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Izvleček
Jugoslovanstvo od začetka do nastanka prve jugoslovanske države
Magistrsko delo obsega pregled različnih teorij naroda in nacionalizma ter njihovih glavnih
predstavnikov. Z obravnavo različnih teorij se pokaže kompleksnost pojma narod in pojma
nacionalizem, ki ju ni lahko opredeliti. Različni avtorji različno opredeljujejo oba pojma. Pri
opredelitvi obeh pojmov različne definicije med seboj tekmujejo za vladajoče mesto, katera
izmed vseh definicij bo zmagala in nadvladala ostale ter se s tem uveljavila kot splošna. Nadalje
je obravnavano narodno prebujenje slovenskega naroda, ki se je začelo v 19. stoletju. Magistrsko
delo v središče svojega raziskovanja postavlja idejo jugoslovanstva (združitev južnoslovanskih
narodov v skupno državo) in obsega pregled različnih misli o združevanju južnih Slovanov pred
prvo svetovno vojno. Ideja jugoslovanstva je kasneje vodila v dejansko povezovanje
južnoslovanskih narodov v skupno državo, Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS).
Ta se je nato združila s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina
SHS). Skozi zgodovino se je ta ideja jugoslovanstva še nekajkrat preobrazila, z razpadom
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) pa je politično izzvenela. Tretji del
magistrskega dela sestavlja raziskava, ki ugotavlja, kaj se z idejo jugoslovanstva dogaja danes ter
kakšen odnos imajo ljudje do te ideje. Raziskava cilja na spomine in emocije ljudi ter ugotavlja,
kakšni so njihovi osebni občutki in spomini na nekdanjo skupno državo in idejo jugoslovanstva
nasploh.
Ključne besede: narod, nacionalizem, jugoslovanstvo, Država SHS, Kraljevina SHS

2

Abstract
Yugoslavism from its origin to the creation of the first Yugoslav state
This dissertation encompasses an overview of various theories of a nation and nationalism and
their major representatives. The complexity of the terms nation and nationalism, which are
difficult to define, is shown with a wide array of theories. Various authors use different
analytical approaches for the two terms. There are many possible definitions competing for the
two terms, especially about which definition will eventually prevale and become a general
definition. In addition, the dissertation discusses the national awakening of the Slovene nation,
which started in the 19th century. The central part of the work is taken by the reserach of the idea
of Yugoslavism (the unification of the Yugoslav nations into a common state) and includes an
overview of various ideas about the unification of Southern Slavs before World War I. The idea
of Yugoslavism later led into the actual unification of the Southern Slavic nations into a common
state, The state of Slovenes, Croatians and Serbs (SHS state). Later it joined the Kingdom of
Serbia into the Kingdom of Serbians, Croats and Slovenes. (SHS Kingdom). Throughout history,
this idea of Yugoslavism has been transformed several times, and with the dissolution of the
Socialist federal republic of Yugoslavia (SFRY) it has been politically outcast. The third part of
this dissertation is comprised of a research that tries to delve into the idea of Yugoslavism today
and about the realtionship that people have towards the idea. The research is targeted at the
memories and emotions of people and tries to find out about their emotions and memories of the
former common state and the overall idea of Yugoslavism.
Key words: nation, nationalism, Yugoslavism, SHS state, SHS Kingdom
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1. UVOD
V svojem magistrskem delu bom v začetnem delu obravnavala različne paradigme nacionalizma.
Predstavila bom glavne teoretske pristope v študijah naroda in nacionalizma ter njihove glavne
predstavnike. S tem bi rada podala celosten pogled na obravnavano tematiko in prikazala
različne koncepte teh dveh pojmov. Predstavila bom različne avtorje, ki različno gledajo na
problematiko naroda in nacionalizma. Skozi razumevanje različnih konceptov, bom lahko
prikazala kako kompleksna pojma sta narod in nacionalizem ter da je njihova razlaga odvisna od
zornega kota s katerega ga opazujemo in raziskujemo. Na podlagi predstavitve teh različnih
teorij lahko sklepamo, kako različno je razumevanje naroda in nacionalizma v akademskih in
laičnih krogih. Zaradi različnih poimenovanj so različne tudi koncepcije in programi politikov
danes in v preteklosti, ki so se odražali tudi v jugoslovanski misli pred ustanovitvijo Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevine SHS) in v nadaljnji zgodovini jugoslovanske države.
Nadaljevala bom z opisom historičnega razvoja, ki je pripeljal do vzpostavitve Kraljevine SHS.
Osredotočila se bom na obdobje od začetka narodnega prebujenja Slovencev v 19. stoletju, do
vzpostavitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Države SHS) in njene združitve v Kraljevino
SHS. Zanimale me bodo predvsem ideje, ki so bile prisotne v takratni slovenski politiki in so
pripeljale do nastanka prve skupne jugoslovanske države. Obravnavala bom ideje, ki so se
zavzemale za povezovanje slovenskega naroda z ostalimi južnoslovanskimi narodi. Osredotočila
se bom na različne programe, ideje in misli posameznih politikov in intelektualcev ter političnih
in drugih skupin, glede jugoslovanstva na današnjem slovenskem ozemlju, ki so se pojavljale od
začetka 19. stoletja in vse do realizacije teh idej v 20. stoletju z nastankom Države SHS.
Pregledala bom burne razprave v času kratkotrajne Države SHS, ki so se pojavile glede
združevanja s Kraljevino Srbijo v skupno državo južnih Slovanov. Po temeljiti obravnavi
jugoslovanstva pred vzpostavitvijo Kraljevine SHS bom naredila kratek pregled ideje
jugoslovanstva po koncu prve svetovne vojne. Obdobje do razpada Socialistične federativne
Republike Jugoslavije (SFRJ) in s tem vzpostavitev Republike Slovenije, bom obravnavala zgolj
orientacijsko, da bom lahko celotno nalogo povezala z anketo v tretjem delu magistrskega dela.
Tretji, in s tem zadnji del magistrskega dela, bo empirični del. Izvedla bom raziskavo z
naslovom: Jugoslovanstvo danes. Cilji empiričnega dela so spoznati kaj se z idejo jugoslovanstva
8

dogaja danes, kako živa je, kdo jo vidi bolj pozitivno (mladi, ki nimajo izkušnje s skupno državo
ali starejši, ki to izkušnjo imajo), ali anketiranci vidijo ponovno možnost povezovanja v skupno
jugoslovansko državo, ali to idejo vidijo kot pozitivno ali negativno, kateri elementi za njih sploh
označujejo jugoslovanstvo ter ali so anketiranci bolj za povezovanje Republike Slovenije z
jugoslovanskimi državami, ali z ostalimi evropskimi državami (ali pa niso za nikakršno
povezovanje). Poskušala bom anketirati čim več ljudi iz različnih starostnih obdobij, saj imajo
med seboj različna izkustva povezovanja Slovenije z drugimi državami (z jugoslovanskimi ali z
evropskimi).

1.1.

Metodologija

Pisanje mojega magistrskega dela je obsegalo več različnih faz. Prva faza je bila izbira
raziskovalnega problema. Raziskovalni problem sem izbrala pred svojo izmenjavo v hrvaškem
mestu Zadru, saj sem tudi tam zbirala literaturo in prebirala članke, ki so mi pomagali razširiti
pogled na raziskovano tematiko (predvsem glede hrvaške zgodovine, hrvaške jugoslovanske
misli in hrvaških političnih strank v 19. in začetku 20. stoletja). Za tem je sledil pregled
literature, ki sem jo zbirala v Sloveniji in v Zadru. S tem sem lahko raziskovani problem omejila.
Naslednja faza je bilo pisanje samega magistrskega dela. V to fazo je vključena tudi raziskava v
zadnjem delu magistrskega dela, ki preverja, kaj se z idejo jugoslovanstva dogaja danes.
Pri izdelavi magistrske naloge bom uporabila različne sekundarne vire, ki se nanašajo na temo
naroda in nacionalizma, narodnega prebujenja Slovencev, idej in programov jugoslovanstva,
Države SHS, Kraljevine SHS ter kasnejših južnoslovanskih državnih tvorb. Pri opisovanju in
obravnavi raziskovalnega problema bom uporabila deskriptivno metodo, s katero bom opisovala
obravnavano tematiko, ter zgodovinsko metodo pri opisovanju preteklosti na nivoju opisovanja
in vzorčnega razlaganja. Uporabila bom tudi primerjalne metode ob primerjanju različnih
teoretskih pristopov v študijah naroda in nacionalizma. Primerjalno metodo bom uporabila tudi v
zgodovinskem delu, ko bom med seboj primerjala različne politične programe za rešitev
vprašanja južnih Slovanov pred in med prvo svetovno vojno. Ta metoda mi bo omogočila
poglobljeno teoretično analizo in celovito pojasnitev obravnavane tematike. V okviru
analitičnega pristopa bom uporabila induktivno metodo, kot način logičnega sklepanja in
splošnih sodb. Cilj teoretičnega dela je pregledati relevantno literaturo, ki se nanaša na temo
mojega magistrskega dela.
9

V zadnjem, empiričnem delu bom izpeljala raziskavo. Oblikovala bom anketni vprašalnik z
naslovom »Jugoslovanstvo danes«, ki bo preverjal vnaprej postavljene hipoteze. Te hipoteze so:
1. Anketiranci se narodnostno opredeljujejo kot Slovenci.
2. Starejši anketiranci idejo jugoslovanstva vidijo bolj pozitivno kot mlajši anketiranci.
3. Anketiranci ne vidijo možnosti ponovne združitve južnoslovanskih narodov v eno
državo.
4. Mladi se bolj nagibanju k povezovanju z ostalimi evropskimi državami kot pa z
jugoslovanskimi.
Ko bom z anketo pridobila zbrane podatke, bom te podatke empirično obdelala in jih predstavila
v tretjem delu magistrskega dela. Na podlagi obdelanih podatkov bom postavljene hipoteze
zavrnila ali potrdila.
Celotno magistrsko delo bo temeljilo na naslednjih načelih: načelu objektivnosti, načelu
preverljivosti, načelu natančnosti, načelu splošnosti, načelu veljavnosti in načelu zanesljivosti.
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2. TEORIJE NARODA IN NACIONALIZMA
Nacionalizem je zelo pomemben za obravnavo, saj zaradi njega po svetu nastajajo ogromni
konflikti in spori. Te konflikte lahko vidimo povsod po svetu: v Afriki, ki je razdeljena z ravnimi
črtami preko različnih narodov; v Aziji, kjer se narodi bojujejo za svoja zgodovinska ozemlja; v
Evropi, ki je bila prizorišče dveh velikih svetovnih vojn, hkrati pa tudi eno zadnjih vojnih bojišč,
prizorišče strašnih nacionalnih vojn ob razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije
(SFRJ). Nacionalna vrenja obstajajo tudi v Južni in Severni Ameriki (predvsem v Kanadi).
Lahko bi rekli, da teh nacionalnih vrenj ne opazimo v Avstraliji, vzroke za to pa bi lahko iskali v
njenih geografskih značilnostih (otok, ki je odrezan od ostalega sveta), vendar pa v njej potekajo
notranji boji med domorodci in večinskim prebivalstvom. S to trditvijo, da je nacionalizem
pomemben za obravnavo, se strinjajo vsi teoretiki nacionalizma. Pravijo, da nacionalizem ni le
fenomen, vendar je tudi problem.
Pojma kot sta narod in nacionalizem sta kompleksna pojma, ki ju ni lahko opredeliti. Različni
avtorji različno opredeljujejo oba pojma. Pri opredelitvi obeh pojmov ne gre za enoznačne
opredelitve, vendar za vrsto teh opredelitev, ki med seboj tekmujejo za vladajoče mesto, ter
katera izmed vseh definicij bo zmagala in nadvladala ostale. S svojim magistrskim delom bom
poskušala prikazati, kako te definicije bijejo bitke med seboj. Problem pri znanstveni razlagi
naroda je v tem, da znanstveniki, ki raziskujejo to področje ne morejo priti do konsenza, kaj je
nacionalizem, kaj je narod in kdaj je nastal. Različni teoretiki različno vidijo pojme: narod,
nacionalizem, nacija, nacionalna država, etnična skupnost, itd. Posledica tega so različne teorije
naroda in nacionalizma. Na začetku svojega magistrskega dela bom predstavila teorije različnih
avtorjev, ki se ukvarjajo s problematiko naroda in nacionalizma.
Pričela bi s prikazom definicije, kot je zapisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ):
Nacionalizem: »prepričanje o večvrednosti lastnega naroda in prizadevanje za uveljavitev
njegovih koristi ne glede na pravice drugih narodov« in tudi »meščanska ideologija in politika,
ki poudarja narod kot celoto in zagovarja njegove interese.«
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Narod: »skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno,
gospodarsko povezani in imajo skupno zavest« ter »skupnost ljudi, ki jih druži skupen izvor,
skupna preteklost, podoben jezik, običaji; ljudstvo.«
Nacija: »skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno,
gospodarsko povezani in imajo skupno zavest; narod.«
Pri tem lahko vidimo, da SSKJ ne razlikuje med besedama nacija in narod, nacionalizem pa
obravnava kot ideologijo, ki lahko sproža različne akcije, ki naj bi narodu zagotavljale korist in
so lahko tudi nasilne. Nacionalizem obravnava kot ideologijo in politiko, katere glavna naloga je
nekemu narodu zagotoviti in zagotavljati njegove različne interese in pravice ter se pri tem ne
ozira na druge narode in njihove pravice in interese.
V strokovnih delih, napisanih v slovenščini, avtorji sicer razlikujejo med pojmoma nacija in
narod, medtem ko v svetovnih jezikih to razmerje ni tako lahko razvidno (velikokrat se pri
angleških tekstih to ugotavlja iz konteksta).1
Gorazd Kovačič v spremni besedi h knjigi Anthony D. Smitha: Nacionalizem: Teorija,
ideologija, zgodovina (2005) predstavi probleme, ki se nanašajo na te pojme. Pravi, da je raba
besed na to temo v živem jeziku nedosledna in protislovna. V slovenščini se beseda narod
uporablja v zvezi z odnosi med državami (npr. mednarodni odnosi), besedo nacija pa v zvezi z
odnosi med narodi oziroma narodnostmi znotraj države (npr. mednacionalni spori). Pravi, da
narodnjaštvo imenujemo nacionalizem in da tudi sam besedne zveze nacionalna država ne
razume najbolje. Predlaga, da narod opredelimo kot skupnost v polju kulture in identitete, nacijo
pa skupnost v polju politike, ki je zgrajena okrog moderne pravne države in državljanstva.
Kriterij za vključitev v narodno skupnost izhaja iz dejanskega ali izmišljenega skupnega porekla,
usode in preteklosti, gre za prepoznavanje skupne kulture, pri čemer so drugi in drugačni od
pripadnikov kulture iz nje izključeni. Pri naciji je kriterij vključevanja formalen, ne gre za

