
premoženjskem statusu, po tem, koliko jih je bilo med nosilci podjetniške dejavnosti,
51
52
53

54
55

F. Filipič, Delavsko revolucionarno gibanje …, v: Zbornik smolniških gasilcev, str. 14.
Slovenski gospodar, 1. avgust 1934, str. 2.
Ilc je pisal kroniko in poročilo v zvezi s škofijskim Pastoralnim vprašanjem leta 1915. Poročilo je podpisano. Na ta način lahko identificiramo zapis v kroniki, ki sicer ni podpisan – rokopis je identičen v
obeh dokumentih.
Po dveh mesecih so bili izpuščeni iz zapora brez obtožb, saj jim nič od očitanega, na primer veleizdaje
ali zasramovanja veličanstva ni bilo moč dokazati. Le učitelj Tomaž Stani je takoj nato bil mobiliziran.
Kronika župnije Ruše.
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večinski so bili v javnih službah, zasedali so odločujoče politične položaje, najdemo
jih na višjih socialnih položajih, vlogah, funkcijah … V Rušah je bilo primerljivo
stanje veliko boljše, v Lovrencu, Pekrah, na Studencih pa ne.
Vas nekako sredi med Rušami in Mariborom, Limbuš, je doživela podobno usodo. »Od 3. 8. 1914 do 15. 10. je bil župnik Andrej Bračič v preiskovalnem zaporu,
ker je bil osumljen veleizdaje in razžaljenja Veličanstva. Ko se je dokazala neutemeljenost teh obdolžitev, se je vrnil na svojo župnijo.«56 Ob dvajsetletnici začetka
vojne je Slovenski gospodar zapisal v članku z naslovom 20 letnica pol. mučeništva: »Ob 20 letnici mučeništva živih in že mrtvih duhovnikov in nekaterih lajikov
iz Spodnje Štajerske hočemo osvežiti javnosti na kratko imena onih zavednih narodnjakov, ki so morali leta 1914 takoj ob mobilizaciji in tekom prvih mesecev vojne
v graške zapore.«57 In nato je naštel duhovnike, njih šestnajst, med njimi Janka Ilca
in Andreja Bračiča.58 Nato še tri »mučenike iz vrst lajikov«.59 Nek drug časopis je
naštelo 17 aretiranih duhovnikov, od katerih je bilo 16 izpuščenih brez obtožbe, le
framski župnik Muršic je ostal v preiskavi »zaradi žaljenja Veličanstva.«60

Šolske kronike
Dogodke tik pred izbruhom vojne so zabeležile šolske kronike. Presenetljivo
skromno, čeprav, vsaj v Rušah, je bil aretiran tudi sam pisec kronike, nadučitelj in
župan Lasbacher skupaj s hčerko, in čeprav so Nemci takrat dobesedno »izpraznili« šolo. Aretirali so štiri učitelje in tri učiteljice od skupaj sedmih aretiranih žensk.
Dve osebi s seznama (Novak d. A. in Sark d. J.) nista podrobneje identificirani v
nobenem seznamu, čeprav ju na njih najdemo.
Lasbacher je skopo zapisal61 le, daje bilo šolsko leto zaključeno 15. julija 1915
»zaradi vpoklicev in splošne mobilizacije«, da je bila 7. julija za ubitim prestolonaslednikom »žalna služba božja« in da je »cerkvenemu opravilu prisostvoval
celoten učiteljski zbor z učenci. Po zaključku žalnega opravila se je učiteljski zbor
zbral na izredni domači konferenci, na kateri je podal žalno izjavo in jo odposlal
okr. šol. svetu v nadaljnje ukrepanje.«62
56
57
58

59
60

61
62

Limbuška župnijska kronika, neobjavljeni tipkopis, str. 103.
Slovenski gospodar, 1. avgust 1934, str. 2.
Oba duhovnika, zaprisežena domoljuba, sta bila kaplana v Rušah. Bračič že pred vojno, Ilc pa je med
vojno bil kaplan znamenitemu Wurzerju. Oba sta bila tudi župnika. Ilc po upokojitvi Wurzerja v ruški
fari, Bračič pa je bil dolgoletni župnik v Limbušu.
Slovenski gospodar, 1. avgust 1934, str. 2.
Avtor ima fotokopijo strani iz neznanega časopisa, str. 6, žal brez datuma in imena časopisa, ki je izšel
pred 8. novembrom 1914 – za ta dan je namreč objavil nekatere prireditve … Seznam zapornikov je
napisan kot predzadnji odstavek članka o poročanju v Grazer Tagblatt. Neimenovani časopis je najbrž
»Štajerc«, ki je izhajal na Ptuju, o čemer lahko utemeljeno sklepamo iz številnih reklamnih inseratov,
objavljenih na tej strani.
»Skopo« omenjanje označujemo za tako zato, ker v kroniki ni bilo zapisane nobene ocene, nobenih
vrednot, stališč, čustev, nobene opredelitve ne do aretacij in ne do vojne …
Šolska kronika v Rušah, str. 53.
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Nadučitelj je zapisal še, da je bilo aretiranih 17 (!). Poimensko je navedel samo
Jožefa Lasbacherja, Matijo Lichtenwallnerja, Martina Lesjaka in Tomaža Stanija
ter veroučitelja Ivana Ilca, učiteljici Gabrielo Lichtenwallner ter Albino Lasbacher.
To navaja k razmišljanju, da morda niso aretirali in odpeljali vseh hkrati (13. avgusta), oziroma, da je zapisal samo zaposlene v šoli. Oblasti so priprte izpustile 4.
oktobra in učitelja Tomaža Stanija takoj vpoklicale.63 Šele 11. januarja 1915 »so
vse, ki so bili 4. oktobra izpuščene osebe s strani c. k. vojaškega tožilstva c. k. vojaškega komandanta v Gradcu I obvestili, da so postavljeni izven zasledovanja in
so kazenske spise odstopili c. k. državnemu tožilstvu v Maribor. 5. marca 1915 so
prejele učne osebe od državnega pravdništva (tožilstva) obvestilo, da za nadaljnje
zasledovanje ni nikake osnove.«64
*
V selniški šolski kroniki s povzetki in kasnejšimi pripisi je zapisanega še manj.
Sarajevskih dogodkov kronika sploh ne omenja. Najdemo le kratko omembo: »26.
7. 1914 Anina nedelja – mobilizacija. Selničani – Slovenci v zaporih.«65
Lovrenški in puščavski povzetki izginulih kronik obdobja prve svetovne vojne sploh ne omenjajo. A aretacije leta 1914, znameniti »Maria Raster kriminalni
primer« in zapiranje mnogih drugih narodno zavednih duhovnikov in laikov po
slovenskih krajih so le majhen del strašne vojaške, socialne, humanitarne … kataklizme drugega desetletja dvajsetega stoletja. Kakšne posebne strokovne analize tega obdobja za naše »ruško« okolje nimamo. V poglavju o »rušanih« v prvi
svetovni vojni bomo zato navedli le nekaj podatkov, informacij, ki niso rezultat
sistematičnega raziskovanja, pač pa preprosto zbir tistih, o katerih se je premišljalo
in razpravljalo na posvetu v Rušah 21. marca 2018.
*
V poglavju o letu 1914 se seveda odpirajo še druga vprašanja. V zvezi s seznamom aretiranih na primer katero število zapornikov je pravo? Ali tisto, katere
krajane bi kdo na seznamu aretiranih še pričakoval? Zakaj na tem seznamu ni več
kmečkih gospodov, več cerkvene gosposke, več obrtnikov, zakaj so na seznamu
večinoma le pripadniki srednjega in višjega sloja, zakaj na njem ni več lokalnih
politikov, nobenega etničnega tujca …? In še: kako to, da je bilo zaprtih toliko
žensk? Tretjina vseh, kar je za KKK (Kirche, Kueche, Kinder) ideologijo nenavadno veliko! Vprašanj, ki bi jih lahko zastavili, je še veliko več. A ker sestavek
nima večje ambicije, kot spodbuditi razpravo na osnovi objave manj znanih dejstev, ostane to preokupacija za prihodnost. V naslednjem razdelku članka se bomo
zato posvetili nekaterim vidikom poteka vojne in doživljanje le-te med »rušani«.
Za lokalno zgodovino doslej ni bilo znanih in raziskanih prav veliko virov, zato je
63
64
65

Iz vojske je bil odpuščen in se je vrnil na delo v šolo šele 18. novembra 1917. (Ibidem, str.59.)
Ibidem, str. 55. Seznama izpuščenih ni.
Šolska kronika ljudske šole v Selnici, str. 5. Tako kratke navedbe, post festum vpisane, seveda ne omogočajo kakšnih posebej verjetnih sklepanj.
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lahko vsak drobec upoštevanja vreden. Ta del zgodovine »ruškega« je bil dobesedno spregledan, zanemarjen, vsaj zapostavljen. Ni čudno, da se je Drago Magdič
že pred pol stoletja spraševal: »Ali ne bi bilo dobro namestiti pri spomeniku padlih
borcev skromno ploščo, da se dogodki, ki so se zgodili pred 50 leti, ne bi pozabili,
kakor se je to letos, žal zgodilo?«66

Župnijske kronike in drugi zapisi o prvi svetovni vojni
Vsi župnijski kronisti so ob začetku svetovne vojne ta začetek zabeležili v župnijske kronike, ne da bi prav slutili, v kakšno tragedijo svetovnih razsežnosti se
bo razvila. Čeprav kronisti tega niso zapisali na povsem enak način, pa je vendar je moč trditi, da so imeli tako zelo podoben odnos do sarajevskega atentata
in vojne napovedi ter dejanskega začetka vojne, da je upravičeno sklepati, da je
v ozadju »skupna cerkvena paradigma«. Morda so posamezni duhovniki iskreno
mislili ter ocenjevali (začetek) vojne celo v kakšnih manjših disonantnih odtenkih,
a osnovno stališče, vsaj zapisano, je bilo enotno: vojna je sicer grozna, a ne bo
trajalo dolgo, da jo cesarstvo pripelje do pravičnega, zmagovitega konca. Vojna je
bila razumljena kot obrambna, pravična in nujna, saj je bilo cesarstvo napadeno
na domačih tleh (v Sarajevu, v anektirani Bosni, sic!) – tako je bil namreč razumljen atentat na »ljubljenega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in soprogo
Zofijo«. Ponižano čast njegovega veličanstva in slavne habsburške dinastije ter
cesarstva je bilo potrebno maščevati! Osovraženi Srbiji ter njenim »gospodarjem«,
ki jim je služila in se po njihovih navodilih ravnala, torej Rusiji, Franciji, Veliki
Britaniji je treba najodločneje povedati, kar jim gre, in jih za predrznosti najostreje
kaznovati. Državna, vojaška, tudi cerkvena oblast so bili kot preplavljeni z adrenalinom, samovšečnostjo in nerealnimi presojami, in vojna je preprosto »morala
biti«! Začeli so jo nekako v zanosu, emfatično. Za mnoge je bila ne le priložnost
za zmago, maščevanje, zadoščenje itd., bila je celo »dobra«. Vsaj na začetku – res
da ne prav dolgo – se jim je zdelo tako. Pravih vzrokov, ozadij, svetovnih gospodarskih, družbenih, političnih razmerij, ki so svet gnale v pokol, pisci bodisi niso
razumeli bodisi želeli predstaviti.
Cerkvene in šolske kronike, osebni zapisi, dnevniki, pisma so ob mnogih drugih
arhivskih virih dobra osnova za študij, analizo in razumevanje preteklosti. Njihova
posebnost, morda celo odlika je, da so drugače kot uradniški, »birokratski« zapisi,
matične ter druge knjige bolj subjektivno obarvani, manj »uradniško suhoparni«,
torej bolj osebni. To sicer zmanjšuje objektivno vrednost, faktografsko natančnost,
hladno racionalnost itd., a omogoča dober vpogled v doživljanje, emocionalnost,
66

Drago Magdič, Ruše in leto 1914, Ruški delavec. Zanimivo! Vodstvo občine v Rušah se, kljub spodbudi,
ni želelo spomniti takratnih prelomnih dogodkov niti letos, ob stoletnici zaključka vojne, ki se je leta
1914 začela. Svoje moči je usmerjalo bolj v sfero volilnega leta, sfero »kruha in iger«, zabave v prostem
času, v estradne koncerte, modno bicikliranje in druge svoje privatne interese – žrtev, na katerih utemeljujemo naše aktualno življenje, jim ni bilo kaj dosti mar. Spomnimo se Orwella.
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interesno determiniranost, ideološko, svetovnonazorsko opredeljevanje itd. Prava
mera upoštevanja obojega, objektivne resnice in subjektivnega dojemanja, kreiranja, hotenja, vrednotenja … nas lahko približa polnosti, celovitosti »resnice«,
ki je itak vedno in brez izjeme zmeraj relativizirana z ozirom na topos in avtorja
premisleka. Zavedajoč se tega lahko skušamo razumeti, zakaj kdo »isto« v različnih okoliščinah vidi tako drugače, ali zakaj različni ljudje različno vidijo to, kar je
sicer »isto«. Ta drugačnost resnice ni napaka, pač pa je »drugačnost« z ozirom na
konotacijo in drugo, zgoraj že omenjeno. Zapisana kratka gnoseološka pripomba
se bo pozornemu bravcu »oglašala« iz ozadja ob premisleku nekaterih navideznih
nelogičnosti. Na primer ob vprašanju, kako to, da je rimskokatoliška cerkev večinoma tako »lahkotno«, včasih celo z zanosom, malone privoščljivim navdušenjem
sprejela začetek napadalne vojne? Čeprav je poznala izkušnje iz balkanskih vojn,
čeprav je poznala nova smrtonosna orožja ter grozljive taktike vojskovanja? In
zakaj je »molčala« ob nadaljevanju vojne, dasiravno je sama s strani vojske, ki jo
je podpirala, doživljala silen teror, rekvizicije, zapiranje, ponižanje? Ali drug primer: kako to, da so monarhijo, kljub temu, da je veljala za »ječo narodov« in da so
mnogi, tudi duhovniki, liberalni in klerikalni politiki, intelektualci, umetniki …, ki
so se spogledovali s trializmom, branili monarhijo kot svojo domovino? Z željo, da
se izvijejo iz tesnega objema monarhije in ustvarijo novo državo (stara se pri tem
ruši) so v zrcalnem smislu vsaj nekoliko »podobni« tistim, ki so bili pripravljeni
storiti vse, da bi Spodnja Štajerska ostala »naša«, nemška, da se ne bi zrušila!?
Pogledali si bomo nekaj zapisov iz knjig, ki so jih o teh prelomnih časih pisali duhovniki in učitelji, po definiciji dobri poznavalci lokalnih razmer, sposobni
globljega premisleka. Predmet premišljanja bodo župnijske kronike in poročila v
zvezi s Pastoralnim vprašanjem za leto 1915, šolske kronike in Bračičevi spomini
na vojno.
*
Ruško kroniko je takrat pisal kaplan Janko Ilc, zelo zaveden narodnjak, med ljudmi nadvse priljubljen in spoštovan duhovnik, sicer zelo »dosledne« rimokatoliške
usmeritve. Župnik Matija Wurzer, več desetletni ljudski tribun v Rušah in okolici
je bil sicer že v letih, a je imel še vedno vse niti v rokah. Za zapisom v kroniki sta
gotovo »stala oba«, kaplan in župnik. Takole glasi prvi stavek o začetku vojne:
»Leto 1914 je bilo začetek svetovnega gorja. Vojna napoved – 26. julija –
Avstroogrske Srbiji je vznemirila vse tedanje avstrijske narode, zlasti pa še hudo
zadela nas Jugoslovane. Naši fantje kakor tudi možje ruške župnije so se ročno
odzvali in odšli na bojišča na sever in jug. Vedli so se v vsakem oziru vzorno, zlasti
je hvalevredno, da so si ohranili moralno trdnost in zvesto narodno prepričanje.«67
Kaj nam govorijo navedeni stavki? In česa ne povedo, pa bi pričakovali, da bo
povedano?
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Ruška župnijska kronika od 1895. leta naprej …, str. 20.
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Fotografija vojaka v »polni opremi« je iz mariborskega arhiva. Ponos vsake vojske je – vojak.
Tragika vsake vojske so – smrti, grobovi, ujetniki, begunci, vdove, sirote …

»Rušani« so v vojno vstopili na strani centralnih sil, na strani napadalcev, v agresorski vojski, kot avstroogrski državljani. Delili so usodo drugih neavstrijskih, nenemških
vojakov – borili so se, da bi maščevali domovino … in ohranili cesarstvo, »ječo narodov«. Iz te napadalne vojne, ki so jo forsirali avstrijski generali in ki so jo sami razglašali za obrambno, škof pa od teh ocen »ni odstopal«, so izstopili na strani poražencev
in hkrati na strani »zmagovalcev«. Poraženi so bili kot avstroogrski vojaki, državljani.
»Zmagovalci« so bili najprej kot državljani nove Države Slovencev, Hrvatov in Srbov,
nakar so kmalu postali državljani Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Narodni svet
v Rušah (na začetku ga je vodil Davorin Lesjak) je tako kot drugod prevzel v svoje roke
naloge oblasti – ne najbolj uspešno in zaupanja vredno – tako je vsaj mislil Janko Glaser
– sprva je bil vojak v avstroogrski vojski, nato član, tri dni celo tajnik Narodnega sveta v
Rušah – ki je iz sveta zelo kmalu razočaran nad njim in vodilnimi izstopil in se končno
pridružil Maistru.68 Lokalni duhovniki so bili nad zaključkom vojne navdušeni in slavili so novo oblast, dokler niso nekateri prav v kratkem času že zopet spremenili svojih
stališč in zapisali, da »so prišli iz dežja pod kap«, kakor je to storil lovrenški župnik.69
68
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O tem je pisal, takrat že Glazer, v Ruškem delavcu. Kasneje je bil isti članek, nekoliko spremenjen objavljen v Maistrovem zborniku in tudi v knjigi Članki, razprave, ocene, ki jo je uredil Viktor Vrbnjak.
Glej: Lovrenc na Pohorju skozi stoletja, str. 100.
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Zmagovitemu pohodu centralnih sil na začetku vojne ni sledilo enako zmagovito
nadaljevanje. Vojna se je zaostrovala, posledic ni bilo moč prikriti, razpoloženje do
vojne se je spreminjalo. Tudi o tem so pisale kronike. Bile pa so bolj redkobesedne od odgovorov, ki so jih na Pastoralno vprašanje za leto 1915 pisali duhovniki
lokalnih cerkva v času, ko je minevalo prvo leto vojskovanja. Pregled teh poročil
potrdi tezo, da so bili odgovori v bistvenem pretežno enoznačni in so se razlikovali v podrobnostih, čisto lokalnih značilnostih. Potrjuje še navrženo ugibanje, da
so bili odgovori pisani po nekem vzorcu, »paradigmi iz ozadja«. Skoraj gotovo je
vrh cerkve, tudi škofijski v Mariboru, oblikoval svoja stališča do vojne in jih, morda v neformalizirani obliki sporočil podrejeni duhovščini. Če ne drugače, pa vsaj
na rednih rekolekcijah. A vemo, da je bil v Mariboru mestni svet »nemški«, da je
bil župan Schmiderer tudi tak in da je bil škof Mihael Napotnik povsem »nemško
lojalen«. Kasneje, leta 1919 je ruški župnijski kronist zapisal, da ob priložnosti
birme »prevzvišenega Rušanci niso hoteli pozdraviti, slabo ga sodeč in očitajoč
mu nemško mišljenje«.70
Župnijski kroniki v Selnici in pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu sta o vojni poročali celo nekoliko bolj podrobno, a gotovo z manj poglabljanja v dogajanje. Gotovo
je, da je bila selniška pisana s časovnim zamikom, najbrž šele konec vojne za vsa
štiri pretekla leta. V njej ob začetku vojne ni zaznati kakšne podobne evforije, kakršno lahko najdemo drugod, že za leto 1914 smemo trditi, da je pisec pisal z »zadržanostjo«, da se je zavedal tragike. Preprosto je pozitivistično zapisal dejstva,
dogodke itd., ki so se mu zdeli vredni zapisa, in se ni spuščal v nikakršne ocene.
Ob razpadanju vojske je o tem nekaj zapisal, skopo in hladno, nobenega navdušenja ni kazal niti nad novoustanovljeno državo. Le to nam pove za zaključek: »V
začetku novembra so začela prihajati vznemirljiva poročila o razpadu Avstrije in
ustanovitvi Jugoslavije. V Selnici se je ustanovil Narodni svet …«71 Zapisal je še,
da je bil za podnačelnika Narodnega sveta izbran župnik in pripomnil: »Ostalo je
vse mirno.«72
V primerjavi z drugimi se je vojnim dogajanjem najbolj posvetil kronist s
Svetega Duha. Kar enajst strani je popisal. Ker župnija takrat še ni spadala pod
Lavantinsko škofijo, pač je bila pod avstrijsko cerkveno oblastjo, saj je bila in je
ostala, če gledamo s stališča današnjih državnih meja, z novo mejo nekako »presekana« mejna skupnost, je poročanje zaključil z opisom določanja nove državne
meje in s cerkveno razmejitvijo.
Kronist z Duha je bil najbrž zdravorazumski pragmatik. Popisal je težave, ki
jih je prinesla vojna, zapisal je, kako so bili prizadeti vojaki in domači, ki so trpeli
pomanjkanje, bistvenih stvari, ki so se dogajale v župniji in v soseščini ni spregledal. Pa tudi poročilom o vojaških uspehih, ki so prihajala v župnijo, ni nasedel.
70
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Ruška župnijska kronika, str. 24.
Kronika župnije Selnica, str. 71.
Prav tam.
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Bolj je razmišljal o tistih neposrednih »poročilih«, ki so domačim prinašale vesti
o ranjenih in mrtvih, o tem, kako se vojna ne bo dobro razpletla. Piše: »Časniška
poročila se berejo za nas zelo ugodno a domov prihajajoči vojaki pravijo drugače. Papež in škofje pošiljajo okrožnice in pastirske liste, kjer tolažijo, podučujejo,
zlasti papež Benedikt XV. pridiguje svetovni mir … a zamanj.«73
Kronist je spoznal, kako se že razplamteva nacionalno sovraštvo, ki deli ljudi po vaseh, spodbuja ovaduštvo, prijave in kako se vse to pogosto konča s hudo
nesrečo za ljudi, ki trpijo zavoljo tega, so obsojani na težke ječe itd. Skrbi ga tudi
razkrajanje morale. »Moralnost propada, uživanje in rajanje v krčmah cveti, pri
Harič-koči pa je gramofon noč in dan, vse opominjanje in pritožbe ne pomagajo.«74
Na vse to pa še vojno dobičkarstvo. »Nova« iznajdba je namreč življenje na karte,
preprodajanje »za drag denar. Verižništvo se prične, prikazen, ki je bila pred vojno
vsaj kmetom neznana«.75
Kronika župnije pri Svetem Duhu je polna takšnih misli, ki razkrivajo bedo tistega časa. Zanimiva pa je še zaradi nečesa – duhovniki so vsaj v prvih letih vojne
pisali o domoljubju, domovini in zvestobi cesarju itd. Kronist z Duha je to zaklinjanje »izpustil«. Raje je zapisal: »Ljudstvo kaže malo patriotizma in entuziazma
– izigrano je že dovolj«.76

Pastoralno vprašanje za leto 1915
Branje odgovora, ki ga je na pastoralno vprašanje dekanu Simonu Gabercu iz
Ruš poslal kaplan Janko Ilc, je prav razburljivo. Ilc se ni zadovoljil samo z nekaj
podatki, ki so bili zahtevani,77 pač pa je v svojem spisu razvil pravo »teologijo vojne«. Ob spoznanju, da ima vojna veliko težje posledice, kot se je pričakovalo, je v
uvodu razmišljal: »Težki so časi, v katerih se nahaja naša domovina; težki že sami
na sebi, težki za skupno prebivalstvo, kako so šele težki za posamezne družine, ki
trepetajo za svojce, morda že težko ranjene, za posamezne družine, ki že objokujejo
drage svojce – padle za domovino, umrle častne smrti na bojišču.«78 Nadaljeval je:
»Sv. Cerkev bi bila zmožna mir ohraniti med narodi, ko bi jo hoteli poslušati, pa ni
upanja, da se bo to zgodilo. Nehote nastane vprašanje, kdo pač je kriv te sedanje
krvave evropske vojske? … Kaj pa pravi Cerkev? … Verska resnica je, da se nič
ne zgodi brez volje božje.« (prav tam)
Ilc, tako se zdi, je bil bitko z lastno notranjo vestjo, razjedala so ga vprašanja
in tudi odgovori, ki jih je zapisal in so nekako »obvisela« v zraku. Odgovore pa je
73
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Kronika župnije Sv. Duh, str. 138.
Ibidem, str. 139.
Prav tam.
Kronika župnije Sv. Duh, str.139.
Vprašanje, ki pravzaprav ni pravo vprašanje, glasi tako: »Naj se opišejo nasledki vojne (n. pr. – število
vpoklicanih, ranjenih, ujetih, umrlih, zbirke denarjev, vpliv na versko življenje itd.) v posameznih župnijah, hišah in družbah.« (Ukaznik IV. STR. 88.). Glej rokopis J. Ilca, str. 1.
Ibidem str. 3.
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treba dati. Ilc je našel pomirjenje in pokazal na, po njegovem, boljše, če že ne dobre
plati vojne. »Vendar pa nam je vsekakor treba čas vojske dobro izrabiti. Vprašanje
je sploh veliko, ali bo vojska v verskem79 oziru več koristila ali več škodovala.
Dozdaj smo pač opazili, da je precej koristila: ljudje več molijo …«80 Kot v ekstazi je sklenil misli: »Veličasten prizor! Cela Evropa moli!«81 Vmes, med svojo
argumentacijo je Janko Ilc zlil precej jeze nad razvijajoči se liberalizem, svobodnjaško Francijo, razvaline razkrajajoče tehnične kulture …, zlasti pa seveda na
omajano pobožnost … Zato je ta vojna – vojska »zadnja faza odpada od Boga in
njena nujna posledica …!«82
Ilčev deset strani dolg rokopisni odgovor na pastoralno vprašanje bi zaslužil
veliko več pozornosti, vsaj samostojno poglavje. Za ta zbornik bi bilo to seveda
preobremenjujoče. Povejmo le, da so bili odgovori drugih duhovnikov dekanije
podobni, morda manj globoki, a s precej drugimi podatki, ki so navedeni v več
referatih tega zbornika. Dogajanje v vojnem času pa so duhovniki (in drugi) po
tem, po času pisanja odgovorov na Pastoralno vprašanje, še beležili v kronikah.

Župnijske kronike in odvzem zvonov
V župnijski kroniki v Rušah za leto 1916 preberemo: »Vsled nadaljevanja vojske je začelo vojni upravi primanjkovati raznega vojnega materiala. Zato so zasegli najprvo zvonove.«83
Odvzem zvonov (16. septembra1916): v Rušah v župnijski cerkvi Svete Marije
Matere božje (1232 kg); v pokopališki cerkvi bičanega Zveličarja (dva manjša zvona, 51 in 36 kilogramov); 28. julija 1917 je vojna uprava odvzela v župnijski cerkvi
še dva zvona (700 in 406 kilogramov). Ostal je le še en, 252 kilogramov težak zvon.
Kronist je nadaljeval: »Zvonovi so se stehtali na ruški tehtnici in se potem neznano
kam odpeljali po železnici.«(prav tam) V povedi, ki sledi, je kronist nekako pritajeno izrazil vso svojo bolečino ob tej izgubi. »Preden so jih vrgli iz stolpa, so za slovo
še eno uro potrkavali.« Cerkev je ostala brez svojega ponosa, brez večine zvonov.
Gotovo je kronist premišljal o tem, da so cerkev nekako oskrunili, da bo zvonjenje
poslej manj mogočno, slovesno, in da so mnogi ljudje varčevali in darovali za te
zvonove in jih tako razumeli kot »svoje zvonove«. Darovali so tisti, ki so to lahko
storili brez težav, a tudi tisti, ki so bili revnejši in so dejansko žrtvovali del za svoje
osnovne potrebe neobhodnega denarja. Zato lahko rečemo, da je v stavku moč prepoznati tudi občutenje bolečine, krvaveče rane, kot da jim je bilo nekaj »iztrganega«.
Hkrati je razen prizadetosti zaznati jezo, ogorčenje, neprizanesljiv bes. Kronist je
zapisal še, da so bili ljudje do države lojalni tudi po tej grobi dezavuaciji. In tako se
79
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Poudaril VR.
Ibidem, str. 4.
Ibidem str. 7.
Ibidem, str. 5.
Ruška župnijska kronika, str. 22.
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je, kot je zapisano v kroniki, »za skupiček k zvonovom, kupilo V. vojno posojilo na
prigovarjanje g. učitelja Matije Lichtenwallnerja«. Kako to, da so v kronikah potem
pisali o domoljubju, da so ljudje zbirali materialna sredstva, denar, aktivirali številna posojila … za to vojsko, za to državo, za elito, ki je zgolj brezčutno jemala? Je bi
kriv strah za službo, ideološka zaslepljenost? Je bila to le lojalnost državi, cesarju in
bogu? Na Smolniku, v cerkvi Marijinega obiskovanja, ki jo je leta 1859 s svojimi
sredstvi zgradil domoljubni kmet Luka Hleb z ženo Ano, leta 1861 pa jo je blagoslovil
Anton Martin Slomšek, so takrat kot v Rušah, tudi odvzeli 66 kilogramov težak zvon.
V Rušah so 23. novembra 1917 kot v posmeh in za nameček odvzeli še piščali
iz znamenitih Janačkovih orgel, ki so krasile cerkev. Da bi bila tragedija še večja,
so po tem, ko so bile piščali že odvzete, v cerkvi sprejeli oblastno obvestilo, da so
izvzete iz obveze oddaje. Kronist je ponovno nemočno zapisal: »Zvonovi vojni
upravi niso zadostovali. Lotila se je tudi orgelj. 23. novembra 1917 je prišel gospod
Brandl iz Maribora in je uničil 23 piščali, katere so imele 65 kg zahtevane kovine.
Piščalke je odvzel še prej, predno je dobil župnijski urad rešitev iz Gradca, da so
orgle oproščene. Res so bile oproščene, pa kaj je to pomagalo, ker so bile piščalke
že strte.«84 Država, oblast, vojska … so bili povsem nespoštljivi in arogantni do
ljudi, ki so se žrtvovali, ki so padali na frontah …
Zvonove pa so jemali tudi v sosednjih župnijah.
V limbuški župniji so 21. avgusta 1916 vzeli dva velika zvona (1040 in 633
kilogramov) iz župnijske cerkve, še dva (252 in 69 kilogramov) iz cerkve Matere
božje na Pekrski gorci, Slovenski kalvariji. A vse to je bilo premalo. 28. julija leta
1917 so v župnijski cerkvi v Limbušu odvzeli še en velik zvon, 1040 kilogramov
težak. Ostal je le še en, 224 kilogramski. In ker vojska (država) nikoli nima dovolj,
so bile njen plen istega leta (24. novembra) orgelske piščali v župnijski cerkvi (73,5
kilogramov) ter na Kalvariji (15.5 kilogramov).
Župniji v Selnici prav tako ni bilo prizaneseno. Tako poroča kanonik Viljem
Pangerl in tako je zapisano v Popisu cerkva. Iz župne cerkve Sv. Marjete so leta
1918 odpeljali štiri zvone, iz podružnične cerkve Sv. Janeza Krstnika na Janževi
gori dva in še enega iz nekdanjega oratorija, nato kapele na pokopališču v Selnici.
Župnija pri Svetem Duhu je bila novembra 1916 ob 1198 kg težak zvon, skoraj
natančno čez leto dni pa so rekvirirali še dva, 371.5 in 158 kg težka zvona.
*
Seveda odvzem zvonov in piščali ni bil prvi in najhujši krvavi davek vojne.
Ranjenci, pohabljenci, ubiti, pogrešani, oboleli za hudimi nalezljivimi boleznimi,
begunci … so mnogo bolj prizadeli prebivalstvo. Hitro so se pridružili pomanjkanje,
revščina, življenje na karte, draginja in prekupčevalsko špekuliranje, vojno dobičkarstvo, »vsakdanjost« so postale obvezne oddaje ter skrivanje pridelka, rekvizicije, kar
smo že kratko opisali … Zanos z začetka vojne je kopnel. Med drugim zato, ker je
84

Ibidem, str. 23.
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bilo delovne sile za nujno delo vse manj, vse večja bremena so nosile ženske, stari,
otroci. To se je poznalo pri izostajanju v šoli, hitrem naraščanju nemorale, upornosti otrok, pijančevanju, vse večjem številu nezakonskih otrok in sirot. Mnogim se je
zdela vojna iz dneva v dan bolj nesmiselna, zapuščali so vojne položaje, dezertirali,
se kot zeleni kader skrivali po gozdovih … Propagandno govorjenje o napadeni domovini ter obrambni vojni se je zdelo vse bolj nesmiselno. Da, morala je padala po
vsej črti, strah, stiske, obup so bili vse večji, tudi neposlušnost in upor sta naraščala.
jadikovanje o vojni kot »božji kazni za storjene krivice in nepokornost« je izzvenelo
v prazno. Nihče več ni verjel, da vojska veča kreposti, požrtvovalnost, skromnost,
tovarištvo itd. Ne, vojska je klanje. Navdušenega, optimističnega odhajanja v vojno
se ni dalo več slutiti nikjer, vpoklici pa so si še sledili eden za drugim.
Iz Ruš in drugih bližnjih krajev je odšlo na vojsko veliko mladcev in zrelih mož.
Po kronikah in odgovorih na Pastoralno vprašanje lahko povzamemo red velikosti – natančnih, zanesljivih uradnih evidenc ni. Številke pa so visoke: okoli 700
vpoklicanih v Lovrencu (od ok. 3400 župljanov), v štirih družinah so vpoklicali
štiri sinove, v dveh pa kar pet, 96 v Puščavi (od 1410), preko 200 v Limbušu (od
1960), okoli 300 v Rušah (od 2480)85 … Koliko se jih ni vrnilo, koliko jih je padlo, bilo ranjenih, pogrešanih ne moremo ugibati. A če na primer drži, da je bilo v
Selnici ob velikonočnem štetju leta 1916 že 350 vpoklicanih ter 45 od teh pogrešanih in mrtvih,86 je bila »bilanca« ob koncu vojne najbrž še veliko bolj tragična,
kot bi lahko sklepali po Bračičevih zapisih iz Limbuša.
Ob teh in gornjih številkah, opisih lahko rečemo: res, verska čustva so se okrepila. Ljudje so več molili, prosili domače, naj dajo za maše, se udeleževali številnejših procesij, množičnih spovedi in drugih obredov, vojnih pobožnosti … Iskanje
utehe, tolažbe, sočustvovanja se je povečalo. Morda je duhovništvo bilo celo zaslepljeno od tega, saj sta se zaupanje v cerkev in vernost povečala – a so mnogi pri
tem spregledali, da zaradi strahot, trpljenja, brezupa, strahu. Na tem pa se ljubezen
do Boga ne more trajneje graditi. Obredov je bilo več, toliko, da so posameznim
duhovnikom bile odobrene binacije zaradi velikega povečanja opravljanja božje
službe. Če rečemo malo grobo, je to bil pravzaprav edini res otipljivi »pribitek«
za cerkev, saj povečana vernost, številčnejši obredi niso vplivali na tok vojne, humanost, bili so le nekak odziv bolečine.
Duhovniki so v kronikah in v zvezi s Pastoralnim vprašanjem zapisali še to in
ono, a bolj mimogrede. Tako o velikih gradnjah tovarne dušika in hidroelektrarne
niso veliko ali pa sploh nič zapisali. So pa kronike v letu 1918 zaključevali na podobno enak, »vzorčni« način, kot so opisovali začetek vojne pred štirimi leti. Bili
so »vzhičeni« in uporabljali so podobne »matrice«. Janko Ilc je bil zopet precej
»poetičen«. Zapisal je: »To leto je bilo tudi tako srečno, da se je končala grozovita svetovna vojna. 28. oktobra je armada razpadla. V velikih trumah so se vračali
85
86

Podatke zbrala Lilijana Urlep, NŠAM.
Viljem Pangerl v članku Župnija Selnica …, v: Selnica ob Dravi .., str. 92.
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vojaki na svoje domove po železnici, z konji ali pa peš. O kakih nasilstvih ni bilo
slišati. Z prvim novembrom se je ustanovil narodni svet, kateri je vodil začasno vse
vladne posle. Z prvim decembrom pa se je po vseh večjih krajih slovesno praznovalo narodno ujedinjenje ali ustanovitev Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Rušani so se tudi peljali na lepo okrašenih vozovih v Maribor z pomembnimi napisi. Prvi voz je imel verige in napis Mali Belgrad. Tako so namreč imenovali naši
narodni nasprotniki Ruše zaradi njih narodnosti in zaradi veleizdaje obtoženih
Rušanov. Političnih nasprotnikov ni bilo. Vsi smo bili edini verujoč, da je sedaj
zacvetela prava narodna svoboda!«87 Lovrenški župnik Horvat, ki je pisal kroniko, je tako zanosno izjavljanje kmalu z bridkim razočaranjem priznal za zmotno.
Verjetno podobno zvenijo tudi zapisi v kronikah drugih župnij.88
Za sklep tega poglavja lahko izrazimo obžalovanje, da se doslej še niso našli
kakšni kroniški, dnevniški zapisi o tej vojni, ki so jih skoraj zagotovo pisali grof
Zabeo, po izobrazbi oficir, Janko Glaser, zelo minuciozen in redoljuben, natančen zapisovalec dogodkov iz preteklosti, obenem pa še človek, vojak, ki je vojno
preživel v pisarni ob vsakodnevnem zapisovanju različnih podatkov, in še kdo
od takratnih vidnih, izobraženih in k natančnemu spremljanju življenja vajenih
»rušanov«.

»Rušani« v prvi svetovni vojni
Doslej se z zbiranjem in analizo podatkov o »rušanih« v prvi svetovni vojni,
za razliko od tistih, ki so bili udeleženi v drugi, ni nihče ukvarjal oziroma takšna
analiza še ni bila objavljena.89 Razlika v odnosu do raziskovanja prve in druge svetovne vojne je velika – deloma zaradi časovne odmaknjenosti, še bolj pa zato, ker
na naših tleh velja prva svetovna vojna kot obramba domovine bolj verbalno, do
druge pa smo Slovenci zgradili bolj notranji, intimni odnos. V drugi vojni je res
šlo za obrambo, za boj z okupatorji, za osvoboditev. Za nameček in za razliko od
prve pa se je vtisnila v globok spomin po bratomornosti.
Sledeči odstavki nimajo ambicije po predstavitvi celovitejše, sistematične evidence udeleženih »rušanov« v vojni, predstavljenih pa bo nekaj sicer bolj nepovezanih podatkov. Različni raziskovalci in raziskovalke so že večkrat opozorili
na slabo dostopnost do potrebnih gradiv, virov, vendar je tudi skromen začetek
87
88

89

Ruška župnijska kronika, str. 23.
Nekaterih kronik, šolskih in župnijskih iz tistega obdobja ni bilo moč pregledati, ker so bodisi nedostopne, bodisi »jih ni«, čeprav so jih nekateri pisci v preteklosti brali in se nanje sklicevali, ali pa obstajajo
le neke vrste zelo pomanjkljive »naknadno pisane kronike«, prepisi, povzetki originalov.
Ustne informacije govore o tem, da je bil leta 1938/9 narejen seznam v vojni umrlih/padlih iz župnije
Ruše. Seznam je bil narejen in poslan mariborski škofiji, ta pa ga je poslala »Zvezi bojevnikov«, ki je v
Brezju nameravala postaviti spomenik vsem padlim. Takšnih seznamov je bilo gotovo veliko, iz vseh
slovenskih župnij, a jih danes ne poznamo. So bili izgubljeni, so kje založeni, obstajajo v župnijah kakšne kopije, prepisi? Spomenik takrat ni bil zgrajen. A za spomenike je še vedno čas, četudi ne poznamo
vseh imen. (ustni vir: Lilijana Urlep)
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dela boljši od opustitve naloge. Tako bodo lahko zapisani podatki sicer kvečjemu
spodbuda za nadaljevanje dela, nekaj vpogleda v celovitejšo dogajanje pa vsekakor omogočajo.
Navedba »rušanov«, udeležencev prve svetovne vojne sloni na osebnih pričevanjih, nekaj genealoških zapisih,90 obiskih pokopališč, sporadičnih izpiskih iz literature, deloma iz uradnih dokumentov. V vojsko so bili moški vpoklicani množično,
približno tri stotnije. Razkropljeni so bili širom po svetu, od ruske Sibirije do zahodnih front – kot vojaki, ki so bili v bitkah ranjeni, ubiti, zajeti … Ne poznamo
natančnega podatka, koliko se jih ni vrnilo. Če pa pregledamo skromne zbrane
podatke se izkaže, da za »ruško« veljajo podobni vzorci tistim, ki jih lahko imamo
za splošne. Bolj zanesljivi so seveda samo podatki o tistih, ki so umrli, bili ranjeni, ujeti, ki so sami kaj zapisali ali so to storili njihovi bližnji. Za takšne smemo
šteti na primer podatke iz genealogij, podobno zanesljivih podatkov, kot jih lahko
prebiramo v Bračičevi rokopisni knjig iz Limbuša, pa za druge župnije nimamo.
V Rušah vemo za nekaj bolj izpostavljenih in znanih rodbin. Po pogostosti pojavljanja priimka je najbolj izstopajoč priimek Repolusk. Navedene bodo tri veje
Repoluskov, vse povezane s hišnimi številkami v vasi, nekoč občini Lobnica.
Repoluski, p. d. Sernci/Zrnci: v vojni so bili sinovi Fric, Ferdinand, Mihael. Vsi
so preživeli. Zanimiva zgodba postavitve in obnove Zrnčeve kapele govori, da se
je njihova mati zaobljubila, da bo kapelico na kmetiji obnovila, če se bodo sinovi
vrnili iz vojske. Kapelica, še danes »znamenita«, je bila dejansko obnovljena sredi
dvajsetih let, zgodbe v zvezi z njo pa so različne.
Repoluski: Johan Repolusk – poročen z ženo Uršulo, rojeno Seifried; živela sta
na Lobnici 27 (stara glažutarska gostilna); oče Johan ter sinova Anton in Johan se
niso vrnili s fronte.
Repoluski, p. d. Martnovi (hišna številka Lobnica 36, stara furmanska, glažutarska gostilna, danes ponovno obiskovana Martnica), so tudi v sorodstvenih povezavah. Še živeči Martin Repolusk je pripovedoval o Jožefu Repolusku (Martnov
Pepa) iz Lobnice, udeležencu I. svetovne vojne na soški fronti v zalednih enotah.
Seifriedovi so ruški/lobniški, precej razvejen rod s kar nekaj udeleženci v svetovni vojni. Njihovo preteklost je raziskovala Mojca Keržina, roj. Seifried. Johan
Repolusk se je, kot je bilo prikazano, poročil z Uršulo Seifried. S sinovoma vred
je padel v vojni. V vojni pa so bili razen njih udeleženi še nekateri drugi sorodniki
in z njimi povezani ljudje. Matija Seifried, kasnejši vojni invalid, Franc Seifried
iz Ruš, borec na soški fronti, oče raziskovalke genealogij Mojce Keržina. Bil je
tapetniški vajenec pri mojstru Mašatu v Bistrici, ki je moral prav tako v vojsko.
90

Avtor se je pogovarjal z Mojco Keržina, Martinom Repoluskom, Majdo Toplak, Alenko Glazer, Franjem
Šauperlom, Jelko Šporin in drugimi, ki so se tudi seznanjali s citirano tematiko ali bili z v vojni udeleženimi v kakšni sorodstveni povezavi. Žal nihče od intervjuvancev ne hrani originalnih dokumentov,
pisem ali drugih, dnevniških zapisov, ki bi bili zagotovo zanimivi za raziskovanje.
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Ivan Terbos je bil dedek Keržinove, vojak v prvi sverovni vojni, v sorodstvu pa
so bili še z Jakobom Trbosom iz Peker, ki je bil med vojno ujet od Rusov, poslan
najprej v Sibirijo in nato na Kavkaz. Ruski ujetnik je bil še nekaj časa po drugi
svetovni vojni, ko se je končno le vrnil v domovino.
Dolinškovi so bili naslednji znameniti ruški/smolniški rod.

Fotografija je last Majde Toplak.

Alfonz Šarh iz leta 1983. (foto: Google)

Ferdinand Dolinšek-Nantl je bil vojak v obeh svetovnih vojnah. Iz prve se je
vrnil, v drugi pa je izgubil življenje leta 1944. Veseljak, rokodelec je prijateljeval
s še enim udeležencem obeh vojn in ruškim sokolom, Alfonzom Šarhom, ki je iz
prve vojne dezertiral, v drugi pa padel kot narodni heroj.
O Dolinškovih je pripovedovala Majda Toplak, nezakonska hči Rozalije
Dolinšek s Smolnika in znamenitega duhovnika, pisca, prevajalca in teologa, profesorja biblicistike dr. Antona Jeharta. Jehart se je kasneje iz Maribora preselil na
Smolnik. Bil je vojaški kurat, ki je bil ujet na samem začetku vojne v Srbiji in preko
Albanije poslan na otok Asinara v Sredozemskem morju (severno od Sardinije), od
koder se je leta 1918 vrnil. Bil je dober prijatelj z Dolinškovimi, od katerih sta bila
dva udeležena v prvi svetovni vojni: Edvard in Ferdinand. Edvard je bil poslan na
rusko fronto, kjer je bil ranjen in ujet skupaj z bodočo ženo, avstrijsko bolničarko. Prestopil je na boljševiško stran. Po vojni je bil v Taškentu »župan«, kakor je
to sam po drugi svetovni vojni omenil v pismu, ki ga je pisal svojcem. Do takrat
je veljal za pogrešanega. Vrnitev, ki jo je načrtoval in za katero so domači zbrali
denar, se je izjalovila zaradi spora med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo (1948). V
Taškentu je umrl brez potomcev, njegovo pismo pa ni ohranjeno.
Drugi sin, Ferdinand, se je vojskoval na soški fronti, a se je vrnil v Ruše in sodeloval še v drugi svetovni vojni. Vojak med prvo svetovno vojno pa je bil tudi
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tast pripovedovalke, najprej v Galiciji in nato na drugih bojiščih. Vojno je prav
tako preživel.
Od posameznikov z »ruškega« moramo omeniti še nekatere. V vojni sta bila dva
Šarha. Lojze je padel na soški fronti. Brat Alfonz pa je takrat dezertiral in pobegnil
med zeleni kader. O tem je sam pripovedoval v spominih na tiste čase.91 Lojze ima
na ruškem pokopališču nagrobno ploščo na družinskem spomeniku.
Dva vojaka obeh vojne iz družine Glaser, brata, Alojz in Janko, sta vojne vihre
preživela. Bila sta med Maistrovimi borci, borci za severno mejo.
Med tistimi vojaki, ki so bili med vojno tu doma ali so se takoj po vojni
tukaj ustalili in uveljavili kot pomembni Rušani, lahko z večjo zanesljivostjo
omenimo dr. Rudolfa Schadingerja in Antona Krejčija (oba oficirja), Stanislava
Bokszczanina, ki je bil dodeljen vojaški upravi za gradnjo TDR, Krois Antona,
mladega gospodarja in župnijskega ubožničarja, ki je padel med prvimi, vpoklican je bil kaplan Pavel Vesenjak (oba iz Selnice),na pokopališču pri Sv. Duhu
najdemo nagrobnik umrlemu Mihaelu Stelclu z letnico smrti 1916, kronist pa
je zapisal tudi »učitelj gre k vojakom 21. 6. ter se ne vrne več«.92 Od tam je moral v vojsko tudi nadučitelj. V Puščavi najdemo nagrobni napis že v prvem letu
vojne v Karpatih padlemu Josipu Karničniku (Kormanu), v Lovrencu je v spomin leta 1918 na italijanski fronti padlemu Jakobu Doverju postavljen epitaf. Iz
Lovrenca (Rdečega Brega) sta bila tudi četovodja Janez Planinšič, pokopan v
Lovrencu in podčastnik Karol Brezočnik. S Smolnika je bil na ruski fronti Franc
Ditmajer, pogrešan od leta 1914 do leta 1927, ko je bil proglašen za mrtvega.93
Na Smolniku je za posledicami vojne/ran umrl Jožef Pečonik, v različnih zapisih naletimo še na priimke Ahej, Črešnar, Hleb … V Puščavi pokopani Karel
Ahej, Schilling in Steirer so bili najbrž tudi vojaki Avstro Ogrske. Prav bi bilo,
da bi se v prihodnosti ta kratek proto seznam, ki je bil priložnostno sestavljen,
še naprej raziskoval in dopolnjeval.
Vojaki niso bili edini, ki jih je vojna prizadela, niti niso bili edini, za katere vemo, da so bili močno vpeti v uničujoči tok globalnega spopada. Močno so
bili, razen drugih, angažirani otroci, šolarji, učitelji, ženske … Tisti, ki niso imeli
opravka z orožjem. Otroci, šolarji, mladi so sploh ena najbolj prizadetih, nič krivih družbenih skupin, ki jih vojno dogajanje zmeraj neusmiljeno melje: fizično,
psihično, vzgojno, izobraževalno, osebnostno … Kronike, zlasti seveda šolske,
jim zato posvečajo pozornost in tam najdemo številne opise, informacije. Ena bolj
podrobno pisanih, tudi precej pomanjkljivih glede na navodila za pisanje šolskih
kronik je kronika nadučitelja in takratnega župana v Rušah, narodno zavednega
Josipa Lasbacherja. V njej najdemo več strani podrobneje predstavljenih situacij,
dogodkov, razmer v ruški šoli.
91
92
93

Glej v: Janez Švajncer, Spomini na Maribor 1918/1919.
Kronika župnije Sveti Duh, str. 319.
Arhivske listine hrani PAM.
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Pouk je bil moten že zaradi tega, ker so bili učitelji vpoklicani, aretirani, odsotni
so bili zaradi obolevanj itd. Na srečo v Rušah niso bili prizadeti še zaradi pomanjkanja prostora, tako kot ponekod drugod, na primer v Limbušu, Mariboru, kjer so se v
šolske (in druge) prostore začasno nameščali številni pripadniki vojaških formacij.
Pouk je potekal zelo neredno, saj so mnogi otroci, večkrat množično izostajali od pouka ter doma pomagali materam in nadomeščali mobilizirano moško delovno silo.
Ker je bilo vse prepuščeno, naloženo njihovim materam in ostarelim, nesposobnim
za vojsko, ki niso zmogli vseh obremenitev, so bili mladi zmeraj bolj brez slehernega
nadzora, mladostna razigranost in pomanjkanje94 pa sta jih pogosto vodila v prestopništvo, nemoralno, nespoštljivo življenje. V šoli so red skušali vzdrževati s številnimi verskimi obredi – maše zadušnice, maše v čast cesarskih godov, rojstnih dni itn.
niso bile redkost.95 Tudi masovne spovedi, pridige, obhajila ne. Pogosto so bili takšni
obredi organizirani zelo zgodaj, pred pričetkom pouka, že ob petih zjutraj. Število
pobožnosti pa ni bilo premo sorazmerno z iskreno vernostjo, pobožnostjo, prej nasprotno. Ob vsem tem so šolo (šolarje) bremenili še različni vojni, oblastni odloki,
ki so jim nalagali akcije zbiranja kovin in drugega materiala, prehrambnih izdelkov,
oblačil, zlasti pa denarja … Zbirali so na dan, imenovan »Soldatentag«, ki je trajal po
več dni, na štajerski dan vojakov, vojaški dan, dan žrtev ali kot so že poimenovali te
dneve, namenjene zbirki (zbirci), zbirali so za vdove in vojne sirote, za vojno skrbstvene in upravne, oblastne organe, kamor so, razen na Rdeči križ, tudi pošiljali zbrano.
Različne zbiralne akcije so bile kar pogoste. Večkrat so si sledile vsak mesec, v
času, ko so ljudje sicer živeli »na karte« za kruh, sladkor, olje, moko …, v času, je
vsega primanjkovalo, ko so bile cene zelo visoke, ko so bogateli vojni dobičkarji …, ko so bile nekaj vsakdanjega obvezne oddaje in rekvizicije. Kot da zbirke niso
bile dovolj, so bili šolarji (učitelji/ce) vključeni v vojno ekonomijo še na drugačen
način. Zlasti deklice, ki so tako kot dečki morale nabirati listje za čaj, kostanj …,
so pri urah ročne vzgoje morale šivati, plesti … za vojsko. Zbiranje je bilo izvajano v velikem obsegu. Naštejemo lahko robidnične in druge liste za čaj, gozdne
sadeže, domače sadje, prehrano za konje, divji kostanj, ovčjo volno, koprivna stebla za izdelavo grobih tkanin, konopljo, leskove palice, oblačila, predvsem proti
mrazu. Zbirali so se robci, papirne nogavice, papirni vložki, »štrikane« nogavice,
šali, rokavice, jopice, spodnje hlače, srajce, unuče (»šufece«), snežna pokrivala,
trebušni pasovi, povoji, brisače, narokavniki, zglavne blazine … Na seznamu so bili
še papir, guma, kavčuk, železo in druge kovine, odpadni tekstil. Seveda, ne smemo
94

95

»Mnogi učenci, ki so se sicer priglasili za šolski obisk, so morali izostati od popoldanskega pouka, ker
niso imeli kruha, da bi ga použili v opoldanskem odmoru … Otroci, ki so več mesecev, cela leta gladovali, niso mogli z veseljem in pazljivostjo slediti pouku … če se pomisli, da so otroci z delom in skrbjo
preobremenjenim materam prepuščeni in še v premislek, da so otroci zaradi lakote doma, na poti v
šolo in tudi v njej prav lahko zavedeni v krajo … je tudi razumljivo, da je učitelju v šoli bilo njegovo
delo otežkočeno.« Tako je skušal Lasbacher na str. 59 predstaviti stisko otrok, mater, učiteljstva …
Ikonolatrija ter idolatrija nista kak novodoben pojav. Kot sredstvo krepitve enotnosti, nadzora, podreditve, oblasti, tolažbe … sta zmeraj spremljali človeško skupnost. Spreminjajo se ikone, idoli, -latrija
pa v svojem bistvu ne.
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pozabiti na denar.96 Pri tem so se angažirali zlasti vodstvo šole in posamezni učitelji
ter učiteljice. Daroval je krajevni šolski svet, Lasbacher je zbiral »za gradnjo ene
podmornice,97 »učiteljstvo je na svoji domači konferenci … odločilo darovati 1%
svojih dohodkov za vojnoskrbstvene prilike«.98 Vodstvo šole je bilo zelo aktivno
pri zbiranju finančnih sredstev in nagovarjanju krajanov za vpis vojnih posojil.
Tako je lahko svoj zapis v kroniki za leto 1918 Lasbacher sklenil na sledeč način:
»Da je prebivalstvo v tukajšnji okolici patriotično, dokazuje dejstvo (okoliščina), da se je podpisalo na šolskem zbirnem mestu v Rušah za 4. 5. 6. 7. in 8. vojno
posojilo 600.500 Kron.99
Nadučitelju Jožefu Lasbacherju in Matiji Lichtenwallnerju je bilo izročeno odlikovanje ‚Vojni križ‘ za civilne zasluge tretjega razreda.«100
V Lasbacherjevi kroniki najdemo še druge naloge učiteljstva: razdelitev živilskih kart, popis obdelovalnih površin, cenitev pridelka, aktivnosti vojnega skrbstva. To jim ni prineslo naklonjenosti pri ljudeh – prej sovraštvo. Pričakovali bi, da
se bo nadučitelj »ozrl po kraju« in kaj zapisal še o industrializaciji Ruš, o gradnji
elektrarne, velike tovarne dušika, o vojnih ujetnikih, ki so ju gradili in o drugih,
za kraj pomembnih dogodkih, navdušenju nad koncem vojne. A je vse to, razen
nekaj stavkov o aretacijah, bilo bolj bežno omenjeno, tako kot drugih šolskih in
cerkvenih kronikah.
Bolj od otrok so bile v različnih zapisih pozabljene ali vsaj minorizirane ženske. Kratek povzetek iz poročila (Pastoralnega vprašanja za leto 1915) Janka Ilca
nas lahko prepriča o tem. Po tem, ko Ilc navede nekaj »koristnih« posledic vojne,101
o eni izmed njih lahko preberemo: »Tudi ženski je pokazala svetovna vojska od
narave in stvarnika ji določen delokrog v družini. Mož nosi najstrašnejša bremena
v obrambo skupnosti, žena pa naj podpira moža z molitvijo pri njegovem trudapolnem delu in v skrbi za dom in družino. To so naravne vrednote, ki jih je doslej
ustvarila svetovna vojska.«102 Če imamo še tako spoštljiv odnos do narodno prebudnega dela ruškega kaplana, ne moremo spregledati skrajno konservativnih ideoloških, značajskih potez – a ruške ženske so ga »postavile na laž«. Niso pristale
96
97
98
99
100
101