1

Rizman, Rudi. »Teoretske strategije v študijah etnonacionalizma.« V: Študije o etnonacionalizmu, ur. Rudi
Rizman, 15. Ljubljana: Knjižnica revolucionarne teorije, 1991.
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identificiranje s skupno mitologijo, temveč pripadnost temelji na državljanskih pravicah. 2
Damjan Mandelc prav tako piše o terminološki nejasnosti obeh pojmov, tako iz etničnega kot
političnega vidika. Pravi, da narodnost ni dokazljiva, medtem ko je državljanstvo pravno
utemeljeno in dokazljivo. Mandelc pravi, da je problem tudi pri nacionalizmu, ko ga
opredeljujemo glede na državo, in ko ga opredeljujemo glede na zahteve narodov, ki nimajo
svoje države. 3
V vsem tem lahko vidimo, da je razumevanje teh treh pojmov kompleksno, vendar pa bom skozi
različna teoretska izhodišča poskušala te pojme osvetliti. Sama bom besedo narod uporabljala
predvsem kot pojem etnične skupine, besedo nacija pa v kontekstu naroda, ki ima svojo lastno
državo. Pri slovenskih prevodih avtorjev, bom uporabljala termine kot jih uporabljajo prevajalci,
pri angleških besedilih pa bom poskušala uporabiti pravilen pojem glede na kontekst. 4
Najprej bom predstavila nosilne paradigme v študijah nacionalizma. Damjan Mandelc navaja
naslednje:
1. Modernizem
Največ teoretikov nacionalizma zavzema modernistični pristop. Tisto, kar povezuje te teoretike
je navezava na moderno dobo. Vsi različni modernistični pristopi zatrjujejo, da nacionalizem
vznikne kot proces ob prehodu iz tradicionalnih družb v moderne družbe. Nekateri od njih se
ukvarjajo predvsem s širjenjem industrializma, drugi pa s socio-ekonomskimi, političnimi in
kulturnimi razmerami, katere smatrajo kot vzrok za razvoj in vzpon nacionalizma. Za moderniste
je nacionalizem novost in ne neka posodobljena verzija nečesa starega. Zagovarjajo stališče, da
pred nacionalizmom ni bilo ničesar, kar bi mu bilo podobno. Gre za nov pojav, ki je nastal v
novih, drugačnih okoliščinah. Nacionalizem je proizvod modernosti in moderne dobe. Moderni
so tudi: narod, nacionalna država in nacionalna identiteta. Modernizacija (prehod iz tradicionalne
v moderno družbo), poteka v več ločenih procesih in na več ločenih področjih. Za teorijo
nacionalizma je najpomembnejša modernizacija ekonomskih pozicij in vezi v svetu.
Modernizacijo na ekonomski ravni zaznamuje stopnjevanje trgovskih vezi, tehnološki razvoj in
2
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misli. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980, 442.
3

13

posledično proces industrializacije. Vse to je povezano z vzponom nacionalne države,
centralizirano in birokratsko politiko, kar pa je povezano z vzponom nacionalizma. 5
Modernistične teorije se še naprej delijo (zaradi različnih teoretskih izhodišč, različnih pogledov
na glavne razmere, ki so spodbudile nastanek narodov, nacionalnih držav in nacionalizma) na:
a) Teorije družbene komunikacije (Karl W. Deutsch, Stein Rokkan);
Gre za interdisciplinarni pristop, ki ga sestavljajo retorika, novinarstvo, sociologija, psihologija
in druge znanosti. Njen prispevek k študijam nacionalizma je skromen. Pionir te teorije je Karl
W. Deutsch. Njegovim idejam je v precejšni meri sledil tudi Stein Rokkan.6
b) Ekonomistične teorije (naprej se delijo na: marksistične teorije – Karl Marx in Friedrich
Engels ter Vladimir Lenin in Josip Visarijonovič Stalin; teorijo notranjega kolonializma –
Michael Hechter; klasične teorije, teorije neenakega razvoja – Tom Nairn, teorijo
svetovnega sistema – Immanuel Wallerstein, in poseben Hrochov prispevek);
Izhodišče razmišljanj pri ekonomskih koncepcijah naroda je ta, da je nacionalna zavest v svojem
izhodišču napačna. To pomeni, da naj bi bile nacionalne ideje in emocije le krinka, nad katerimi
so vedno le ekonomski interesi. Gre za zanikanje specifičnega faktorja nacionalnega dejstva.
Ekonomistične teorije zatrjujejo, da naj bi šlo pri nacionalizmu za napačno zavest, ki prikriva
razredne interese ter za mistifikacijo vladajočih razredov, s katero naj bi preprečili razvoj
razredne zavesti. 7 Marksistične teorije razumejo nacionalizem kot moderen fenomen in
izpostavljajo povezavo med razvojem kapitalizma in vznikom nacionalizma. Za Marxa in
Engelsa je bil narod le nekakšna tranzitna institucija, ki jo je ustvarila buržoazija. Šele za Lenina
in Stalina je to vprašanje postalo bolj pomembno. 8
c) Neo-marksistične teorije (Ernest Gellner);9
d) Politično-ideološke teorije modernizacije (John Breuilly, Anthony Giddens);10
5
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e) Posebna gledišča Erica Hobsbawma in Benedicta Andersona. 11
2. Evolucionistične teorije (Walker Connor, Josep Llobera, Thomas Hylland Eriksen)
Iz imena evolucionističnih teorij lahko sklepamo, kakšno je njihovo razmišljanje o narodu in
nacionalizmu. Vsi avtorji, ki jih uvrščamo v to paradigmo se sklicujejo na dejstvo, da so
korenine narodov in nacionalnih identitet ter tudi neki zametki nacionalizma, zasidrani že v
srednjem veku, če ne že prej. Narod naj bi se pojavil pred moderno dobo, na podlagi dolgega
procesa evolucije.12
3. Sociobiološka teorija - primordializem (Pierre van den Berghe)
Primordialisti zagovarjajo prepričanje, da narodi obstajajo v naravnem redu, torej da obstajajo
pred vsemi stvarmi, da so izvor vsega, ter da obstajajo od samega začetka človeštva. 13 Gre za
sociobiološko teorijo, katere glavni predstavnik je Pierre van den Berghe. Pri tej teoriji gre za
razumevanje družbene skupnosti (etnije, naroda) na podlagi dedno določenih vezi, kot so krvna
zveza, fenotipske značilnosti, religija, jezik, idr.14 Glavna debata v teorijah nacionalizma je
vzniknila prav med primordialisti in modernisti.15
4. Etno-simbolizem
To je zadnja od glavnih paradigem nacionalizma. Za etno-simbolizem so značilne tri glavne
tematike:
-

odmik od ekskluzivističnega elitizma modernističnih pristopov, pri čemer gre za odmik
od analiz, ki so usmerjene k elitam. Etno-simboliste zanimajo razmerja med nižjimi in
višjimi sloji;

-

tako imenovani »la longue duree«, ki obsega analizo daljšega časovnega obdobja, analizo
več generacij in stoletij. S tem se analiza nastanka narodov in nacionalizma uvršča tudi v
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okvir predhodnih kolektivnih kulturnih identitet in etnij (to razmerje med narodom in
etnijami pa je kompleksno);
-

zgodovinska in sociološka analiza kolektivnih strasti in pripadnosti.

Pri etno-simbolističnem pristopu je v središču raziskovanje etničnih vezi in kulturnega spomina,
obenem pa obravnava tudi razmerje med višjimi in nižjimi sloji (pri modernizmu gre le za
preučevanje višjega sloja, elite). Preučevanje daljšega časovnega obdobja omogoča razumevanje
kompleksnih razmerij med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ter ugotavljanje kakšno je
mesto etnij in narodov v zgodovini. Etno-simbolizem nacionalne identitete poveže s predhodnimi
etničnimi povezavami in prikaže vpliv subjektivnih razsežnosti skupnih simbolov, mitov in
spominov. Prav tako pa skuša pojasniti, zakaj imajo narodi v modernem času takšno moč nad
tako velikim številom ljudi. Glavni predstavnik etno-simbolizma je Anthony D. Smith.16
V nadaljevanju bom predstavila poglede in teoretska izhodišča najbolj vplivnih mislecev na
področju raziskovanja naroda in nacionalizma. To bodo predstavniki vseh različnih pristopov na
tem področju.

2.1.

Modernistične teorije

2.1.1. Karl Wolfgang Deutsch
Karl W. Deutsch je predstavnik modernistične teorije, bolj natančno teorije družbene
komunikacije. Zanima ga, kako so nastajali narodi in države v preteklosti in danes, kako so
države preživele skozi zgodovino, česa vse so zmožne, česa ne, ter kakšna je njihova moč. Želi si
celosten pristop k raziskavam naroda in nacionalizma. Raziskuje tako teoretičen kot praktičen
vidik tega problema. Sam obravnava nacionalizem na primerih držav in hkrati prepleta
ekonomske, socialne in druge vzroke vzpostavitve naroda. 17
Zanj je nacionalizem ena najmočnejših sil na svetu. Pravi, da ga je mogoče razumeti le v
kontekstu politične izkušnje Evrope in drugih kontinentov. Zavzema se za vsestranski pogled na
vprašanje nacionalizma. Pravi, da se razvoj nacionalizma začne v zahodni Evropi in se nato
razširi drugam. Njegov rezultat pa je vedno isti: uspešna politična povezanost, s katero se
16
17
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vzpostavijo države. V vsaki od teh držav živijo ljudje, ki govorijo isti jezik, in s tem oblikujejo
skupnost določene države (narod). Ljudje se med seboj ne poznajo, vendar so kot državljani neke
države povezani. Vzpostavi se komunikacija med neznanci, ki jih povezuje vera v skupno
državo. Ljudi povezuje tudi to, da druge vidijo kot nezanesljive in nevarne, označujejo jih kot
tujce, katerih se bojijo. S tem se vzpostavi razlika med njimi in drugimi. Nacionalizem zapolni
emocionalno potrebo v vsakem posamezniku. Vsak pripadnik naroda se začne naslanjati na
državo in v njej vidi uteho. 18
Deutsch torej pravi, da nacionalizem oblikuje države, v vsaki državi pa biva nek narod. Z besedo
narod označuje skupino ljudi, ki jih združuje skupna vera v prednike, skupno ločevanje od
sosedov (razločitev mi proti drugim) in skupni jezik (pripadniki naroda med seboj bolj
komunicirajo, kot pa z ljudmi zunaj naroda). Narod in država sta tesno povezana.19
2.1.2. Michael Hechter
Modernist Michael Hechter zastopa teorijo notranjega kolonializma. Glavni koncept njegove
teorije je ideja delitve dela na kulturni podlagi, delitev na center in periferijo, kjer je center v
dominantni poziciji proti periferiji. Obe strani se začneta z industrializacijo še bolj razlikovati,
saj center napreduje hitreje kot periferija, s tem pa se ustvarjajo še večje in očitnejše razlike med
njima. Nacionalizem zato vznikne kot odgovor na izkoriščanje in vsiljeno odvisnost. Gre za
neposreden odgovor na ekonomsko odvisnost perifernih delov (v slovenskem primeru to ne
velja, saj je bila Socialistična republika Slovenija najrazvitejši del SFRJ).20
Michael Hechter govori o težavah pri definiranja pojma narod in nacionalizem. Nacionalizem
opredeli kot: »kolektivno akcijo, katere namen je, da se meje naroda skladajo z mejami v svoji
enoti upravljanja.«21 Pravi, da je zelo močna sila v modernem svetu, ki lahko vodi v hude
izbruhe nasilja. Z enoto upravljanja misli: »teritorialna enota, ki je odgovorna za zagotavljanje
večine socialnih storitev in drugega skupnega dobrega – vključno z zaščito pred zaplembo,
pravičnostjo in blaginjo – svojim članom.«22 Enoto upravljanja bi lahko razumeli tudi kot
državo. Na podlagi tega bi lahko nacionalizem videli kot akcijo, ki ima namen vzpostaviti
18
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državo, katere meje se skladajo z mejami naroda. Za narod pravi, da je to velika solidarnostna
skupina. Pravi, da je za opredelitev naroda pomemben kriterij teritorija. Prisotnost realne ali
domnevne domovine je pomembna značilnost naroda (ki ga ločuje od etnične skupine), pa tudi
zgodovina in kultura tega naroda, s katerim se ljudje nato identificirajo. Iz nekega naroda (torej
solidarnostne skupine) se nato zaradi nacionalizma ustvari država oziroma enota upravljanja, ki
skrbi za blaginjo tega naroda.23
Hechter opredeli tudi več različnih tipov nacionalizma, vendar za to tipologijo sam pravi, da ni
preveč izčrpna. Piše o naslednjih tipih nacionalizma:
-

državotvorni nacionalizem: teži k temu, da se različni teritoriji povežejo v državo. S tem
dobijo vladajoči sloji prevlado nad heterogeno populacijo države. Ozemlje hočejo
zaščititi z mejami pred potencialnimi ali namišljenimi rivali. Lahko gre za združitev
kulturno različnih teritorijev (primer: Osmansko carstvo);

-

periferni nacionalizem: gre za nacionalizem, ko se nek teritorij znotraj države, ne želi
vključiti ali vključevati v to državo, oziroma želi v njej doseči vzpostavitev svoje vlade
(primer: Quebec);

-

iredentističen nacionalizem: razširitev že obstoječe države na teritorij, kjer naj bi živeli
pripadniki njihovega naroda (primer: Nemčija in Sudeti);

-

združitveni nacionalizem: združitev politično različnih, a kulturno podobnih ozemelj, vse
druge kulture pa so izključene (primer: Italija in Nemčija v 19. stoletju);

-

patriotizem: pri njemu ne gre za širitev nacionalizma, vendar gre za to, da se meje naroda
in upravljalne enote že pokrivata. Zanj pravi, da po tej definiciji komaj obstaja. 24

2.1.3. Miroslav Hroch
Poseben marksističen prispevek k proučevanju naroda in nacionalizma je dodal Miroslav Hroch,
ki kljub temu, da razmišlja o kulturni komponenti, predlaga razredno analizo izvora modernih
narodov. V svojem delu s primerjalno analizo analizira družbene in teritorialne značilnosti
zgodnjih nacionalističnih gibanj. Hroch se je ukvarjal predvsem z nacionalnimi gibanji
Norvežanov, Čehov, Fincev, Estoncev, Latvijcev, Slovakov, Flamcev in Dancev, ki jih je
podrobno preučil.
23
24
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Miroslav Hroch v svojem delu, »Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi:
Komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija«, ki je prvič
izšla v nemškem jeziku leta 1968, bralce najprej seznani s svojo interpretacijo pojma narod.
Hroch zavrača subjektivno razumevanje naroda, kot proizvod nacionalne zavesti, nacionalizma,
nacionalne volje in duhovne moči. Pravi, da je moderen narod temeljna resničnost, nacionalizem
pa fenomen, ki je izšel iz njega. Narod opredeljuje kot veliko društveno skupino, pri kateri gre za
preplet več vrst odnosov (gospodarskih, teritorialnih, političnih, verskih, kulturnih, jezičnih, idr.).
Moči teh odnosov pri posameznih narodih se med seboj razlikujejo. Pri enih pridejo v ospredje
eni odnosi, pri drugih spet drugi. Te odnosi običajno ne morajo biti uničeni z eno potezo, ampak
vedno predstavljajo čvrsto celoto. Te odnosi so zelo močni in relativno trajni in naravni. 25
Miroslav Hroch navaja dva temeljna modela razvijanja moderne nacije (v političnem smislu):
-

vladajoče »velike« nacije (kot so Francija, Španija, Nemčija);

-

»male« nacije, ki jim je vladala tuja nacija (Slovenija pod Avstro-Ogrsko monarhijo).