102

Lasbacher o tem poroča v svoji kroniki na straneh 54 in naprej.
Lasbacherjeva kronika str. 57.
Prav tam.
Ljudje so vpisovali kredite bolj zaradi pričakovanih in obljubljenih velikih donosov. Pričakovanja se
kasneje seveda niso uresničila. (op. VR)
Ibidem, str. 62.
Pravi: »Vojska je že precej koristila«, zmanjšala je obseg tistih, ki so »živeli življenje brez Boga, življenje
samoljubja, uživanja in izživetja«, ki je »nekoliko predramila tega in onega v 'svojo visoko kulturo' zaverovanega modernega človeka in ga občutno opozorila na usodne sadove njegovega gesla 'Samoljubje
in uživanje« … Ilc je prepričan: »Marsikdo je sredi krutih bojev ugledal Gospoda …« Nato: »Človek,
ki je v dobi dolgega miru mislil le na dolgo in udobno življenje in si domišljal, da zadošča sam sebi, je
zrl sredi krutih bojev milijon uničujoče delo svoje tehnične kulture …« Vojska je skratka vplivala na
versko življenje »poživljajoč«. (Vse v Ilčevem poročilu/Pastoralnem vprašanju.)
Pastoralno vprašanje, Poročilo kaplana Ilca, str. 7.
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na vlogo, ki jim jo odmerja KKK ideologija (Kinder-Kueche-Kirche), vlogo pomočnic, pravzaprav služabnic v kuhinji, cerkvi in pri skrbi za otoke. V Rušah so
se postavile tako z vključevanjem v krajevno življenje v mirnem času kot v vojnih
razmerah. O tem bo nekaj več jasnega že, če se zelo bežno ozremo na deklaracijsko gibanje in »podpisne pole« iz tistega časa.103
Še prej pa sklenimo nekakšen vrednotni lok duhovnikov v oziru do vojne in nasledkov. V času pisanja poročila leta 1915 je Ilc zapisal: »Prej golo samoljubje, strahopetna ljubezen do mehkužnega življenja, vedni razpori med stanovi, strankami in narodi
– tedaj pa izredna edinost in skupnost: vsi zoper skupnega sovražnika … Vojska je
zopet opozorila narode, da je urejeno družinsko življenje temelj narodove moči.«104
V nekaj letih se je ta »transcendentalni optimizem« sesul. Spomnimo, kaplan
Ilc je v kroniko leta 1918 zapisal: »To leto je bilo tudi tako srečno, da se je končala grozovita svetovna vojna … Z prvim decembrom pa se je po vseh večjih krajih slovesno praznovalo narodno ujedinjenje … Rušani so se tudi peljali na lepo
okrašenih vozovih v Maribor …« In ta vojna, prej razložena kot koristna in poživljajoča, je za nekaj časa šla v pozabo …
Ženske torej niso hotele zgolj ždeti v kuhinji in moliti v podporo svojim možem.
Vajeti so pogumno vzele v svoje roke. Spisale so izjavo, zbrale pod njo podpise
in jo poslale v »javnost«, takratnim jugoslovanskim poslancem. Predstavljamo
besedilo Izjave:
»Možje in sinovi, očeti in bratje krvavijo daleč proč v bojnih vrstah za domovino
in cesarja. Da bi bili doma, zglasili bi se zdaj, ko velja za rodno grudo in naroda
bodočnost, enako silno, kakor silno odmeva orožje v njihovih rokah.
Tako pa se oglašamo mi, slovenske žene in dekleta105 iz Maribora in okolice
zanje in poleg njih. Samotne zapuščenke ne čuvamo samo zvesto domačega
ognjišča, ne redimo le bedne dece in drugih svojcev, temveč prehranjujemo
s svojim znojem državo.
Tako se izjavljamo odkrito in enakovredno za deklaracijo Jugoslovanskega
kluba dne 30. majnika 1917, zahvaljujemo se jugoslovanskim poslancem za možati nastop ter jih zaupno prosimo, da trdni in neizprosni priborijo našim junakom
lasten dom, deci pa srečne dni.«106
Pod izjavo sledi 232 podpisov žena in deklet (med podpisniki je tudi nekaj moških)
iz Ruš, Bistrice in Peker.107 Podpisi so večinoma lastnoročni, kar nekajkrat pa je več
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Glej Izjave za majniško deklaracijo, PAM, šk. I, št. 202/3.
Pastoralno vprašanje .., Ilc, str. 7.
Poudaril VR.
Izjave za majniško deklaracijo, PAM, šk. 1, št. 202/3.
Navajamo le nekaj znanih »ruških« priimkov, ki jih je moč najti tudi v številnih drugih povezavah, pa
naj gre za krajevno pomembne politične, društvene, cerkvene, prosvetne ali druge vloge, osebnosti.
Med podpisniki najdemo Pogačnike, Glaserje, Novake, Sernce, Lasbacherje, Repoluske, Muleje, Linglje,
Lamprehte, Goriške, Cerke, Jankove, Osime, Bečelove, Namestnike, Stanijeve itd.
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družinskih članic podpisala »ista roka«.108 Omenimo tudi to, da domačini lahko prepoznamo mnogo podpisov oziroma oseb, ki so se angažirale, na osnovi česar lahko
potrdimo, da je šlo za osebe iz vseh slojev, bolj ali manj znane, vse pa zavzete za narodno rast, razvoj slovenskega življa. Očitno se podpisnice niso strinjale s kakšno za
ženske ponižujočo družbeno vlogo, pač pa so vedele, da se morajo politično, družbeno,
državotvorno angažirati, zavedale so se svoje pomembnosti in terjale so, da se njihova vloga pripozna kot enakopravna, enakovredna, če hočemo dočakati »srečne dni«.
Na Majniško deklaracijo in deklaracijsko gibanje se niso vsi odzvali z naklonjenostjo in z navdušenjem. V mestnem svetu v Mariboru je bil tako na primer
pomemben mož dr. Oskar Orosel, odvetnik, malce »rušan«. Na Fali je imel veliko
vilo s posestvom, tam blizu, v Puščavi že dolgo razpada Oroselova nekoč mogočna grobnica, za katero nihče ne skrbi. To je bil tisti »rušan«, ki je s svojo pisarno
zastopal na primer elektrarno in mestne interese, tisti, ki je vodil odbor za elektrifikacijo, nemška društva …, mogočni advokat, katerega pisarno je po njegovi
smrti nasledil mlajši kolega, po drugi svetovni vojni za zločine obsojeni dr. Otto
Blanke. Orosel je grmel proti deklaracijskemu gibanju, češ da so njegovi predstavniki »notranji Masarykovci«, torej veleizdajalci. Zelo instruktiven je v tem smislu
prispevek Gregorja Jenuša o odzivih nemške etnične skupine na Slovenskem na
razpad Avstro Ogrske. Tam najdemo sledečo navedbo:
»Član mestnega sveta dr. Oskar Orosel je na seji poudaril, da bi dejanja tako
imenovanih ‚notranjih Masarykov‘, ki so ljudi z obljubami zapeljevali v podpis Majniške deklaracije, veleizdaja, za katero bi bili nekdaj kaznovani …«109
Nadaljuje: »Dr. Orosel je kot končni cilj deklaracijskega gibanja smatral pokoritev nemškega prebivalstva v slovenskih deželah in razpad Avstro Ogrske.« Ker je
bil Oskar Orosel zelo ugleden, vpliven in odločen nemško usmerjeni Mariborčan,
ne preseneti dejstvo, da so njegova stališča postala uradna stališča mestnega sveta.
Jenuš poroča, da bi po navedbah mestnega sveta » …nemštvo sistematično iztrebili
in ga prisilili v izselitev ali ga slavizirali.«110 Ob priliki avdience pri cesarju pa sta
dr. Pfeiffer in dr. Orosel polagala cesarju na srce, da bi morala »zelena Štajerska
povezana z monarhijo … tudi v prihodnje ostati njen del.«111
S temi navedbami o političnem »razpoloženju« ob deklaracijskem gibanju na
»ruškem« in v Mariboru na tem mestu zaključujemo.
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Kronist z Duha je zapisal, da je podpise prispevalo kar 121 družin. Če to drži, potem lahko podvomimo v to, da bi bili podpisi lastnoročni – morda je vse člane podpisoval kar gospodar ali pa gospodinja.
Pomembno pa je, da opozorimo še na kronistov naslednji zapis: »Slovenski živelj je po Majniški deklaraciji močno prebujen in zaveden, časniki nudijo mnogo nadaljnega netiva, nekrvava revolucija se
pripravlja na vseh koncih in krajih. Zavedni domoljubi popisujejo narodno mejo …« (Kronika, stran
145.)
G. Jenuš v knjigi Jugoslavija v času, str. 304.
Ibidem, str. 306.
Ibidem, str. 309.
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»Limbušani« in Bračičevi spomini
Največ podatkov o udeležbi krajanov (faranov) v prvi svetovni vojni v limbuški
župniji, ki je od nekdaj obsegala še Bistrico pri Limbušu in del Vrhovega dola, ki
so sodili pod civilno lokalno upravo na teritoriju takratne občine Bistrica (danes
Ruše) najdemo v rokopisni, nedatirani, a podpisani knjigi limbuškega župnika
Andreja Bračiča z naslovom Spomini na svetovno vojsko (178 strani). Knjigo smo
pred leti ob raziskovanju limbuške župnijske »knjižnice« našli med tisoči drugih
knjig in arhivskih dokumentov na podstrešju župnišča, lokalni ljubiteljski zgodovinar Franjo Šauperl pa jo je kasneje skrbno prepisal in objavil v svoji knjigi Odsevi
Limbuša in Peker v ogledalu časa. Bračičeva, post festum napisana knjiga je zelo
zanimiva zaradi številnih podatkov o udeležencih vojne, pa tudi nekaterih drugih
podatkov, ki razkrivajo socialno ter urbano podobo krajev župnije – lastnikov stavb
ter v njih živečega prebivalstva. Na tem mestu nas zanimajo predvsem podatki,
povezani neposredno z udeležbo v vojni ter usodo udeležencev.
O sami vojni ni pisal, ni predstavljal ne cerkvenih ne svojih stališč, vrednotenj.
Zapisal je le: »Ker so bili med vojsko v Limbušu večkrat nastanjeni vojaki raznih
kategorij, je domači župnik za njih opravljal dušeskrbno službo«.112 Ni pozabil
omeniti, da »je bil od 3. avg. do 15. okt. v preiskovalnem zaporu, ker so ga po krivem tožili Nemci in nemškutarji, kateri so imeli slabo vest zaradi krivic, ki so jih
delali Slovencem …«113 Na straneh, ki sledijo, je Bračič tako, da je sledil hišnim
številkam v svoji župniji, navedel lastnike zgradb, stanovalce – vojne obveznike,
vojake, ki so jih vpoklicali in mesta, kjer so se bojevali ali opravljali druge vojaške
službe. Kolikor je mogel natančno je navajal, kdo je bil ranjen, kdo je zbolel, kdo je
bil ubit ali je umrl za posledicami vojne, najdemo zapise, koliko časa je moral kdo
biti na frontni črti in kako so jih premeščali s fronte na fronto, po večkrat zapored,
in kako so nekateri ranjenci, ko so ozdraveli, morali spet takoj nazaj v bitke. Zelo
zanimivih zapisov je preveč, da bi se jih lahko podrobneje lotili, »za vzorec« naj bo
zapisanih nekaj informacij: tako za Feliksa Robiča iz hiše dr. Hugona Robiča piše,
da je šel v vojsko kot oskrbovalni akcesist in postal official, ki je služil v Gradcu,
na Dunaju, v Pragi, na Ruskem in v Romuniji in lahko sklepamo, da mu najbrž »ni
bilo hudega«; Anton Baukman se je bojeval pri Sinju proti Srbom, bil ujet, nato
je »po velikih trudih ušel iz ujetništva«114 in se nato tolkel zoper Italijo; Pehant
Anton je bil na fronti v Galiciji, zbolel je, nato je bil po okrevanju premeščen v
Italijo in tam tudi padel; nekateri drugi so v vojni zboleli in umrli izven bojev, drugi so izginili in so bili razglašeni za pogrešane, nekaterim je uspelo narediti (pod)
častniško kariero … Večinoma so bili vojaki kljub hudemu trpljenju zadovoljni,
da so le ostali pri življenju. Za Peršon Franca iz Laznice je župnik zapisal, da je
bil najprej poslan v »Galicijo, tam se je bojeval 5 mesecev, iz Galicije se peljal v
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Spomini …, str. 2.
Ibidem.
Ibidem str. 6.
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Gorico tukaj še se vedno zdrav in vesel bojuje že 6 mesecev.«115 No, nekateri so
imeli res »srečo«. Tako je Anton Hadner iz Peker bil dolgo na ruski fronti, nato na
italijanski, se vojskoval v Romuniji, bil na soški fronti, Piavi, na Tirolskem, kjer
je bil ujet … in se septembra 1919 vrnil.116 Alojz Kramberger je imel manj sreče.
Prestal je vojaške spopade v Galiciji in na Italijanskem, a je »umrl vsled kače«.117
Po analizah, ki jih je opravil Franjo Šauperl, naj bi bilo največ vpoklicanih v
Vrhovem dolu in v Limbušu. Skupaj 234 župljanov, vpoklicani so bili tako rekoč
»vsi« vojni obvezniki. Padlih, umrlih in pogrešanih naj bi bilo več kot deset odstotkov vpoklicanih. Kot mesta vojskovanja (vojaške službe) so bili navedeni številni kraji, fronte: Galicija, Rusija, Balkan, Italija, od Dunaja do albanskega Drača,
od Karpatov do Tirolske … Italija in Galicija sta terjali najvišji krvni davek med
vpoklicanimi limbuškimi župljani. Najhuje so trpeli v tistih družinah, iz katerih
je moralo po več članov na vojsko. Družina Črnkovih je tako kot družini Kerhe
in Lipnik dala kar 5 vojakov iz iste hiše. Največ vojakov istega priimka je bilo
Jaukov, a niso bili vsi iz iste hiše. Mnogi lastniki hiš so svoje nepremičnine dajali
v najem in sami oziroma njihovi bližnji niso bili vpoklicani, pač pa so bili njihovi
najemniki. Med takimi »realitaetsbesitzerji«, velikimi posestniki, podjetnimi ljudmi
»z vplivom« najdemo benediktinske menihe, grofico Alberti, Scherbaume, Čeligije,
Pahernike, Reiserje, grofa Merana, barona Rozmanita, Robiče itn. Zanimivo, da
je tudi iz župnijskih zgradb bilo kar nekaj žrtev vojne, oziroma so bili aktivirani:
župnik, organist, trije stanovalci v mežnariji, cerkveni viničarji.

Begunci, vojni ujetniki na »ruškem«
Kjer besni vojna, tam ljudje trpijo, bežijo, umirajo. Naši »rušani« so se s temi
pojavi pogosto srečevali. Že pred prvo svetovno vojno, med njo pa še prav posebej.
Tudi danes si ob problemu begunstva ne kaže zatiskati oči in se ne postavljati na
kakšna skrajna, morda celo protibegunska stališča. Vemo, da nacionalistični ekskluzivizem v takšnih časih zacveti in da se mu tako rekoč ne moremo povsem izogniti. Razmislek o tem, najsibo povsem oseben, intimen ali organiziran, strokovno
utemeljen ali političen, pa je v takšnih situacijah, okoliščinah nujen kot kruh. Med
prvo svetovno vojno so se tega v naših krajih, med ljudmi, v oblastni sferi in cerkvi zavedali. Danes lahko rečemo »Hvala Bogu!«, da so se ljudje na Slovenskem
v najbolj usodnih dneh »izkazali« za poštene, razumevajoče, humane, sposobne
empatije, takšne, da smo lahko še danes ponosni nanje. Za zgled predstavljamo
zapis duhovnika Josipa Mihaliča iz Sv. Barbare pri Vurberku z dne 15. julija 1915.118
»Srce se krči človeku, ako vidi suhe, izstradane, bolehne, blede razcapane starčke z globoko vdrtimi očmi beračiti na skrivnem in prositi za grižljaj kruha, katerega
115
116
117
118

Ibidem str. 71. Poudaril RV.
Ibidem str. 174.
Ibidem str. 165.
Glej Pastoralno vprašanje za leto 1915.
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so svoj čas imeli dovolj v svoji domovini, a sedaj ga stradajo. In če mi svojo, dasi
ne prijetno stanje primerjamo z bridko usodo nesrečnih beguncev, se lahko prepričamo, da vse naše trpljenje in navidezno pomanjkanje ni niti senca od tega, kar
tlači in muči te-le reveže.«
Med begunsko tragiko in vojnim ujetništvom ni prav velike razlike, zlasti ne, če
pomislimo na trpljenje, revo, občutek izkoreninjenosti, nemoči … Na »ruškem« je
bilo tega zelo veliko. Množična je bila prisotnost vojske, v Limbušu in v Pekrah je
bilo nastanjenih po okoli tisoč vojakov, tam so nekaj časa preživeli številni poljski begunci. Dobro so bili sprejeti med ljudmi. Niso povzročali problemov, prej
bi lahko rekli, da so bili v pomoč. Zaradi svojih prijaznih odnosov z domačini ter
zaradi velike vernosti, življenja po katoliških normah so bili med krajani spoštovani! Na Fali in v Rušah je gradilo elektrarno ter tovarno dušika še več vojnih
ujetnikov. Duhovnik Pangerl v svojem prispevku za zbornik selniške zgodovine
pravi, da je elektrarno gradilo kakšnih tisoč ruskih ujetnikov, v Kroniki slovenskih
mest (1935) pa najdemo podatek, da bi naj tovarno dušika leto dni gradilo 2400
ujetnikov. Druga industrializacija in elektrifikacija sta bili pri nas mogoči le tako,
da sta bili v veliki meri izpeljani z »žrtvovanjem« spodobnega, dostojanstvenega
življenja ujetnikov z vzhoda (Rusi …) in zahoda (Italijani). Natančnih in celovitejših seznamov o vojakih, pokopanih na naših pokopališčih, o vojnih ujetnikih, ki
so tukaj preživeli del svojega življenja, vključeni v vojno ekonomijo, in o tistih, ki
so pri tem izgubili življenje, nimamo. Lahko pa zapišemo vsaj nekatere podatke,
ki so se medtem vendarle že zbrali in plediramo za nadaljnje raziskovanje. Z opisom življenja teh ljudi, poizkusom, da bi ga razumeli, pojasnili, se v tem članku
ne ukvarjamo prav posebej. Nekaj vprašanj v zvezi s tem smo si postavili drugje,119
sicer pa je treba seči po drugi literaturi,120 ki se ukvarja s to tematiko in za primer
»ruškega« sklepati po analogiji.
Vojni ujetniki so bili angažirani na različnih področjih, tu bolj in tam manj zlorabljani, izkoriščani, čeprav s pravno dobro urejenimi statusi. Zlasti za gradnjo
prometne infrastrukture, velikih industrijskih, z vojno povezanih obratov in za
delo v kmetijskem sektorju. Infrastrukturni objekti so se gradili bolj na zahodu
naše današnje države (cesta čez Vršič …), industrijski obrati (elektrarna, kemična
tovarna) v naši neposredni bližini, kmetijsko delo pa je bilo bolj razpršeno, tudi v
Rušah, Lobnici, Limbušu, Lovrencu, Selnici … O tem je zelo malo arhivske dokumentacije, še najbolj zanesljivi so vpisi v cerkvene matice, kronike in različna
poročila orožniških postaj, kar nekaj pa je še moč ugotoviti iz pogovorov s starejšimi občani, ki se še spomnijo, kaj so jim pripovedovali dedki in babice.
Kaj lahko dokumentiramo? Podatki, ki so navedeni, so povsem rudimentarni.

119
120

Tovarna dušika Ruše (100 let) TDR, Ruše 2018.
Glej na primer katalog razstave V zaledju Soške fronte ali prispevek, raziskavo Jasne Fischer Ruski ujetniki na ozemlju Republike Slovenije 1914 – 1918.
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RUŠE121
Ruski vojni ujetniki, umrli in pokopani v župniji Ruše so naslednji:
• Neofit Simon Lešnik, poljedelec, Rus, grško katoliške vere, delal na Smolniku,
umrl zaradi srčne kapi 13. 4. 1916 (28 let), pokopan. 15. 4.
• Cemborisoff Habil, mohamedanec, Rus, delal v Rušah, umrl 10. 3. 1917 (26
let), pokopan 13. 3. 1917, samomor (»se je obesil«), pokopan brez duhovnika.
• Trofin Lepjeschkin, kmet, delal v Rušah pri Novaku, Rus, pravoslavne vere,
umrl 30. 5. 1917 (34 let), pokopan 1. 6. 1917, pneumonija, brez duhovnika.
• Schentschenko Gregor, delal na Smolniku, oženjeni kmet, pravoslavec, umrl 24.
4. 1918 (33 let), insuficienca, pokopan 26. 4. 1918, brez duhovnika.
• Pogačov Aleksander, pravoslavec, delal v Bezeni, umrl 25. 9. ali 28. 9. 1918
(26 let), pokopan 29. 9. 1918, pneumonia, brez duhovnika.
(Navedeno po seznamu kaplana Janka Ilca z dne 12. junij, 1920, seznam poslan
kn. šk. lav. Ordinariatu v Mariboru. NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16, Ruski
grobovi, poročilo J. Ilca.)
Seznam je od škofijskega ordinariata prosilo Predsedništvo deželne vlade za
Slovenijo (na osnovi prošnje ruskega poslaništva v Belgradu).122 Sezname so sestavljali tudi drugi duhovniki. Podobne sezname so naredile še krajevne orožniške postaje, zapise o pokopanih najdemo v župnijskih kronikah, maticah, deloma
z nekoliko drugače zapisanimi imeni, za ohranjanje spomina so pomembni tudi
pogovori o preteklosti, ustno izročilo.
Avtor prispevka je ob pripravljanju na pisanje in med njim imel številne pogovore z Rušanko Alenko Glazer, upokojeno univerzitetno učiteljico in pesnico,
gospo dobrega spomina, kateremu niti spoštljiva leta ne pridejo »do živega«. Prof.
Glazerjeva mi je »nekaj tednov« pred triindevetdesetim letom poslala svoje rokopisne spomine o ujetnikih pri A. Glaserju na dveh straneh, na koncu pa za zbornik
pripravila še spominski zapis za objavo v zborniku.

Ujetniki pri Alojzu Glaserju
Med prvo svetovno vojno je bilo pri Glaserjevih (pri njenem dedku Alojzu), na
veliki kmetiji zaposlenih nekaj ruskih ujetnikov. Kakšni zapisi, iz katerih bi bilo
moč verodostojno sklepati, kdaj natančno, od kod so ujetniki prišli, katera dela so
opravljali ter kam in kdaj so se vrnili, ne obstajajo. Nekaj o njihovem življenju pa
je za zgodovino ohranila Alenka Glazer, ki takrat še ni bila rojena, kasneje pa je kot
otrok rada prisluhnila stričevim pripovedim. Zapisali bomo le nekaj zanimivosti.
Pri Glaserju so bili »zaposleni« trije Rusi, vojni ujetniki islamske veroizpovedi:
Usman, Skandar, Simon.123 Pomagali so pri kmečkih in drugih opravilih.
121
122
123

Podatke o »pozabljenih grobovih« glej še v prispevku dr. Mihe Šimca.
NŠAM, Škofijska pisarna, F 112, šk. 16.
Teh ujetnikov se je spominjala tudi Bogdana Namestnik, nečakinja Glazerjeve, torej vnukinja »pripovedovalca« Alojza Glaserja.
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Svoje spomine je po stričevem pripovedovanju strnila Alenka Glazer in jih zapisal z lastno roko:
zaradi tega, ker je rokopis brez problemov berljiv in v prid pričevalnosti ga objavljamo kot
kopijo.
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Alenka Glazer se spominja še drugih pripovedi. O ujetnikih, ki so delali na kmetiji pri sorodnikih na kmetiji v Lobnici, o tistih, ki so po vojni ostali na Slovenskem,
si v Slovenskih goricah ustvarili družine in postali gospodarji, tudi o kakšni slabši
izkušnji, povezani z alkoholom in slo po ženskah …, nasploh pa velja ocena, da
so bili dobrodošla pomoč pri delu, povsem prilagojeni novemu kulturnemu okolju,
spoštljivi, skrbni za čistočo in red ter zaupanja vredni.124
Spomnimo, da je bilo o ujetnikih govora tudi v drugih krajih: v Selnici, Limbušu,
Lovrencu, v Bezeni, Rušah, na Smolniku. Za Selnico lahko citiramo tamkajšnjega
takratnega župnika, kot ga navaja kanonik Viljem Pangerl. Leta 1916 so prišli prvi
»ujetniki – 20 Rusov, ki so delali pri kmetih. Bili so mirni ljudje, ki se niso prepirali in kleli, radi pa so pili.«125 Podobne ocene najdemo še v zapisih iz Limbuša
124

125

V kroniki župnije s Svetega Duha (1917) je na strani 142 kronist o ujetnikih zapisal podobno: »Ni bilo
nikakih tožb, ne incidentov, bili so nam bolj gostje kot tujci«. Dodal je še nekaj o Nemcih: »Zmes so bili
tukaj tudi nemški vojniki iz rajha, Poruhrja in Westfalskega v rezervi, ki pa so fasali lepe dnevnice po
pošti vsak teden, a so ljubili krčmo.«
V. Pangerl, v: Selnica …, str. 101.
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(tamkajšnji krajani so bili naklonjeni in sočutni tako do vojakov kot beguncev in
vojnih ujetnikov) in drugod. Nobene averzije, nobenega hujskaštva, sovraštva in
ne strahu pred njimi. Preživeli vojaki, ujetniki in begunci so se kasneje večinoma
vrnili na svoja ognjišča, a ne vsi. Nekateri so našli košček zemlje za pokoj pri nas.
Spoštljivega spomina nanje pa na »ruškem« skorajda ni več. Kako groteskno! V
času pred stoletjem so umrle vojne ujetnike pokopavali z vojaškimi častmi, prisotni so bili vsi tam živeči ujetniki, odnos do umrlih je bil enak ali vsaj podoben, ne
glede na etnično, vojaško pripadnost – seveda pa so bili drugoverci pokopani na
posebej določenih mestih na pokopališčih in »brez duhovnika«, kar pomeni brez
zakramentov, blagoslova …, kakor je pač določal rimokatoliški red. Za nekatere,
razen že naštetih, ki so delali ali bili pokopani v naših krajih, vemo:

LOVRENC
• Dimitry Egorof, Rus, kočijaž, utonil 6. 9. 1916, pokopan 9. 9. 1916, pokopan v
Lovrencu, grob št. 30, 28 let, 329. p.p., delal kot drvar.
• Gregorian Margasitinov, Rus, musliman, kmet, oženjen, umrl 3. 4. 1917, pokopan 4. 4. 1917, oedem, grob št. 13.
(Zapisano po Poročilu orožniške postaje Lovrenc, 16. dec. 1919)

PUŠČAVA
Tiafkin Aleksej, umrl za grižo 28. feb. 1917, pok. 2. marca v Puščavi.
Petrofil Sergej, 15. marca 1918 ga je povozil vlak, pokopan 18. marca v Puščavi.
(Seznam in skica grobov sta sestavni del Poročila orožniške postaje Fala, 5.
dec. 1919.)
Tam najdemo še dva nagrobnika, posvečena Anton Steirerju, črnovojniku, povozil ga je vlak (nov. 1914, pok. 15. nov, grob sredi pokopališča, št. 79) in Janosu
Schillingu (3. nov. 1918 padel z vozečega vlaka, pok. 4. nov. 1918, iz Baranje
na Ogrskem).
Karel Težak, desetnik iz Ptuja, SHS strelski polk št. 26, je utonil v Dravogradu,
naplavljen je bil pri Rdečem bregu, borec za severno mejo, pokopan v Puščavi,
je bil tudi »naš« vojak.

SVETI DUH NA OSTREM VRHU
V kroniki je vojnim ujetnikom namenjena cela stran 142. Navajamo nekaj
izvlečkov.
»Ti svetovno zgodovinski časi so bili doba preseljevanja narodov. Saj so tudi naši
vojniki videli lep kos sveta … In obratno so prišli tudi tuji ljudje … begunci iz laške
soške fronte (1915, nastanjeni v Wagni pri Lipnici, op. VR). Nekteri so se tudi odinili
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kot delavci a niso bili ne sebi ne nam v prid … 20. 7. so prišli sem prvi ruski vjetniki,
rezervisti, večinoma Ukrajinci126… Bili so pretežno pridni možje, verni – moralni,
ljudstvo je bilo o njih polno hvale … Na snago in na cerkev so veliko dali … Druga
pošiljka (1916, op. VR) je bila že precej tudi druge vrste. Črnovojniki – zanemarjeni, žal, saj je vojna visoka šola vseh hudobij! Potem sledijo Romuni … Naslednji
so prišli Italijani (1917, op. VR) … dobri delavci in dobri pevci. Dobivali so redno
5 kg pošiljke z Italije kot priboljšek … Tega leta so bili tukaj tudi ujeti Srbi, civil in
vojaštvo, tihi ljudje, bili so dobri delavci … Eden teh je tukaj pokopan, na vzhodni
strani mrtvašnice, Štefan Bugarsky, 40 let, 29. II. 1917 …«

LIMBUŠ
Blaž Frankovsky, Jožef Makosejevič, Gregor Skalovsky, Andrej Diminski in
Franc Kisel so izvedli prenovo cerkvenih vinogradov.
(Po zapisu iz limbuške župnijske kronike, str. 103.)

Masovno ujetništvo
Ko se »srečujemo« z usodami posamičnik beguncev, vojakov, vojnih ujetnikov
itd., smo zmeraj znova pretreseni. Empatičnost, razumevanje, sočutje kakor da zbledijo, ko gre za mnogo večje tragedije, v katerih pa so žrtve nekako anonimizirane.
Psihološko morda sprejemljivo (jih nismo poznali, tujci), sociološko, filozofsko in še
kako drugače pa ne! Ko se spominjamo na primer kakšnega nam znanega duhovnika,
ki je utonil zaradi neprevidnosti in preveč zaužitega alkohola, kakšnega ujetnika, ki
ga je med opravljanjem fizioloških potreb odneslo v smrt, kakšnega partizana, ki so
mu domobranci pobili bližnje, ali domobranca, nad katerega družino so se znesli partizani, »izbrisanega«, ki so mu nič krivemu sodobni nacionalisti uničili življenje …,
smo še sposobni intimnega premisleka, empatije. Ko pa govorimo o tisočih takšnih
primerov, o »množici«, se vse nekako porazgubi v »abstraktnem«, nam oddaljenem,
nezavezujočem … Raziskovanje teh fenomenov, njih opisovanje, oblikovanje stališč, ki bi mogla biti spoznana za humana z vidika človeškega rodu, opozarjanja, da
tega ne smemo nikoli pozabiti, spregledati, lahko morda pripomorejo k temu, da se
bomo v času miru angažirali, da se takšne človeške tragedije ne bodo ponavljale.
Poglejmo si sedaj nekaj primerov, ki bi nas vse morali opozarjati na vsakokratni, stalni premislek o nesmislu človeškega zla, hudobije, tragedij. Za uvod: na
naših tleh beležimo desettisoče vojnih (ruskih, italijanskih in drugih) ujetnikov, ki
so gradili ceste, po katerih se še danes vozimo, elektrarne, ki nas še zmeraj oskrbujejo z električno energijo, tovarne, katerih produkte še vsak dan uporabljamo,
ki so obnavljali kmetije, vinograde, katerih plodove še vedno uživamo … Tisoče
grobov, ki so nekako v ozadju tega priklicuje v spomin Miha Šimac v svojem prispevku za ta zbornik.
126

Nastanjeni so bili v šoli, pri kmetih.
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V zavesti, spominu Slovencev je najbrž najglobje zapisano, tudi zaradi vsakoletnih komemoracij pri Ruski kapelici, dogajanje ob gradnji ceste čez Vršič. Kar
okoli 10.000 ujetnikov jo je gradilo od maja 1915 naprej in samo v snežnem plazu
marca 1916 je ugasnilo 110 življenj ruskih vojnih ujetnikov ter sedmih avstroogrskih stražarjev. Vseh, ki so umrli v času gradnje, je bilo še veliko več.
Veliko, tragičnih usod polno, je bilo tudi taborišče v Strnišču (Šterntal), danes
Kidričevem. Taborišče je bilo namenjeno tisočim vojnim ujetnikom, zlasti tistim s
soške fronte, beguncem, med prvo svetovno z lazaretom. Množično koncentracijsko
taborišče je bilo v Šterntalu ponovno med drugo svetovno vojno. Okupatorji so ga
uporabljali kot internacijsko taborišče za prisilne delavce ter dezerterje in vojne ujetnike, ki so sodelovali pri gradnji tovarne glinice in aluminija. Do jeseni leta 1945 je
taborišče po osvoboditvi uporabljala še nova, revolucionarna oblast in tam zapirala
vojne ujetnike, Kočevarje, Nemce s Štajerske, drugih slovenskih krajev in politične
nasprotnike. Šterntal je neke vrste simbol za trpljenje in mnoge smrti tako vojnih
ujetnikov kot političnih nasprotnikov. Samo v času nekaj mesecev je do zaprtja taborišča leta 1945 je tam umrlo ali bilo ubitih preko 5000 ljudi. Danes je tam, pieteti
v posmeh, skoraj vse uničeno ali pa, kar je še ostalo, nezadržno propada. Tamkajšnji
duhovnik vsako leto pripravi še spominsko mašo za po vojni izvensodno pobite …
V času prve svetovne vojne so v Šterntalu bivali vojni ujetniki, ki so gradili
hidroelektrarno Fala. O tem najdemo zapis na spominski plošči na pokopališču
Pobrežje v Mariboru. Tam so namreč grobovi mnogih vojnih ujetnikov iz časa prve
svetovne vojne. Po tem, ko so v tridesetih prekopali vojaške grobove, so ostanke
pokopanih vojakov prenesli v grobnico. 970 jih je, večinoma poimensko navedenih,
le 42 je anonimnih – vojakov različnih rodov in narodnosti. Tja so bili preneseni
še posmrtni ostanki vojnih ujetnikov iz prve svetovne vojne »iz taborišča za vojne
ujetnike Šterntal pri Kidričevem, ki so umrli med letoma 1914 – 1918 ob gradnji
elektrarne Fala«.127 Napis nam razkrije, da so bili vojni ujetniki Rusi, Ukrajinci,
Estonci, Litvanci, Belorusi, Poljaki in Moldavci. Še ena spominska tabla na istem pokopališču opozarja na umrle vojake, znane in neznane, Slovence, Nemce,
Čehe, Slovake, Madžare, Poljake in druge. »Poleg njih so tukaj pokopali številne
ruske in italijanske vojne ujetnike, ki so umrli med gradnjo tovarne v Rušah ali
hidroelektrarne na Fali.«128 Na kratko lahko še enkrat povzamemo, da je bila druga
industrializacija in elektrifikacija v veliki meri omogočena z delom vojnih ujetnikov: stara poročila jih navajajo 2400 v Rušah in 1000 na Fali. Takrat je tam živelo
nekako trikrat manj domačinov! Težko si je predstavljati njihovo življenje, vso potrebno logistiko, demografski vpliv … K temu moramo dodati še tistih »nekaj« v
drugih krajih (20 ljudi v Selnici, skupine v Lovrencu, Rušah, Limbušu …) in tako
se bomo z nadaljnjimi raziskovanji počasi lahko približali bolj celoviti predstavi
o takratnem življenju na »ruškem«.
127
128

Z napisa na spominski plošči na pokopališču Pobrežju v Mariboru.
Napis z druge spominske plošče na istem pokopališču.
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Na gradbišču falske elektrarne so se vsakodnevno srečevali vojaki, pazniki, ujetniki, civilisti, ki
so skrbeli za strokovno vodenje gradnje in drugi. (Fotografija iz fonda Fala v PAM).

Ohranjeni dokument z navedbo številk vojnih ujetnikov potrjuje dejstvo, da so bili na Fali
vojni ujetniki množično zlorabljani. (Dokument hrani PAM v fondu falske elektrarne.)
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Ruško pokopališče
Kratek obisk ruškega pokopališča (»Špicove njive«) razkrije še več zanimivosti,
tragike in tudi nekaj »skrivnosti« iz naše preteklosti. Pokopališče se je tako kot drugod
najprej nahajalo okoli cerkve sredi vasi. Nato so za pokope po novih cesarskih navodilih konec osemnajstega stoletja morali kupiti zemljo zunaj vasi. Kupili so jo od kmeta
Špica in nekaterih drugih vaščanov. Pokopališče je bilo v lasti župnije. Nato so ga prodali
štirim občinam in ga leta 1917 zopet kupili. Nov družbeni red po drugi svetovni vojni
je ponovno posegel v lastništvo in od takrat (1949) je pokopališče ponovno javno. To
omenjanje lastništva je pomembno, saj je bil »javni« pokopališki red drugačen od cerkvenega. Drugačni so bili obredi, drugačna prostorska ureditev pokopališča. Skica dela
pokopališča ob današnjem severnem zidu nam lepo grafično prikaže bistvene razlike.
Drugoverce, nekrščene, nezakonske otroke, samomorilce, utopljence itd. so pokopavali
na posebej določenih, ločenih delih pokopališča, običajno kar ob jami za odpad ali celo
onkraj pokopališkega plotu, zidu. In pokopavali so jih brez blagoslova, brez duhovnika.

V NŠAM hranijo dokumentacijo o pokopališču (pokopaliških pristojbinah …) v Rušah. Levo
tloris pokopališke cerkve Bičanega zveličarja z evidenco znamenitih epitafov in grobnic (v
naravi nekaterih ni več, na primer grobnice Benjamina Vivata, ki je bil najbolj izpostavljena
osebnost 19. stoletja na »ruškem«), desno tloris pokopališča ob severnem zidu, ki predstavlja
skoraj povsem anonimizirana polja za pokop drugovercev …. (NŠAM, župnijski fondi, Ruše, šk. 8)
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Na ruškem pokopališču na prvo svetovno vojno molče in nekako »sramežljivo« spominjata dva železna križa brez napisov – eden je ruski pravoslavni in drugi
nemški križ, stojita tesno drug ob drugem – na nekdanjem skrajno zahodnem delu
starega pokopališča, levo od osi pokopališča vzhod/zahod, torej precej stran od
mesta za drugoverce. Grobova sta danes za silo vzdrževana, čeprav uradno nihče
ne skrbi zanju, ob vseh svetih pa jim nameni nekaj pozornosti tudi rusko veleposlaništvo pri nas.129

Ruski, pravoslavni križ (levo) in nemški (desno), se dvigujeta k nebu na mestu, kjer so
pokopani trije ogrski vojaki in en Poljak. Še kdo? (foto: Gregor Rezman)
129

Lani ju je obiskal veleposlanik Doku Zavgajev v spremstvu aktualnega, sedaj že bivšega ruškega župana
Razpeta, pretendenta za njegovega naslednika in drugih. Razen tega, da so položili cvetje na grob in
se oglasili še drugod po Rušah so bili soglasni še v nameri, da se grobova, pravzaprav ostanki kamnitih
okvirov poenotita ter namesti plošča z imeni petih ruskih vojnih ujetnikov, ki naj bi umrli pri gradnji
Tovarne dušika Ruše. Da so umrli pri gradnji TDR, piše v nekem dopisu občinskega odbora ZZB NOV,
leta 1992 poslanega Skupščini občine Ruše. V dopisu piše, da so podatki »zbrani iz Mrliške matične
knjige za to obdobje«. Pregled matične, mrliške knjige ruške župnije navedbe, da bi naj bili pokopani
graditelji TDR, ne potrjuje. Na tem mestu so gotovo pokopani drugi udeleženci vojne, ne Rusi, pač pa
pripadniki drugih narodov. Je pa to mesto z obema križema najbrž primerno mesto, kjer bi se lahko
uredilo spominsko obeležje vsem žrtvam prve svetovne vojne iz »ruškega« in tistim tujcem, ki so
v tukaj našli zadnje počivališče.
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Kje so bili pokopani ruski ujetniki, ne vemo.130 O tem ne priča nobena znana
dokumentacija. Logično pa lahko sklepamo, da sovražnih vojakov, še zlasti drugovercev, niso pokopavali skupaj, čeprav to ni absolutno izključeno. Oba križa pa
kažeta na nasprotne, sovražne si strani vojske in različne konfesije: na antantne
vojake (pravoslavni križ) in na vojake centralnih sil (nemški železni križ). Vsi
vojaki so bili rezervisti. Prvi (vojak), ki je bil pokopan na ruškem pokopališču, je
Anton Prelog, katolik iz okolice Ptuja (septembra 1917). Leži v grobu brez številke na začetku pokopališča, desno od cerkve, v smeri proti zahodu. Nato so, 15.
2. 1918131 položili k zadnjemu počitku tri ogrske vojake, umrle v prometni nesreči
(trku vlaka, ki se je odpravljal po vojake in tovornega vlaka) na železniški postaji
v Rušah. Katoliki ležijo več deset metrov zahodneje od Preloga v grobovih št. 11,
12 in 13, kjer stojita železna križa. Dan kasneje je bil prav tam pokopan še Poljak
Marijan Stelecky, ki leži v grobu brez številke. Tako je poročal komandir domobranske postaje v Rušah, stražmojster. Josip a. Mužič, ki je k poročilu priložil še
skico pokopališča. V župnijski kroniki so omenjeni le trije ogrski vojaki, umrli v
trku dveh vlakov.

130

131

Ko je leta 1920 župnik Jan. Ilc poročal škofijskemu ordinariatu v Mariboru, je napisal: »Ruski vojni ujetniki, umrli in pokopani v župniji Ruše so tile«, in jih nato naštel. Ni napisal, da so pokopani na pokopališču
in ni navedel grobnih polj. Zabeležil pa je, da so bili grškokatoliške, pravoslavne in mohamedanske
vere. Tudi samomorilnost je omenil. Takrat je bila lastnik pokopališča cerkev, ta pa po svojih predpisih
drugovercev in samomorilcev ni pokopavala skupaj s katoliki, na pokopališču so imeli točno določeno
lokacijo za te primere.
Stražmojster je pomotoma zapisal letnico 1919 namesto 1918.
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Poročilo in skico ruškega pokopališča, ki ju hrani NŠAM, je izdelal komandir ruške orožniške
postaje, stražmojster Mužič. (NŠAM, škofijska pisarna, F 112, šk. 15)
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Položaj grobnih polj 11, 12, 13 je s točko označen na spodnji skici.

NŠAM hrani veliko gradiva, ki nam pomaga spoznavati, razvozlavati in razumeti preteklost
lokalnega okolja. Dokumenti o pokopališču (NŠAM, škofijska pisarna, F 112, šk. 15 in NŠAM, župnijski
fondi, Ruše, šk. 8, grobne pristojbine), pomagajo pri »branju« zgodovine.
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Je mogoče, da so veliko kasneje, ko je bilo pokopališče ponovno v javni lasti,
grobove za drugoverce in druge opustili, posmrtne ostanke pa prenesli na mesto,
kjer sta danes oba železna križa? Ali pa so zgolj na drugem mestu obeležili spomin na pokopane s postavitvijo omenjenih križev? Pri tem se verjetno socialistične
oblasti niso več zgledovale po prej uveljavljenih pravilih cerkve in ločevale različnih veroizpovedi, ki so se že tako vse pričele zelo omejevati in iztiskati iz javnosti. Vsekakor je res, da o opustitvi, prekopu nimamo virov, ne pisnih ne ustnih,
na tisti lokaciji, namenjeni za drugoverce in druge pa se nahajajo grobovi z epitafi
iz let po drugi svetovni vojni. Uganka za sedaj še ni povsem razrešena. Grobove v
vojni umrlih najdemo še na drugih pokopališčih. Morda so mnogi takšni grobovi
že prekopani. Uganka so tudi »grobovi, ki jih ni«. To so zlasti grobovi italijanskih
ujetnikov, ki so bili prisotni na »ruškem« prav množično. So res vse italijanske
žrtve pokopane drugje, na pobreškem pokopališču?
*
Vojna se je končala, grobovi so ostali, številni možje z »ruškega« pa so sodelovali v vojnih aktivnostih še kot Maistrovi borci in borci za severno mejo.132 Končno
je zavladal mir. Vojaki, begunci, ujetniki so odšli. Ne prav vsi. Nekateri so ostali
in celo spremenili identiteto, da ne bi bili stigmatizirani. Neka druga vojska, jugoslovanska pa je bila še kar naprej prisotna – morda zaradi velepomembnosti industrijskih objektov tik ob meji včerajšnje »domovine«, za katero so se slovenski
fantje borili, naslednji dan pa že tuje, »sovražne« države.

Jugoslovanski, »naši« vojaki po vojni na falski elektrarni. (Foto: arhiv PAM.)

Industrializacija in elektrifikacija sta se nadaljevali, naše okolje se je razvijalo
132

Glej seznam udeleženih v posebni številki Ruškega delavca.
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z veliko hitrostjo, tukajšnje prebivalstvo je zaživelo v povsem novem svetu in pustilo globoke sledove, vredne spomine. To so bili namreč prelomni časi. Iztekli
so se nekako s časom druge svetovne vojne. Po tej vojni, v novi Jugoslaviji se je
hiter razvoj nadaljeval – vendar bistveno manj prelomno. Šlo je, razen družbene
ureditve, za širjenje tega, kar je bilo že prej zastavljeno. Ruše so ostale simbol
narodobudnosti, nacionalne zavednosti. Počasi so dobile še značaj delavskega,
revolucionarnega okolja, a ne tako zelo, da bi jih smeli, kar nekateri neupravičeno
počno, šteti za »rdeče« Ruše. To so postale šele po drugi svetovni vojni.
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Alenka Glazer1

Iz družinskih spominov na leto 1914
V literarni zapuščini Janka Glazerja, ki jo sedaj hrani Univerzitetna knjižnica v
Mariboru, je tudi njegova dopisnica očetu.

Dopisnica visokošolca Janka Glaserja/Glazerja, 6. 9. , pisana v nemščini očetu Aloisu Glaserju
na deželno sodišče v Graz/Gradec, Jakominigasse, k. k. Landesgericht, 111.

Prevod v slovenščino:
Janko Glaser, Ruše [Mar(ia) Rast]
Blagorodn(emu) gospodu
Alois Glaser
Graz, Jakominigasse
k. k. Landesgericht, 111.
6. 9.

1

Alenka Glazer, upokojena univerzitetna učiteljica in pesnica.
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Ljubi oče!
Karto šele danes
dobil, od srca
hvala. Želeno
bom poslal jutri,
denar in perilo
sem odposlal že včeraj.
Krmo smo pospravili že v torek.
Stric je bil pri nas samo tri dni.
Sem sam pomagal. Zdaj prešamo (stiskamo)
sadje. Nekaj dni so hlapci tudi
mlatili, rž. Sodar
je že pripravil sode. – Dobi
viničar likof za
prihodnje leto? – Lojzek je popolnoma zdrav.
Jaz prav tako. Kakor upam, da tudi Vi, ljubi
oče. Bodite, prosim, čisto brez skrbi,
doma je vse v redu.
Prisrčne pozdrave od nas vseh in kmalu
na svidenje!
Janko
Dopisnica je pisana s črnilom, besedilo je razporejeno na obeh straneh in popisuje, kaj se dogaja doma, v času, ko oče Alojz, kmečki gospodar, zaradi odsotnosti
ne more sam odrejati dela na kmetiji. Sporočilo sina je pisano v nemščini in bi koga
navedlo na misel, da je nemščina bila občevalni jezik v družini. A podpis pisca
»Janko« in sporočilo o zdravju mlajšega brata: »,Lojzekʼ ist ganz gesund …« nedvoumno potrjujeta, da so v družinskem krogu uporabljali slovenski jezik in slovenska imena. Zakaj torej nemščina? Zaradi cenzure, uveljavljene v vojnem času.
Vikanje potrjuje spoštljiv odnos sina do staršev, značilen za takratno kmečko
okolje.
Da lahko odgovorimo na dodatna vprašanja, ki se porajajo ob branju te dopisnice, moramo upoštevati nekaj dejstev, ki so v zgodovinopisju že obdelana. Znano
je, da je med povodi za izbruh prve svetovne vojne bil odločilen atentat Gavrila
Principa, člana Mlade Bosne, na avstrijskega nadvojvodo in prestolonaslednika
Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Zofijo 28. junija 1914 v Sarajevu.
Uradna brzojavka je po vsej državi takoj prepovedala kakršnekoli javne prireditve. Tako se je moralo prenehati tudi vse, kar se je ta dan dogajalo v Rušah.
Tam so nastopili in razvili svoj prapor sokoli iz Maribora. V domačem mestu bi te
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slovesnosti zaradi nasprotnikov ne mogli izpeljati, zato so se dogovorili zanjo z odločilnimi občinskimi možmi v Rušah, ki so veljale za narodno zaveden kraj. Rušani
so se res potrudili in vsi, ki so mogli, so se dejavno vključili v priprave, ne samo
za razvitje prapora, temveč tudi v počastitev te slovesnosti z veselico, ki bi se naj
odvijala na trgu sredi Ruš. Iz družinskega spomina vem, da je priprave podprl tudi
moj ded Alojz Glaser, posestnik in vrsto let načelnik ruškega šolskega odbora, ki je
za pripravljano veselico daroval sod domačega vina, njegova žena Marija (Mima),
rojena Vollmeier, po rodu iz Selnice, pa je napekla izvrstne gibanice, »bogánce«.
Brzojavka iz Sarajeva o atentatu, poslana vsem uradom v državi, je preprečila
veselični del razvitja sokolskega prapora v Rušah. Ljudje so se morali raziti. (Prim.
o tem: Dunja Samec: Moja Majkica – Henrika Sinič, tajnica generala Maistra. V:
Dragi Maister, na te mi bo spomin … Ob 100. obletnici bojev za severno mejo in
slovenski Maribor, Aleš Arih in Barbara Arih (ur.), Maribor: Domovinsko društvo
generala Rudolfa Maistra Maribor, 2018.)
Sarajevski atentat je sprožil nakopičene napetosti takratnega sveta v niz dogajanj in v vojno, ki se v zgodovini imenuje prva svetovna vojna.
Oblast je po atentatu v Sarajevu mrzlično začela iskati storilce in soorganizatorje
in med osumljenimi so se znašli tudi Rušani. V zgodnjih jutranjih urah 13. avgusta
1914 so orožniki odvedli z domov enaindvajset Rušanov, med njimi tri ženske, in
jih z vlakom odpeljali v Gradec, v zapor.
Med odvedenimi sta bila tudi moj ded Alojz Glaser in njegova žena Mima. Na
domačiji, po domače »na Kovačevem«, so ostali brez gospodarja in gospodinje.
Za ženska opravila je priskočila na pomoč sorodnica Marhlca, vodenje vseh dejavnosti na kmetiji pa je moral prevzeti prvorojenec Janko, takrat enaindvajsetletni
visokošolec v Gradcu. Dotlej je pomagal pri delu na kmetiji samo izjemoma, saj
so ga za šolanje priporočili že njegovim staršem učitelji v osnovni šoli. Leto 1914
pa mu je prineslo – ob vseh drugih silovitih dogodkih v svetu – zanj zelo zahtevno
nalogo, da je moral za čas od 13. avgusta do 4. oktobra sam določati in usmerjati
vsa dela na domači kmetiji, na zemlji in pri živini. Z uradnim dovoljenjem se je
enkrat na štirinajst dni lahko v navzočnosti stražarja srečal z očetom v graškem
zaporu za kratka očetova navodila, kaj naj na kmetiji naslednja dva tedna delajo.
Matere ni v vsem času odsotnosti videl niti enkrat. Ko je ob predvidenem obisku
v oktobru hotel izpolniti očetovo prošnjo, izrečeno ob prejšnjem srečanju, da za
oba zaprta prinese toplo vrhnje oblačilo, ga v zaporu niso spustili do očeta. Z očetovo neizročeno suknjo in volneno ruto za mater se je zaskrbljen vračal iz Gradca
do Maribora in naprej do Ruš. Drugo jutro pa ga je navsezgodaj zbudilo trkanje
na okno: v spremstvu orožnika sta pred hišo stala oče in mati. Bila je nedelja, 4.
oktober. Oblasti so ugotovile, da med sarajevskim atentatom in razvitjem sokolskega prapora v Rušah ni bilo povezave.
Pesnik Janko Glazer pa si je v teh tednih neposrednega stika z delom na zemlji pridobil izkušnjo, ki je najočitneje zazvenela v verzih pesmi ŽELJA, nastali
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med drugo svetovno vojno, v izgnanstvu v Srbiji. Posvetil jo je DOMAČIM IZ
PREGNANSTVA ZA NOVO LETO 1944.
Po drugi svetovni vojni je to pesem postavil na začetek zbirke OB JESENSKEM
EKVINOKCIJU, ki je leta 1946 izšla pri Družbi sv. Mohorja v Celju. Pesnik to
pesem hrepenenja po vrnitvi domov začenja z željo:

Kakor veter v naših goščavah,
v naših dobrávah
bi hôtel biti: …
V predzadnji, tretji kitici pa v navdihu uzrto podobo razširja z željo, namenjeno domačim:

In sklical na delo družino bi celo: pomlad je pred vrati,
orati bo treba, saditi, sejati –
in spet se bo delalo kakor nekdaj.
V pesniku se je oživilo občutje izpred skoraj tridesetih let, ko je ob prisilni
odsotnosti staršev moral kot visokošolec sam voditi vse delo na domači kmetiji.
Delo na zemlji je dobilo dodatno, simbolno vrednost. Verz:

in spet se bo delalo kakor nekdaj, ponazarja optimistično upanje.
Sklepno dvostišje:

O, da mogel bi veter biti
in iz zemlje pomlad prebuditi!

pa nakazuje vnaprej zasluten tragični iztek dogajanja, povzročenega z nasiljem
nad zakonitostmi narave in človeka v njej.
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Marjan Toš1

SLOVENSKA ŠTAJERSKA 1918–1919: OD
MAISTROVE »OPERETE« DO NARODNE
OSVOBODITVE
(KRATEK ORIS VAŽNEJŠIH DOGODKOV)
Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!
(Rudolf Maister - Vojanov, Naprej)

Uvod

S

lovenski general Rudolf Maister in pesnik Vojanov je bil, je in bo obraz, ki je
dobesedno vklesan v slovensko zgodovino, velika in karizmatična zgodovinska
osebnost. Njegove podobe, kipi in poezija poosebljajo vojaka, pesnika in vojskovodjo iz ne tako davnih dni slovenske zgodovine. Niti okroglih sto let še ni minilo od
njegovih vizionarskih potez, pa je vendarle postal nezamenljiva vrednota slovenske
nacionalne samobitnosti in zgodovine. Vse njegove podobe, predvsem pa odločna
in včasih tudi tvegana dejanja, predstavljajo njegovo vizionarstvo, odločnost in pogum, kar močno pogrešamo v današnjem času narodne omahljivosti, evropske ponižnosti in politične razklanosti slovenskega naroda. Rudolf Maister je na Štajerskem
znal povezati vse domoljubne rojake v obrambi slovenstva, in to v politično izjemno
občutljivih časih, ko je po koncu prve svetovne vojne razpadala Avstro-Ogrska monarhija in je usoda Slovencev visela v zraku. V pričujočem prispevku zelo na kratko
povzemam nekatere bistvene dogodke iz tega časa in predstavljam Rudolfa Maistra
ne samo kot vojaka in vojaškega poveljnika v bojih za severno mejo in slovenski
Maribor, pač pa tudi kot pesnika in organizatorja kulturnega življenja v osvobojenem Mariboru. Pri pisanju prispevka sem se naslonil na del razpoložljive literature
in manj na primarne vire, ker mi obseg sestavka tega ni dopuščal.

Rudolf Maister – Kamničan, ki se je počutil doma v
Mariboru
Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 na Šutni št. 16 v Kamniku, kjer sta
imela starša v najemu stanovanje, njegov rod pa izhaja s Ptuja. Rudolfov oče
1

Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti, muzejski svetovalec v pokoju, zgodovinar in publicist.
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Franc Maister se je leta 1849 zaposlil kot nadzornik v finančni straži ter se leta
1867 v Trebnjem poročil s Frančiško Tomšič. V zakonu so se jima rodili trije sinovi: Artur, Ernest in Rudolf. Družina se je zaradi očetove službe pogosto selila,
najprej v Kamnik, zatem v Mengeš in leta 1883 v Kranj, kjer je oče umrl. Oče
mu je umrl, ko je Rudolf dopolnil 13 let (1887), zato je zanj skrbel stric Lovrenc.
Rudolf je osnovno šolo obiskoval v Mengšu in Kranju, kjer se je vpisal na nižjo
gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani, vendar jo je leta 1892
zapustil in se vpisal v domobransko kadetnico na Dunaju. Končal jo je dve leti
zatem. Leta 1905 se je poročil z Marijo Stergar. Rodila sta se jima sinova Hrvoj
in Borut. Leta 1923 je bil upokojen kot divizijski general. Živel je v Mariboru,
nekaj prostega časa je preživel tudi na Zavrhu v Slovenskih goricah pri mladostnem prijatelju dr. Franju Štupici in na Uncu, kjer je 26. julija 1934 umrl.2 Ob
prevozu njegovih posmrtnih ostankov z Unca v Maribor se je generalu Maistru
poklonila velika množica ljudi v Ljubljani in Celju. V Mariboru so pripravili mrtvaški oder v veži mestnega magistrata, kjer so se od njega poslovili Mariborčani.
Dne 28. julija 1934 so generala Maistra z vsemi častmi pokopali na mariborskem
pokopališču na Pobrežju.3

V javnem in zgodovinskem spominu kot vojak,
častnik in vojaški poveljnik
Njegovemu spominu se je poklonila velikanska množica meščanov, pa tudi
okoličanov in njegovih zvestih borcev-prostovoljcev. Njegov zvesti bojni tovariš,
učitelj Mirko Vauda iz Jakobskega dola v Slovenskih goricah, mu je v Učiteljskem
tovarišu napisal ilustrativni in človeško topel nekrolog. V njem je med drugim izpostavil, da je bil »Maister iskreno čuteč, visoko človeško voditeljski. Značajnost,
odločnost in doslednost so bile kulminirajoče lastnosti tega moža, kakršnih zaznamujemo danes le malo.«4 Za njegove vojaške in narodne zasluge ga je odlikoval
predsednik Češkoslovaške republike T. R. Masaryk z vojnim križem, 28 obmejnih
občin ga je imenovalo za častnega občana, v nekaterih mestih (Ljubljana, Maribor,
Kamnik) so po njem imenovali ulice. Bil je tudi častni občan Maribora in predsednik Zveze slovenskih vojakov. Zanimivo je, da si Maister ni nikoli lastil svojstva
osvoboditelja, čeprav je bil ravno on najzaslužnejša osebnost in nesporni voditelj
2

3

4

Marjan Toš, Maistrove spominske prireditve na Zavrhu 1985–2005, Maistrov Zavrh 2005, Lenart 2005.
Franjo Štupica je bil velik Maistrov prijatelj. Bil je med pobudniki za ustanovitev Sokolskega društva v
Lenartu, nekaj časa tudi njegov predsednik. Po prvi svetovni vojni se je umaknil iz lenarškega političnega in javnega življenja in je deloval kot lenarški notar. Slovel je kot odličen vinogradnik in imel na
Zavrhu imenitno vinsko klet v mogočni zgradbi, ki se je je oprijelo ime Štupičeva vila. Ohranila se je
vse do danes.
www.muzej.kamnik-on.net, pridobljeno 13. 1. 2018. Maistrovega pogreba se je udeležilo 25.000 ljudi
(prim. Nada Trošt, Rudolf Maister, pesnik, general, Radovljica 2011 in Bruno Hartman, Rudolf Maistergeneral in pesnik, Maribor 1998).
Mirko Vauda, General Rudolf Maister, Učiteljski tovariš, št. 4, str. 2, 1934.
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dogajanja v Mariboru in na Štajerskem. Njegovi borci so ga cenili in ga počastili
s tem, da so se spontano imenovali »Maistrovi borci«.5

Rudolf Maister, vojak, vojaški poveljnik in pesnik

Rudolf Maister je leta 1894 na Dunaju končal domobransko kadetnico in bil takoj vključen v domobranski bataljon v Ljubljani. Kot častnik je nato služboval še v
Celovcu, Przemyślu, Celju in Mariboru. Leta 1903 se je šolal v armadni strelski šoli
v Brucku ob Litvi in se usposobil za orožarskega častnika, leta 1907 pa se je izpopolnjeval na častniški šoli v Gradcu in napredoval v stotnika. Zaradi očitne narodne
5

Makso Šnuderl, Osvoboditelj severne Slovenije 1918–1919, v: Spominski zbornik ob 60-letnici bojev
za severno slovensko mejo 1918–1919 (ur. Janko Kuster), Maribor 1979, str. 9. Maister v druženju s
svojimi prijatelji, med katerimi je bil tudi Makso Šnuderl, ni nikoli izpostavljal svoje vodilne vloge. Preveč
je cenil svoje prostovoljce in politične sodelavce ter vedno poudarjal, kako so bili takrat vsi Slovenci
enotni, od delavca do kmeta in do mladih izobražencev. Pisec je oblikoval oceno, da so bili »osvoboditelji Maribora« in vse severne meje 1918–1919 slovenski ljudje na severni meji s svojimi borci in zaslužnimi voditelji na čelu – »nobenih drugih posamični ali skupinskih osvoboditeljev ni bilo«.
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zavednosti je imel mnoge službene neprijetnosti. Tako so ga 1. novembra 1908 kazensko premestili v Przemyśl v Galiciji. Leta 1913 so ga premestili v črno vojsko, kjer
je postal poveljnik njene izpostave v Celju. Sedmega decembra 1914 so ga premestili v Maribor in mu določili mesto referenta pri okrožnem poveljstvu črne vojske v
Mariboru. 21. junija 1916 je postal začasni poveljnik okrožnega poveljstva črne vojske
v Mariboru. Zaradi ovadbe nemških nacionalistov so ga 8. marca 1917 premestili v
Gradec. Tam je bil povišan v majorja. Po treh mesecih in pol konfinacije v Gradcu se
je, potem ko je dr. A. Korošec posredoval pri cesarju Karlu, vrnil v Maribor. Prvega
julija 1917 so ga imenovali za stalnega poveljnika črne vojske številka 26, kjer je bil
do razpada monarhije. Tudi po vrnitvi v Maribor se je Maister še naprej družil predvsem s Slovenci, čeprav je bilo to za častnika avstro-ogrske vojske, še zlasti v vojnem
času, zelo nevarno. Po spominih Andreja Oseta je bil januarja 1918 v mariborskem
Narodnem domu med udeleženci tajnega sestanka pomembnejših predstavnikov
Slovencev iz Celja, Ptuja, Slovenskih goric in Koroške. Na sestanku je dr. Anton
Korošec govoril o deklaracijskem gibanju in o pripravah na ustanovitev nove države.
Kot vojak se Maister spomladi 1918 ni mogel vključiti v deklaracijsko gibanje enako
kot drugi Slovenci. Se je pa na nek način v to gibanje vključil s pesmijo Naprej, ki jo
je pod psevdonimom Krajnc objavil v Straži. V njej je Slovencem sporočil, da nastopa njihova pomlad, vendar pa se bo treba boriti za meje ob Dravi in na Jadranu. Še
pred razpadom Avstro-Ogrske je Maister zbiral podatke o slovenski severni meji in
to mejo vrisal v svoj zemljevid. Podatke za narodnostno mejo sta mu dala dr. Fran
Kovačič za Štajersko in dr. Matija Slavič za Prekmurje.6

Maistrovi borci v Radencih
6

Lojze Penič, General Rudolf Maister - Vojanov, www.outlaws.mojforum.si, pridobljeno 14. 1. 2018.
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Maistrova dejanja za osvoboditev Maribora
30. oktobra 1918 je mariborski nemški občinski svet razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije. Izmed slovenskih častnikov je bil na seji navzoč le
stotnik Edvard Vaupotič.7 Majorju Maistru namerno niso sporočili spremembe
ure sestanka, ki se je pričel prej, kot je bilo napovedano. Toda stotnik Vaupotič
je poslal k Maistru svojega sla in ga na ta način obvestil, da se je sestanek že pričel. Maister je na sestanku Narodnega sveta za Štajersko8 prejšnji dan izvedel, da
bodo tega dne Slovenci v imenu Narodnega sveta prevzeli okrajna glavarstva na
slovenskem Štajerskem. Zavedal se je, da je treba nujno v svoje roke vzeti tudi
vojaško oblast. Ponujeno priložnost je sklenil nemudoma izkoristiti. Na sestanek
je prišel z nekajminutno zamudo, ko je polkovnik Holik po točkah že razlagal
svoj načrt za ohranitev reda v Mariboru. Maistru in Vaupotiču je bilo takoj jasno, da namerava mestni poveljnik Maribor zagotoviti nemški Avstriji. Zato je
Maister polkovnika Holika prekinil in pred navzočimi častniki odločno izjavil:
»Ne priznavam teh točk!« Najprej je nastopila mučna tišina, eden od nemških
častnikov pa je sprva hotel potegniti pištolo. Toda stotnik Vaupotič ga je z grozečim pogledom umiril. Major Maister je nato zbranim častnikom zagrozil, da bo
prišel pred vojaško sodišče vsakdo, ki bi se upiral njegovim poveljem. Nekateri
častniki so se mu nemudoma podredili, drugi pa so se obotavljali, vendar se niso
uprli. Po sestanku je Maister zbral slovenske častnike, podčastnike in vojake ter
jim razložil, da je prevzel vrhovno poveljstvo v mestu. Prosil jih je, naj ostanejo
z njim, ker jih nova država potrebuje. Nemškemu vojaštvu, ki je bilo v Mariboru
v večini, je Maister postavil dvodnevni rok za odhod. Narodni svet za Štajersko
pod vodstvom predsednika dr. Karla Verstovška mu je istega dne podelil čin