Hrocha predvsem zanimajo male nacije, ki jih definira kot etnične skupine, ki so potlačene s
strani vladajočih elit tujih nacij. Male nacije so se nacionalno razvile, ko so se narodnostno
prerodile in začele osvobajati izpod jarma vladajoče nacije (Poljska in Madžarska sta posebna
primera, ki sta bili v začetni fazi kapitalizma, ki ga označuje za obdobje začetka nacionalizma,
vladajoči naciji, a sta nato pristali v podrejenem položaju in ju zato ne uvršča v nobenega od
modelov). Seveda pa so se tudi te male nacije med seboj razlikovale. Razlikuje jih glede na to,
ali so imele kontinuiteto svoje političnosti že v srednjem veku ali ne, ter kakšen je bil njihov
odnos do vladajoče elite (kolikšna je bila stopnja potlačenosti). Oblikovanje moderne nacije ima
za proces, kjer ob vzpostavitvi objektivnih odnosov med ljudmi, raste tudi nacionalna identiteta.
Pri velikih nacijah je šlo za samo-prepoznavanje in sprejemanje ene nacionalne opcije (ta proces
je potekal skupaj z borbo proti ancien regime-u – stari red, ki je veljal do tedaj), medtem ko je pri
malih nacijah šlo prav tako za paralelen proces z borbo proti staremu redu, vendar so male nacije
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takrat prihajale tudi v spor z vladajočimi nacijami, katerim so se upirale. S tem so bile bitko na
dveh bojiščih. 26
Hroch je opredelil tri glavne kulturne stopnje v razvoju modernih nacionalističnih gibanj:
a) Faza A: Evropa v 19. stoletju. Šlo je predvsem za kulturna, literarna, jezikovna in
folklorna gibanja, obdobje znanstvenega zanimanja.
b) Faza B: Gre za fazo, kjer so pionirji in aktivisti nacionalne ideje še na začetku
politične propagande v prid tej ideji;
c) Faza C: Nastopi, ko nacionalistični programi dobijo podporo množic. Gre za vzpon
masovnih nacionalnih gibanj.
Prehod iz Faze B v Fazo C označuje za ključen trenutek v kronologiji nacionalnih gibanj.27
2.1.4. Ernest Gellner
Ernest Gellner je modernist, ki zagovarja neo-marksističen pogled na vprašanje naroda in
nacionalizma. Je eden glavnih teoretikov nacionalizma. Njegov učenec je bil Anthony D. Smith,
ki je kasneje razvil svojo paradigmo nacionalizma, ki temelji na kritiki oziroma dopolnitvi
modernističnega pristopa.
Ernest Gellner kot zagovornik modernistične misli, zagovarja idejo, da sta narod in nacionalizem
nastala v moderni dobi ter da je njihova etnična preteklost nepomembna za njihovo sedanjost. Ta
njihova zgodovina se je oblikovala šele v modernosti kot naknadno premišljevanje o preteklosti.
S tem ugotovi, da imajo nekateri narodi svojo kulturno zgodovino, drugi spet ne, a pravi, da je to
le nepomembna okoliščina. 28 Gellner trdi, da narodi in nacionalna čustva niso vseprisotna in
univerzalna, medtem ko kulture in socialne organizacije so. Gellner narod definira na dva načina:
kulturno in prostovoljno. Kulturno pomeni, da pripadniki naroda delijo isto kulturo (sistem idej
in znakov ter načini obnašanja in komuniciranja), prostovoljno pa, da se člani naroda prepoznajo
kot njegovi člani. Pri nacijah gre za centralizirano državo (katero vodijo pripadniki iste kulture in
ne tujci), ki pa prav tako ni prisotna povsod.29 Gellner o nacionalizmu zapiše: »nacionalizem je
26
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predvsem politično načelo, ki določa, da morata biti politična in nacionalna enota skladni, se
ujemati.«30 Nacionalizem kot doktrina je lahko podprt z dobrimi argumenti, kot so želja
ohranjanja kulturne in politične raznolikosti, pa tudi kot trud za zmanjšanje notranje napetosti
med državami, vendar temu velikokrat ni tako. Velikokrat želi nacionalni sentiment doseči, da je
neka nacija izjemna, boljša od druge. Naš planet je poln potencialnih nacij in poln možnosti za
ustvarjanje samostojnih političnih enot. Vendar pa gre za večje število narodov, kot pa za možnih
političnih enot/nacij, kar pomeni, da vsi narodi niso zadovoljni in ne uresničujejo svojih želja po
samostojnosti. Velikokrat so različni narodi razdeljeni med različne teritorije ali pa živijo z
drugimi v posebnih, kompleksnih vzorcih. Iz tega bi lahko izpeljali, da lahko neka politična
enota postane etnično homogena le, če ubije, izključi ali asimilira vse druge narode.31 Gellner
nacionalizem veže na državo in narod. Država, naj bi bila agencija znotraj družbe, ki poseduje
monopol nad legitimnim nasiljem. To nasilje ni v domeni posameznika, vendar ima posest nad
njo politična avtoriteta, ki lahko izvaja sankcije in z njimi vzdržuje red. Ta politična avtoriteta je
država. Država obstaja tam, kjer so se specializirane agencije za red, kot so policija in sodišče,
ločile od ostalega socialnega življenja. One so država. Država s pomočjo teh institucij kultivira
njegove pripadnike. Gellner pravi, da nacionalizem obstaja le v stoletju, kjer obstajajo države.
Ljudje to (nacionalno) državo jemljemo kot samoumevno. Pravi, da moramo razumeti, da niti
država, niti narod, nista univerzalno potrebni. Niti država, niti narod ne obstajata vedno in v vseh
okoliščinah. Nacionalizem pokaže, da sta obe pomembni ena za drugo, torej da ena brez druge ne
obstajata, ampak pred tem, sta se obe sploh morali pojaviti, da sta lahko postali namenjena ena
drugi.32
2.1.5. John Breuilly
Politično-ideološki modernist John Breuilly v svoji knjigi Nationalism and the State (1993),
nacionalizem obravnava politično, in ne s čustvenega zornega kota (kakšna čustva vzbudi
nacionalizem v posamezniku). V fokusu njegovega raziskovanja je moderna država in moč
upravljanja moderne države. Narode in nacionalne sentimente uvršča v srednji vek, za
nacionalizem pa pravi, da je produkt moderne dobe. Pravi, da moramo nacionalizem razumeti
kot obliko politike, in da je ta oblika politike smiselna le glede na določen politični kontekst in
30
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cilje nacionalizma. Sodobna država, ki oblikuje nacionalistično politiko, tej politiki zagotavlja
glavni cilj, ki je upravljanje države. Glavna naloga je povezati nacionalizem s ciljem
pridobivanja in uporabe državne moči. Nacionalizem, kot oblika politike, je posledica države,
njegovi cilji pa so izvajanje državne oblasti. 33
Breuilly pravi, da se izraz nacionalizem uporablja za sklicevanje na politična gibanja, ki iščejo
ali izvajajo državno oblast in upravičujejo takšno ravnanje z nacionalnimi argumenti. Tri
predpostavke, ki zagovarjajo te nacionalistične argumente so:
-

obstajajo narodi z jasnim in svojevrstnim značajem;

-

interesi naroda so nad vsemi drugimi interesi;

-

narod mora biti kar se da samostojen ali si vsaj mora želeti politično suverenost. 34

Njegov fokus pri raziskovanju nacionalizma je država. Pravi, da je ideologija nacionalizma
odgovor na moderno dobo, narod in nacionalni sentimenti pa da so obstajali že v srednjeveški
Evropi. Breuilly trdi, da ne razvija teorije, ki jo nato prenaša na primere, vendar iz primerov
izpelje svoje poglede na narod in nacionalizem. 35
2.1.6. Anthony Giddens
Anthony Giddens razlikuje med izrazi nacionalna država, narod in nacionalizem. Nacionalizem
opredeli kot posebno značilnost modernih držav (trdi, da se je nacionalizem začel širiti v 18.
stoletju). Pravi, da brez nastanka narodov ne mora biti nobenega nacionalizma. Nacionalizem
opredeljuje kot: »pojav, ki je predvsem psihološki – pripadnost posameznikov nizu simbolov in
prepričanj s poudarjenimi skupnostnimi vezmi med člani političnega reda.«36 Za narod pravi, da
je: »skupnost znotraj jasno razmejenega ozemlja, ki je podrejena enotni administraciji, vzajemno
nadzorovani tako s strani notranjega državnega aparata kot s strani drugih držav.«37
Narod primerja s prej obstoječimi oblikami skupinske identitete, da ga lahko datira v moderno
dobo. Člani neke skupnosti se opredeljujejo glede na druge, »outsiderje,« ki so nečlani skupnosti.
Članom se prizna človeškost, medtem ko imajo nečlane za barbare oziroma jih razčlovečijo.
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Glavni vir skupinske identitete so predstave o neki skupni izvorni skupini. Te ideje so bile hkrati
tudi glavni vir izključevanja drugih. Sredstva, ki vzpostavljajo skupinsko identiteto so miti. Zanj
jezik ni sredstvo identificiranja in izključevanja. Sosednje skupine pogosto govorijo isti ali
podoben jezik (njegovo različico), pa jih s tem ne moremo uvrščati v isti narod.38
Narod zanj obstaja le, če ima država nad področjem svoje suverenosti enotno administrativno
oblast. Pri tem je pomembna tudi meja med sosednjimi državami. S tem se vzpostavlja
nacionalna država, ki je s svojimi mejami nosilka oblasti. Nacionalna država je upravljavka s
sredstvi nasilja, ki sploh omogočajo vzpostavitev administracije in državne oblasti. Za
nacionalno državo pravi, da »obstaja v kompleksu drugih nacionalnih držav, je niz
institucionalnih oblik vladanja, s katerimi vzdržuje administrativni monopol nad ozemljem z
določenimi ločnicami (mejami), njeno vladanje je določeno z zakonom in neposrednim nadzorom
nad sredstvi notranjega in zunanjega nasilja.« 39
2.1.7. Eric John Hobsbawm
Eric John Hobsbawm v svojem delu, katerega prevod v slovenščino smo dobili leta 2007: Nacije
in nacionalizem po letu 1780: program, mit in resničnost (izvirnik: Nations and Nationalism
since 1780. Programme, Myth, Reality iz leta 1990), obravnava tematiko naroda in
nacionalizma. V svoji knjigi poda veliko zgodovinskih primerov, s katerimi je podana
problematika prikazana izredno nazorno in z ogromno primeri. Hobsbawma bi lahko imeli za
modernista, vendar je njegov prispevek v polju teorij naroda in nacionalizma poseben. V veliko
pogledih se Hobsbawm strinja z Ernestom Gellnerjem, ki je eden od najpomembnejših
predstavnikov modernističnega pogleda, vendar ne v vseh. Hobsbawmu se zdi, da je Gellner na
tematiko nacionalizma gledal preveč elitistično in ni upošteval želja, potreb in interesov malih
ljudi. Hobsbawm pravi, da na podlagi elite ne smemo sklepati o mnenju množic. 40
Hobsbawm nacije ne jemlje kot nespremenljivo družbeno entiteto. Družbena entiteta je le v
povezavi z nacionalno državo. Meni, da nacija sodi zgolj v posebno, zgodovinsko nedavno
obdobje. Pravi, da držav in nacionalizmov ne ustvarjajo nacije, temveč ravno obratno. Pravi, da
je nacionalizem obstajal pred nacijami in je le-ta ustvari nacije. Nacije je potrebno analizirati v
38
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okviru političnih, administrativnih, tehničnih, ekonomskih in drugih razmer. Zanj nacije
predstavljajo pojav, ki je konstruiran od zgoraj (s strani elit – vlade in aktivistov nacionalističnih
gibanj), a da lahko nacije razumemo le, če jih analiziramo tudi od spodaj (v okviru upov, potreb,
želja in interesov navadnih ljudi, ki so predmeti vladnih in nacionalističnih akcij in propagande).
Nacionalizmi naj bi po njegovem mnenju nastali v obdobju hitrih sprememb v družbenih
odnosih. Stare tradicije se niso znale odzvati na nove izzive, zato je na njihovo pot stopil
nacionalizem in jih poskušal uspešno reševati. S tem se je začel njegov vzpon, pa tudi vzpon
nacionalne države, s katero pa so nastali novi simboli in nova pravila obnašanja. Takrat se je
začela vzpostavljati tudi zgodovina narodov, to je kontinuiteta med zgodovino in sedanjostjo. Leta zgodovina narodov, pa se je nemalokrat posluževala tudi prevar, ponaredkov in izmišljotin, da
bi v ljudeh vzbudila nacionalno čustvo.41
Hobsbawm izraz nacionalizem uporablja kot ga je opredelil Gellner, da je: »predvsem načelo, po
katerem se morata politična in nacionalna enota ujemati.«42 Hobsbawm razume nacionalizem
kot moderno politično gibanje, ki ima za cilj oblikovanje ozemeljskih držav. To se je po
njegovem mnenju začelo po letu 1830, ko so se začeli oblikovati veliki narodi (naraslo je število
prebivalcev), ki so bili sposobni ekonomsko in kulturno preživeti le, če so bili dovolj veliki. Prvo
obdobje nacionalizma v Evropi je bilo med leti 1830 in 1870 (inkluziven, državen in
demokratičen nacionalizem), nato (1870 – 1914) pa je vzhodno Evropo zajela druga vrsta
nacionalizma, ki se je sklicevala na etničnost in jezik. V tem obdobju je šlo za razcvet
etnojezikovnih nacionalizmov. To je bilo obdobje novih razredov in etničnega preseljevanja,
obenem je šlo tudi za porast rasistične ksenofobije. Ta je višek dosegla v fašizmu in nacizmu
sredi 20. stoletja. Po letu 1945 je prišlo obdobje zatišja, nato pa do preroditve razločevalnih
etnojezikovnih nacionalizmov iz konca 19. stoletja. Hobsbawmovo mišljenje je, da naroda in
nacionalizem čaka izumrtje. 43
Hobsbawmov najpomembnejši koncept je »invented tradition« (izmišljene tradicije), ki spominja
na Andersonov koncept zamišljenih skupnosti. Te izmišljene tradicije običajno poskušajo
vzpostaviti kontinuiteto s preteklostjo. Vanje Hobsbawm uvrsti tradicije, ki so dejansko
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izmišljene in oblikovane, ter tiste, katerih nastanek je težje natančno izslediti, vendar so nastale v
kratkem in časovno omejenem obdobju.44 Te tradicije so zapolnile čustveno praznino, ki je
nastala zaradi razpada človeških skupnosti in mrež. 45 Za njih se zdi, da so starejše kot je mogoče
dokazati. Zamišljanje tradicij Hobsbawm definira kot »proces formalizacije in ritualizacije, za
katerega je značilno nanašanje na preteklost, čeprav samo skozi vsiljevanje ponavljanja.« 46 Prav
to redno ponavljanje določenih praks povzroči to, da imamo predstavo o kontinuiranem obstoju
oziroma s tem postavimo izvor v dostikrat nedoločeno, daljno preteklost. Ta učinek ponavljanja
nam vceplja in vzdržuje neke vrednote in norme, njihovo nenehno ponavljanje pa jih predstavi
kot naravne in samoumevne. Namen zamišljanja oz. izmišljanja tradicij je ta, da legitimiramo
obstoj nekaterih norm in vrednot, s tem ko se sklicujemo na tradicijo le-teh. To zamišljanje ali
izmišljanje tradicij mora biti v sklopu kolektivnih ideoloških predstav in praks, ter je hkrati
pogojeno z družbenoekonomsko-političnim kontekstom. Tradicij ne gre enostavno le izmisliti,
saj se jim s tem ne zagotovi skupnost, ki verjame tem tradicijam. Tradicije morajo biti takšne, da
ljudje v njih verjamejo. Prav tako ne more zamišljanje potekati le v glavi posameznika, za to je
potreben kolektiv. S tem zamišljanjem se ustvari narod.47
2.1.8. Benedict Anderson
Tudi Benedicta Andersona uvrščamo med modernistične paradigme nacionalizma, kljub temu,
da je tudi njegov prispevek k teorijam naroda in nacionalizma poseben. Njegovo delo Zamišljene
skupnosti (Imagined Communities, v izvirniku iz leta 1991) je eno izmed najpomembnejših del
na področju preučevanja naroda, nacije in nacionalizma. Andersona predvsem najbolj fascinira
vprašanje, zakaj je nekdo pripravljen umreti za svoj narod.
Anderson predlaga naslednjo definicijo naroda: »narod je zamišljena skupnost – zamišljen je
hkrati kot notranje omejen in kot suveren.«48 Pravi, da je zamišljen zato, ker tudi pripadniki
najmanjšega naroda ne poznajo vseh svojih sočlanov, a vendarle vsak izmed njih nosi predstavo
o povezanosti v skupnost. Zamišljene so vse skupnosti, ki so večje od vaških skupnosti oziroma
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skupnostih, ki preraščajo medčloveški stik. To, da je notranje omejen pomeni, da ima narod, tudi
največji med njimi, končne (četudi spremenljive) meje, izza katerih prebivajo drugi narodi. Prav
te meje so pomembne za sam narod, saj se ljudje opredeljujejo za en narod glede na druge
narode. Anderson pri tem izpostavi pomen drugega v teorijah nacionalizma (v Evropi je o
drugemu vladala predstava o vzhodnjaškem despotizmu, ki ga je predstavljala turška oblast).
Trditev, da je narod suveren pa pomeni, da sam odloča o svojih zadevah in je svoboden.49
Vprašanje, ki Andersona najbolj navdušuje pa je povezano s smrtjo, s pripravljenostjo nekoga, da
bi umrl za svoj narod. Po svetu imamo ogromno spomenikov padlim borcem in grobnic neznanih
junakov. Iz teh spomenikov neznanim junakom je mogoče razbrati jedro izmišljenih vezi pri
narodu, ki temelji na izkušnji smrti. Pravi, da smo odvisni od naroda in smo mu tako predani, da
smo se zanj pripravljeni žrtvovati.50
Zanj naj bi nacionalizem vzniknil v 18. stoletju, ko je potekal zaton religioznega načina
mišljenja. 51 Razsvetljenstvo in sekularizacija sta verovanju, ki je blažilo človeško trpljenje ob
srečanju s smrtjo, odvzela zgodovinsko funkcijo. To vrzel je zapolnila ideja naroda. Ta ideja pa
ni zrasla iz praznega prostora. Za Andersona sta bila dva kulturna sistema, ki sta s svojim
zatonom to omogočila: religijska skupnost in dinastično kraljestvo. Religijska skupnost je
združevala ljudi skozi medij svetega jezika. Dinastično kraljestvo je sovpadalo z religijskim
sistemom. Kraljeva legitimacija je prihajala od boga in združevala heterogene in ozemeljsko
nepovezane populacije. S procesom sekularizacije, kjer se je zmanjšal učinek vere nad ljudmi, se
je legitimiranje vladarjev zdelo vse manj verjetno, zato so se začeli posluževati nacionalnega
elementa. Poleg sekularizacije pa je bil tu še vzpon tiskanih knjig. Knjige, ki so se tiskale, so bile
napisane v mnogih jezikih. Prva knjiga, ki je bila prevedena v številne jezike je bila Sveta knjiga
krščanstva – Biblija, kar je pomenilo razvrednotenje svetega jezika (latinščine).52 Vendar pa pri
razpadu religijske skupnosti in dinastičnega kraljestva ni šlo enostavno le za njuno zamenjavo z
narodom. Med propadom svetih jezikov in vladarskih hiš so se spreminjali načini umevanja
sveta, da je bilo sploh možno zamisliti narod. V tem času se je preoblikovalo pojmovanje
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prostora in časa. 53 Vse bolj se je razvijala prekomorska trgovina, odkrivala so se nova območja
sveta, ki so bila do tedaj še neraziskana, ustvarjale so se nove karte sveta, kar je spremenilo
pojmovanje prostora. Vpeljala sta se tudi koledar in ura.54 Dve ključni formi zamišljanja v
Evropi v 18. stoletju, ki sta bili izredno pomembni za oblikovanje nacionalnega zamišljanja, sta
bila roman in časopis. Roman je pomenil model za predstavitev homogenega, praznega časa. Gre
za predstavo družbenega organizma, ki se koledarsko pomika skozi čas, kar je primerljivo s
predstavo naroda, ki se giblje skozi zgodovino. Tiskarski kapitalizem je vpeljal časopis. Časopis
je skrajna oblika knjige, njena popularnost pa traja en dan (tisti dan, ki je označen na vrhu strani).
Prav zaradi te svoje minljivosti pa le-ta povzroča nenavaden množični ritual. Vsak bralec ga
prebira sam, vendar se zaveda, da se tega »obreda« poslužuje več tisoč (milijon) ljudi, za katere
ve, da obstajajo, vendar jih ne pozna. Ta obred se ponavlja vsak dan. 55 Prav tisk in nacionalni
jeziki so bili ključni za vzpon nacionalne zavesti. Tiskani jezik je bralce povezal z nacionalno
pripadnostjo. 56
Anderson torej zagovarja, da sta narod in nacionalizem nadomestila prejšnje oblike verovanja
(dinastično kraljestvo in religijska skupnosti) in sta s svojim močnim pritiskom na emocionalna
čustva ustvarila to, da so ljudje pripravljeni za svoj narod tudi umreti.