7

8

Stotnik Edvard Vaupotič je bil rojen 25. avgusta 1881 v Vidmu, občini Sveti Jurij ob Ščavnici. V njegovi
rojstni hiši je bila nekoč gostilna in posojilnica, na njenem pročelju pa je vzidana spominska plošča.
Bil je izjemno pomemben Maistrov soborec, ki je v prevratnem času prevzel vodenje referata za obveščevalno varnostne zadeve in organiziral mrežo tajnih zaupnikov. Njemu gre zahvala, da so preko
enega od zaupnikov izvedeli za načrtovani nemški prevrat 24. novembra 1918. Zato je Maister lahko
že 23. novembra učinkovito in drzno ukrepal, razorožil in razpustil nemško varnostno stražo (Zelena
garda – Schutzwehr) in prevzel nadzor v mestu. Načrt za akcijo strogo zaupne narave je pripravil prav
stotnik Vaupotič. Po ustanovitvi Kraljevine SHS je vstopil v njeno vojsko in dosegel čin podpolkovnika vojske Kraljevine Jugoslavije. Po upokojitvi je živel s soprogo Josipino v Mariboru, kjer je leta 1953
umrl. Pokopan je na pobreškem pokopališču.
Narodni svet (NS) za Štajersko je bil ustanovljen 26. septembra 1918 in je deloval do 30. decembra 1918.
Njegova prva seja je bila 28. septembra 1918. Na ustanovni seji je sodeloval tudi državni poslanec dr.
Anton Korošec in podal jedrnato sliko političnega položaja. Ob prevratu leta 1918 je z NS zasedal v
Narodnem domu in postal nosilec pomembnih nalog, ki so odločilno vplivale na poznejšo osvoboditev
Maribora in severne meje. Že 1. novembra 1918 je Narodni svet v Mariboru prevzel upravo za celotno
slovensko Štajersko (prim. www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si in Narodni svet za Štajersko: drugi
organi na državni in avtonomni ravni, Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Maribor 2008). Narodni svet je
takoj po ustanovitvi v Mariboru začel izvajati priprave na prevrat in priključitev Štajerske z Mariborom
k Sloveniji oz. skupni državi Slovencev, Hrvatov in Srbov.
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generala,9 da bi se z večjo avtoriteto lahko pogajal z Nemci. Na ta način je Rudolf
Maister postal najvišji častnik v Mariboru in na slovenskem Štajerskem. Toda
Narodna vlada v Ljubljani razmer v Mariboru nikakor ni mogla razumeti in je
njegovemu imenovanju za generala nasprotovala. Z isto odredbo je Narodni svet
imenoval generala Maistra za mestnega poveljnika v Mariboru in vrhovnega poveljnika vseh enot na ozemlju, ki je podrejeno Narodnemu svetu za Štajersko.
Komaj je general Maister uredil najnujnejše zadeve, že je v Maribor prispel
avstrijski brigadir Ullmann. Poslalo ga je graško vojaško poveljstvo (Militär
– Kommando Graz), da bi nemškemu občinskemu svetu v Mariboru pomagal
urediti vojaške zadeve. General Maister mu je takoj pojasnil, da je za Spodnjo
Štajersko postavljeno novo vojaško poveljstvo Države Slovencev, Hrvatov in
Srbov, ki ga vodi on. Sklical je sestanek polkovnih poveljnikov v stavbi okrajnega glavarstva ter brigadirja Ullmanna prepričal, da v Mariboru nima kaj iskati,
zato se je Ullmann še istega dne odpeljal nazaj v Gradec.10
S pooblastilom Narodnega sveta za Štajersko11 je general Maister s 15 častniki
in 87 vojaki zavzel vse vojašnice in druge pomembne objekte ter postal komandant
vse Spodnje Štajerske. Narodni svet je prevzel upravo na slovenskem Štajerskem.
9

10
11

Odlok o podelitvi generalskega čina je tajniku Narodnega sveta za Štajersko prof. Franju Voglarju narekoval podpredsednik NS dr. Franjo Rosina, Maistrova »desna roka«. Dr. Fran Rosina, odvetnik in politik, je
bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici blizu Šmartnega pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 1924 na Dunaju.
Pravo je leta 1888 doštudiral na Dunaju, doktoriral pa leta 1891 v Gradcu. Služboval je pri odvetnikih v
Novem mestu in Celju, lastni odvetniški pisarni pa je imel v Ljutomeru od leta 1895 in v Mariboru od 1901
pa do smrti. Bil je med ustanovitelji Sokola v Novem mestu, Ljutomeru in Mariboru ter njegov starosta v
Novem mestu in Mariboru. V mestu ob Dravi je bil tudi predsednik Čitalnice in v letih 1905–1924 načelnik Posojilnice. Že leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslanca v Štajerski deželni zbor. V prevratnih
letih 1918–1919 je dr. Rosina kot podpredsednik Narodnega sveta za štajersko skupaj s predsednikom dr.
Karlom Verstovškom z odločnostjo veliko pripomogel k uspehu generala Maistra. Za potrebe Maistrove
vojske je zagotovil 2 milijona kron in tudi sicer vsestransko podpiral akcijo za slovensko Štajersko in
Maribor. Svojo odločitev za posojilo je dr. Rosina utemeljil z besedami: »Damo ta denar, ker vemo, da bo
Maribor naš. Če bi izgubili Maribor, bi izgubili tudi našo Posojilnico.« Leta 1921 je država ta denar vrnila.
Narodni svet v Mariboru je finančno podprla tudi Hranilnica in posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih
goricah, ki jo je vodil znani lenarški narodnjak in sokolski funkcionar, odvetnik dr. Milan Gorišek.
www.hervardi.com, pridobljeno 13. 1. 2018.
Narodni svet je vodil dr. Karel Verstovšek, zastopnik SLS, državni in deželni poslanec ter deželni odbornik
v Gradcu (prim. Aleksandra Gačič in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923),
zaslužni slovenski politik, ob 145. obletnici rojstva. Politična biografija, znanstvena monografija, ustanova Velenjska knjižna fundacija, zbirka Velenjana, Velenje 2016). Podpredsednika sta bila dr. Franjo
Rosina, odvetnik in bančnik, zastopnik Jugoslovanske demokratske stranke, in dr. Josip Hohnjec, duhovnik, politik in profesor, ki je bil pred vojno zelo aktiven v Krščansko-socialni zvezi za Štajersko. Tajnik je
bil prof. Franjo Voglar, blagajnik pa dr. Franc Kovačič, teolog in zgodovinar, ustanovitelj Zgodovinskega
društva Maribor leta 1903, izjemno cenjen raziskovalec in odličen poznavalec narodnostnih razmer na
Štajerskem in v Prekmurju. Dr. Karel Verstovšek in dr. Franjo Rosina sta bila hkrati tudi člana slovenskega Narodnega sveta v Ljubljani, ki je bil ustanovljen 16. avgusta 1918 (prim. Jan Krlin, Narodni svet v
Ljubljani leta 1918, problematika oblikovanja novih državnih struktur na ozemlju današnje Slovenije v
obdobju od oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem v čeških deželah, v: Arhivi,
letnik 29 (2006), št. 2, str. 341–352).
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Presenečeni Nemci so si kmalu opomogli in od Narodnega sveta ter generala Maistra
izsilili ustanovitev varnostne straže. Tretjega novembra 1918 je nastala zelena garda.
General Maister se je odločil za vojaški ukrep. 9. novembra 1918 je razglasil mobilizacijo na območju štajerskega obmejnega poveljstva. Temu so nasprotovali Nemci,
pa tudi Narodna vlada v Ljubljani. Slovenski fantje so se odzvali klicu generala
Maistra. Zelo veliko jih je prišlo iz Slovenskih goric, kjer je bil zvesti Maistrov podpornik lenarški odvetnik in sokolski funkcionar dr. Milan Gorišek.12 V nekaj tednih je
Maister zbral vojsko približno 4000 vojakov in 200 častnikov. Dvajsetega novembra
1918 so ustanovili mariborski pešpolk. Z njim je nastala prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem. Triindvajsetega novembra
1918 je ob 4. uri zjutraj Maister prehitel Nemce in razorožil zeleno gardo, tj. nemško varnostno stražo. Sedemindvajsetega novembra 1918 so Maistrove enote zasedle Špilje in v nekaj dneh vso severno jezikovno mejo od Radgone do Dravograda.
Ljubljanska vlada mu ni dovolila napredovanja. Štirinajstega januarja 1919 je prišlo do bojev štajerskega obmejnega poveljstva pri Lučanah, 4. februarja 1919 pa v
Radgoni. Trinajstega februarja 1919 je bilo podpisano premirje. Na Koroškem je bil
odločen Maistrov vojaški sodelavec Franjo Malgaj.13
Sedemindvajsetega januarja 1919 je prišla v Maribor ameriška vojaška delegacija pod vodstvom podpolkovnika Shermana Milesa. Z generalom Maistrom so
se pogovarjali o določitvi meja. To je bil že drugi obisk tega ameriškega posrednika v Mariboru, prvič ga je namreč obiskal že 20. januarja 1919. Takrat se je v
pisarni generala Maistra sestal s predstavniki nemške in slovenske strani v mestu
in prisluhnil težnjam in zahtevam glede Maribora. Zahteve enih so bile v diametralnih nasprotjih z zahtevami drugih. Srečanje, ki je trajalo več ur, se je končalo
brez uspeha in tudi ni vplivalo na mnenje ameriškega gosta. Arbitraže o tem, ali
bo Maribor ostal slovenski in del nove države SHS ali pa ga bodo priključili k
12

13

Dr. Milan Gorišek je izhajal iz znane meščanske družine. Rodil se je 1. septembra 1878 v Celju, umrl je
leta 1957 in je pokopan na pokopališču v Rušah. Bil je poročen s hčerko slovenskega deželnega poslanca
Franja Robiča iz Limbuša. Pravo je študiral v Pragi, kjer je leta 1902 tudi promoviral. Poklicno pot je začel v
Mariboru, a je kmalu odšel v Lenart, kjer je ostal vse do aprilske okupacije Jugoslavije leta 1941. V Lenart
je prinesel mnoge napredne ideje in se je nenehno zavzemal za krepitev slovenstva ter slovenski značaj
trga. Bil je med vodilnimi sokolskimi delavci pri Lenartu in pomemben funkcionar mariborske sokolske
župe. Nekaj časa je bil tudi lenarški župan in je skrbel za gospodarski napredek trga in okolice. Vidno vlogo je odigral v prevratnih letih 1918/1919, ko je generalu Maistru in njegovi slovenski vojski pomagal z
živežem in predvsem z denarjem iz lenarške hranilnice (Marjan Toš, Sokolsko društvo Lenart, v: Zbornik
ob 100-letnici sokolstva v Lenartu, Športno društvo Lenart, Lenart 2008, str. 13–14).
Franjo Malgaj, slovenski častnik, pesnik in borec za severno mejo. Rojen je bil 10. novembra 1894 v
Hruševcu pri Šentjurju, smrtno pa se je ponesrečil 6. maja 1919 na Tolstem Vrhu, star komaj 24 let.
Jeseni 1914 je bil vpoklican v avstro-ogrsko vojsko in to v Celjski 87. pešpolk. Leta 1915 je sodeloval
v bojih na soški fronti in na Tirolskem. Tam se je izkazal kot dober častnik in hraber vojak, zato je dobil eno najvišjih avstro-ogrskih vojaških odlikovanj, medaljo za hrabrost. Sredi leta 1917 je bil poslan
v zaledje in se je zdravil. Ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije je v Celju zbral prostovoljce in z njimi
odšel na Koroško. S svojimi vojaki je osvobodil vse kraje v Mežiški dolini. Njegovo vojaško vlogo je izjemno visoko cenil in spoštoval tudi general Maister, ki je imel v Malgaju izredno zvestega privrženca
in tesnega sodelavca (Franjo Malgaj, Vojni spomini 1914–1919, Pro-Andy, Maribor 2009).
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nemški Avstriji, ni bilo, Miles pa je naročil, da mu obe strani o tem pripravita posebno spomenico.14 Zaradi razpleta dogodkov, močne nemške propagande in tudi
nemških vojaških uspehov na Koroškem je podpolkovnik Miles torej drugič prišel
v Maribor 27. januarja 1919. Tega dne so se v Mariboru zgodile velike nemške demonstracije. Na njih je sodelovalo več tisoč demonstrantov, ki so prišli v mesto iz
različnih krajev. Pripeljali so se z vlaki, konjskimi vpregami ali prišli celo peš. V
glavnem so bili to Nemci ali ponemčeni Slovenci, vsi pa so nosili velike nemške
nacionalne in avstrijske zastave. Velikansko nemško nacionalno zastavo so razvili
celo iz zvonika stolnice. Glavni vzrok zanje je bila težnja mariborskih Nemcev, ki
so želeli ameriški študijski delegaciji (komisiji), ki je zbirala gradivo za potrebe
mirovne konference v Parizu, predstaviti nerealno sliko o volji prebivalstva glede
pripadnosti Maribora in njegove okolice k republiki nemški Avstriji. Maribor so
želeli delegaciji predstaviti kot nemško mesto, čeprav so se zavedali, da je njegova okolica slovenska.15 Demonstracije so se končale s strelskim obračunom med
nemškimi demonstranti in slovenskimi orožniki na Glavnem trgu, v katerem je
več ljudi izgubilo življenje.16 Velike nemške demonstracije na Milesa niso naredile
posebnega vtisa in z njimi ga Nemci tudi niso prepričali.
O novih mejah je odločal Vrhovni svet (ZDA, Anglija, Francija, Italija, Japonska)
prvič februarja 1919. Določil je obstoječo mejo na Štajerskem, priključitev Mežiške
doline k jugoslovanski državi ter plebiscitni coni na Koroškem. Konec aprila in v
začetku maja je potekala neuspešna ofenziva slovenske vojske na Koroško, konec
maja 1919 pa se je začela jugoslovanska ofenziva. General Maister je skupaj s srbskimi častniki uspešno vodil labotski odred in po zmagi prevzel poveljstvo koroškega obmejnega poveljstva v coni A plebiscitnega ozemlja. Osemnajstega septembra
1919 se je moral Maister skupaj s svojimi policijskimi silami umakniti iz cone, ker bi
lahko vplival na rezultat plebiscita 10. oktobra 1920. Uspešni poveljnik ter osvoboditelj severne meje in Maribora se je razočaran vrnil v Maribor in se vključil v delo
oblastnega odbora Narodne odbrane. Postal je tudi poveljnik Maribora.
14
15

16

Ivo Senekovič, 27. januar 1919 v Mariboru, v: Kronika slovenskih mest 3 (1936), št. 1, str. 110–114.
Prav tam. Avtor piše, da je bilo 8 mrtvih, nekaj težje in več lažje ranjenih demonstrantov. Število žrtev
bi lahko bilo še veliko večje, če orožniki ne bi streljali v zrak in preko glav demonstrantov. Padlo je 47
strelov iz pušk in 2 strela iz revolverja.
Dr. Ivo Senekovič je bil leta 1919 v Mariboru nastavljen kot policijski komisar in je demonstracije 27.
januarja spremljal kot očividec in udeleženec. Zapis o tem dogajanju v že omenjenem prispevku v
Kroniki slovenskih mest je sklenil z besedami: »V duhu gledamo danes z globokim spoštovanjem
svetle like glavnih krojilcev usode jugoslovanskega Maribora in podravskega dela Slovenije v težkih
poprevratnih dneh. Generala Maistra, njegovega neumornega načelnika generalnega štaba, majorja
Ankersta, člane Narodnega sveta za Štajersko dr. Karla Verstovška, dr. Franja Rosino, prof. Frana Voglarja
in msgr. dr. Antona Jerovšeka krije že vrsto let ruša. Zgodovinopisci te dobe pa ne bodo mogli preiti
imen teh mož, ki so v polni meri upravičili zaupanje, zvezano z njihovo odgovorno funkcijo in preko
njihovih ovekovečenih dejanj. Bodi jim v zadoščenje, da njihova trupla snivajo večni sen v kraju svobodne jugoslovanske zemlje, osvobojene v glavnem po njihovi iniciativni volji in nevenljivi zaslugi.
Slava jim! Mi pa — čuvajmo nad Jugoslavijo!«
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Rudolf Maister – velika zgodovinska osebnost
Maistrovo zgodovinsko vlogo je treba obravnavati v kontekstu širših zgodovinskih dogajanj po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. V tem okviru je mogoče in je
tudi treba opredeljevati tudi pomen osebnosti generala Maistra. »Na eni strani moramo upoštevati, da je tukaj prvo dejstvo razpoloženje slovenskih vojakov kot dela
tedanjega slovenskega ljudstva, ki se je Maister nanje oprl. Zlasti bi še iz tega ljudskega elementa poudaril pozitivni odziv na njegov mobilizacijski oklic 9. novembra
1918. Glede na to, da v tistem času niso vsi taki mobilizacijski oklici imeli takšnega
uspeha, ker za njimi ni stala nobena prava državna oblast, na drugi strani pa je bilo
dominantno protivojno razpoloženje oz. vojna utrujenost. Ta odziv na Maistrovo
mobilizacijo nedvomno kaže, da raste iz ljudske osnove deklaracijskega gibanja.
Brez te osnove bi bil tudi Maister nemočen. Seveda se sedaj postavlja vprašanje
vloge osebnosti v zgodovini, itd., o tem ne bom razpravljal in to ne pomeni zanikanje njegove vloge«.17 Toda osebnost je treba videti v njenih možnostih. Po drugi
strani se je Maister politično (tudi v svojih političnih zvezah in delovanjih) opiral
na skupno narodno-meščansko vodstvo, v prvem času med vojno, ko še ni prevzel
svoje vloge, pa na Jugoslovanski klub. Vemo, da je Anton Korošec kot predsednik
Jugoslovanskega kluba dosegel, da je njegova konfinacija bila razveljavljena. Pozneje
se je oprl na Narodni svet, v novembrskih dneh pa konkretno samo na Narodni svet
za Štajersko. Narodni svet za Štajersko je tukaj pokazal neko samostojnost, ki jo je
treba tudi primerno ocenjevati. Maistrova akcija je nedvomno nacionalna, vendar v
meščanskem smislu narodnega gibanja, kot takšna pa je vendarle zagotovila tedaj
in tudi pozneje izvršitev nacionalne samoodločbe štajerskih Slovencev. V tem je
gotovo njegov največji zgodovinski pomen, ki je tem bolj tehten, ker je bila akcija v
marsičem izvedena v nasprotju s stališčem pasivnosti, ki ga je gojila Narodna vlada
v Ljubljani, za katero mi po domače pravimo, da nam je »zašuštrala« ugodno situacijo. To je gotovo tudi njegov osebni prispevek. Maister je proti pasivnosti postavil
akcijo. Zato njegove poteze, odločitve in uspehi na slovenskem Štajerskem in v še
posebej Mariboru niso bili nobena »opereta«, pač pa zgodovinski prispevek narodni
osvoboditvi Štajerske s severno slovensko mejo vred.18 Tisto, kar se je v Mariboru
23. novembra 1918 izkazalo kot odlično zasnovana in izpeljana vojaško-civilna
akcija, je torej Narodna vlada v Ljubljani poimenovala »Maistrova opereta«, kar
priča o odnosu osrednje oblasti do Maistra in njegovih dejanj.19 Maistrovo ravnanje
17

18
19

Dr. Janko Pleterski v razpravi skupine avtorjev o pomenu in zgodovinski vlogi generala Rudolfa
Maistra ob razpadu Avstro-Ogrske in nastanku države SHS. Razprava je bila objavljena v Časopisu
za zgodovino in narodopisje (dalje ČZN), letnik 57 (n. v. 22), Maribor 1986. Objavljene so razprave
udeležencev pogovora povabljenih zgodovinarjev na CK ZKS v Ljubljani 11. oktobra 1977. Udeležili
so se ga France Filipič, Rado Jan, Dušan Nečak, dr. Janko Pleterski, dr. Mirko Stiplovšek, dr. Tone Jan in
dr. Milan Ževart.
Ibid, str. 179.
A. Arih – M. Toš, Spominjajmo se Maistra in njegovih odločnih dejanj, v: Novice občine Pesnica, št. 3-4,
2017, str. 14.
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je bilo resnično odločno in drzno vizionarsko dejanje, ukrepanje namesto puhlega
cincanja in vdanega čakanja, da bodo veliki zmagovalci svoja razglašena načela o
pravičnosti Slovencem tudi uresničili. Če je zgodovina res učiteljica življenja, potem
bodi Maistrov primer še naprej naše vodilo. Maribor je Maistru dolžan lep spomin
ne samo zaradi neustrašnosti v prevratnih dneh, temveč tudi zaradi njegove zanesenosti, s katero mu je želel pomagati do čimprejšnjega kulturnega vzpona. Bil je
namreč pobudnik mnogih kulturnih aktivnosti in stikov med ljudmi in umetnostjo
ter je z vso vnemo podpiral razcvet mariborskega gledališča, prizadeval pa si je tudi
združiti vse, ki so se v Mariboru zapisali besedni umetnosti.20 Leta 1920 je bil kot
spremljevalec regenta Aleksandra21 imenovan za častnega kraljevega adjutanta, od
leta 1921 do 1923 je bil predsednik komisije za razmejitev z Italijo, drugega oktobra
1923 pa so ga prisilno upokojili kot divizijskega generala in ga odlikovali z redom
belega orla z mečem III. stopnje.

Rudolf Maister – pesnik, kulturni delavec in organizator
Rudolf Maister je bil tudi pesnik. V 4. razredu gimnazije v Kranju je ustanovil in urejal pisan dijaški list Internos, v 5. razredu gimnazije v Ljubljani je urejal
list Večernica. Kot kadet na Dunaju je bil v letih 1892–94 izredni član ljubljanske dijaške Zadruge in ji pošiljal pesmi in prozo v oceno. Najprej je sodeloval pri
Vrtcu (1890), nato pri Vesni pod psevdonimom Vuk Slavič. Pod imenom Vojanov
je sodeloval pri Ljubljanskem zvonu, Slovanu in Zabavni knjižici, pisal je tudi za
Slovenski narod. Njegova lirska pesem je bila usmerjena v realizem in je rada prehajala v dekadentstvo; zato so njegove Poezije, ki so izšle v Ljubljani leta 1904,
poleg krepke erotike in satirične šale namešane z mnogotero prešerno, včasih skoraj
cinično neskladnostjo. V baladah se je poznal močan Aškerčev vpliv. Pozneje se je
njegova pesem zresnila. Iz narodne odločnosti, ki je tudi v Poezijah zelo očitna, je
zrasla močna osvobodilna težnja. Posebno pesmi tik pred prvo svetovno vojno so
izkazovale izrazito bojevitost, npr. Matjažev sonet in Mi. Druga Maistrova pesniška zbirka Kitica mojih (Maribor, 1929) je bila izraz zrele moške lirike in epike.
Iz njih je govorila krepka vojaška pesniška osebnost, ki čuti človeško in narodno
gorje. Ukvarjala se je s svetovno vojno in koroškim pohodom. V tej zbirki je pesnik
20
21

Bruno Hartman, Rudolf Maister - Vojanov, slovenski general in pesnik, 1874–1934, v: Spominski zbornik
ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919 (ur. Janko Kuster), Maribor 1979, str. 71.
Aleksander Karađorđević, srbsko jugoslovanski kralj (16. 12. 1888–9. 10. 1934) je bil med 1. svetovno
vojno poveljnik srbske vojske. Z njo se je udeležil napornega umika čez Albanijo na otok Krf. Kot regent
je državo SHS vodil od leta 1918, kralj pa je postal leta 1921. Podpiral je idejo jugoslovanstva, državni
centralizem in unitarizem. 6. januarja 1929 je izdal razglas, s katerim je ukinil ustavo z dne 28. junija
1921 in razpustil narodno skupščino. 3. oktobra 1929 je kralj Aleksander podpisal Zakon o nazivu in
razdelitvi kraljevine na upravna območja, s katerim je Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev uradno
preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo. Državo je razdelil na nova upravna območja – banovine. 3. septembra 1931 je izdal oktroirano ustavo. Njegove domnevne načrte za ponovno spremembo režima v
demokratični smeri je leta 1943 preprečil atentat nanj, ki ga je v Marseillu uspešno izvedel makedonski
nacionalist Vlado Černozemski s pomočjo hrvaških ustašev.
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končno našel tudi svojo osebno obliko in v njej prepesnil celo nekaj starejših pripovednih pesmi, npr. Sto kovanih in Ante. Posmrtno sta izšli zbirki Pesmi (1988)
in Poezije.22 Med vojaki ni veliko pesnikov, Maister je bil eden redkih med njimi.
Pesnik in ravnatelj osrednje mariborske knjižnice Janko Glazer je strokovno pregledal Maistrovo bogato knjižnico in ob tem zapisal, da je za »Maistra kot zbiratelja
knjig značilno, da je bil s slovensko knjigo zvezan z globoko in z živo ljubeznijo
tudi notranje. Svojo zbirko je v teku desetletij izpopolnil v eno največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem.« Zasledimo celo ocene, da je morebiti k
Maistrovi odločni vojaški akciji, pri njenem načrtovanju in zlasti pri udejanjanju
strateških potez pripomogla tudi njegova pesniška domišljija. Kdo neki bi vedel?
Zagotovo pa je v delu njegovih pesmi odmevala in se odražala tudi odločna vojaška
drža.23 Bil je tudi ljubiteljski slikar, zbiralec starih knjig in častni predsednik Zveze
Maistrovih borcev ter Zveze slovenskih vojakov. Po upokojitvi je general Maister
v Mariboru sodeloval pri organiziranju slovenskega kulturnega življenja. Ker so
se pojavili prvi znaki delovanja nemške narodne manjšine, je veliko časa posvetil
narodno-obrambni dejavnosti. Že pred upokojitvijo je začel bolehati za vnetjem
živcev v nogah; ker ni bilo primernih zdravil, je skoraj povsem ohromel. Kljub
temu je občasno odšel na Zavrh pri Lenartu, kjer mu je prijatelj notar Štupica dal
na voljo svojo hišo nad vinogradi. Prijetno se je počutil sredi kmečkega življenja
v Slovenskih goricah.24 Na počitnice je zahajal tudi na Unec pri Rakeku, na posestvo, ki ga je podedoval po teti.