2.2.

Evolucionistične teorije

2.2.1. Walker Connor
Walker Connor je predstavnik evolucionistične teorije nacionalizma, ki zagovarja narod kot
posledico zgodovinskega razvoja, ki je nastal že pred moderno dobo. Zatrjuje, da je narod nastal,
ne ko so se za to odločile elite, temveč ko je prevladala subjektivna izkušnja nacionalnosti. 57
Conner zavrača razlago, da je etnonacionalizem v osnovi ekonomski. To težnjo po poudarjanju
ekonomskih sil razume kot eno od manifestacij zamenjevanja zunanjih značilnosti naroda z
bistvenim. Bistvo naroda je psihološki, živ občutek enakosti ali enosti roda. To ga loči od vseh
drugih skupin. Gre za zavest roda o skupnem poreklu, zaradi katerega pripadniki naroda čutijo,

53

Anderson, Zamišljene skupnosti, 42 – 45.
Vidmar, Uvod v sociologijo kulture, 112.
55
Anderson, Zamišljene skupnosti, 44 – 46, 53 – 56.
56
Vidmar, Uvod v sociologijo kulture, 113.
57
Connor, Walker. Ethnonationalism: the quest for understanding. Princeton: Princeton University Press, 1994, 42.
54

27

da so povezani drug z drugim.58 Gre za povezanost z narodom, ne pa z državo kot tako. Za
državo pravi, da je glavna politična enota sveta, ki je natančno teritorialno omejena. 59 Narodi
težijo k naseljevanju jasno razmejenih območij. To poseljevanje območij zagotavlja gospodarske
razlike med skupinami, saj gre za neenakomerno gospodarska razvita območja, tudi med bližjimi
regijami znotraj neke države (zaradi podnebja, sestavo prsti, razpoložljivosti naravnih virov in
surovin, gostote prebivalstva, oddaljenost od možnih tržišč, itd.).60
Definiranje naroda je težje, kot definiranje države zato, ker je bistvo naroda neopredeljeno,
psihološko. Bistvo povezovanja je psihološko povezovanje med ljudmi in njihova ločitev od
drugih, ki niso pripadniki tega naroda. Narod je ena od človeških skupin, pri kateri ne gre za
neko biološko povezanost. Vendar to ni pomembno, pomembno je samo, kaj ljudje verjamejo.
Podzavestna vera v ločeni razvoj in izvor neke skupine je najpomembnejša sestavina naroda. To
pomeni tudi vero v skupno zgodovino in kontinuiran razvoj še iz časa pred moderno dobo. 61
Narodi so torej samo-definirajoči. Gre za subjektivno samozavedanje ljudi, ki s svojo vero
ustvarijo narod, in ga ni mogoče določiti od zunaj. Nacionalizem razume kot nekaj, kar povezuje
identiteto z narodom, torej, da se ljudje identificirajo z nekim narodom. Connor zagovarja, da se
narod vzpostavlja na veri o nastanku naroda, v nekem določenem zgodovinskem obdobju in ima
nato kontinuiran razvoj do moderne dobe. 62

2.3.

Sociobiološke teorije

2.3.1. Pierre van den Berghe
Pierre van den Berghe je zagovornik primordialistične paradigme naroda in nacionalizma, pri
kateri gre za sklicevanje na to, da narodi obstajajo od vedno, ter da gre za povezanost članov
naroda na podlagi krvnih vezi, fenotipskih značilnosti, religije, jezika in drugih značilnosti. 63
Van den Berghe meni, da kulturna skupina predstavlja širšo sorodstveno mrežo, kulturni simboli
(jezik, religija, barva, …) pa se uporabljajo kot znaki biološke sorodnosti. Pravi, da je to
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racionalna strategija, saj miti o etničnem izvoru večinoma ustrezajo resničnemu biološkemu
izvoru. Zaradi tega so ljudje, četudi niso v neposrednem sorodstvu, pripravljeni sprejeti sočlane
etnične skupnosti ter so jih pripravljeni hraniti (socialna pomoč) in braniti (vojne). 64 Pripadniki
istega naroda, naj bi imeli isto kri, katera jih razlikuje od drugih narodov. Van den Berghe pravi,
da narod obstaja od vedno. Miselnost o izvoru naroda primerja tudi z monoteističnimi religijami,
kjer recimo v krščanstvu, kristjani verjamejo v mit o izvoru (Geneza) in o prvem paru Adamu in
Evi. Prav tako judje in muslimani verjamejo, da so potomci Abrahama. Van den Berghe pravi, da
naj bi obstajali nacionalistični miti držav, ki vsak za sebe opredeljuje mit o izvoru oziroma mit o
skupnem predniku nekega naroda. Tak mit naj bi imeli majhni in še tako veliki narodi. Etničnost
torej pomeni mit o skupnem potomstvu, pa naj bo to domnevno ali resnično, ki ga mora potrditi
vrsta generacij, ki imajo skupno zgodovinsko izkustvo. 65 Van den Berghe pravi, da so etnična in
rasna čustva podaljšek sorodstvenih čustev (raje imamo sorodstvo kot nesorodstvo, vendar temu
ni vedno tako in kadar ni, imamo za to tehtne razloge). Čeprav pri več milijonskih narodih
sorodstveno razmerje izveni, mora biti ta fikcija sorodnosti dovolj verodostojna, da etnična
solidarnost funkcionira, da lahko njeni pripadniki verjamejo vanjo. Etnija se ne ustvari le, ko se
ustvari mit o njenem izvoru, temveč mora imeti ta mit korenine v zgodovinski resničnosti, da je
lahko sprejet, verodostojen in prepričljiv za pripadnike naroda. Kolikor večja je družba, toliko
večji so problemi s preverjanjem pripadnosti njej. Etničnosti ni mogoče zlahka presojati pri
milijonskih družbah, ker lahko njeni pripadniki tudi hlinijo pripadnost. Etnije ne moremo
ustvariti iz niča, z njo lahko tudi manipuliramo. Pravi, da so etnične vezi, naravne vezi.66
Van den Berghe navaja naslednja etnična znamenja za preverjanje pripadnosti neki etniji:
a. preko genetskega fenotipa: pigmentacija kože, višina, tekstura las, poteze obraza,
idr. Te skupine, ki jih določimo s pomočjo genskega fenotipa se imenujejo rase.
Družbe, ki poudarjajo biološke značilnosti kot način razlikovanja lahko
imenujemo rasistične.
b. preko etnične uniformnosti, ki je delo ljudi: posegi na telesu (tetoviranje,
obrezovanje, plombiranje zob, idr.), okrasje, ki ga nosijo (oblačila, pokrivala,
idr.).
64

Smith, Nacionalizem, 71.
Van den Berghe, »Biologija nepotizma: etničnost kot sorodstvena selekcija,« 79 – 81.
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c. obnašanje: govor, vedenje, običaji. 67
Van den Berghe pravi, da jezik med vsemi elementi etničnosti, zavzema najvišjo stopničko. Z
drugačnim izgovorom nekaterih fonemov lahko hitro opazimo tujca. Z jezikom lahko hitro
preverimo etničnost in z njim prenašamo različna gesla, preko katerih lahko preverimo
pripadnost. Etnija se pogosto vsaj delno identificira kot govorna skupnost. Prvi jezik, ki se ga
naučimo je povezan s čustvi, ki jih doživimo z najbližjimi sorodniki, zato ta čustva povežemo z
jezikom in jih prenesemo tudi na druge govorce tega jezika. Ko slišimo materni jezik, predvsem
v tujem okolju, začutimo radost. Materni jezik imamo za jezik rodu, preko katerega čutimo
povezanost z drugimi pripadniki naroda, drugi jeziki pa so le sredstvo komuniciranja z drugimi
ne-člani naroda.68

2.4.

Etno-simbolizem

2.4.1. Anthony D. Smith
Anthony D. Smith je glavni predstavnik etno-simbolizma in ga sam opisuje kot notranjo kritiko
in poglobitev modernističnega pogleda. Ta pristop se je oblikoval predvsem zaradi nezadostne
razlage modernizma in napačne razlage primordializma. Središče njegove analize niso zunanji,
politični in ekonomski dejavniki, temveč kulturni dejavniki, simboli (kot nakazuje že njegovo
ime), spomini, miti, vrednosti in tradicije. Smith v svojih delih uporablja primerjali pristop in
poda veliko primerov iz preteklosti. Anthony D. Smith v svojem delu Nacionalizem: teorija,
ideologija, zgodovina (izvirnik: Nationalism: Theory, Ideology, History iz leta 2001) obravnava
nacionalizem kot ideologijo, pa tudi kot družbeno gibanje in simbolni jezik. V delu raziskuje
njegove pomene, različice in vire. Obravnava tudi nacionalizmu sorodne pojme, kot so
nacionalna identiteta, nacionalna država in narod. Pravi, da je nacionalizem moderen pojav, ki ni
pomemben le v svetu politike, temveč tudi v kulturi in na intelektualnem področju. Med kulturne
pomembnosti naroda spadajo simboli, miti, jezik, spomin ter čustva. Nacionalizem je od vedno
privlačil kulturnike, zgodovinarje, učitelje, filologe,… Vpliv ima na milijone ljudi vseh celin, kar
se lahko primerja z vplivom monoteističnih religij v današnjem svetu. 69
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Termini nacionalizma
Anthony Smith govori o različnih pomenih termina nacionalizem:
-

Da je to proces formiranja oziroma rasti narodov.

-

Da gre za občutek ali zavest o pripadnosti nekemu narodu – pri tem gre lahko za
nacionalni čut, vendar brez simbolike, (politično-nacionalnega) gibanja ali ideologije.

-

Da gre za nacionalni jezik in simboliko – predvsem jezik je eden od najpomembnejših
elementov ideologije nacionalizma, vendar pa simbolika za njim ne zaostaja dosti (eden
od glavnih znakov je kolektivno lastno ime, druga pa sta himna in zastava, ki sta za vsako
državo posebna in unikatna ter predstavljata narod in nacionalno državo. Drugi simboli
so še: prestolnica države, parlament, nacionalna valuta, slovesnosti, prazniki, itd.). Vsa ta
simbolika služi izražanju in utrjevanju mejne definicije naroda (funkcija meje je zelo
pomembna pri nacionalizmu) ter povezovanja njegovih pripadnikov.

-

Da je to družbeno in politično nacionalno gibanje – nacionalizem poudarja kulturno
zasnovo. Pri tem gre za potopitev v kulturo naroda, za odkrivanje njegove zgodovine,
obravnavanje in opredeljevanje pomembnosti narodovega ljudskega jezika, ob temu
odkrivanje njihove književnosti, gojenje obrti in umetnost. Primer teh gibanj lahko
vidimo v kulturnih preporodih (na slovenskem bi kot tako lahko navedli taborsko
gibanje).

-

Da gre za nacionalno doktrino oziroma ideologijo, ki pa je končna in glavna raba tega
termina.

Pri vseh teh rabah gre za povezovanje vseh teh terminov v ideologijo nacionalizma. V središče
svojega zanimanja pa vsi nacionalisti in raziskovalci nacionalizma postavljajo narod.70
Smith za narod pravi:
-

da je svet razdeljen na različne narode, od katerih ima vsak svoj značaj, zgodovino in
usodo;

70

-

da je narod edini vir politične moči;

-

največja lojalnost, ki lahko obstaja, je lojalnost narodu;

-

vsak posameznik pripada nekemu narodu;

-

narod zahteva avtonomijo in popolno samooizražanje;

Smith, Nacionalizem, 15 – 19.
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-

avtonomni narodi pomenijo svetovni mir in pravičnost.

Ta osrednja doktrina nacionalizma, torej narod, je gonilna sila različnih nacionalističnih
dejavnosti in hkrati simbolov ter ustanov, ki izražajo idejo naroda. Te postavke obsegajo sfero
politike pa tudi sfero družbe in kulture. Vendar pa vsi nacionalisti ne delujejo v skladu s to
doktrino. Veliko jih zanika prvo postavko, da je svet razdeljen na več narodov, ki ima vsak svoj
značaj, zgodovino in usodo. S tem zanikajo pravice drugih narodov. Kritiki pravijo, da
nacionalizem kot ideologija dobi večji pomen le ob krizah gradnje naroda, pri osvajanjih novih
ozemelj, pri zunanjih grožnjah in pri sporih glede ozemlja. Zato pa nacionalizem kot ideologija
vključuje tudi druge ideologije, ki ga dopolnjujejo ali obratno. 71
Definicije
-

Nacionalizem

Obstaja več definicij nacionalizma, vendar imajo vse skupni element – narod. Ta je postavljen v
središče obravnave. Nacionalizem poskuša prispevati k narodovi blaginji. Nacionalizem je
gibanje, ki ima točno določene cilje. Glavni cilji so trije: nacionalna avtonomnost, nacionalna
enotnost in nacionalna identiteta. Smith predlaga naslednjo definicijo nacionalizma: »ideološko
gibanje za doseganje in ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po
mnenju nekaterih članov tvorijo dejanski ali potencialni narod.«72
Na podlagi te definicije so označeni trije temeljni cilji nacionalizma, ki so sicer dokaj abstraktni:
-

nacionalna avtonomnost – gre za politično svobodo, ekonomsko samozadostnost, gre pa
tudi za samoodločanje naroda o zadevah, ki ga zadevajo, brez zunanje prisile;

-

nacionalna/ozemeljska enotnost – to je prvi korak k družbeni in kulturni zedinjenosti
pripadnikov naroda;

-

nacionalna identiteta – skrb za poseben kolektivni značaj, ki ga mora imeti vsak narod.73
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-

Etnija in narod

Pojem naroda se Smithu zdi najbolj kompleksen za definiranje. Tudi tukaj obstaja več definicij,
vendar pa Smith meni »da narod ni država in niti etnična skupnost.«74 Pojasnjuje, da narod ni
država, zato ker se koncept države nanaša na institucionalno dejavnost (sklop institucij, ki so
vsaka zase zadolžene za svoje območje delovanja), narod pa označuje vrsto skupnosti (gre za
občutke in doživetja skupnosti, katerih pripadniki imajo skupno domovino in kulturo). Obenem
pa narod ni etnična skupnost (ta dva pojma se le deloma prekrivata). Etnična skupnost navadno
nima politične oznake, ne vključuje javne kulture in ozemeljske razsežnosti – ni nujno, da fizično
zaseda svoje zgodovinsko ozemlje. Narod mora v nasprotju z etnično skupnostjo, daljši čas
naseljevati svojo lastno domovino, da se lahko vzpostavi kot narod. Razviti mora javno kulturo
in si želeti določeno stopnjo samoodločanja (ni nujno da ima svojo državo, vendar si mora želeti
določeno stopnjo avtonomije in si želeti fizično zasesti lastno domovino).75 Smith predlaga, da
narod definiramo kot: »poimenovana človeška skupnost, ki naseljuje domovino in ima skupne
mite, skupno zgodovino, občo javno kulturo, enotno ekonomije ter obče pravice in dolžnosti za
vse člane.«76 Medtem, ko za etnije pravi, da so: »človeška skupnost, ki je povezana z domovino in
ima skupne predniške mite, skupne spomine, eno ali več prvin obče kulture in določeno stopnjo
solidarnosti vsaj med elitami.«77 Definiciji poudarjata, da se narod in etnija razlikujeta v tem, da
etnije nimajo javne kulture, vendar le nekatere obče kulturne prvine (jezik, religija, običaji),
etnije nujno ne naseljujejo lastne domovine, a imajo z njo vsaj simbolno povezanost. Etnije tudi
nimajo občih pravic in dolžnosti za svoje pripadnike, nimajo niti enotne ekonomije. Vendar pa
moramo biti pri teh definicijah pazljivi, saj to niso neki idealni tipi in imamo tudi izjeme, ki ne
spadajo v te definicije (Judje, Armenci, večetnični narodi Španije, Švice, Belgije).78 Smith pravi,
da so moderni narodi postali to, kar so bile etno-religiozne skupnosti v preteklosti, ki so skozi
zgodovino varovale različne skupine. 79
-

Nacionalna država

Anthony Smith termin nacionalne države definira kot: »državo, ki jo legitimirajo načela
nacionalizma, katere pripadniki poznajo določeno mero nacionalne enotnosti in integriranosti
74
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(ne pa kulturne homogenosti).«80 S to definicijo se izogne problemu, ko narodne in državne meje
ne sovpadajo.
-

Nacionalna identiteta

Ta pojem je nadomestil termina, ki sta se uporabljala pred njem – nacionalni značaj in
nacionalna zavest. Da se je vse bolj začel uporabljati termin nacionalna identiteta, bi lahko
okrivili sodobni svet in načelo individualizma, kjer je vse bolj pomembna nacionalna identiteta.
Smith nacionalno identiteto definira kot: »nenehno reproduciranje in reinterpretiranje vzorcev
vrednot, simbolov, spominov, mitov in tradicij, ki tvorijo značilno dediščino narodov, in
identificiranje posameznikov s temi vzorci, z dediščino in njenimi kulturnimi prvinami.«81

2.5.

Slovenski prispevek k študijam nacionalizma

2.5.1. Rudi Rizman
Slovenski prispevek k študijam naroda in nacionalizma je dodal Rudi Rizman. Rizman kritično
obravnava različne teorije naroda in nacionalizma.
Rizman piše o kompleksnosti pojma narod in pojma nacija. Kompleksnost določil, ki sestavljajo
narod in njegova utemeljenost na psiholoških dejstvih (občutku, da pripadamo določeni
skupnosti ljudi) otežujeta prepoznavnost naroda. Gre torej za nekaj, v kar ljudje subjektivno
verjamejo (nacionalni mit). Sodobne nacije/narodi se največkrat, s pomočjo teh mitov, sklicujejo
na skupni izvor. Vendar pa je pri uporabi tega pojma potrebno biti kritičen, saj ni vseeno, ali se
pojem uporablja v primeru bolj ali manj etnično homogenih nacionalnih držav (sestavlja jo en
sam

narod),

mnogonacionalne

države

(sestavljata

jo

dva

ali

več

narodov),

ali

naseljenske/imigrantske države (ZDA, Avstralija). Zato je razlikovanje med narodom/nacijo in
državo bistvenega pomena. 82 Narod je univerzalen pojav v sodobnem svetu, je globalen in
večplasten družbeni pojav. Rizman pravi, da je pojem naroda ena najuspešnejših besed, ki se
nanašajo na združevanje ljudi, vendar se uporaba tega pojma razlikuje od zgodovinskega
obdobja in pa od vsakega avtorja, ki obravnava ta pojem. Nastanek naroda sovpada z razvojem
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kapitalizma. Staro združevanje je prepustilo prostor novemu. 83 To nerazumevanje okoli pojma
narod, se prenaša tudi na pojem nacionalizem. Pri tem bi morali uporabiti njegovo zvezo z
narodom, a je največkrat predstavljen kot politično izražanje lojalnosti do države.84 Etničnost je
še težje definirana. Grški izvor besede kaže na temeljno človeško skupino in ne na kakšno
podskupino, a ga mnogi uporabljajo v smislu kulturne, jezikovne, verske ali kakšne druge
manjšine. 85
Rizman torej definira narod (nacijo) kot politično ozaveščeno etnijo oziroma kot etnijo, ki si na
tej podlagi lasti pravico do državnosti. Nacionalizem označi za ideologijo, ki postavlja v ospredje
zahtevek po svoji državi.86
Rizman obravnava tudi fašistične zlorabe ideje naroda iz 20. stoletja. Meni, da gre za skrajno
različico protičloveške manipulacije s pojmom naroda. Le-ta je odgovorna za največje tragedije
človeštva v preteklem stoletju. Najbolj poznani ljudje, ki so zlorabili idejo naroda so Josip Stalin,
Benito Mussolini in Adolf Hitler. Vsi so poenostavljali teoretska mišljenja o narodu in jih
izrabljali za svoje koristi. Teoretični očetje naroda (Rizman pri tem navaja Jean-Jacques
Rousseaua, Edmunda Burkeja, Thomasa Jeffersona, Johanna Gottfried Herderja, Giuseppe
Mazzinija in Johanna Gottlieb Fichteja) po katerih so se zgledovali, so živeli v času, ko še niso
bile oblikovane nacionalne države in je zato v njihovih spisih razumeti poveličevanje naroda.
Avtorji fašističnih poveličevanj pa so živeli v že uresničenih nacionalnih državah, obenem pa so
njihove ideje presegale skrajnosti in sanje »očetov« naroda, ter s tem postale predmet različnih
vojnih akcij. Njihova razmišljanja so izkoristili za doseganje lastnih ciljev in koristi. To so
dosegali preko nasilnih akcij. 87
Prav pri teh fašističnih idejah vidimo kakšno moč ima ideja naroda. Kako lahko posameznik z
vizijo izrabi te ideje v svoj prid, mobilizira množice in z njimi manipulira. Posledica manipulacij
z idejo naroda v 20. stoletju, so strašne grozote, ki so se dogajale v drugi svetovni vojni. Zadnje
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posledice nacionalnih vrenj v Evropi, ki kažejo, kako močna je ideja naroda, pa so strahotne
vojne na področju bivše SFRJ, ob njenem razpadu.
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3. RAZVOJ NACIONALNEGA JUGOSLOVANSKEGA VPRŠANJA IN
VZPOSTAVITEV PRVE JUGOSLOVANSKE DRŽAVE
V prvem delu magistrskega dela sem prikazala, da pri raziskovanju naroda in nacionalizma
obstajajo različne teorije obravnavanja tematike, s tem pa tudi različna gledišča na to, kaj narod
in nacionalizem sta. Tako je tudi pri zgodovinarjih. Tudi oni zavzemajo različne poglede na
obravnavano vprašanje, ki pripelje do tega, da je obravnavan iz različnih perspektiv. Hkrati pa to
pomeni, da je potrebno biti pazljiv in kritičen pri pogledih, ki jih zastopajo, ter se držati
objektivnih norm. Vse to, kar danes vpliva na raziskovalce naroda in nacionalizma,
zgodovinarje, druge znanstvenike in ljudi, je tudi v preteklosti vplivalo na njih. Osebna
prepričanja in dogme vplivajo tudi na percepcije politikov (danes in v zgodovini). Različni
pogledi so vplivali tudi na politike, ki so se ukvarjali z vprašanjem jugoslovanstva od obdobja
prebujanja slovenske narodne zavesti do vzpostavitve prve jugoslovanske države. Te so zato
zavzeli različna stališča na obravnavano vprašanje jugoslovanstva, zaradi česar je prihajalo do
razprav in različnih programov na to temo.
V drugem delu svojega magistrskega dela bom obravnavala idejo jugoslovanstva. Najprej bom
predstavila sam pojem jugoslovanstvo, za tem pa bom naredila zgodovinski pregled dogodkov in
politične misli na slovenskih tleh v 19. in začetku 20. stoletja, ki so pomembna za obravnavano
tematiko. Pregledala bom zgodovinski razvoj pomembnih dogodkov na današnjih slovenskih
tleh, ki se tičejo narodnega prebujenja Slovencev. Osredotočila se bom na povezovanje
slovenskih politikov z drugimi jugoslovanskimi narodi in politiki. Zanimalo me bo, kako so na
jugoslovansko povezovanje gledali slovenski politiki takratnega časa, kako so želeli rešiti
nacionalni problem južnih Slovanov v Avstro-Ogrski monarhiji in izven nje, ter kako je prišlo do
dejanskega povezovanja Slovencev z drugimi južnoslovanskimi narodi, ki se je kazalo v
vzpostavitvi Države SHS. Obravnavala bom burne razprave, ki so bile prisotne v obdobju
prehoda iz Države SHS v Kraljevino SHS, saj so takratni politiki imeli različne predstave in
predloge, na kakšen način se združiti s Kraljevino Srbijo (ki se je že prej združila s Kraljevino
Črno goro) v novo državno tvorbo.
Nastajanje slovenskega naroda se je začelo najkasneje v 16. stoletju. Nadaljnji razvoj je nato
pripeljal do nastanka prvega političnega narodnega programa za Slovence, Zedinjena Slovenija.
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Vznik političnih teženj je nato počasi pripeljal do povezovanja s Hrvati in vzbudil zanimanje za
povezovanje tudi z drugimi južnimi Slovani. Temu rečemo jugoslovanstvo, ki je vzniknilo v 19.
stoletju. Vsi ti dogodki in prva svetovna vojna so pripeljali do nove zgodovinske dobe
Slovencev. Te so se po prvi svetovni vojni, leta 1918, prvič politično navezali na jug (pred tem
so bila središča oblasti vedno na severu). Vzpostavili so zvezo s Srbi in Hrvati in preko Države
SHS vstopili v skupno Kraljevino SHS. To je bilo prvo združevanje južnih Slovanov v skupno
državo, ki je največje razsežnosti dobila po drugi svetovni vojni, v okviru SFRJ. Ker pa je
osrednja tema mojega magistrskega dela vzpostavitev jugoslovanstva in njegovi začetki, se bom
v drugem delu magistrske naloge ukvarjala s povezovanjem južnih Slovanov pred prvo svetovno
vojno, kakšne so bile ideje za rešitev jugoslovanskega vprašanja v Avstro-Ogrski in izven nje, ter
s tem, kako je prišlo do združitve Kraljevine Srbije in Države SHS v Kraljevino SHS.