Dolga leta spregledan in zamolčan
Rudolf Maister je dobil v času Avstro-Ogrske tri odlikovanja. Leta 1898, ob
50-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa, je dobil kot aktivni oficir jubilejno medaljo. Ob 60-letnici vladanja tega cesarja je dobil jubilejni križec. Ti dve odlikovanji
so dobili vsi aktivni oficirji avstro-ogrske vojske in zato nista bili pomembni. Med
prvo svetovno vojno je dobil še bronasto vojaško zaslužno medaljo (signum laudis).
Tudi v novi državi ni dobil velikih odlikovanj. Kot poveljnik Labotskega odreda
je bil za zasluge v ofenzivi na Koroškem maja in junija 1919 odlikovan z redom
belega orla z meči III. stopnje. Leta 1920 ga je Češkoslovaška odlikovala s svojim
vojnim križcem 1914–1918. Odlikovan je bil še z redom Karađorđeve zvezde IV.
22

23
24

Andrej Jenuš, Rudolf Maister - Vojanov kot pesnik, diplomska naloga, Pedagoška fakulteta Maribor,
Maribor 1997 in Janko Glazer, Rudolf Maister - Vojanov kot pesnik. General Rudolf Maister ni bil le
general in pesnik, ampak tudi velik ljubitelj slovenske besede in knjig. Njegova ljubezen do zbiranja
knjig je zrasla v veliko zasebno knjižnico s skorajda 6.000 enotami gradiva. Pesnik, slavist in bibliotekar
Janko Glazer je leta 1934 o njej zapisal: »Kakor je knjižnica bogata vsebinsko, tako se odlikuje tudi po
lepi in skrbni opremi. Tudi v tem pogledu kaže, da je bil njen lastnik pravi in resnični bibliofil.« (Janko
Glaser, Rudolf Maister - Vojanov kot pesnik, v: Kronika slovenskih mest 1, 1934, št. 4, str. 264).
Jožica Čeh Steger, Rudolf Maister. Od anakreontskega do domovinskega in pokrajinskega pesnika, v:
ČZN, letnik 82 (n. v. 47), Maribor 2011, št. 2-3, str. 206–220.
Med počitnikovanjem na Zavrhu je Maister napisal nekaj poznanih pesmi, med njimi Završke fante. Družil
se je tudi z domačini in prisluhnil njihovim vsakdanjim tegobam. Zavrh je bil tipično viničarsko naselje.
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stopnje. Za delo na kulturnem področju je bil odlikovan z redom svetega Save I.
stopnje. Če odlikovanja primerjamo z uspehi, ki jih je dosegel v boju za slovensko
severno mejo, lahko trdimo, da je prejel skromna odlikovanja. Ne smemo namreč
pozabiti, kako bistvenega pomena je bil za štajersko Podravje in njegove slovenske prebivalce nastop borcev za severno mejo pod Maistrovim vodstvom in poseg
Maistra samega 1. novembra 1918 v Mariboru v vprašanju oblasti nad spodnještajersko prestolnico. Ob tem se je gotovo odločalo – po prepričanju zgodovinopisja
obeh strani – o bodočnosti znatno večjega slovenskega ozemlja na Štajerskem, kot
ga je zajel avstrijski predlog o plebiscitu.25 Severna meja z Mariborom vred je bila
rešena v dobro Slovencev in nove države SHS. Osebni prispevek generala Maistra
ob upoštevanju naporov vseh drugih, ki so sodelovali v boju za meje, je bila njegova pravilna presoja, da je v boju za meje potrebna akcija, in ne pasivno čakanje na
odločitev drugih.26 Del povojnega socialističnega zgodovinopisja je Maistru očital
tudi protikomunizem. Posamezni avtorji so opozarjali, da je bil v 20. letih minulega
stoletja pri Maistru sicer navzoč protikomunizem, a je bil upokojeni general hkrati
velik antifašist. Marksisti so mu očitali, da je preveč zanemarjal socialnorazredni
vidik, spet drugi pa, da je zapostavljal ljudsko-meščanski nacionalni vidik. Pravilna
ni ne ena ne druga ocena. Maister si po tolikih letih ob stoletnici bojev za severno
slovensko mejo in slovenski Maribor zasluži pravično in korektno oceno, ta pa je,
da se je boril za nacionalne interese slovenstva (in obenem jugoslovanstva, saj je
bil podpornik jugoslovanske ideje), in to v duhu gesla »za dom etnično pravične
severne meje SHS«.27 Za Maistra velja nedvomna meščanska razredna opredelitev.
Njegove posamezne protikomunistične oziroma protiboljševiške izjave pa je treba
jemati z rezervo, saj so te izjave takrat šle z lahkoto z jezika in so bile tako rekoč
modne; pri Maistru te protiboljševiške izjave pomenijo tudi taktično sredstvo za
pridobivanje politične podpore antantnih držav v mejnem sporu.28 Največ kritike
in odpora je Maister doživel pri slovenskih komunistih. France Klopčič je v svoji
knjigi O preteklosti drugače (1984) Maistru priznal, da je branil slovensko severno
mejo, vendar je tudi zapisal, da so njegove zasluge precenjene, to pa je pomagalo
oblikovati kult osebnosti. Najhujši očitki z leve na račun Maistra so, da naj bi za25

26

27
28

Bogo Grafenauer, Narodnostno stanje in slovensko-nemška etnična meja na Štajerskem kot dejavnik
osvoboditve severovzhodne Slovenije 1918/1919, v: Spominski zbornik ob 60-letnici bojev za severno
slovensko mejo 1918–1919 (ur. Janko Kuster), Maribor 1979, str. 93.
Milan Ževart, Ob 60-letnici bojev za Maribor in severno mejo, v: Spominski zbornik ob 60-letnici bojev
za severno slovensko mejo 1918–1919 (ur. Janko Kuster),Maribor 1979, str. 138. Avtor je pripomnil, da
nemški imperializem ni mogel preboleti dejstva, da je izgubil slovensko Štajersko in nemške imperialistične pretenzije do slovenske Štajerske niso zamrle. Te pretenzije, ki so jih med obema svetovnima
vojnama izražali mnogi nemški publicisti in lažni znanstveniki, so po priključitvi Avstrije k Nemškemu
rajhu leta 1938 postale uradna stališča nemških nacističnih uradov v Gradcu in Celovcu, o čemer pričajo njihove spomenice z ozemeljskimi zahtevami po slovenskem ozemlju.
Rado Jan, v: ČZN, letnik 57= n. v. 22, Maribor 1986, 178 (povzetek pogovora povabljenih zgodovinarjev
na CK ZKS v Ljubljani z dne 11. 10. 1977).
Janko Pleterski, v: ČZN, letnik 57= n. v. 22, Maribor 1986, 179 (povzetek pogovora povabljenih zgodovinarjev na CK ZKS v Ljubljani z dne 11. 10. 1977).
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trl (pomagal zatreti) vojaški upor v Mariboru leta 1919; ta naj bi potekal v pomoč
Sovjetski republiki, ki so je takrat razglasili na Madžarskem. Pri tem naj bi se tudi
okrvavil s krvjo dveh obsojenih upornikov. Prenapeti kritiki so Maistra imeli za
izrazitega predstavnika teženj slovenskega meščanstva. Nekateri so ga razglašali
kar za “belega” generala, za desničarja in hudega jugoslovanskega nacionalista.
Maistrovo vlogo pri obrambi slovenskega narodnostnega ozemlja so zato poskušali čim bolj razvrednotiti. Maistrovi sobojevniki so leta 1966 izsilili ustanovitev
Zveze borcev prostovoljcev za severno mejo. CK ZKS29 je leta 1977 sklical nekaj
zgodovinarjev, da so znova ovrednotili Maistrovo osebnost in delo (v javnost je ta
analiza prišla šele čez slabo desetletje). Zborovanje slovenskih zgodovinarjev leta
1978 (19. po vrsti) v Mariboru pa je dokončno in argumentirano zavrnilo skrajne
ocene Maistrove vloge v slovenski zgodovini in ga postavilo na zasluženo mesto
velikih zgodovinskih osebnosti.30

Sklepne misli
Rudolf Maister, vojak, vojskovodja, general in tudi nežni poet predstavlja enega od treh stebrov slovenskega uporništva 20. stoletja, in to zelo trdnega, na katerem slonita kasnejša narodnoosvobodilni boj z odporom proti nacifašizmu v letih
1941–1945 in seveda prizadevanja za samostojno Slovenijo v letih 1990–1991
s poudarkom na junijsko-julijski vojni za Slovenijo leta 1991. V tej vojni je bilo
Maistrovo uporništvo eno od navdihov slovenskih braniteljev domovine in mlade
države. Kljub temu da general Rudolf Maister ni bil avtor kakšnega pomembnega
narodnopolitičnega programa za Slovenijo v pisani besedi, je s svojimi dejanji, pogumom in vizionarstvom velika zgodovinska osebnost, vtkana v slovensko narodno
bit. Njegova dejanja, odločnost in vojaška drznost so odlike velikega človeka, ki se
je ne samo izkazal, pač pa tudi potrdil kot mož, sposoben za odločilna dejanja po
koncu prve svetovne vojne. Brez njega in njegovih soborcev ter sodelavcev ne bi
bilo oblikovanja Slovenije kot nove državne tvorbe leta 1991. Kaj bi torej ostalo
od slovenske »kokoši«, če ne bi bilo Maistra, njegovih sodelavcev in borcev-prostovoljcev za severno mejo? Nič oziroma bore malo, zagotovo pa premalo, da bi
mnogo kasneje lahko iz takšnega drobiža nastala samostojna država. Maister je
uspel oblikovati slovensko vojsko, ki je v prevratnih letih 1918/1919 štela skupaj
3.344 borcev, vojakov, podčastnikov in častnikov. Denar za njihove plače je zagotovila Mariborska hranilnica, ki jo je vodil prizadevni in ugledni Maistrov sodelavec dr. Franjo Rosina. Vzel je 2 milijona kron: »Če zmagamo, pridobimo, če
izgubimo, pa tako ali tako vse izgubimo.« To je bila izjemna pomoč. Maistrovo
dejanje leta 1918 s pomočjo odločnih in zvestih sodelavcev torej ni bila nikakršna
»opereta«, kot so ga označevali ljubljanski politiki, pač pa drzna in odločna poteza, ki je slovenski Štajerski prinesla narodno osvoboditev.
29
30

CK ZKS – Centralni komite Zveze komunistov Slovenije.
http//vojastvo-military.si, Marijan F. Krajnc.
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Vlasta Stavbar1

DEKLARACIJSKO GIBANJE: Majniška
deklaracija in pričakovanje
reforme države
Politične razmere v habsburški monarhiji na prelomu
stoletja

Č

as ob izteku stoletja – če verjamemo Stefanu Zweigu, kot je zapisal v svojih prečudovitih spominih – je bila predvsem »zlata doba varnosti«: »Zares je bil proti
koncu tega mirnega stoletja splošni vzpon vedno vidnejši, vedno hitrejši, vedno
mnogovrstnejši. Ponoči so gorele po cestah električne žarnice namesto motnih leščerb,
trgovine so prodrle s svojim zapeljivim novim bleskom v predmestja; že je lahko govoril človek s človekom v daljavo, že je čudovito naglo brzel dalje z vozom brez konja,
že se je vzpel v zračne višave v uresničeni Ikarovi sanji. Udobje je prodiralo iz odličnih
hiš v meščanske domove, ni več bilo treba nositi vode iz vodnjakov ali s hodnikov, niti
s težavo prižigati ognja na ognjišču; higiena se je širila, nesnaga je izginjala. Ljudje so
postali lepši, močnejši, bolj zdravi, odkar je šport utrjeval njihova telesa; vedno redkeje si videl na cestah pohabljence in nakazne ljudi. A vse te čudeže je ustvarila znanost,
veliki varuh napredka. Tudi na socialnem področju je šlo navzgor: posameznik je iz leta
v leto je dobival nove pravice, sodstvo je ravnalo mileje in celo najhujši problem, beda
širokih množic, se ni zdel več nepremagljiv. Vse širši krogi so dobivali volilno pravico
in s tem možnost, da zakonito branijo svoje koristi. Sociologi in znanstveniki so tekmovali, kdo bo bolj pomagal proletariatu do bolj zdravega in celo srečnejšega življenja.«2
»V naši skoraj tisočletni avstrijski monarhiji je bilo videti, kot da je vse zgrajeno
na trajnih temeljih in da je država sama najvišji porok te stalnosti. … Ta občutek
varnosti je bil najdragocenejša lastnina milijonov ljudi: bil je njihov skupni življenjski ideal. Le v taki varnosti se jim je zdelo vredno živeti in vedno širši krogi so
želeli biti deležni te dragocene dobrine. Sprva so uživali to prednost samo imoviti
ljudje, polagoma pa so se prebijale do nje široke množice…«3.
Ob zatonu 19. stoletja pa se je v resnici Habsburška monarhija znašla v hudi krizi.
Velik problem je bil že v dualizmu. Zaradi ohlapnega dualističnega ustroja sploh ni delovala kot enotna država. Obe državni polovici so sicer povezovali skupni vladar, skupne
finance, skupna vojska in enotna zunanja politika, toda v resnici sta bili tako razdvojeni.4
1
2
3
4

Vlasta Stavbar, dr., prof. zgod. in geogr., bibliotekarka, UKM.
Stefan Zweig, Včerajšnji svet. Ljubljana 2008, str. 14. ( 1958, str. 25).
Stefan Zweig, Včerajšnji svet, Ljubljana 1958, str. 23-24.
William M. Johnston, Austrijski duh. Zagreb 1993, str. 347–348.
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Monarhija je tako združevala dva svetova, kot je zapisal zgodovinar Vasilij
Melik: »Eden je svet mržnje in spopadov, nacionalnih, idejnih in političnih bojev
– drugi je svet sodelovanja, razumevanja, strpnosti, prizadevanj za sporazumne
rešitve na kulturnih, političnih, narodnostnih in drugih področjih, pa v vseh odnosih med ljudmi. Oba svetova sta živela drug poleg drugega in sta se prepletala
med seboj.«5

In kakšen je bil položaj Slovencev v Habsburški
monarhiji na predvečer prve svetovne vojne?
Kljub neugodni socialni strukturi – namreč še leta 1910 sta pripadali dve tretjini
slovenskega prebivalstva agrarnemu sektorju – jim je uspelo izoblikovati dokaj razvito nacionalno družbo z diferenciranimi političnimi, kulturnimi in gospodarskimi
strukturami, ki so imele za posledico nacionalno povezanost preko deželnih meja.
Manjkala pa je lastna univerza in kljub dobro razvitemu zadružništvu so obstajale
dokaj šibke gospodarske organizacije z majhnim deležem slovenskega kapitala.
Samouprava pa je bila le v okviru deželne avtonomije le na Kranjskem v slovenskih rokah. Slovenski politični eliti takšno stanje ni zadoščalo. Hotela je postati
na narodnem ozemlju gospodar v lastni hiši. Vendar so bile možnosti za to slabe.
Politična teža Slovencev v mnogonacionalni državi je bila skromna. Ljudsko štetje
leta 1910 je izkazovalo na podlagi občevalnega jezika okrog 1.300.000 Slovencev
ali 4,5 % celotnega prebivalstva Cislajtanije. Po volitvah leta 1911 je uspelo slovenskemu zastopstvu v državnem zboru, ko je v dunajskem parlamentu sedelo 23
slovenskih poslancev (od skupaj 516), sooblikovati večje parlamentarne skupine.
Leta 1909 je na pobudo dr. Ivana Šusteršiča, takratnega načelnika SLS in poznejšega kranjskega glavarja, nastala »Slovanska unija«, ki je bila sestavljena iz večjega
dela čeških, jugoslovanskih in rutenskih poslancev. V narodnopolitičnem pomenu
si slovenska politična elita v zadnjih letih pred prvo svetovno vojno od ostarelega
monarha in od avstrijske vlade ni veliko obetala. Od njiju ni pričakovala potrebnih
državnih reform, pač pa je vse svoje upanje opirala na prestolonaslednika Franca
Ferdinanda.
Slovenska politika – ne glede na strankarsko pripadnost je že vrsto let pred
prvo svetovno vojno bila usmerjena v povezovanje z drugimi južnimi Slovani
v monarhiji, še posebno s Hrvati. Ni se čutila dovolj močne, da bi sama dosegla
narodne cilje. Politične težnje ogromne večine Slovencev so bile v času ustavne
dobe ustaljene. Dualizem so imeli za največje zlo; politiko ogrske vlade so imeli
za negativno in škodljivo za slovanske interese. Želeli so si preureditev monarhije
v federacijo enakopravnih narodov. Pobude za graditev političnih vezi z drugimi
Jugoslovani, predvsem s Hrvati, je prihajala iz Vseslovenske ljudske stranke, ki
je imela sposobne politične voditelje: Ivana Šusteršiča, Janeza Evangelista Kreka,
5

Melik, Habsburška monarhija na prelomu stoletja … V: Josip Ipavec …, str. 21.
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Antona Korošca. Vplivna avtoriteta v stranki je bil tudi ljubljanski knezoškof Anton
Bonaventura Jeglič. Krek pa je bil tisti, ki je začrtal smernice sodelovanja s Hrvati,
kar je pozneje postala splošna strankina linija.6
Politiki Vseslovenske ljudske stranke so upali na podporo pri prestolonasledniku
Francu Ferdinandu pri uresničitvi njihovih narodnopolitičnih načrtov. Tako je atentat 28. junija 1914 pomenil šok za vodilne politike Vseslovenske ljudske stranke.
Slovenci so se že pred prvo svetovno vojno torej v vseh treh političnih strankah navduševali za jugoslovansko idejo. Glavni vzrok je bil strah pred naraščajočo germanizacijo, neugodnim gospodarskim razvojem in da bi jih Hrvati in Srbi v svojih konceptih
ne prepustili Nemcem in Italijanom, češ da so preveč na robu slovanskega sveta in
preveč nevarno ogroženi. Niso hoteli, da bi se jugoslovanski program načrtoval brez
njih. Vendar se je slovenska politika kljub močni slovenski jugoslovanski usmerjenosti vse do razpada monarhije trdno gibala v okviru možnosti, ki jih je dajala Avstrija.
Ker narodnopolitične želje Slovencev pri novem cesarju Karlu niso naletele na
plodna tla, je sledila nova smer v slovenski politiki, ki je programsko prišla do izraza na prvem zasedanju ponovno odprtega državnega zbora 30. maja 1917, kjer je
Korošec kot predsednik dan prej ustanovljenega Jugoslovanskega kluba, ki so ga
sestavljali vsi južnoslovanski poslanci Cislajtanije, prebral Majniško deklaracijo,
ki je zahtevala združitev vseh ozemelj monarhije, na katerih so živeli Slovenci,
Hrvati in Srbi, v samostojno državno telo pod žezlom Habsburžanov.
Majniška deklaracija je v zgodovini Slovencev eden izmed najpomembnejših
narodnopolitičnih programov. Postala je temelj sodelovanja in skupne politične
dejavnosti jugoslovanskih politikov. Pomemben del Majniške deklaracije je bila t.
i. habsburška klavzula, ki je zagovarjala združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov pod
Habsburško nadoblastjo, vendar je zanikala državnopravni sistem Avstro-Ogrske,
torej dualizem. Želeli so namreč, da bi se oblikovala nova država.
Izjemen pomen Majniške deklaracije je tudi v tem, da je združila vodilne slovenske,
hrvaške in srbske politike v avstrijski polovici in povzdignila raven političnega odločanja na raven naroda kot celote. To je seveda odločilno vplivalo na narodnopolitične
težnje slovenskih strankarskih voditeljev in na prizadevanje slovenskega naroda za narodnostno in politično osamosvojitev. Majniška deklaracija je bila prvi skupni politični
program jugoslovanskih poslancev v dunajskem državnem zboru za samoodločbo.
Pri državnih vrhovih monarhije je Majniška deklaracija naletela na gluha ušesa.
Njenih zahtev nista sprejela ne vlada ne cesar. Ko je junija 1917 postalo očitno,
da cesar ni pripravljen storiti ničesar za splošno preobrazno monarhije, je časnik
Slovenec 28. julija 1917 razglasil, da so zahteve Majniške deklaracije »minimalna zahteva Slovencev«, od katere nikakor ne morejo odstopiti in sprejeti kakšne
kompromisne rešitve slovenskega vprašanja. V začetku avgusta je še zapisal, da je
slovenska prihodnost le Združena Slovenija v jugoslovanski skupnosti.
6

Prav tam, str. 17-21.
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Deklaracijsko gibanje
Odziv na Majniško deklaracijo je bil v slovenskih deželah velik, zlasti od junija
do začetka septembra 1917. Deklaracija je namreč izzvala v domačem političnem
zatišju znatno vznemirjenje. Kljub temu pa začetno gibanje v njeno podporo ni
imelo enotnega vodstva in enotne zasnove. To je nato zagotovil ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič, ki je dal konec poletja 1917 pobudo, naj predstavniki slovenskih političnih strank podpišejo izjavo v podporo Majniški deklaraciji.
15. septembra so škof Jeglič, kanonik Andrej Kalan in dr. Josip Gruden ter predstavniki Vseslovenske ljudske stranke (dr. Ivan Šusteršič), Narodno napredne (dr.
Ivan Tavčar, dr. Karel Triller) in Slovenske katoliške delavske demokracije (Mihael
Moškerc, Franc Vidic in Anton Žnidaršič) v Ljubljani podpisali t. i. ljubljansko
izjavo. Izjave ni podpisala jugoslovanska socialdemokratična stranka.7 Izjava se
je pridružila državnopravni deklaraciji Jugoslovanskega kluba in jo še dopolnila
z omembo načela samoodločbe narodov. Slovenski narod in Slovenec sta objavila
besedilo izjave.
Vojna je še kar trajala, gospodarske razmere in preskrba so se slabšale in ljudje
so postajali apatični. Prav tako je stroga cenzura tiska poskrbela za slabo širjenje
informacij o neuspehih na frontah. Razmere so bilie ugodne za širjenje agitacije
za osamosvojitev. Kljub temu pa je država dopuščala še precej politične svobode.
Parlamentarni govori so se lahko tiskali, dovoljevali so se shodi in tabori, sicer pod
strogim nadzorom, vendar so bili priložnost za širjenje ideje o preureditvi države.
Sledilo je spontano izjavljanje Slovencev za Majniško deklaracijo. Tako se je v
slovenski politični zgodovini med prvo svetovno vojno začel pojav, ki ga imenujemo deklaracijsko gibanje. Zanj so značilne izjave posameznih občinskih odborov
za Majniško deklaracijo, zbiranje množičnih osebnih in društvenih podpisov ter
prirejanje velikih ljudskih shodov in taborov v podporo deklaraciji. Deklaracijsko
gibanje je zajelo celoten slovenski prostor v avstrijski državni polovici in tudi izven
njega. Majniško deklaracijo je glede na ohranjene popisne pole podprlo več kot
500 občin in občinskih odborov, zbranih pa je bilo več kot 321.000 podpisov v več
kot 1.350 krajih (podatki po fondih v PAM in ARS). Izpostavljam okoli 200.000
podpisov žena in deklet, ki jih je Franja Tavčar, žena ljubljanskega župana, na velikem deklaracijskem shodu 24. marca 1918 v Ljubljani slovesno izročila predsedniku Jugoslovanskega kluba dr. Antonu Korošcu.8
Zapis pravi: »V nedeljo popoldan je v svečano okrašeni in nabito polni veliki dvorani hotela Union Franja Tavčar, žena ljubljanskega župana, dr. Korošcu v
imenu slovenskih žena slavnostno izročila v sedem knjig vezane pole z 200.000
7
8

Naprej, 1917, št. 35, 18. 9., str. 1.
Arhiv Slovenije, Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju: majniška deklaracija: knjige s podpisi
žena in dekleta za jugoslovansko deklaracijo, 30. 5. 1917 Odslej AS, JPK na Dunaju, Majniška deklaracija, Knjiga …; fasc. …)
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podpisi za Majniško deklaracijo. Med drugim je dejala: »Slovenska žena zahteva
svobodno državo jugoslovansko, v okviru vaše deklaracije.«
Manifestacija, ki je bila upodobljena na posebni razglednici in je o njej celo poročal pariški Le Temps, je na simbolni ravni opozorila na pomembno vlogo žensk
v agitaciji za Majniško deklaracijo.

Slika 1: Slovensko ženstvo izroča dr. Korošcu 200.000 podpisov za deklaracijo. Deklaracijska
razglednica št. 141 (Univerzitetna knjižnica Maribor, Zbirka drobnih tiskov).

Popisne pole, v katerih je lahko več izjav, so ohranjene v Pokrajinskem arhivu
Maribor9 in Arhivu Slovenije10. Izjave v podporo Majniški deklaraciji nam kažejo razmah deklaracijskega gibanja po historičnih deželah in dajejo sliko in utrip
množic v zadnjem letu vojne. Izjave orišejo razpoloženje najširših slojev v želji
po rušenju dualizma in ustvarjanju nove državne tvorbe. Velik del izjav vsebuje
osnovno idejo o ohranitvi monarhije, saj so si mnogi Slovenci združitev z brati
Hrvati in Srbi predstavljali le v okviru habsburške monarhije.11
9
10

11

Pokrajinski arhiv Maribor, Izjave za majniško deklaracijo šk. 1-5 (odslej PAM, Izjave, šk.…, št. …)
Popisne pole v Arhivu Slovenije so del fonda Jugoslovanski poslanski klub na Dunaj. V štirih fasciklih so pole uvezane v knjige po abecedi krajev. Glej fond Majniška deklaracija: knjige s podpisi
žena in dekleta za jugoslovansko deklaracijo, 30. 5. 1917, fasc. 16-19.
Vlasta Stavbar, majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje: Slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906—1918). Maribor 2017, str. 84-85.
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Popisne pole vsebujejo izjave občinskih odborov (take zlasti prevladujejo na
Kranjskem in zanje je značilno tudi, da so nekatere že vnaprej tiskani obrazci, kjer
se je vpisala samo občina in datum); gre za izjave osebnih podpisnikov; v veliki
večini so to podpisi žena in deklet, manj moških, saj jih je bilo veliko pri vojakih. Omenim naj izjavo 1000 služkinj iz Spodnje Štajerske, ki so delale v Gradcu.
Potem so tu izjave raznih društev (gasilsko, katoliško, izobraževalno, bralno …),
šolskih svetov, hranilnic in posojilnic, duhovščine, železniškega osebja, beguncev
i Goriškega ter slovenskih fantov s front. Izjave so v času deklaracijskega gibanja
in s shodov pošiljali osebno dr. Antonu Korošcu in Jugoslovanskemu klubu ali pa
na uredništvo Slovenca, Slovenskega gospodarja, Slovenskega naroda in Straže.
Iz izjav lahko razberemo, kdo pošilja ali se izjavlja, število podpisov, ali se
je za deklaracijo izjavljalo prebivalstvo, koliko je od tega moških, koliko žensk.
Datumi izjav pa nam kažejo, kdaj je bil višek deklaracijskega gibanja in do kdaj
je izjavljanje in pobiranje podpisov potekalo.
Izjavo podpore je 20. januarja 1918 je podalo tudi 223 žensk in dekleta iz Ruš,
Bistrice in Peker. Izjava je del popisnih pol za Maribor in občine s širšo okolico. V
izjavi so med drugim zapisale: »…. Samotne zapuščenke ne čuvamo samo zvesto
domačega ognjišča, ne redimo le bedne dece in drugih svojcev, temveč prehranjujemo s svojim znojem državo. Zato se izjavljamo odkrito in možem enakovredno za deklaracijo Jugoslovanskega kluba dne 30. majnika 1917, zahvaljujemo
se jugoslovanskim poslancem za možati nastop ter jih zaupno prosimo, da trdni in
neizprosni priborijo našim junakom lasten dom, deci pa srečnejših dni.«12
Tudi občinski odbor Ruše je 2. 12. 2017 podal izjavo podpore, prav tako Krajni
šolski svet, 27. 1. 1918.

12

PAM, Izjave za majniško deklaracijo, šk. I., št. 202/3.
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Slika 2: Izjava prebivalcev Maribora in okolice. Zajete tudi izjave mariborske širše okolice, med
drugim tudi podpisi žena in deklet iz Ruš, Bistrice in Peker (PAM, Izjave za majniško deklaracijo, šk. I,
št. 202/3).

Razmahu deklaracijskega gibanja lahko sledimo v zadnjih mesecih leta 1917
in množično v prvem trimesečju leta 1918. So pa izjave tudi še iz avgusta 1918.
Posebno zanimive so vsebine izjav, saj iz njih lahko razberemo občutke množic,
ki so podpisovale izjave. Velika večina izjav ima poleg osnovne izjave in podpore Majniški deklaraciji ter politiki Jugoslovanskega kluba še posebej poudarjeno
idejo o ohranitvi monarhije, pripadnosti Avstriji in zvestobi cesarju Karlu. Ljudje
so izkoristili priložnost in so ob izjavljanju za deklaracijo potožili o svojih težavah in bremenih v gospodarstvu in političnem življenju. Mnogi so videli v novi
jugoslovanski državi pod habsburškim okriljem »edino v tem rešitev slovenskega
naroda.«13 V večini izjav hvaležno pozdravljajo prizadevanja papeža Benedikta
13

Izjava žena in mož občine Bohova v župniji Hoče. PAM, Izjave …, šk. I., št. 23.
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XV. in cesarja Karla za čimprejšnjo sklenitev miru za vse narode. Mnoge izjave še
posebej pozdravljajo poslance in se jim zahvaljujejo za njihovo delo. Zaupanje so
v izjavah izražali tudi knezoškofu Jegliču za »odločen in jasen nastop.«14 Nekateri
pa ostro nastopajo proti dr. Šusteršiču.

Deklaracijsko gibanje v številkah - sumarno15
Fond

Število podpisov

PAM

157.283

Arhiv Slovenije

151.155 +17.540**

Skupaj

325.978
326.488 (dejansko prešteti)

*okvirno število krajev, saj so ponekod združeni v eni poli
**podpisi iz fonda Splošni arhiv, škatla 111, 112, ki je bil na Inštitutu za narodnostna vprašanja,
sedaj v Arhivu Slovenije.

V okviru deklaracijskega gibanja je treba omeniti tudi deklaracijske shode ali tabore. Na Slovenskem so med 10. marcem in 12. majem 1918 organizirali vrsto javnih
zborovanj (taborov) v podporo Majniški deklaraciji, kjer se je zbralo veliko število
ljudi. Na teh zborih so govorili poslanci in pomembni slovenski politiki in ljudem
predstavljali politiko in načrte Jugoslovanskega kluba in delo poslancev. Ljudje pa
so izražali svoje navdušenje in sprejemali resolucijo za podporo deklaraciji.
V začetku maja 1918 so deklaracijske shode prepovedali zaradi stališča vlade,
da morajo slovenska ozemlja brezpogojno ostati v državnopravni zvezi z nemškimi
deželami. Kljub prepovedi so deklaracijske shode prirejali še do konca junija 1918.
Organiziranih je bilo 21 shodov, zborov, taborov – pod enim od teh nazivov so poročali o njih časniki od marca do junija 1918. Julija 1918 poslanci Jugoslovanskega
kluba niso več sklicevali shodov.
Omenim naj še drobec iz časa gibanja za Majniško deklaracijo, in sicer deklaracijske razglednice avtorja Maksima Gasparija, ki so »pravi majhni spomeniki
iz obdobja slovenske zgodovine«, ko so Slovenci pričeli odločati o sebi.16
V deklaracijskem gibanju je nastal tudi poseben znak. Oblikovan je bil bršljanov list, s katerim je bilo deklaracijsko gibanje povezano s kmečkimi upori, saj je
bil zimzelen tudi znamenje upornih kmetov. Za ženske so bile oblikovane broške
(srebrna in zeleno emajlirana različica), za moške pa manjši znak z iglo za zatikanje (z emajlom ali samo posrebren).17

14
15
16
17

Podpisani iz Babinske Bele. AS, JPK na Dunaju: Majniška deklaracija …, knjiga A-D, fasc. 16
Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje …, str. 228.
J. Švajncer, Deklaracijske razglednice. Kronika 35, 1987, št. 1-2, str. 59-65.
J. Švajncer, Znak majniške deklaracije. Numizmatični vestnik, 1986
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Slika 3: Znaki so bili iz emajla ali srebra, v obliki bršljanovega lista ter v različnih izvedbah, za
moške kot igla in za ženske kot broška (Zasebna zbirka V. Stavbar).

Povzetek
Deklaracija, v kateri so se Slovenci z drugimi južnoslovanskimi narodi monarhije izrekli za združitev v samostojno državo pod habsburškim žezlom, pomeni
pomemben mejnik v zgodovini združevanja Slovencev, Hrvatov in Srbov v skupno
državo. Posledično imata dogodek in sama izjava pomembno vlogo pri razvoju
državniške zavesti med Slovenci. Podpora Majniški deklaraciji pa daje poudarek
tudi osvetlitvi utripa množic v spontanem množičnem gibanju - vsenarodni manifestaciji, kar je deklaracijsko gibanje tudi bilo. Podpora Majniški deklaraciji je
bila prav gotovo največja manifestacija žensk.
Po pregledu vseh ohranjenih izjav v slovenskih arhivih lahko govorimo o več
kot 325.000 podpisov podpore deklaraciji, kar je četrtina prebivalstva.
Iz deklaracijskega gibanja se je v avgustu 1918 rodila odločitev o ustanovitvi
Narodnega sveta za Slovenijo in Istro v Ljubljani.
Prav gotovo je treba izpostaviti, ne glede na različne razlage omembe habsburškega žezla v Majniški deklaraciji, da je slovenska politika večinsko vsaj do poletja
1918 ohranila zvestobo habsburški monarhiji in poskušala najti rešitev jugoslovanskega vprašanja znotraj nje. Ob tem pa ni zanemarljivo mnenje sto tisočih ljudi, ki
so se izrekali za Majniško deklaracijo in so svojo prihodnost prav tako videli le v
novi državi pod habsburškim žezlom. Predstavitve različnih besedil izjavljanj za
Majniško deklaracijo ter številni deklaracijski shodi, ki jih beležimo, kažejo utrip
množic, ki so deklaracijo sprejemale in jo podpisovale, na razpoloženje ljudi, ki ni
bilo protiavstrijsko ali protihabsburško in na dokaj nejasne predstave o bodoči novo
nastajajoči državi. V vojni namreč vse do zadnjega ni bilo jasno, kakšna Jugoslavija
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bo nastala, avstrijska ali skupna. Veliko je bilo odvisno od naglo spreminjajočega
se mednarodnega položaja. Vendar veselju nad združitvijo z najbližjimi jezikovnimi sorodniki v zadnjih dnevih oktobra 1918 se je hitro pridružilo razočaranje. Kaj
je pomenilo srečanje Slovencev z »orientalsko miselnostjo«, kot jo je poimenoval
Ivan Hribar v svojih Spominih in kaj je »zaželena dežela«18 pomenila za Slovence
v naslednjem stoletju: »Jugoslavija - zgodovinska zmota ali nuja«?19, manjšanje
slovenskega narodnega ozemlja, rešitev iz ječe narodov, ali pa odgovor na vprašanje Kako smo zatavali?20, ali pa le »čvrsto narodn oemancipacijsko podlago«21,
ki je pripeljala Slovence leta 1991 do lastne države?
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Tone Korošec1

ZA VERO, DOM, CESARJA2

S

to let mineva, ko so matere in očetje dobili zadnje pošte v katerih povjelstvo
neke enote ali pa kakšen prijatelj sporoča »danes smo pokopali vašega sina in
našega ljubega kamerada, padlega za cesarja in domovino. Naj mu bo lahka
laška zemljica v katero smo ga položili.
»V toti vojni je na Karpatih, v Galiciji in na Soči že zdavnaj utihnilo grmenje
topov, ki je pomorilo na tisoče naših pobov. Zdaj se koljemo z Lahi le še za bog
vedi kaj, sami tega ne vemo. Morda to vejo naš hauptman ali pa oberst, ki so nas
prejšnji teden obiskali. Pa še oni najbrž ne vejo zakaj se gre. Kar prav nam pridejo
taki obiski, ko zaplava v repnati čorbi tu in tam kakšen ocvirk. V našem zugu sem
najbrž še vedno najbolj pri moči, saj imam še vedno petinšestdeset kil, Kovačev
iz Studencev s katerim včasih deliva kakšno ležišče jih ima le še oseminštirdeset,
Pokržnikov Franci pa je še kar pri kilah. Se je tak ko zmirom zrinil do kotla. Hvala
bogu da ste mi večbart rekli naj jem, ko ne vem kaj še pride. Ker zaradi cenzure
ne smemo napisati, kje zdaj smo vam sporočam, da smo vkopani ob veliki vodi,
ki teče po Padski nižini in se izliva v morje. Zemlja tod okoli je bogata in mehka,
čisto drugače kot na Krasu, posebej na Fajtjem hribu in v Tirolah, kjer nam granata
in bombarde same niso povzročale toliko žrtev kot kamenje in manjše skale, ki so
ob eksplozijah kosile med moštvom.
Včera sem prvič vidu amerikanerje, ki so jih naši zajeli. Bojda so bli izvidniki,
ki so vohljali kje so naše štelnge. Kar lepo so rejeni, tako da jim malo dijete pr nas
ne bo nič škodvalo. Kar hoh so se držali ko so šli z nekakšnimi krožniki na glavi
mimo nas, kot da smo mi, ki nas je večina le še kost pa koža z eno nogo že na drugem svetu. Bog daj da preživimo še to klanje, ki kar traja. Hvala za vaš paket …«
To je del pisma, ki ga je napisal neznan vojak 47. pešpolka svojim domačim
nekam na Pohorje. Na raztrgani kuverti je ostalo le še ime Bachern, priimek in
kraj pa sta izbrisana. Pismo nikoli ni prišlo do naslovnikov, najbrž matere in očeta pisca tega pisma, saj ga je zaplenila vojaška cenzura. Pisec svojega zadnjega
pisma staršem najbrž ni imel še niti dvajset let, saj je bilo preživetje v teh enotah
le kratko. Povprečno so vojaki na Soški fronti preživeli le petinšestdeset dni, na
fronto pa so prihajali s pohodnimi bataljoni, ki so jih v zaledju sestavljali in krpali vedno mlajši letniki, skoraj otroci. Mnogi so se poizkušali rešiti ajnrikanja in s
1
2

Tone Korošec, major, raziskovalec vojaške zgodovine.
Major Tone Korošec je svoj prispevek napisal v obliki svojih spominov na branje nekaterih pisem in ne
kot dobesedno navajanje delov originalnih pisem, zato teksta v premih govorih ne smemo razumeti
kot citate in zato v tekstu tudi ni nobenih opomb, ki bi nas usmerile na konkretni vir. Poskušal je tudi z
besednjakom, kakor mu je ostal v spominu, ohraniti čim več avtentičnosti pisem in občutenj vojakov,
piscev teh pisem. Tekst je »fantazijski«, z vsemi napačno zapisanimi besedami, slovničnimi in drugimi
napakami vred. (op. ur.)
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tem odhoda na fronto s kakšno poškodbo, ki so si jo sami zadali, nekaj pa jih je
pobegnilo v pohorske gozdove, kjer so se skrivali pred žandarji, ki so jih vneto
iskali. Mnogim ni uspelo ostati pri tem zelenem kadru, saj so jih žandarji kar hitro polovili. Še kaznovani niso bili, saj je domovina terjala nove in nove soldate.
Pri Ergenzungsbezierkskommandi v Mariboru so imeli natančne spiske za popolnjevanje vojaških enot, ki so spadale pod to institucijo. In teh enot ni bilo malo.
Popolniti je bilo potrebno matični 47. Infanterie Regiment, ki je domoval v mestu
ob Dravi vsaj že 100 let. Naborna območja tega štajerskega polka so bila različna, odvisno od časa. V letu 1914 so nabirali vojake v radgonskem, lipniškem ter
domačem mariborskem okraju, delno tudi na celjskem, precej pa je bilo vojakov
iz Savinjske ter Šaleške doline. Tudi kakšen Pohorc in Kobanc sta se znašla v tej
družbi. Slovenci so bili v manjšini, saj so polk sestavljali v glavnem nemško govoreči Avstrijci, ki jih je bilo preko 70%, in tako razmerje je ostalo v glavnem vso
vojno. Kot poročajo, je bil režim v polku strupeno nastrojen do Slovencev. Čeprav
je uradno ta polk mariborska vojaška enota, si ga lastijo tudi Goričani in marsikdaj
bomo lahko prebrali kaj o 47. goriškem polku.
Vsak polk je imel v KuK Armadi svojo barvo. Barva ovratnega dela uniforme tega polka je bila kovinsko zelena. Polk je imel sicer bogato zgodovino, saj
se je vojskoval v vseh velikih bitkah po Evropi. Tam v letih 1848, 1849 pa tja do
leta 1860 so se vojaki tega polka tolkli pod poveljstvom legendarnega maršala
Radetskega z Italijani pri Custozzi, pri Solferinu pri Novari. V baladi Mejnik nas
Aškerc spominja na te boje. »Še pri Custozzi bal se nisem smrti, zrl ji v oči …«,
pripoveduje o svojem junaštvu Martin, glavni v tej pesnitvi. V letu 1878 pa so slovenski vojaki tega polka osvajali Bosno in Hercegovino, kjer se niso izkazali le z
junaštvom, temveč tudi z najhujšo krutostjo.
Leta 1914 se slovenski fantje v tem regimentu tolčejo z Rusi v Galiciji, kjer
trohnijo kosti mnogih Slovencev. Poleg žrtev, ki so tod na veliko padale v bojih,
je smrt kosila med vojaki zaradi epidemije kolere, ki je razsajala na tej fronti.
Kmalu v maju leta 1915 pa se je odprla fronta na Soči, kamor so polk premestili.
Del polka je bil nameščen na Sabotin, dva bataljona pa na Doberdobsko planoto,
kraški Sveti Martin ter kasneje na Fajtji hrib. Po padcu Sabotina in Gorice dva
bataljona branita dostop v Vipavsko dolino. Na Škabrijelu, tej trdnjavi slovenskih polkov, se tolče z Arditi in jih skupaj z Madžarskimi Honved polki uspešno
odbija. V novembru 1917 so njegove čete na reki Tilmet. Oktobra leta 1918 pa z
razpadajočo avstoogrsko armado dočaka konec v bližini reke Piave, kjer podobna
usoda doleti celotno armado, ki ji je pripadal. Ob vrnitvi v domovino so se prav
kmalu ločili vojaki slovanskih dežel od nemško govorečih tovarišev. Večina jih je
po tej veliki moriji krenila na svoje domove, nemški del regimenta pa je prevzel
nadporočnik Johann Mikl, slovenskih staršev sin, sicer zagrizen avstrofil iz okolice Radgone, ki je ostanke polka popeljal proti Šentilju in s katerim so imeli v
bitki za Gornjo Radgono kasneje velike težave nadporočnik Benedikt Zeilhofer in
njegovi Maistrovi borci. Slovenski vojaki tega Regimenta pa so skupaj s tovariši
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iz 26. strelskega polka sestavljali osnovno moštvo prve slovenske vojaške enote, ki jo je po nalogu generala Maistra sestavil v Meljski vojašnici v Mariboru
stotnik Edvard Vaupotič. Iz nje je nastal prvi polk Slovenske vojske, imenovan
Mariborski pešpolk.
Infanterie Regiment nr. 47 oziroma 47. pešpolk, po domače sibenfirciger je utrpel v tej vojni veliko žrtev. Samo pri Slovencih, ki so predstavljali nekaj nad 25 %
vsega moštva v polku, je bilo dokumentiranih smrti v teh štirih letih nad 1600 (po
najdenih dokumentih), pogrešanih, ki se niso nikoli vrnili, pa še nad 2000.
K vsemu temu je potrebno prišteti umrle v ujetniških taboriščih v Rusiji, Italiji,
Srbiji. Za te ni podatkov, jih je pa bilo več kot tisoč, saj statistika daje podatke, da
je na dva padla umrl še en ujeti vojak.
Največ žrtev, tako kot pri večini slovenskih polkov, je imel polk v Rusiji. K temu
je prišteti še invalide, ki jih je bilo vsaj dvakrat toliko kot padlih in pogrešanih.
*
»Sednajst sem jih meu, ko so me prešli klicat oča, glih ko sm koso klepu, da me
žandarmi išejo in naj hitro pridem. Pa nism kaj naštimu, da bi lahko meu z žandarmi
opravka. Mogoče zarad Poldija, ko sma se ga v Rušah napila, pa je pol ko sma že
domu šla, šraju gr po Rušah, da so vsi gledli. Na štelngi smo bli. »Zdaj smo pravi
dedi«, se je Polda hvalu pri šanku, ko se je nalival s šnopsom. »Zdaj bo tud Micika
drugač gledala na mene«. Oba so odrajtali k 87. Infanterie Regimentu, ki ma bojda
svoj sedež v Celju. Bojda sta pri tem regimentu že Ahejev Pep pa Šarhov Fonza.
Ni bil kriv Polda za žandarme, ki so zuna pod našo lipo pili mošt, pač pa pošta da
bom že drugi petek einrikal. Najbrž tud Polda pa še kiri ki smo bli skup na štelngi.
Na torek sednajstega aprila 1917 smo se zbrali na železniški postaji v Rušah.
Bli so z Lovrenca, Lobnice z Bajgota, Činžata, s Fale pa z Ruš in okoliških vasi.
Kr neka sm jih poznu. Žandarmi so imeli zastraženo postajo tak da so nanjo spustli
le nas regrute pa naše najbližje.
Že zdavnaj ni bilo več takega rompompoma kot še lansko leto, ko so se pobi
prpelali z okranclanimi lojtrskimi vozi z vseh strani. Tud postaja je bla nekda ob
takih priložnostih okinčana s trakovi iz krep papirja pa smrekovih vej. Zdaj pa je
bila pusta kot pač so puste železniške postaje. Na vozovih so ble matere pa sestre
ali pa še kak mlajši brat. Starejših moških je blo zlo malo, saj so bili vsi na fronti
ali pa so že padli. Tudi očetov je bilo zlo malo zravn. Morda kak stari oča. Tudi ti
so bili zvečina v jarkih. Letos pa je blo vse tiho, le tu in tam si zaslišal ženski jok
ko so se poslavljale od svojih. Še frajtonarice nisi čul, ki je včasih spremljala pobe,
ki so šli za vero, dom cesarja, kot so to znali povedat ruški župnik, ko so oznanjali
kdo vse bo odrajtan, in kdo je na fronti za zmirom obležal. Ko je vlak z živinjskimi
vagoni že ustavljal so me mati objeli in mi v roko stisnili svetinco Matere božje in
mi med jokom zašepetali: Hanzi moj, vrni se živ!
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Vino, ki ga nisem bil vajen me je tolko uspavalo, da sem se zbudu šele, ko so
nas v Celju na postaji prčakali. Dva mesnca smo eksercirali, spoznavali komande
pa še med sebo smo se spoznali. Skor sami Štajerci. Od vsepovsodi. Pohorca z
Vitanja Fajmut pa Hren, z Oplotnice Golčarjev Franc, Frangežov Miha iz Frama
pa Črešnar z Lovranca pa z Ribnice Osvaldov Pepi. Neka je blo Kobancov s
Kaple pa Haložani, Ptujčani, pobi iz Rač in Markovcev. Pa še Savinčani in uni z
Gornje Savijske doline, ki so jim pravili Gorogranci in jih skor nismo nič zastopili. Komanda je bla nemška. Ko pridemo v ajnzac pa bo komanda tud slovenska so
nam oblubli, saj nas je v bataljonu največ slovenskih Štajercev.
Po dveh mesncih so z nas sestavli maršbataljon, se pravi po slovensko pohodni bataljon, ki je dobil rimsko številko šest, po mesecu, ko so ga sestavili. Prešli
so tudi drugi oficirji, ki so znali malo po naše. Tudi uniforme smo dobili druge.
Pravili so, da so narete iz kopriv saj so ble res tak trde ko bi ble lesene, sploh če te
je namočil dež. Po zdravniškem pregledu je kar nekaj naših odpadlo. Mogoče jih
je to rešilo pred smrtjo. Kar na začetku so nam povedali, da je naš 87. Infanterie
Regiment sestavljen v glavnem aus Slowenische Soldaten in da bomo zato šli branit našo slovensko zemljo pred požrešniki Lahi. Na ovratniku našega Regimenta
pa smo nosili oznako polka v morsko zeleni barvi.
V nedeljo 17. junija 1917 smo se na večer vkrcali na živinske vagone. Opreme,
ki smo jo vlačili s sebo je bilo skor za petdeset kil. Večerna vožnja pa naj bi nas
varovala pred laškimi izvidniškimi eroplani, ki jih je blo zadnje cajte povsod polno.
Zgoda v jutro smo se pripeljali do Sežane. Celo noč vožnje po temi, tak, da nismo
vedli kje se vozimo. Zlo hitro smo se mrli spakirat dol z vagonov. Šnel, šnel, šnel
pa hitro, hitro, so padale komande. Prav kmalu smo se našli v kotanji, ki ji Primorci
pravijo vrtača. Take vrtače najdeš le tod. Nastanili so nas v nekakšne lesene barake,
ki so ble na pol vkopane med skale ob robih kotanje. Za senco so ble kar dobre, saj
je že zjutra kar pripekalo. Čeprav smo se vozili celo noč, najbrž nobeden ni spal.
Zdaj smo kar popadali po slami, ki je bla nastlana po kotih barake. Pa ne za dolgo.«
Tako se konča zapis Hlebovega Hanzija z Lobnice. Morda je pisal dnevnik,
vendar poleg drobnega medaljončka z Marijo, ki jo je hranil v prsnem žepu je bilo
to vse, kar so našli pri njemu mrtvemu s strelom v glavi. Kopfšus!
Kot je mnogo let kasneje pripovedoval očetu in materi Golčarjev Franc iz
Oplotnice, ki je med redkimi iz iste kompanije kot Hanzi kot invalid brez desne
roke ostal živ, je njihov VI. maršbataljon še na večer istega dne krenil na dolg pohod proti Vipavi, kjer so ga nastanili po praznih hišah predmestja. Ljudi so bojda
izselili, saj je bilo tu vojno področje.
»Tu je bil bataljon v rezervi vse dokler ni v začetku avgusta padla komanda za
pohod proti Gorici. Tudi tokrat smo marširali po prašni cesti vse do hriba Sveti
Danijel, kjer smo se zatekli v dve kaverni, ki so jih naši saperji priredili za vojaštvo.
Pa se je začelo. Že pri Svetem Danijelu, to je hribu z imenom svetnika Danijela,
smo čutili fronto na drugem hribu Svetega Gabrijela in kot so rekli s fronte na
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Škabrijelu. Eksplozije granat velikih možnarjev, ki so jih uporabljali Lahi, so pretresale tudi naše položaje, čeprav smo bili oddaljeni kar nekaj kilometrov, bobnenje pa je bilo tako silovito in je trajalo in trajalo, da nisi slišal ničesar drugega.
Bog in Sveti križ božiji in Sveta Marija pomagaj trpinom na tej gori smrti. Vedeli
smo, da se tam z Lahi tolčejo Madjari, Bošnjaki pa Mariborčani. Pozno zvečer,
ko je po celodnevni kanonadi nastalo zatišje, smo se v varstvu teme v dolgi koloni
mimo Kromberka pričeli vzpenjati po vzhodnem grebenu Škabrijela. Ob raketah,
ki so jih Lahi spuščali v zrak da bi videli, če se kaj dogaja, smo v zaklonih, ki smo
jih na hitro poiskali videvali grozne prizore. Pot, po kateri smo plezali po hribu,
je bila vsa preluknjana od tisočerih granat. V zrak pa so štrlele le številne skale
ter kakšno ožgano deblo nekoč košatega drevesa. Po luknjah pa kopice mrličev
ter stokajočih ranjencev, ki so v vseh jezikih klicali na pomoč. Nasproti so nam
prihajale čudne postave na pol poblaznelih, blatnih in okrvavljenih vojakov, ki so
zapuščali to goro. Bog nam pomagaj, kaj nas čaka!
Za čuda Lahi tokrat niso streljali in smo brez izgub prilezli do Velikega vrha,
to je na vrh hriba. Tu smo zasedli izpraznjene položaje in čakali jutra. Že navsezgodaj so padle prve granate. Tokrat bolj desno, proti položajem prvega bataljona.
Vojaki so se kot pri vsakem obstreljevanju s težkimi topovi zatekli v kaverne, ki so
nas vsaj za silo zaščitile pred eksplozijami in drobci kamenja, ki je najbolj ubijalo.
Marsikatero kaverno so težki izstrelki zasuli in pobili celotno moštvo, ki se je zateklo vanjo. Med kanonado smo se stiskali po kotih, kjer smo mislili, da je najbolj
varno. Mnogi so modlili skupaj s kuratom, če je bil kje v bližini, mnogi pa so se
histerično drli. ‚Še boh nas je zapustil‘. Samo stražarji ki so pazili kdaj bo prešla
v napad pehota, so ostali na svojih izpostavljenih mestih. Večina jih ni preživela.
Tako je potekala naša kalvarija kar nekaj dni. Arditi, laški prostovoljci, so bili v
teh bojih najhujši. Sami mladi ljudje. Pravili so, da so po večini študentje. Ko so ti
pridrli do naših položajev, niso poznali milosti in tudi ujetnikov ne. Pobili so vse,
kar jim je prišlo na pot. Nekajkrat smo se morali umakniti z vrha, pa zopet smo mi
šturmali nazal pod vrh in tam tudi ostali. Veliko kameradov, s katerimi smo bili
zadnje mesece skupaj in nas je povezalo neko prijateljstvo ni bilo več živih ali pa
so jih težko ranjene odvlekli v dolino, kjer jih je le malo preživelo.
Po nekaj dneh krvavega prerivanja z laškimi vojaki je nastalo krajše zatišje. Eni
in drugi smo hiteli pobirati mrtve in ranjene, če je bil kdo še živ. Nenadoma sredi
dneva pa je zopet začelo treskati. Kot po navadi smo se potuhnili v bližnjih kavernah. Hanzi, ki je na straži kot običajno opazoval kdaj bo nastopila laška pehota se
je le še malo zazibal, potem pa je onemel, za vedno. Lahe smo tudi tokrat pognali
po hribu do njihovih položajev, Hanzija pa smo našli naslonjenega na skalo pred
njim. Rahel nasmešek mu je igral okoli ust, na čelu pa mu je krvavela drobna rana,
ki jo je zadala italijanska krogla. Pokopali smo ga na vojaškem pokopališču pod
severnim pobočjem Škabrijela blizu vasi Ravnica. Pravijo, da sedaj Lahi lepo skrbijo za to pokopališče, čeprav tam niso pokopani njihovi.«
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Morda nekaj besed še o samem KuK Infanterie Regimentu Nr. 87, imenovanem
po svojem lastniku Freiherr von Succovaty-ju, oziroma peš polku, ki ga opisujeta
Hanzi in Franc.
Leta 1883 so iz po enega bataljona 47. Mariborskega pešpolka, 27.
Domobranskega polka, 7. Celovškega polka ter 37. Lovskega bataljona sestavili
nov štajerski polk, ki so ga namestili v Celju. Naborno območje je bilo v glavnem
po slovenskih deželah največ s Štajerskega konca. Pohorci, fantje s Ptujskega in
Dravskega polja, Haložani, Celjani in Savinjčani so sestavljali enote te vojaške
formacije. Kar 95 % vseh vojakov je bilo slovenske krvi. V armadi K&K je veljal
predpis, da so povsod, kjer je bilo vsaj 80 % ene narodnosti morali uporabljati kot
drugi poveljujoči jezik domači jezik teh vojakov. Tako je bila tu vojaška slovenščina prisotna do leta 1918 in nikoli več po tem letu, vse do leta 1991, oziroma
1969, v slovenski TO.
Najprej so bataljone polka uporabili v mirovnih misijah v Grčiji in Albaniji.
Nikoli niso bili vsi bataljoni v Celju, kjer je bilo poveljstvo. Ob pričetku velike
vojne (prve svetovne ) je bil leta 1914 njegov četrti bataljon poslan na srbsko bojišče, ostali bataljoni polka pa na rusko fronto, v Galicijo, kjer mu je Ruska vojska
zadala veliko izgub. Naslednjega leta, v letu 1915 se je polk pod Borojevičevim
genialnim poveljstvom vojskoval v Karpatih in s položajev potisnil rusko vojsko
generala Brusilova. Kmalu je bil polk prestavljen na Soško fronto, na Doberdobsko
planoto, kjer je uspešno ustavljal prodiranje Italijanske vojske proti željenemu
Trstu. Odvzeli so mu dva, drugi in tretji bataljon in ju poslali na Tirolsko fronto,
kjer prvič slišimo za njegovega junaškega pripadnika, poročnika Franja Malgaja,
ki je kot prostovoljec sodeloval pri osvojitvi trdnjave Monte Zebio in za to dobil
zelo visoko odlikovanje, zlato medaljo za hrabrost. Spomladi leta 1917 se v popolni
sestavi zopet bojuje na krasu pri Opatjem selu in Lokvicah. Jeseni istega leta pa je
bil na Škabrijelu, 664 m visokem hribu nad Solkanom, utrdbi, ki je preprečevala
prodor Italijanov v Vipavsko dolino.
Hrib Škabrijel je poglavje zase. Gora smrti so ga imenovali napadalci Italijani,
Satanska gora pa branilci tega hriba. Škabrijel je bil dejansko branik pred prodorom italijanske vojske po Vipavski dolini proti Ljubljani, kot je to načrtoval italijanski poveljnik fronte general Lujgi Kadorna. Ves čas po letu 1916, ko so padli
Gorica, Sabotin in Sveta gora in je ostal le še Škabrijel, so Italijani vlagali silne
napore za osvojitev hriba. V boje so poslali najboljše enote vojske na čelu z arditi,
prostovoljci, ki niso poznali milosti. Največje bitke za Škabrijel so bile v 11. Soški
ofenzivi septembra 1917. leta. Osemnajstega avgusta 1918 so enote 87. pešpolka
na Škabrijelu zamenjale mariborski 47. pešpolk, ki je branil hrib več kot tri tedne.
Italijani so hrib obstreljevali z minometi kalibra 400 mm, ki so pustili za sabo
ogromne kraterje. Po obstreljevanju so, kot pripoveduje v tej zgodbi Golčarjev iz
Oplotnice, jurišali arditi. Šele za njimi so napadale enote redne Italijanske vojske.
Arditi so dvakrat zasedli vrh hriba, vendar so ga Štajerci vedno ponovno osvojili.
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V štirih velikih juriših so Italijane prisilili k umiku. Polk je branil hrib do 12. septembra, ko so ga zamenjali s svežimi enotami.
V enajsti bitki za Škabrijel je bilo na Avstrijski strani preko 15.000 žrtev, na
Italijanski pa preko 25.000. Celjski 87. pešpolk je v tej zadnji bitki za Škabrijel
sam izgubil preko 3000 vojakov. Nekatere njegove enote so izgubile preko 80 %
vojakov.
Po tej bitki je bil razglašen za najboljšo enoto KuK Armade.
V letu 1918 se je polk bojeval še v Dolomitih in nazadnje na reki Piavi. Polk se
je po premirju vrnil v domovino. Novembra 1918 je iz ostankov polka poročnik
Malgaj sestavil enoto, in jo z vlakom odpeljal na Koroško v boje za severno mejo
kot Celjski pešpolk. Ta enota je skupaj z Mariborskim pešpolkom tvorila prvo
enoto Slovenske vojske, ki je živela le do junija 1919, ko je enoto prevzela Srbska
vojska in jo razpustila.
V letu 2017 je Domovinsko društvo generala Maistra iz Maribora v sodelovanju veteranov vojne za Slovenijo postavilo ob Račkem gradu ob stoti obletnici te
bitke spominsko obeležje, saj je bila večina vojakov tega polka prav iz teh krajev.
Še nekaj je bilo večjih enot, ki so se »napajale« z vojaki iz krajev ob Dravi, s
Pohorja, Kozjaka, samega Maribora in Ptujskega ter Dravskega polja. Med te enote
spada prav gotovo 26. Domobranski polk ali Landwehrinfanterieregiment Marburg
Nr. 26, ki je domoval v nekdanji meljski vojašnici. V tem polku, ki je imel naborno
območje predvsem na avstrijskem Štajerskem, se je število slovenskih vojakov iz leta
v leto spreminjalo. V letu 1917, ko so polk preimenovali v 26. Schutzenregiment, jih
je bilo v polku največ. Barva polka je bila travnato zelene barve. Polk se je bojeval
tako kot vse druge enote KuK Armade na vseh frontah in tako so slovenski fantje iz
tega polka umirali po kotah na Srbskem, Karpatskem bojišču, bojevali so se in umirali so v Bukovini, na Tirolskem ter leta 1917 na Soškem bojišču, kjer je septembra
istega leta kot prva Avstro Ogrska enota prodrla italijansko obrambo pri Bovcu v času
»čudeža pri Kobaridu«, kot so preboj italijanske fronte kasneje poimenovali zgodovinarji. Štajerci iz avstrijskega Štrasa so temu dogodku postavili v Bovcu spomenik.
Konec velike vojne, kot so prvo svetovno vojno imenovali, je polk dočakal na
reki Piavi, tako kot večina enot, v katerih so bili slovenski fantje.
Polk pa je poznan tudi po tem, da je novembra leta 1918 general Maister iz slovenskih vojakov te enote sestavil nov slovenski, Mariborski pešpolk, ki je v tistih
prelomnih časih razorožil mariborsko Zeleno gardo mariborskih Nemcev, ki so poizkušali vrniti Maribor pod okrilje nemške Avstrije. Polk pod imenom Mariborski
pešpolk se je potem boril in krvavel še na Koroškem in skupaj s Celjskim pešpolkom predstavljal prvi dve enoti Slovenske vojski v vsej zgodovini.
V letih pred vojno je bilo v mestu ob Dravi še nekaj večjih vojaških enot, kjer
so služili v veliki večini slovenski vojaki, domačini iz okoliških krajev. Tu je bil
še znameniti 5. Steierisch – Koerntner – Kreinerisches Dragoner Regiment, torej
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regiment dragoncev, vojakov na konjih, oblečenih v modre hlače ter rdeče suknje,
ki so nosili na glavi medeninaste čelade z visokimi grebeni. V ta polk so novačili
predvsem kmečke fante, ki so bili vešči dela s konji. Na njihovo prisotnost spominja v Mariboru po njih imenovana Jezdarska ulica, kjer je bila njihova vojašnica.
Tudi v artileriji so bili vešči slovenski fantje iz teh krajev, ki so služili v haubičnem polku, imenovanem Feldahaubizenregiment nr. 3 Erzherzog Wilhelm. Tudi
vojaki tega polka so se borili v Rusiji, Srbiji, na Soči. Leta 1918 in 1919 je imel ta
polk, ki je pripadal že Maistrovi vojski, pomembno vlogo pri utrditvi njegove vojaške prevlade v Mariboru, kasneje pa je prav v tem polku prišlo do prvega upora
slovenskih vojakov proti srbskemu prevzemu slovenskih enot. Padle so tudi žrtve.
Tokrat ni šlo več za vero, za dom in cesarja pač pa predvsem za dom, za domačo
besedo, ki smo jo izgubili za mnogo, mnogo let.