3.1.

Razvoj jugoslovanskega nacionalnega vprašanja

Teoretično razvijanje celovitega odgovora na vprašanja, ki jih zastavlja večnacionalna družba,
kot je bila jugoslovanska, ni enostavno dejstvo. Teoretično oblikovanje je izredno zapleten
proces, ki ga moramo opazovati in obdelati ter razumeti v okviru konkretnih in posebnih
družbenozgodovinskih značilnosti družbe. Stipe Šuvar je predstavil naslednja specifična
zgodovinska dejstva, ki veljajo za južnoslovanske narode:
-

jugoslovanski narodi so se razvili relativno pozno in so v moderno zgodovino vstopili kot
majhni narodi, ki so bili prej pod oblastjo tujih imperijev;

-

v času narodnega prebujenja ni noben od teh narodov živel v takih državnih mejah, ki bi
se pokrivale z njegovimi etničnimi mejami, prav tako na tem ozemlji kjer je prebival, ni
bil vladajoči narod;

-

kapitalistični družbeni odnosi so bili še dokaj nerazviti, zaradi česar ni bilo močne in
razvite buržoazije, ki bi lahko izvedla nacionalno emancipacijo;

-

vsi te različni narodi so imeli svoje različne zgodovine in kulturne podlage zaradi
pripadanja različnim državam, posledica česar je bilo neenakomerno narodno prebujenje,
narodno ozaveščanje in doseganje nacionalne emancipacije;

-

etnična sorodnost južnoslovanskih narodov se je kazala v podobnostih v jezikih in v
podobnih usodah v odnosu na tuje represivno okolje, vse to pa je pripomoglo k močni
zavesti o nacionalni svobodi kot o nečem skupnem tem narodom;
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-

polarizacija narodne zavesti, kjer je bil na eni strani privilegiran razred, na drugi pa
ljudske množice, ki pa so oboji imeli močne nacionalne aspiracije;

-

v želji po nacionalni integraciji so se nekatera nacionalna gibanja teh narodov v
posameznih primerih posluževala asimilacije ali drugih oblik nasilne nacionalizacije;

-

Srbija je bila do prve svetovne vojne že razvita država, zato je drugim južnoslovanskih
narodom poskušala vsiliti svoje hegemonistične težnje;

-

različne religije na tem področju so bile vzrok težjega narodnega opredeljevanja, med
pripadniki, kot Jugoslovani;

-

splet vseh okoliščin je povzročil, da je ostalo nacionalno vprašanje nerešeno do
socialistične revolucije;

-

mali južnoslovanski narodi v času imperializma in prve svetovne vojne, niso mogli sami
odločati o svoji usodi, vsaj ne do konca vojne;

-

misel o združitvi narodov je bila v interesu vseh južnoslovanskih narodov in je odražalo
njihove zgodovinske težnje in napore, zaradi česar bi lahko imeli boljši položaj proti
drugim, večjim narodom v Evropi.88

Zgodovinski razlogi za nastanek skupne jugoslovanske države so v prizadevanju jugoslovanskih
narodov za svoboden razvoj in v njihovih težnjah po lastni državi. Družbena jedra
jugoslovanskih narodov so rezultat zgodovinskega procesa, ki se je začel že v 18. stoletju,
razcvet pa je doživel v 19. stoletju. Najprej so se začeli prebujati posamezni narodi vsak za sebe,
šele nato se je prebudila skupna jugoslovanska misel in jugoslovanski program. Na koncu 19.
stoletja, še bolj pa neposredno pred prvo svetovno vojno, so začeli jugoslovanski narodi
simpatizirati z idejo rešitve narodnostnega vprašanja s skupnimi močmi. Vsak narod posamezno
je izoblikoval različne programe, kako bi rešili to nacionalno vprašanje v okviru skupne
jugoslovanske države, zato so se programi različnih narodnih skupin, pa tudi različnih skupin
enega naroda, med seboj zelo razlikovali. Pri njihovem usklajevanju je bila potrebna
prilagodljivost vseh vključenih, saj so bili (in so še danes) južnoslovanski narodi med seboj zelo
različni (ena izmed ključnih razlik je recimo verska različnost – tri glavne vere na tem področju
so krščanstvo, pravoslavje in islam). Za njihovo politično zbliževanje je bil pomemben jezik, saj
vsi pripadajo južnoslovanski skupini, v čemer se je kazala etnična sorodnost teh narodov, kar pa
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še ne pomeni nujne njihove dejanske etnične povezanosti. So pa oni sami to videli kot element
povezovanja, predvsem v 19. stoletju. Proti koncu prve svetovne vojne so se povezovali, ne le
zaradi južnoslovanske povezanosti, temveč tudi zaradi počasnega propadanja Avstro-Ogrske, ki
je postajala vse večja nasprotnica južnoslovanskih narodov, kateri so želeli večjo stopnjo
avtonomije. Obenem pa so se želeli rešiti nadoblasti tujcev.89
Rešitev v okviru jugoslovanske države je bila za Slovence nujna rešitev in edina možnost
preživetja po razpadu Avstro-Ogrske, saj so bili Slovenci kot narod prešibki in premalo
ambiciozni za rešitev v okviru samostojne države. Sami ne bi bili zmožni pritiskov ostalih držav
po slovenskem ozemlju. Takratna politika se je zavestno odločila za sodelovanje z drugimi
južnoslovanskimi narodi. V tem sodelovanju so videli možnost konstruiranja močne,
večnacionalne države, ki bo branila narode, ki jo sestavljajo. 90

3.2.

Jugoslovanstvo

SSKJ navaja jugoslovanstvo kot:
1.

Do 1918. ideja o združitvi jugoslovanskih narodov v skupno državo.

2.

Državna in politična pripadnost Jugoslaviji.

V drugem delu svojega magistrskega dela se ukvarjam z jugoslovanstvom do leta 1918, ki
pomeni idejo o združitvi jugoslovanskih narodov v skupno državo. Rezultat te ideje je bila
Država SHS in nato združena Kraljevina SHS (s Kraljevino Srbijo). To jugoslovanstvo se je v
kasnejšem obdobju (v okviru SFRJ) odražalo kot pripadnost Jugoslaviji (po 1929 se Kraljevina
SHS preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo, le-ta pa je skozi zgodovino še nekajkrat spremenila
ime). Jugoslovanstvo kot državna in politična pripadnost Jugoslaviji, kot je zapisano v SSKJ, je
aktualno v kasnejšem obdobju, predvsem po drugi svetovni vojni. S tem obdobjem se bom v
svoji magistrski nalogi ukvarjala zgolj bežno, predvsem bom dala poudarek ideji o združitvi
jugoslovanskih narodov v skupno državo pred letom 1918 (do nastanka Kraljevine SHS).
Pregledala bom kakšne predloge so podali politiki v tistem času, da bi rešili takratno nacionalno
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vprašanje Slovencev in drugih južnoslovanskih narodov v okviru jugoslovanske države
(samostojne ali kot del Avstro-Ogrske).
Politična ideja jugoslovanstva je zgodovinski proces, ki ga nosijo narodna gibanja vseh
jugoslovanskih narodov od 19. stoletja naprej. Svoj poln zagon pa dobi šele med drugo svetovno
vojno, ko gre za dokončno svobodno združitev teh narodov v enakopravno in svobodno
skupnost. Že od začetka ta pojem nosi združevalno moč.91

3.3.

Zgodovinski pregled dogodkov in politike na slovenskih tleh v 19.

stoletju in začetku 20. stoletja
3.3.1. Predmarčna doba
Slovensko narodno gibanje v predmarčni dobi (obdobje po dunajskem kongresu leta 1815 in
pred marčno revolucijo leta 1848, v katerem je vladal kancler Clemens Metternich) je zajelo le
tanko plast duhovščine in posvetnega izobraženstva. Velika večina prebivalcev današnjega
slovenskega ozemlja je bila takrat še nacionalno neopredeljena. Takrat so ljudje predvsem gojili
čustva do pokrajine, v kateri so živeli (opredeljevali so se kot Štajerci, Kranjci, Korošci, Primorci
ali Istrani) in do monarhije (Avstrijsko cesarstvo), ki sta jo predstavljala dinastija in cesar. Višji
sloj takratne družbe je še vedno govoril nemško, kljub temu, da se je znanje slovenščine že
povečalo. V prvi polovici 19. stoletja se je nadaljevalo širjenje slovenske narodne zavesti, ki se je
začelo že konec 18. stoletja, sočasno s širjenjem narodne zavesti pri Nemcih, Italijanih in
Madžarih. Vendar pa je potrebno omeniti, da je ta proces, pred letom 1848 potekal izredno
počasi in je zajel le redke posameznike. Veliko takratnega slovenskega prebivalstva se je
opredeljevalo tudi za Nemce, saj so tradicionalno pripadali nemškemu kulturnemu svetu.
Nekateri so nihali kar med obema, med slovensko in nemško narodnostjo in kulturo. V takšnih
razmerah še ni prihajalo do izrazitejših nacionalnih zaostritev v Avstrijskem cesarstvu.
Slovenska narodna zavest se je večala počasi, z njo je rastlo tudi število slovenskih knjig in
publikacij. V najštevilčnejši slovenski deželi, deželi Kranjski, je ime Kranjec počasi začelo
izpodrivati ime Slovenec. Med tistimi, ki so se opredelili za Slovence, je bilo največ duhovščine.
Med njimi je bilo največ konservativcev, ki so želeli, da v slovenščini izhajajo predvsem
preprostejša besedila, namenjena kmetom. 5. julija 1843 je bil ustanovljen prvi slovenski časopis
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Kmetijske in rokodelske novice (ki naj bi se usmerjal le v gospodarske teme, a je bilo v njem
zaslediti tudi leposlovje ter druge kulturne in politične teme), čigar urednik je bil konservativec
Janez Bleiweis,92 ki je zaradi tega pridobil vodilno vlogo v slovenskem narodnem gibanju. Prav
v njegovih novicah je bilo leta 1844, v odi cesarju Ferdinandu, ki jo je spesnil Jovan Vesel
Koseski, prvič omenjena Slovenija kot domovina Slovencev. Njim nasproti je stal krog
izobražencev, zbran okoli Matije Čopa in Franceta Prešerna. Izobraženci so se zavzemali, da bi
slovenščino dvignili na višjo raven, saj so bili prepričani, da bi s tem dosegli tudi višjo raven
narodne zrelosti. Njihov pesniški zbornik Kranjska čbelica pa žal, zaradi pritiska cenzure, ni
prerasel v trajnejše slovensko književno glasilo. V predmarčni dobi je bilo narodno gibanje še
predvsem jezikovno-kulturne narave in ne še politične.93
3.3.2. Ilirsko gibanje
Na Hrvaškem se je v času po letu 1830 razmahnilo književno-kulturno in narodno-politično
ilirsko gibanje, čigar utemeljitelj je bil Hrvat Ljudevit Gaj, ki je svoj navdih črpal pri Janu
Kollarju, zagovorniku panslavizma (ideja o kulturni in jezikovni združitvi vseh Slovanov in
podpora njihove vzajemnosti). Ljudevit Gaj je zagovarjal misel o južnih Slovanih kot antičnih
Ilirih, ki naj bi bili avtohtoni prebivalci Balkanskega polotoka. To je vzel kot dokaz za to, da so
južni Slovani en narod in bi morali težiti k oblikovanju enotnega knjižnega jezika – ilirskega. V
tej ideji je bila slovenščina potisnjena v ozadje in bi jo izrinil skupni južnoslovanski jezik,
katerega osnova bi bil štokavski dialekt hrvaščine s primesmi drugih jezikov. Ilirsko gibanje je
sicer krepilo slovansko in slovensko miselnost, a zaradi pozicije, ki jo je namenjalo slovenščini,
v naših krajih ni pridobilo večje podpore. Največ podpore je imelo gibanje v delih slovenskega
ozemlja, ki so bil najbolj izpostavljeni germanizaciji (Štajerska in Koroška). Njen glavni
podpornik je bil Stanko Vraz,94 ki pa tudi ni bil za popolno opustitev slovenščine v prid hrvaščini
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(videl jo je kot enega izmed dialektov slovanskih jezikov). Vraz je tudi osebno poznal Ljudevita
Gaja, pri katerem se je navdušil nad idejo ilirizma. Prevzelo ga je Gajevo razmišljanje o Hrvatih
in njihovem narodnemu prebujenju, katerega je Vraz želel tudi za Slovence. Žal mu je bilo, da
Slovenci še narodnostno spijo, zato je možnost njihovega prebujenja videl v povezavi s Hrvati,
katere je narodnostno ločeval od Slovencev.95 Zapuščina ilirskega gibanja na Slovenskem je bila
uveljavitev pisave gajice. Ilirsko gibanje je največji odmev doživelo le na Hrvaškem, kjer je
štokavski dialekt postal osnova hrvaškega jezika. Tudi kot narodno-politično gibanje je imelo
največ privržencev na Hrvaškem, kjer je pripomogel k oblikovanju hrvaške narodne zavesti in se
boril proti močni madžarizaciji.96 Na Hrvaškem je bila leta 1841 ustanovljena Ilirska stranka, ki
je bila leta 1843 prepovedana in se je preimenovala v Narodno stranko, ki je bila ena izmed
pomembnih strank na Hrvaškem skozi 19. stoletje. 97 Večjega uspeha v takratnem času, ilirizem
na Slovenskem ni mogel prinesti, tudi zaradi zelo različnih pozicij narodnega prebujenja obeh
narodov. Slovenci so bili ves čas svoje zgodovine podrejeni severu in razdeljeni na več
pokrajinskih enot, Hrvatje pa so imeli za seboj pestro zgodovino vznika in umika lastnih
državnih tvorb, ter so na koncu pristali na madžarsko nadoblast, katere so se že kmalu želeli
znebiti in se ubraniti pred močno madžarizacijo. Vse to je bilo podlaga različni družbeni strukturi
pri obeh narodih. Hrvatje so imeli zelo razgibano družbo, ki se je vila od kmečkega ljudstva pa
vse do lastnega plemstva hrvaškega rodu, pri Slovencih pa je bilo takrat prebivalstvo večinoma
kmečkega sloja. Deloma je obstajala tudi obrtniška plast, nad katero se je dvigala le tanka plast
inteligence, ki je bila večinoma v službi cerkve. Hrvaška družba je bila bolj zaprta, saj so bili na
jugu Evrope in jo branili pred vpadi Turkov, medtem ko so slovenske dežele bile bolj dovzetne
za stike z drugimi (zaradi svoje lege), ki so lahko prinesli različne nove kulture. V tridesetih letih
je zato ilirizem pomenil za Hrvate zagon za narodni preporod, ki se je iz kulturnega področja
prenesel tudi na politično. 98 Tudi Srbi se niso poistovetili z idejo ilirizma. Ilirizem je prvi med
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programi, ki vsebuje politično združevanje jugoslovanskih narodov. Zapuščina ilirizma, v
miselnosti ljudi, je bilo pozitivno razmišljanje o hrvaško-srbski bližini in solidarnosti.99
3.3.3. Revolucija leta 1848 in Zedinjena Slovenija
Po velikem nezadovoljstvu, ki je tlelo v Evropi, je leta 1848 skoraj po vsej zahodni in srednji
Evropi prišlo do revolucij. Nezadovoljstvo s politiko in ekonomijo (slabe letine, gospodarska
kriza, brezposelnost) je doseglo vrhunec februarja 1848 z izbruhom revolucije v Parizu, ki se je
od tam razširila po srednji Evropi. Ljudje so s protesti večinoma zahtevali politične in
narodnostne pravice, pa tudi odpravo fevdalne ureditve (kmetje na Slovenskem so bili veliki
podporniki revolucije prav zaradi tega). 13. marca 1848 je revolucija dosegla Dunaj in
povzročila, da je moral knez Metternich odstopiti. Glas o revoluciji se je razširil tudi v Ljubljano,
ki jo je dosegel 16. marca 1848. V obdobju revolucije se ljudje niso zavzemali le za rešitev
aktualnih gospodarskih in družbenih problemov, temveč tudi za rešitev narodnostnih problemov.
Leta 1848, v času tako imenovane Pomladi narodov, je bila povsem jasno izražena zahteva po
združitvi slovenskega narodnega ozemlja v eno upravnopolitično enoto. Ta politični program se
je imenoval Zedinjena Slovenija. Gre za prvi slovenski narodnopolitični program, ki označuje
začetek slovenskega političnega preporoda. S tem programom so se Slovenci končno zavedli
potrebe po oblikovanju lastnega narodnopolitičnega programa ter pomembnosti zedinjenja
celotnega slovenskega naroda. Matija Majar Ziljski, eden izmed glavnih podpornikov Zedinjene
Slovenije, je aprila 1848 sestavil peticijo za cesarja, v kateri se je zavzemal za avtonomno
Zedinjeno Slovenijo, ki bi imela lasten deželni zbor. Zavzemal se je tudi za enakopravnost
slovenskega jezika. V peticiji je bilo zapisano tudi, da je proti vključitvi Avstrijskega cesarstva v
Nemško zvezo. V njej je izrazil tudi željo po zvezi s Hrvati. 100 Slovenski izobraženci in študentje
na Dunaju so 20. aprila 1848 ustanovili društvo Slovenija (predsednik društva je bil dr. Fran
Miklošič) in svoje želje po narodnostnem prebujenju zapisali v program. Zahtevali so kulturno in
politično svoboden slovenski narod, Zedinjeno Slovenijo, uvedbo slovenščine v šole in urade ter
nasprotovali vključitvi v Nemško zvezo. Sočasno so svoje podobne zahteve predstavili tudi
Slovenci v Gradcu 101 in v Ljubljani. Program Zedinjene Slovenije je zavračal vključitev
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Avstrijskega cesarstva v Nemško zvezo ter zahteval zrušitev fevdalne ureditve, pri čemer bi
Slovenci uživali pravno, politično in gospodarsko avtonomijo. Te ideje so bile za takratno
prebivalstvo zelo radikalne, saj je šlo za prelom s tedanjo tradicijo. 102 Svoboda govora je prinesla
možnost podpisovanja peticije. Opredeljevanje Slovencev za Slovenijo je doseglo svoj vrhunec s
podpisovanjem peticije za Zedinjeno Slovenijo. 103 Peter Kozlar je objavil zemljevid slovenskih
dežel, ki naj bi pripadala Zedinjeni Sloveniji, zaradi česar so ga tudi sodno preganjali. Kljub
temu pa ta program ni imel resnejše podpore oziroma možnosti, da bi se dejansko uveljavil.
Kmetje so se zavzemali večinoma le za odpravo fevdalizma, meščani pa so še vedno prisegali na
deželno zavest. Nemci so bili proti programu Zedinjena Slovenija, saj je ta zavračal idejo o
vključitvi Avstrijskega cesarstva v Nemško zvezo. Dokončno je program Zedinjena Slovenija
svoj poraz dočakal 2. decembra 1848, ko je bil ustoličen Franc Jožef, ki je nato razpustil
parlament. S tem je bila revolucija dokončno poražena, začasno so bila ustavljena tudi narodna
gibanja v cesarstvu. 104
3.3.4. Čas po revolucijah in slovenske čitalnice
Po porazu revolucij, leta 1848, je slovensko narodnopolitično gibanje utihnilo za približno
desetletje (ponovno se je lahko začelo šele po letu 1859, po avstrijskih porazih v Italiji). Vseeno
pa je bila pridobitev revolucije ta, da je obveljalo uradno priznanje etnične celosti Slovencev pod
tem imenom. Stara etnična oznaka Windische (s katero so slabšalno označevali Slovence) je bila
sedaj uporabljena le še v ljudski rabi.105 Društva, ki so se zavzemala za program Zedinjena
Slovenija, so se po revolucijah preoblikovala v kulturna in čitalniška združenja. Krog Slovencev,
ki so se opredeljevali za Slovence, se je v času revolucije razširil, po njej pa se je spet zožil na
majhen krog izobražencev in duhovščine. Aktivne spodbujevalce slovenskega narodnega in
kulturnega gibanja lahko v petdesetih letih 19. stoletja razdelimo na tri dele:
-