Vojaški objekti v Mariboru
V letu 1848 je prišlo zaradi mnogi izgubljenih vojn predvsem s Prusko vojsko, pa
tudi na Italijanskem bojišču do velikih organizacijskih sprememb v sami Avstrijski
armadi. Med ostalim so pričeli z reorganizacijo na področju izobraževanja in nastale so nove vojaške šole ali pa šole pripravljalnice za vojaški poklic oziroma za
nadaljnje šolanje na vojnih akademijah. Z ozirom na geostrateški položaj tedanjega časa so na posameznih delih velike obdonavske monarhije pričeli nameščati
nove vojaške enote. Tudi Maribor je dobil v tistem času kar nekaj dodanih enot
posameznih rodov vojske. Posebnost tistega časa je bil med drugim tudi cesarski
dekret, da mora vsako mesto poskrbeti za namestitev vojaštva v svojem območju
oziroma mestu. Mesto Maribor je postalo po izgraditvi Južne železnice na približno polovici poti med Dunajem in Trstom strateško zelo zanimivo in zaželeno je
bilo, da se v njem nastanijo vojaške enote različnih rodov. V istem času je kot zelo
dober župan županoval Andreas Tappeiner, nekdanji župan in rojak iz Lovrenca
na Pohorju. Bil je izreden gospodarstvenik, ki je vedel kako obrniti denar, da bo
to koristilo mestu. Najprej je odkupil opuščeni mlin v Melju, v katerega so namestili 19. deželni strelski bataljon, potem pa je l. 1852 zagotovil denar še za eno
najlepših zgradb v mestu, Kadetnico. Mesto Maribor je namreč kupilo parcelo pod
Pohorjem ter jo podarilo državi za izgradnjo vojaškega inštituta.
Tappeiner je z denarjem mestne hranilnice, ki jo je sam ustanovil, omogočil tudi
preselitev škofije iz Šentandraža v Maribor.
V mestu Maribor je bilo v drugi polovici 19. stoletja nastanjenih kar nekaj večjih
vojaških enot, ki so ostale v mestu vsaj po nazivu njihovega stalnega bivanja vse
do konca Velike vojne, tore do konca prve svetovne vojne. Večina prisotnih enot
se je napajala z vojaškim kadrom predvsem iz svoje okolice, ne glede na narodno
pripadnost. V letu 1914 so bile v Mariboru nastanjene še enote nekaterih drugih
rodov oziroma njihovi štabi:
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Štab in 3. eskadron huzarskega regimenta št. 16 ( Husarenregiment nr. 16 ). Ta
huzarski polk je bil nastanjen v konjeniški vojašnici ob sedanji Jezdarski ulici. V
tem polku je bilo zaradi njegove specifičnosti kar 94 % Madjarov in se je imenoval
»Graf von Uxkull-Gyllenand Nr. 16.
Huzarji (Huszar) so bili sprva pripadniki težke konjenice na Madjarskem, v 15.
stoletju. V 16. stoletju se Huzarji v Pruski vojski, pa tudi v drugih vojskah reorganizirajo v lahko konjenico. Huzarje so smatrali za elitna enote. Bojevali so se na
konjskih hrbtih s sabljami in pištolami. Kasneje so dobili še krajše puške, imenovane karabinke. Huzarski način bojevanja s konjskega hrbta s sabljo in puško je
bil preživet. Huzarji so v tej vojni imeli ogromne žrtve in so jih nazadnje uporabili
le še v protokolarne namene.
V Kamnici pri Mariboru, na previsu pri Mariborskim otoku, kjer danes stojijo
stanovanjski bloki, se predel imenuje Huzarski skok v spomin na tri s Koroške
pobegle Huzarje, ki so se želeli ogniti zasedi Avstrijske vojske pred Mariborom.
Pognali so se preko visokega previsa. Pri tem se je eden od njih ubil, ostala dva pa
sta krenila v deročo Dravo, ki je bila za drugega usodna. Rešil se je in se skril v
pohorskih gozdovih le eden, in še tega so kmalu polovili in ga usmrtili.
V isti vojašnici na Jezdarski ulici je domoval tudi že omenjeni 4. eskadron dragoncev, torej Dragoner Rgt. Nr. 5, imenovan po ruskem carju Nikolaju I., zato so
ga včasih klicali tudi Nikolausdragoner. To ime je polk nosil do leta 1914, ko se
je pričela vojna z Rusijo.
Dragonci so bili v nekdanji avstrijski vojski zelo popularen rod vojske. Oblečeni
v rdeče hlače in modre suknjiče z medeninastimi čeladami z visokim grebenom
so že po zunanjosti izstopali od drugih vojakov. V polku je bil drugi poveljujoči
jezik tudi slovenščina. V zakladnici slovenskih vojaških pesmi jih najdemo kot
velike osvajalce ženskih src (Dekleta kikle gor, dragonerji gredo, na konjih jahajo pa s k…. mahajo). V domačem žargonu so pripadnike tega polka klicali die
Finferdragoner ali tudi finfarji. Slovenci pa so jih klicali kar pimpeldragonarji.
Dragonci tega polka so se bojevali skoraj na vseh ravninskih frontah prve svetovne vojne. Največ v ruski fronti, pa tudi v Posočju. Kot konjeniki, ki se bojujejo s konjskega hrbta kot nekoč kirasirji, so bili izpostavljeni mitralješkemu ter
topovskemu ognju, zato so svojo bojno dejavnost razvili kot običajna pehota, ki
uporablja konje le kot sredstvo za hitri premik.
Dragonci so bili sicer vojaki, ki so uporabljali konje le kot transportno sredstvo.
Bojevali pa so se kot običajna pehota. Kar precej kmečkih sinov iz naše okolice se
je bojevalo v tem polku. Dragonski polk je sodeloval tudi pod generalom Maistrom,
del nemško govorečih pripadnikov polka pa je »odjezdilo« v nemško Avstrijo.
Polk so leta 1919 združili s srbskim konjeniškim pukom in ga preimenovali v 8.
konjeniški puk ter ga premestili v Čakovec.
V Mariboru so domovale tudi druge, sicer pomembne, vendar manjše enote.
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Tu sta bila dva bataljona pionirjev in sicer Pioninier Baon Nr. 5 ter Nr. 15, tu
je bilo moštvo nadomestnega kadra 47. pešpolka, Ersatzkader Inf. Rgt. Nr. 47, ter
Ersatzkader Dragoner Rgt. Nr. 5.
Morda še kakšno besedo o mariborskih vojašnicah, ki so nastajale v drugi
polovici 19. stoletja.
Prve vojaške enote so dobile streho nad glavo po celotnem mestu (v tistem času
je štelo nekaj tisoč prebivalcev) kar v posameznih večjih zgradbah. Šele kasneje je
mesto pričelo za nastanitev vojakov graditi po celotnem mestu (takrat še po predmestjih) moderne zgradbe, namenjene posameznim rodovom vojske.
Na Studencih je mesto pomagalo zgraditi moderno zgradbo, ki je bila namenjena temeljnemu šolanju bodočih oficirjev takrat še Avstrijske armade, Kadetnico.
Zgradba, ki je bila zgrajena nekaj kilometrov iz mesta, je bila za tiste čase silno
moderna. Razen tem, da je bila daleč največji objekt v mestu, je imela tudi prva
svoj vodovod, napeljan z nekaj kilometrov oddaljenega Pohorja. Imela je številne predavalnice ter bogate laboratorije za res kvalitetno vzgojo bodočih kadetov.
Okoli zgradbe so zasadili številna eksotična drevesa in cvetoče vrtove.
Leta 1852 je prišlo v Avstrijski armadi do reformiranja vojaškega šolstva.
Trajanje šolanja v vojaških akademijah so znižali na štiri leta, zato pa so za priprave na prestop na akademijo ustanovili kadetske inštitute. Nastali so pripravljalni
inštituti v Hainburgu, Strassu, Lobzovu na Poljskem ter v Mariboru. V te zavode
so sprejemali dečke, stare deset let. Zavod jim je nudil veliko splošne izobrazbe.
Po končanem štiriletnem šolanju so se najboljši učenci lahko vpisali v eno od treh
vojaških akademij v Wiener Neustadtu, Marisch Wisskirchnu ali v Kloster Louka
na Češkem.
Kadetski inštitut je deloval v tej zgradbi do leta 1870, ko so ga tako kot druge po
vsej Avstriji ukinili. Zgradba je poslej služila kot vojašnica za pehoto z zvenečim
imenom Vojašnica cesarja Franca Jožefa. Med vojno v Bosni 1878 je bila v stavbi bolnišnica. Leta 1894 so na prošnjo Mariborčanov v objektu zopet ustanovili
štiriletno pehotno kadetsko šolo, ki je pripravljala gojence za nižje častnike. Leta
1917 pa je bila v Kadetnici ustanovljena višja vojaška realka. Zanimiva je tudi
zgodba o sinu feldmaršala Borojevića, ki je bil leta 1918 maturant na tej šoli. Po
opravljenih rigorozih so si mladi, ki so pravkar končali s šolanjem, privoščili pač
to, kar si mladci ob takih prilikah privoščijo. Morda je bilo tega preveč, saj je mladi
Borojević, po pripovedovanju, v svoji trenutni razposajenosti skočil s studenške
brvi v Dravo. Nikoli več ga niso našli. Reka se je za njim za vse večne čase zaprla.
Po prvi svetovni vojni je na tem mestu nastala sedemletna vojaška realka, ki
jo je vodil polkovnik Davorin Žunkovič. Bila je to prva slovenska vojaška šola.
V letu 1919 pa je šolo prevzela srbska posadka in jo spremenili v Tehnično oficirsko šolo, kasneje pa v Inženirsko podoficirsko šolo. Šola dobi naziv Kasarna
kralja Petra prvega, iz nje pa so odpeljali bogato knjižnico, opremo za jedilnico
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ter glasbeno dvorano, kasneje pa še opremo za kemijski in fizikalni laboratorij. V
zgradbi je ostala le še šola za rezervne pehotne častnike. Med leti 1941 in 1945 je
bila v Kadetnici nemška vojska s svojo podoficirsko šolo XVIII. okrožja Salzburg.
Po letu 1945 je zgradbo prevzela JNA, ki jo je poimenovala po Francu Rozmanu
– Stanetu. V letu 1991 je popolnoma razdejano prevzela Teritorialna obramba.
Danes je v nekdanji Kadetnici Center vojaških šol Slovenske vojske. Zgradba je
temeljito obnovljena in spada med najlepše objekte v Mariboru. Poleg vojaških
šol domuje v tej vojašnici, ki se imenuje po generalu Rudolfu Maistru, še 72. Br.
Slovenske vojske.
Med večje vojašnice spada tudi Meljska vojašnica, ki je bila dokončno zgrajena v letu 1901 in je bil vanjo vseljen že omenjeni 26. Domobranski polk, ki se je
leta 1917 preimenoval v 26. Strelski polk. Pred tem je bil v Melju v preurejenem
mlinu nastanjen 19. Domobranski bataljon, ki pa je kasneje zaradi potreb prerasel
v 26. Domobranski polk, kasneje, novembra 1919 pa v prvo slovensko vojaško
enoto: Mariborski pešpolk. Prav tej vojašnici je major Rudof Maister pred zborom
visokih častnikov avstroogrske armade izrekel znameniti stavek: »Proglašam mesto Maribor za jugoslovansko posest ter prevzemam vojaško oblast v tem mestu.«
Sicer pa se je v meljski vojašnici in v samem Melju dogajalo največ zgodovine v
zadnjih stopetdesetih letih. Poleg 26. Domobranskega polka, ki je prerasel v prvo
vojaško enoto takratne Maistrove Slovenske vojske, je bila Meljska vojašnica tudi
prizorišče prvega med upori takratne Maistrove vojske. V juniju 1919, ko so prvo
slovensko enoto prevzeli Srbi, so vojakom in podoficirjem najprej znižali plače
(podoficirjem s 5 na 2 kroni ), uporabljati so morali srbski jezik, zamenjali so jim
uniforme, predvsem kape, in jih zamenjali za šajkače ter mnogim, predvsem oficirjem znižali čine za eno do dveh stopenj. Uporni vojaki so odkorakali iz vojašnice,
da bi se pridružili ostalim vojakom iz konjeniškega polka ter topničarjem z desnega
brega Drave, da bi se združili na Glavnem trgu, vendar jih je na glavnem mostu
pričakal Karlovački srbski polk in jih s strojničnim ognjem veliko pobil. Veliko je
bilo mrtvih, ki so jih srbski vojaki enostavno zmetali v Dravo. Mnogim vojakom
so sodili in dva obsodili na smrt, druge pa na daljše zaporne kazni.
Leta 1941, po nemški okupaciji, je bilo v vojašnici organizirano ujetniško taborišče za Jugoslovansko vojsko, kasneje pa še za ostale vojne ujetnike, tudi sovjetske,
ki pa so jih kmalu premestili v bližnjo Einspielerjevo ulico. Kmalu pa je okupator
prav iz te vojašnice pričel z deportacijami zavednih Štajercev na Hrvaško, v Šlezijo
ter Srbijo. V tem letu jih je bilo izgnanih preko 5000.
V mesecu juniju 1942 so pričeli Nemci prav izpred te vojašnice z nasilno mobilizacijo naših fantov v Nemško vojsko. Od tod je bilo na evropska bojišča poslano
skoraj 20.000 Štajercev in Korošcev.
Po letu 1945 je vojašnico prevzela JLA in v njej nastanila tako imenovane pogranične enote. Po letu 1991 je Ministrstvo za obrambo prostore v vojašnici razprodalo raznim manjšim firmam. Tu smo dobili domovanje tudi veterani vojne za
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Slovenijo in si uredili muzej, posvečen letu 1991 ter vsem slovenskim vojakom
skozi stoletja. Na zelenici pred vojašnico pa smo poleg spomenika izgnancem postavili še spomenike dogodkom iz leta 1991: Neuklonljivemu Mariboru, Nasilno
mobiliziranim v Nemško vojsko, Bombardiranemu Mariboru ter ruskemu ujetniku Mihajlotu. Vojašnica je prostorsko in gradbeno ostala taka, kot so jo zgradili.
Ena najstarejših vojašnic v Mariboru je bila Dravska vojašnica na prostorih nekdanjega minoritskega samostana s cerkvijo. V tej vojašnici je najprej domoval znameniti siebenundfirciger, torej Mariborski pešpolk št. 47., ki je prišel s češkega leta
1817 in bil vse do leta v1918 v Mariboru. Od nekdanje vojašnice v Minoritskem
samostanu sta ostali le še zgradba, ki jo obnavljajo, ter Minoritska cerkev.
Leta 1894 je mesto za potrebe svojega 47. pešpolka zgradilo ob Tržaški cesti novo
pehotno vojašnico, ki so jo sestavljale tri dvonadstropne zgradbe s skladišči. Po letu
1918 so vojašnico poimenovali po srbskem generalu Vojvodi Mišiču, katerega ime
je nosila tudi v času JLA do leta 1991. Med letom 1941 ter 1945 so bile v vojašnici
nastanjene različne nemške vojaške in policijske enote. V času, ko je bila v vojašnici vojska JLA, je bila tu komanda mariborskega garnizona, vojna policija, služba
KOS ter center za zveze. Po letu 1991 so zgradbe te vojašnice samevale, dokler jih
niso podrli. Na mestu nekdanje vojašnice so zgradili psihiatrijo mariborskega UKC.
Nekdanja vojašnica vzhodno od Kadetnice je zavzemala največjo površino, saj
se je raztezala na prostoru med železnico, Tržaško cesto, Ulico Pariške komune
ter Ljubljansko cesto. Od nekdanje vojašnice je ostalo le skladišče ob Ljubljanski
cesti, ki ga za svoje potrebe uporablja Rdeči križ.
Nekaj sto metrov zahodneje za nekdanjim Magdalenskim pokopališčem danes
Magdalenski park) med Koroško železnico ter Jezdarsko ulico so bila vojaška skladišča z vojaško pekarno. Del tega kompleksa je še ostal in deluje kot kulturno središče
za mlade, ki ga imenujejo kar Pekarna. Na nasprotni strani Jezdarske ulice pa stoji
zgradba nekdanje konjeniške vojašnice. Na vzporedni Žolgarjevi ulici stoji dvojček
te zgradbe, pravzaprav zrcalna podoba tiste na Jezdarski. Med obema zgradbama je
bilo nekoč široko konjeniško vežbališče s konjušnicami in manježem. Tu so domovali
najprej težki konjeniki 5. Kirasirskega polka, Huzarji ter 5. Dragonski polk. Zgradbi
sta danes obnovljeni (vsaj tista ob Žolgarjevi ulici) in namenjeni stanovanjem.
Leta 1904 so za potrebe artilerije zgradili južneje ob Ulice Pariške komune vojašnico, namenjeno že omenjenemu haubičnemu polku. Vojašnico so vsi gospodarji,
ki so zgodovinsko sledili eden drugemu, uporabljali kot artilerijsko vojašnico. Po
letu 1991 so dve največji zgradbi vojašnice obnovili in ju modernizirali ter vanju
naselili moderen srednješolski center. Na vogalu je za spomin na to vojašnico ostala le zgradba v originalu, takšna, kot je bila nekoč, v kateri so imeli od nekdaj in
vse do danes vojaki svoja skladišča. Žalostna stran dogodkov v tej vojašnici pa je
v analih te vojašnice zapisana eksekucija dveh vojakov Maistrove vojske, konjenikov, 21 letnega Adolfa Podbukovška ter 23 letnega Karla Toplaka, ki sta sodelovala v vojaškem uporu proti spremembam v vojaškem življenju teh slovenskih
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vojakov, ko je Srbska vojska junija 1919 prevzela poveljstvo nad prvimi enotami
slovenske vojske in jim odvzela veliko pravic, ki so jih bili sicer deležni srbski
vojaki v svojih polkih.
Ker je bila nekdaj vojska in njena mobilnost zelo odvisna od konjske vleke in
jezdnih konj, je bila za potrebe teh konjskih pomočnikov na Teznem zgrajena bolnišnica za bolne in onemogle konje. Polki, ki so domovali v Mariboru, so imeli
za svoje potrebe na stotine konj, ki jih je bilo potrebno dobro vzdrževati ter tudi
zdraviti in jih držati v odlični kondiciji. V tezenskih lesenih barakah, ki so bile
zgrajene leta 1904 prav v ta namen, jim je to najbrž uspelo.
Prve enote takratne Slovenske vojske so imele tudi svoje letalstvo. Na tezenski tovorni postaji so slovenski oficirji odkrili na vagonih naložena letala, ki so
jih želeli odhajajoči madžarski vojaki pretihotapiti domov na Madžarsko. Letala,
bilo jih je osem – štirje Brandenburgi ter štirje Ufag C.1 – so raztovorili ter jih na
tezenskem »eksercir placu« in kasneje pomožnem letališču pod vodstvom Emila
Grizolda sestavili in jih uporabili v bojnem delovanju na Koroškem ter v propagandne namene v Prekmurju. Maistrova stotnija, kot so jo imenovali, je dobila še nekaj
letal, poveljeval pa ji je poročnik Mihajlo Dorčič. Maistrovo letalsko stotnijo so po
nekaj mesecih preselili v Ljubljano ter jo združili z ljubljansko letalsko stotnijo.
Tezensko vojaško in kasneje športno letališče je bilo locirano na mestu nekdanje tovarne Elektrokovina med avtocesto ter železniško progo in je delovalo vse
do leta 1953, ko so ga preselili v Slivnico, kjer je še danes. Sledov za nekdanjim
letališču na Teznem pa danes skoraj ni več.
V času prve svetovne vojne, bolj natančno od junija 1915, po vstopu Italije v
vojno proti dvojni monarhiji, je bilo v Mariboru v Šerbaumovi vili v zgradbi, kjer
je danes Muzej narodne osvoboditve, nastanjeno poveljstvo za jugovzhodno fronto,
pod katero je spadala tudi fronta na Soči. Poveljstvo je vodil nadvojvoda Eugen iz
Habsburške dedne hiše. Poveljstvo v Mariboru je pomembno zato, ker se je prav
tu načrtovalo vse vojaško dogajanje na jugovzhodnih frontah dvojne monarhije,
posebno preko postojnskega poveljstva za Soško fronto, ki ga je vodil feldmaršal
Svetozar Borojević von Bojna.
Morda še besedo o uradu za nabor, ki je novačil nove in nove rekrute ter jih pošiljal na vsa takratna bojišča. Teh rekrutov je bilo vedno premalo. Zadnji poveljnik
tega urada, ki se je imenoval »Ergenzungsbezirkskommando«, je bil major Rudolf
Maister, kasnejši prvi slovenski general.
Že bežen pregled vojaških objektov v takratnem Mariboru nam pove, da je bilo
mesto z ozirom na število prebivalcev zelo militarizirano, saj so predstavljale velike vojašnice pravzaprav jedra za kasnejše mestne naselbine, ki predstavljajo danes
mestno jedro. Večina vojaških objektov iz tistega časa je v taki ali drugačni obliki
ostala do danes, seveda pretežno v civilni uporabi. V svoji osnovni namembnosti
je ostala le Kadetnica, ta kraljica vseh zgradb v mestu ob Dravi.
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Foto priloga »mariborske vojašnice«:
Št.1 Kadetnica, zgrajena 1854. Poimenovana po cesarju Francu Jožefu. Nastanjen
Kadetski inštitut.
Št.2 Vhod v Kadetnico po letu 1919. Imenovana po kralju Petru I.
Št.3 Dravska vojašnica na Lentu. Prvo domovanje 47. Pešpolka.
Št.4 Pehotna vojašnica ob Tržaški cesti, zgrajena 1894. Tu je bil nastanjen 47.
Pešpolk.
Št. 5 Topniška vojašnica haubičnega polka. Danes domujejo v zgradbah šole srednješolskega centra.
Št.6. Prva Brambovska vojašnica v Melju leta 1856 (predelana iz starega mlina).
Št. 7 Nova brambovska vojašnica v Melju leta 1901, kjer je domoval 26.
Domobranski polk.
Št.8 Konjeniška vojašnica ob današnji Jezdarski ulici. Kirasirji, Huzarji, Dragonci.
Št.9 Skladišča na drugi strani Jezdarske ulice. Danes je tam Mladinski kulturni
center Pekarna.
Št.10 Bolnišnica za konje na Teznem.
Št.11 Nekdanja Šerbaumova vila (danes muzej no Maribor), kjer je bilo poveljstvo
za Jugovzhodno fronto.

~ 191 ~

Tone Korošec / Za vero, dom, cesarja

~ 192 ~

KAZALO
PREDGOVOR..................................................................................................................5
PRVA INDUSTRIALIZACIJA NA RUŠKEM...............................................................7
1 Uvodoma..........................................................................................................................7
2 Nekmetijske panoge na Ruškem....................................................................................12
2.1 Steklarstvo na Ruškem...........................................................................................19
2.1.1 Glažuta ob izlivu Lobnice v Dravo v Rušah...................................................21
2.1.2 Glažuta na Smolniku (nad slapom Šumik) ....................................................22
2.1.3 Glažuta, pozneje steklarna Gornji Limbuš ....................................................22
2.1.4 Glažuta na Recenjaku.....................................................................................24
2.1.5 Steklarna Langersvald....................................................................................24
2.1.6 Glažuta, pozneje steklarna Josipdol................................................................25
2.1.7 Steklarna v Lovrencu na Pohorju ..................................................................26
2.1.8 Glažuta pod Klopnim vrhom (ob potoku Lamprehčica) ...............................27
2.1.9 Steklarna Benediktov dol................................................................................28
2.2 Zapuščina pohorskih glažut oziroma steklarn........................................................31
3 Zaključek.......................................................................................................................32
4 Viri in literatura..............................................................................................................33
4.1 Viri..........................................................................................................................33
4.2 Literatura................................................................................................................33
4.3 Časopisna vira........................................................................................................35
4.4 Spletni viri..............................................................................................................36
PRVA SVETOVNA VOJNA IN NAŠI KRAJI.............................................................38
Uvod..................................................................................................................................38
Vojna ne prizanese nikomur..............................................................................................38
Sklep ................................................................................................................................46
Viri....................................................................................................................................46
Objavljeni viri..............................................................................................................46
Časopisje......................................................................................................................46
Literatura...........................................................................................................................47
CERKEV IN CIVILNO PREBIVALSTVO V VOJNIH RAZMERAH IN NA
PRELOMU: PRELOMNI DOGODKI V OČEH LAVANTINSKE ŠKOFIJE,
RUŠANOV IN OKOLICE.............................................................................................49
1 Uvod . ............................................................................................................................49
2 Usodni 28. junij in začetek vojne...................................................................................50
2.1 Stališče cerkve in duhovščine................................................................................50
2.2 Začetek vojne in preganjanje slovencev ...............................................................54
3 Potek in posledice vojne ...............................................................................................55
3.1 Vojaki......................................................................................................................55
3.2 Položaj cerkve in vpliv na pastoralno delovanje ...................................................57
3.3 Vpliv na versko življenje........................................................................................58

3.4 Vpliv na moralno življenje.....................................................................................60
3.5 Vpliv na gospodarstvo . .........................................................................................61
3.6 Begunci .................................................................................................................62
3.7 Vojni ujetniki in vojaki v zaledju ..........................................................................63
3.8 Zdravstvo in vojaške bolnišnice.............................................................................65
3.9 Šolstvo . .................................................................................................................66
4 Potek vojne ...................................................................................................................66
5 Po vojni: življenje se vrača v stare tire .........................................................................68
6 Zaključek ......................................................................................................................69
7 Viri in literatura..............................................................................................................69
7.1 Literatura ...............................................................................................................69
7.2 Viri . .......................................................................................................................69
TI VSEM ŠEPEČEŠ ISTI MOLK: VOJAŠKI GROBOVI V RUŠAH IN OKOLICI....70
Uvod..................................................................................................................................71
»Mi venčamo grobe« in vojna 1914–1918.......................................................................71
Ureditev............................................................................................................................73
V novi državi.....................................................................................................................76
Grobovi na slovenskih tleh...............................................................................................77
O grobovih različnih narodnosti.......................................................................................82
Poročilo župnije Ruše.......................................................................................................84
Namesto zaključka............................................................................................................84
Viri....................................................................................................................................85
Literatura...........................................................................................................................85
Vojna, gospodarstvo in ljudje
(Druga industrializacija v Rušah in I. svetovna vojna.)............86
Prelomnost obdobij...........................................................................................................86
Druga industrializacija na »ruškem«................................................................................90
Demografske in urbano gradbene spremembe na »ruškem«............................................99
Domoljubne Ruše – industrializacija in razvoj narodne zavesti na »ruškem«...............101
Ruše leta 1914 (Der Maria Raster Fall)..........................................................................105
Rušani, aretirani 1914. leta (Ruški delavec, 14. julij 1986) . .........................................108
Šolske kronike.................................................................................................................111
Župnijske kronike in drugi zapisi o prvi svetovni vojni.................................................113
Pastoralno vprašanje za leto 1915...................................................................................117
Župnijske kronike in odvzem zvonov.............................................................................118
»Rušani« v prvi svetovni vojni.......................................................................................121
»Limbušani« in Bračičevi spomini.................................................................................129
Begunci, vojni ujetniki na »ruškem«..............................................................................130
Ruše................................................................................................................................132
Ujetniki pri Alojzu Glaserju............................................................................................133
Lovrenc ..........................................................................................................................135
Puščava...........................................................................................................................135
Sveti duh na ostrem vrhu................................................................................................135
Limbuš............................................................................................................................136

Masovno ujetništvo.........................................................................................................136
Ruško pokopališče .........................................................................................................138
Viri in literatura...............................................................................................................145
Iz družinskih spominov na leto 1914.......................................................149
SLOVENSKA ŠTAJERSKA 1918–1919:
OD MAISTROVE »OPERETE« DO NARODNE OSVOBODITVE
(KRATEK ORIS VAŽNEJŠIH DOGODKOV).........................................................153
Uvod................................................................................................................................153
Rudolf Maister – Kamničan, ki se je počutil doma v Mariboru.....................................153
V javnem in zgodovinskem spominu kot vojak, častnik in vojaški poveljnik................154
Maistrova dejanja za osvoboditev Maribora...................................................................157
Rudolf Maister – velika zgodovinska osebnost..............................................................161
Rudolf Maister – pesnik, kulturni delavec in organizator..........................................162
Dolga leta spregledan in zamolčan.................................................................................163
Sklepne misli...................................................................................................................165
Literatura.........................................................................................................................166
DEKLARACIJSKO GIBANJE:
Majniška deklaracija in pričakovanje reforme države........167
Politične razmere v habsburški monarhiji na prelomu stoletja.......................................167
In kakšen je bil položaj Slovencev v Habsburški monarhiji
na predvečer prve svetovne vojne? ................................................................................168
Deklaracijsko gibanje.................................................................................................170
Deklaracijsko gibanje v številkah - sumarno.........................................................174
Povzetek..........................................................................................................................175
Viri in literatura...............................................................................................................176
Arhivski viri...............................................................................................................176
Literatura....................................................................................................................176
ZA VERO, DOM, CESARJA.......................................................................................178
Vojaški objekti v Mariboru ............................................................................................185
Foto priloga »mariborske vojašnice«:.............................................................................191

ZBIRKA »RUŠE – TU SEM JAZ DOMA (GOST)

PRELOMNA OBDOBJA
Avtorji

Matjaž Grahornik, Gregor Antoličič, Lilijana Urlep, Miha Šimac,
Vili Rezman, Alenka Glazer, Vlasta Stavbar, Anton Korošec, Marjan Toš

Strokovna recenzija
Martin Bele
Vinko Skitek

Izdajatelj in založnik

LIRA – Društvo za razvoj, Ruše

Urednik

Vili Rezman

Jezikovni pregled

Besedila Matjaža Grahornika, Gregorja Antoličiča, Lilijane Urlep, Mihe Šimca in Marjana
Toša je jezikovno pregledala Nina Ditmajer.
Grafična ureditev
Gregor Rezman
Računalniški prelom
Boštjan Rezman
Tisk
Design Studio,
studio za digitalno komunikacijo d.o.o.
Ruše, 2019

ŽIVIMO ZDRAVO
(več avtorjev, 2008)
MOJE POTI
(Mirko Vovšek, 2008)
MLADI ZA STAREJŠE
(več avtorjev, 2009)
ISKANJE NEVIDNEGA
(Sara Robič, 2010)
MOJA DRUŽINA
(več avtorjev, 2010)
PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)
OB KOVAŠKEM OGNJU
(Mihael Ramšak, 2010)
ČRNI METULJ
(Goran Glaser, 2011)
IGRE IN ODRI
(Vili Rezman, 2012)
LIRIN ALMANAH 1999-2012
(Vili Rezman, 2012)
KNJIGA, KNJIŽNICA
(več avtorjev, 2013)
OTROŠKA PESEM
(več avtorjev, 2013)
RUŠE (OBČINA - MESTO OB VODI)
(Vili Rezman, 2013)
LIRIN ALMANAH 2015
(uredil Vili Rezman, 2015)
RUŠKI DOMOLJUBI GLA(S)ZERJEV ROD
(več avtorjev, 2015)
RUŠE (MESTA MIRU IN SPOMINA POKOPALIŠČA)
(Vili Rezman - Matjaž Grahornik)
RUŠE (stavbna – sakralna dediščina)
(Vili Rezman)
RUŠE (TALENTI V GLAS(Z)ERJEVEM RODU)
(več avtorjev, 2016)
RUŠE (ALENKA GLAZER - BIO(biblio)
GRAFIJA)
(Vili Rezman, 2016)
MESTA MIRU IN SPOMINA - POKOPALIŠČA
(II)
(več avtorjev, 2016)
LIRIN ALMANAH 2016
(Vili Rezman, 2017)
Dr. ANTON JEHART
(več avtorjev, 2017)
LIRIN ALMANAH 2017
(Vili Rezman, 2018)
TOVARNA DUŠIKA RUŠE (TDR) (100 let)
(Vili Rezman, 2018)
PRELOMNA OBDOBJA
(več avtorjev, 2018)

V PRIPRAVI

Naši duhovniki in njihova dela
Ruše v tretjem tisočletju
Lirin Almanah 2018
Ruše - kultura bivanja
ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO
NAŠO ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!

www.lira-ruse.si