Krog okoli Janeza Bleiweisa, ki je bil nesporno slovensko opredeljen, a je bil vedno
pripravljen popuščati oblastem. Verjel je, da je praktično izobraževanje kmetov
najpomembnejša narodna naloga.
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Krog okoli lavantinskega škof Antona Martina Slomška106 in urednika Zgodnje danice 107
Luka Jerana. Slomšek je bil ljubitelj slovenščine in je tudi sam pisal besedila v
slovenščini, a je bil prav tako goreč nasprotnik revolucije in velik zagovornik božje
besede. Jeran je bil podobne usmeritve, ki je zagovarjala, da se na prvo mesto postavi
katoliška vera, šele nato narod in slovenščina.

-

Tretja skupina je bila sestavljena večinoma iz mladih, radikalnejših, svobodomiselnih in
liberalno usmerjenih ljudi. Te so zagovarjali ideje iz leta 1848. Najizrazitejša
predstavnika sta bila Simon Jenko108 in Fran Levstik.109

V petdesetih letih so znanstveno delovali zgodovinarji, ki so raziskovali zgodovine dežel (ki je
ključni element povezovanja nekega naroda). Svoje raziskave so objavljali v nemškem jeziku. 110
V šestdesetih letih111 je vodilno vlogo v narodnem gibanju še vedno obdržal Janez Bleiweis. V
tem času sta se na Slovenskem oblikovala dva tabora: slovenski in nemški (čeprav so bili v njem
tudi Slovenci). Drugo skupino so večinoma podpirali Slovenci, ki jim je bilo mar le za lastne
interese in so s tem lažje dosegli svoje osebne cilje. Med njimi so bili tudi taki, ki so zares
mislili, da slovenščina ni sposobna višjega kulturnega in jezikovnega nivoja. Druga skupina je
bila zelo mešana, za člane te skupine se je, že leta 1848, uveljavil izraz nemškutar, pri čemer je
šlo za oznako, ki so jo pridali Slovencu, ki se je v slovensko-nemškem konfliktu postavil na
nemško stran. Narodno bujenje je torej potekalo zelo počasi in postopoma. Večinoma se je
slovensko kulturno in politično življenje, v začetku šestdesetih letih, odvijalo v čitalnicah, ki so
bliskovito hitro pridobile na pomenu. Nastajale so v mestih, trgih in manjših upravnih središčih,
pa tudi v nekaterih vaseh. V njih so se zbirali izobraženci, mestni veljaki, obrtniki in trgovci, v
vaseh pa tudi kmetje. Bile so nekakšna bralna društva. Prirejali so besede, to so bile prireditve z
govori, predavanji, glasbenimi in gledališkimi nastopi. Temu kulturnemu programu je nato sledil
še zabavni del – veselica s plesom. Čitalnice so med ljudstvom budile narodno navdušenje.
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Matica vseh čitalnic je bila v Ljubljani, kjer je bilo narodno gibanje najmočnejše, saj je bila
Kranjska najbolj slovenska dežela. Leta 1863 je bil ustanovljen nov časopis, ki se je postavil ob
bok Bleiweisovim Kmetijskim in rokodelskim novicam, časopis Naprej, ki ga je urejal Fran
Levstik. Bil je kratkega diha, saj so ga po letu dni prenehali izdajati. V časniku so zagovarjali
Zedinjeno Slovenijo in povezovanje z drugimi jugoslovanskimi narodi. Leta 1865 je v Celovcu
začel izhajati liberalni časopis Slovenec, ki je izhajal le dve leti. Izdajal ga je koroški duhovnik in
politik Andrej Einspieler.112 Nato je leta 1868, kot prvi slovenski dnevnik začelo izhajati
liberalno glasilo Slovenski narod. Kot odgovor nanj so staroslovenci leta 1873 začeli izdajati
katoliški časnik Slovenec. Prav spor o tem, kakšen časopis Slovenci potrebujejo, je slovensko
politično elito razdelil v dve skupini. Bleiweisovi pristaši, konservativci zbrani okrog Kmetijskih
in rokodelskih novic (in kasneje okoli Slovenca), so se imenovali »staroslovenci«, njihovi
nasprotniki pa so bili liberalni »mladoslovenci«, zbrani okoli Frana Levstika in časnika
Slovenski narod. V teh letih se je oblikovala delitev slovenske politike na dve struji, ki se je
vlekla skozi zgodovino.113
Eden izmed posameznikov, ki so se že v šestdesetih letih zavzemali za zbliževanje s Hrvati, je bil
Ferdo Kočevar-Žavčanin, ki je objavil veliko člankov v slovenskih in hrvaških časopisih. V
člankih se je zavzemal za program Zedinjene Slovenije iz leta 1848. Po njegovem mnenju je bil
slovenski narod premajhen in prešibak za samostojno narodno življenje, zato bi se moral
povezati s Hrvati ali s Srbi. Le skupaj bi se lahko zoperstavili germanizaciji in italijanizaciji.
Vedel je, da sedaj še ni napočil čas za politično zedinjenje, vendar si je želel, da bi Slovenci težili
k političnemu zbliževanju s Hrvati in Srbi. Do takrat je edino možnost zbliževanja teh treh
narodov videl v jeziku, katerega bi Slovenci morali čim bolj približati srbo-hrvaškemu jeziku.114
3.3.5. Dualizem in taborsko gibanje
Dogodki v Avstrijskem cesarstvu, ki so se odvijali v letih 1866 in 1867, so pretresli življenje na
slovenskih tleh. Vojna proti Prusiji in Italiji leta 1866 je bila hud udarec za cesarstvo. Beneška
Slovenija je bila priključena Italiji, kar je pri Slovencih vzbudilo strah in razočaranje. Avstrijsko
cesarstvo je bilo poraženo tudi proti Prusiji, ki je bila po tem v vodilnem položaju pri
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združevanju Nemčije. To je bil hkrati dokaz, da je zgodovinske meje mogoče spreminjati.
Uvedba dualizma leta 1867 je Slovence še bolj prizadela. Postavitev meje med Avstrijskim in
Ogrskim delom, na reko Lajto (razdelitev na Translajtanija in Cislajtanija), je Slovence in
njihovo ozemlje razdelila. Okoli petinštirideset tisoč ljudi je pristalo v Ogrskem delu. Odrezani
so bili tudi od Srbov in dela Hrvatov, katere so imeli za svoje zaveznike. 115 Ker so staroslovenci
leta 1867 sprejeli takšno stanje, se je proti tej politiki dvignil glas ogorčenja. Politika se je zato
radikalizirala, njeni nosilci pa so bili mladoslovenci. Te so leta 1868 začeli ustanavljati tabore
(množična zborovanje na prostem). V treh letih njihovega delovanja je bilo organiziranih kar 18
taborov, največji med njimi pa je bil v Vižmarjih pri Ljubljani, kjer se je zbralo okoli trideset
tisoč ljudi (običajno se jih je zbralo okoli šest tisoč) iz vseh družbenih slojev. Ključna točka
zborovanj je bil program Zedinjena Slovenija, ki so ga zagovarjali in o njem razpravljali. Ena
izmed ključnih točk je bila tudi enakopravnost slovenskega jezika in njegova uveljavitev v
uradih in šolah. Predvsem je šlo za bujenje narodnega čustva, ne glede na to, katero politično
strujo so ljudje podpirali. Njihov glavni namen je bilo slovensko narodno prebujenje. Gre za
izražanje politične volje, ne le preko predstavniških teles, ampak tudi v navezavi z ljudskimi
množicami. Tudi Nemci so poskušali organizirati tabore, vendar ti niso bili uspešni, zato je vlada
tabore prepovedala. S tem je leta 1871 taborsko gibanje zamrlo. 116
3.3.6. Hrvatje po uvedbi dualizma
Tudi Hrvati in Srbi so bili takrat v nezavidljivem položaju. Po pojmovanju hrvaškega
zgodovinskega državnega prava naj bi Hrvaško sestavljale tri dežele: Hrvaška, Slavonija in
Dalmacija (»Trojedina kraljevina Hrvatska«), ki bi se morale združiti. Hrvatje so bili po uvedbi
dualizma razkosani na dve državi. Leta 1868 so z Ogrskim delom monarhije sklenili HrvaškoOgrsko pogodbo s podpisom katere je bila »Trojedina« kraljevina Hrvaška razkosana. Centralna
Hrvaška, Slavonija in Vojvodina so pripadle Ogrskem delu, Dalmacija in Istra pa Avstrijskemu
delu (kot slovenske dežele – razen Prekmurje, ki je pripadlo Ogrskemu delu). Ogrski del Hrvaške
je imel sicer v Ogrskem delu monarhije poseben status, saj je bil samostojna kraljevina, ki ji je
načeloval z ogrske strani imenovan ban. Zaradi tega se je neformalno imenovala banska
Hrvaška. Imela je svoj hrvaško-slavonski Sabor v Zagrebu. Takšna razkosana Hrvaška si je
najbolj prizadevala za združenje teh dveh delov v eno celoto, pri čemer je bilo združenje z
115
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drugimi jugoslovanskimi narodi drugotnega pomena. Predvsem so se za to zavzemali politiki iz
Dalmacije. Njim nasproti so stali »autonomaši«, ki so se zavzemali za samostojno Dalmacijo. 117
S Hrvaško-Ogrsko pogodbo je bilo dovoljeno zedinjenje Dalmacije z bansko Hrvaško, vendar to
ni bilo mogoče, ker je bila Dalmacija pod avstrijskim delom monarhije. Pogodbo iz leta 1868 so
različne hrvaške stranke gledale različno, vse pa so jo videle kot akt ustavnega značaja. Madžari
so jo videli kot upravni akt in si s tem prilastili pravico suspendiranja bana, če bi videli, da
opozicija hrvaškega Sabora presega dopustne politične meje. V tem primeru bi bana zamenjal
njihov komisar.118
3.3.7. Jugoslovanski kongres 1870
Proti koncu šestdesetih let se je med Slovenci povečalo zanimanje za tesnejši stik z drugimi
slovanskimi narodi. Največji zgled so jim takrat bili gospodarsko in predvsem politično bolj
razviti Čehi, nekateri so se obračali tudi proti Rusom. Najbolj razširjeno pa je bilo sodelovanje s
Hrvati. Hrvatje so 8. novembra 1870 v Sisku organizirali sestanek, ki so se ga udeležili
pripadniki Narodne stranke iz banske Hrvaške in Vojne Krajine ter štirje Slovenci (Anton
Tomšič,119 Davorin Trstenjak, dr. Radoslav Razlag in dr. Josip Poklukar). Dalmatinski politiki iz
Narodne stranke, ki so bili vabljeni, se sestanka niso udeležili, prav tako se sestanka niso
udeležili srbski predstavniki. Pobudnik sestanka je bil dr. Matija Mrazović.120 Povod sestanka so
bile nemške zmage nad Francozi. Nemce so videli kot nevarnost, da bi uresničili svoj
Velikonemški načrt in bi z njim zasedli tudi ozemlja Avstro-Ogrske. Na sestanku so se
zavzemali za narodno in politično približevanje obeh narodov. Prvi cilj je bil združitev Hrvaške,
Vojne Krajine, Reke in Dalmacije, drugi pa združitev slovenskih pokrajin v Slovenijo. Naslednja
stopnja bi bila združitev obojega v večjo enoto, ki bi bila avtonomen sestavni del ogrske
polovice. Na sestanku so govorili o ohranitvi monarhije in njene dualistične ureditve. Pozdravili
so povezovanje z Madžari. Dogovorili so se, da želijo veliko avtonomnost in da bi bila obema
polovicama jugoslovanske enote zagotovljena verska in jezikovna enakopravnost. Sklepe, ki so
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jih sprejeli, niso zapisali v program, temveč jih poznamo iz dopisovanj udeležencev. Da te sklepi
niso bili zapisani, so deloma krivi tudi slovenski udeleženci, ki so bili skeptični o priključitvi k
ogrskemu delu. Slovenski udeleženci se tudi niso čutili dovolj kompetentne, da bi lahko sklepali
o tako pomembnih stvareh kot je narodnostno vprašanje. Tudi sam Mrazović po sestanku ni bil
več prepričan o naslonitvi na Madžare. Na sestanku so se dogovorili za organiziranje kongresa v
Ljubljani, kjer bi naprej razpravljali o narodnostnem vprašanju.121
Južnoslovanski kongres se je odvijal od l. do 3. decembra 1870 v Ljubljani. Izražal je težnje
Slovencev po povezovanju z drugimi južnoslovanskimi narodi. Udeležili so se ga Slovenci (med
njimi tudi Janez Bleiweis in Josip Poklukar), Hrvati ter Srbi iz Vojvodine (le en – Laza Kostić),
čeprav točen seznam udeležencev ni znan. Kongres je zagovarjal idejo o enotnosti južnih
Slovanov tudi v političnem smislu. Predvsem so na kongresu diskutirali o možnostih političnega
povezovanja Jugoslovanov v okviru ogrske polovice, kar bi lahko sklepali na podlagi sestanka v
Sisku, kjer so diskutirali o naslonitvi južnih Slovanov na Madžare. Poskušali so izoblikovati nek
skupni program, vendar so med udeleženci vladala prevelika nesoglasja in strah pred
preganjanjem, zaradi česar do konkretnih rešitev ni prišlo (niso se mogli dogovoriti ali naj bo
združevanje v okviru avstrijske ali ogrske polovice oziroma ali naj bo združitev izvedena izven
okvira monarhije).122 Okoli sto udeležencev kongresa je razpravljalo o štirih možnostih rešitve
problema: 1. Subdualizem (združenje Hrvaške, Slovenije in Vojvodine znotraj Ogrske); 2.
Subdualizem v okviru avstrijske državne polovice; 3. Enaka jugoslovanska enota kot del obče
federativne Avstro-Ogrske monarhije, brez dualizma; 4. Posebna državna enota južnih Slovanov,
ločena od Avstro-Ogrske. Kongresna izjava se ni izrekla za nobeno izmed možnosti programa, je
pa poudarila, da si južni Slovani v Avstro-Ogrski želijo skupne prihodnosti.123 Ustanovili so
časopis Südslawische Zeitung (kar bi lahko prevedli Jugoslovanski časopis), ki je deloval le pol
leta.124
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3.3.8. Sedemdeseta in osemdeseta leta
Nasprotja med slovenskima strujama so se po zamrtju taborskega gibanja še poglobila. Ta
konservativno-liberalni razkol je bil deležen velikih kritik med prebivalstvom, ki si je želelo
sloge obeh struj.125 Slogaštvo je bilo obnovljeno konec leta 1876, pri čemer je šlo za podreditev
mladoslovencev (liberalci) staroslovencem (konservativci). Te so se odpovedali javnemu
izražanju liberalnih stališč, v zasebni sferi pa so še vedno izražali svoje liberalno mišljenje.
Začeli so podpirati katolištvo, kot glavni steber slovenske narodne zavesti. V realnosti sta oba
tabora delovala ločeno, imela sta vsak svoje glasilo in svojo politiko. O skupni politiki so se
dogovarjali na skupnih srečanjih, tudi mesta na vodilnih položajih so si razdelili približno na
polovico. Kljub njuni slogi se položaj Slovencev v monarhiji ni izboljšal. 126
14. avgusta 1879 je avstrijsko vlado prevzel konservativni Eduard Taaffe, ki je vlado vodil kar
14 let. To vlado so Slovenci ves čas podpirali. Politika Taaffeja je bila takšna, da je poskušal z
raznimi privilegiji nenemškim narodom ublažiti nacionalna vrenja in s tem zagotoviti ravnovesje
v monarhiji. Slovenci so s to vlado igrali politiko popuščanja in pritiskov. Ker so podlegli
njihovim pritiskom, programa Zedinjena Slovenija niso več javno razglašali. V zameno za to so
dobili manjše privilegije in koncesije (uveljavitev slovenščine v šolah in uradih), a zaželene
enakopravnosti niso dobili. Najbolj ugoden položaj Slovencev je bil na Kranjskem, ki je bila
priznana kot slovenska dežela in kjer so leta 1883 Slovenci spet dobili večino v deželnem zboru.
Za deželnega predsednika je bil, prvič in zadnjič v zgodovini, imenovan Slovenec, Andrej
Winkler. V drugih deželah so bile te spremembe manjše. Na Štajerskem so bili Slovenci še
vedno v podrejenem položaju. Na Koroškem se položaj skoraj ni spremenil, še vedno so povsem
prevladovali Nemci. 127 Padec Taaffejeve vlade leta 1893 je pomenil začetek obdobja
negotovosti. Odnosi med Nemci in nenemškimi narodi so se poslabšali. Eden prvih sporov je
bilo celjsko gimnazijsko vprašanje. Taaffejeva vlada je leta 1888 uvedla slovensko-nemške
vzporednice v nižji gimnaziji v Mariboru, ter isto obljubila tudi za gimnazijo v Celju. To
vprašanje je postalo aktualno leta 1894. Štajerski Nemci so se dvignili proti temu in na pomoč
klicali Nemce iz vse monarhije. Slovenci pa so se obrnili na druge Slovane. Nastal je
vseavstrijski spor med Nemci in Slovani, ki je odnesel vlado Taaffejevega naslednika
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Windischgrätza. Spori med Nemci in Slovani so krepili nemško nezadovoljstvo glede Slovanov.
To se je odražalo tudi v vse večjem pritisku na Slovence. Ta je bil najhujši ob severni slovenski
narodnostni meji, na Štajerskem in Koroškem. Nemški pritisk je bil ogromen, potekalo je
ponemčevanje, tudi načrtno. Na tedanji zahodni slovenski meji Slovenci Italijanov niso imeli za
tako nevarne kot Nemce, saj italijanizacija tam ni bila tako močna kot germanizacija. Prvi razlog
je bil, da tudi Nemci niso podpirali italijanskega narodnega gibanja in italijanizacije. Drugi pa je
bil ta, da je nemški in avstrijski kapital prevladoval nad italijanskim, ki je bil precej šibak. Zelo
močno slovensko narodno gibanje je bilo v Trstu in v Gorici. V Istri in Beneški Sloveniji pa je
bil ta italijanski pritisk precej močen. 128
3.3.9. Nastanek slovenskih političnih strank
Sloga med obema taboroma je trajala do začetka devetdesetih let. Obstajala je, ker si Slovenci
niso želeli, da bi na volitvah zmagali Nemci. Leta 1890 je bilo v Ljubljani ustanovljeno
Katoliško politično društvo. Katoliški tabor je pravi zagon dobil leta 1892, ko je bil v Ljubljani
organiziran prvi slovenski katoliški shod, kjer so izoblikovali katoliški politični program in njeno
Katoliško narodno stranko – KNS (leta 1905 se je preimenovala v Slovensko ljudsko stranko –
SLS, leta 1909 v Vseslovensko ljudsko stranko – VSL, njen voditelj je bil Ivan Šušteršič, med
pomembnejšimi člani je bil tudi Janez Evangelist Krek, kasneje pa Anton Korošec). Bila je
osrednja politična stranka na Slovenskem. Izdajali so svoj politični časopis Slovenec.
Klerikalcem129 nasproti so se postavili liberalci, večinoma iz meščanskih vrst, ki so leta 1891
ustanovili svoje Slovensko društvo in leta 1894 razglasili ustanovitev Narodne stranke na
Kranjskem (od 1905 Narodno napredna stranka – NNS, od leta 1918 pa Jugoslovanska
demokratska stranka – JDS). Stranko sta vodila Ivan Tavčar in Ivan Hribar, njihov časopis pa se
je imenoval Slovenski narod. Razkol med klerikalci in liberalci se je odvijal tudi na drugih
ravneh. Liberalci so ustanovili telovadno društvo Sokol, medtem ko so na katoliški strani
ustanovili Orle.130 Takšna delitev na liberalne in konservativne stranke se ni kazala v Trstu, kjer
je slovensko meščanstvo že prej delovalo v skupnem društvu Edinost (ki je delovanje razširilo
tudi na ostalo Primorsko in na Istro). Tam je potekala italijanizacija, zato je bilo zelo pomembno,
da so se skupaj borili proti Italijanom in se niso razdelili v več taborov. V Istri sta bila povezana
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enoten slovenski in hrvaški tabor v hrvaško-slovenskem političnem društvu, ki se je borilo za
bujenje narodne zavesti obeh narodov. Prav tako so se borili proti italijanizaciji, za
enakopravnost jezika ter za izboljšanje položaja, tako Slovencev kot Hrvatov v Istri. 131
Svojo stranko so ob koncu 19. stoletja dobili tudi slovenski delavci. Leta 1896 je bil ustanovni
shod slovenske socialdemokratske stranke,

kjer je bila ustanovljena Jugoslovanska

socialdemokratska stranka (JSDS), ki je strmela k solidarnosti jugoslovanskih delavcev. Pod
svojim okriljem je želela združiti vse delavce iz jugoslovanskih dežel v avstrijski polovici
monarhije. Strankarska organizacija je, kljub svojemu imenu, ostala omejena le na slovenske
dežele. Kasneje se je povezovala s srbskimi in hrvaškimi delavci v Istri in Dalmaciji. To je bila
edina delavska stranka in edina predstavnica socialistične smeri pri nas. Njen osrednji voditelj je
bil Etbin Kristan, pozneje pa Anton Kristan. Stranki se je leta 1908 pridružil Henrik Tuma,132 ki
je prestopil iz liberalnih vrst. Njen glavni cilj je bil predvsem zrušitev kapitalizma in izgradnja
novega družbenega redu. Zavzemala se je predvsem za izboljšanje delavskega položaja v družbi
in ne toliko za rešitev jugoslovanskega narodnega vprašanja.133
3.3.10.

Povezovanje slovenskih strank s Hrvati na prelomu stoletja

Osrednja tema slovenske politike pred prvo svetovno vojno je bilo nacionalno vprašanje.
Liberalna in katoliška stranka sta bili v svojih programih precej skromni. Obe sta se zavzemali za
jezikovno enakopravnost in narodno avtonomijo. Tu pa tam sta še omenjali Zedinjeno Slovenijo
ter se zavzemali za ustanavljanje slovenskih kulturnih in izobraževalnih ustanov. Socialni
demokrati so bili pri tem še bolj ohlapni, za njih je bilo narodno vprašanje kulturno in ne
politično (ne ozemeljska celovitost, temveč zmožnost vsakega posameznika, da se opredeli za
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člana katerega koli naroda). V devetdesetih letih so stranke začele iskati možnost sodelovanja z
drugimi narodi, predvsem na jugovzhodu. Predvsem so se zanimali za sodelovanje s Hrvati. 134
Za razvoj slovensko-hrvaških odnosov je pomemben shod slovenskih in istrsko-hrvaških
poslancev. Ta se je odvijal 2. oktobra 1890 v Ljubljani. Na njem so bili prisotni slovenski deželni
in državni poslanci, istrski poslanci ter predstavnik Stranke prava, Fran Folnegović. Na shodu
politično povezovanje slovenskih in hrvaških dežel ni bilo obravnavano in ni prineslo
pričakovanih rezultatov. Ta sestanek je pomenil združitev liberalnih in katoliških sil, ki sta
kasneje vsaka posebej odločali o odnosih s Hrvati.135
V začetku devetdesetih let so Slovenci sodelovali predvsem s Hrvati, vendar do nekega
resnejšega povezovanja ni prišlo. Konec devetdesetih se je nato Katoliška narodna stranka
povezala s hrvaškimi pravaši. 136 Predstavniki KNS (Janez Evangelist Krek, Andrej Kalan in
Janko Brejc) so se 13. in 14. oktobra 1898 udeležili shoda Stranke prava (domovinašov) v
Sušaku.137 Tam so izrazili svoje mnenje, da se tudi sami strinjajo z njihovimi idejami, in da od
hrvaškega državnega prava pričakujejo rešitev tudi za Slovence. To rešitev so videli kot
trialistično rešitev v okviru Avstro-Ogrske.138 Želeli so si združitve slovenskega ozemlja s
pokrajinami, ki jih je imela Stranka prava za hrvaška (celinska Hrvaška, Dalmacija in Bosna). Pri
tem pa so bila izključena nekatera slovenska ozemlja: Prekmurje, Primorska in Beneška
Slovenija. Ta pogajanja niso obrodila sadov.139
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Posebej veliko prahu je dvignilo naslednje dejanje. Kranjski deželni zbor je 28. aprila 1899
sprejel sklep o uvedbi hrvaškega jezika na ljubljanski realki. Takrat so se lahko učenci učili
hrvaščine, če so želeli. Na realki je bila hrvaščina uvedena zaradi Avstro-Ogrske okupacije
Bosne in Hercegovine, ki naj bi Slovencem ponujala sveže možnosti, če bi želeli oditi tja.
Hrvaščina je bila ponujena kot izbirni predmet.140
V tem času je v dunajskem državnem zboru potekala napeta politična situacija zaradi jezikovnih
naredb na Češkem in Moravskem, ko so tudi Slovenci in Hrvatje zahtevali razrešitev jezikovnega
vprašanja. Spor je prizadel tako ene kot druge, zato so se začeli povezovati. Šušteršič je
organiziral sestanek, kjer so se zbrali slovenski katoliški poslanci (liberalnih poslancev niso
hoteli sprejeti, čemur so hrvaški politiki nasprotovali). Tako je 30. januarja 1901 Šušteršič
začasno ustanovil Slovanski centrum (v njem so bili kranjski katoliški poslanci, štajerska
poslanca, češka katolika in štirje Rusini). Vsi ostali slovenski poslanci, skupaj z enajstimi
hrvaškimi, je 5. februarja 1901 ustanovilo Hrvaško-slovenski klub, katerega predsednik je bil
dalmatinski poslanec Vicko Ivčević. Oboji so se leta 1902 združili v Slovansko zvezo s
Šušteršičem in Ivčevićem na čelu. Iz tega je razvidno, da so slovenski in hrvaški politiki
sodelovali tudi v državnem zboru, na njihov odnos pa je vplival tudi spor med slovenskimi
konservativci in liberalci. 141
Leto 1903142 je bilo pomembno glede povečanega zanimanja za povezovanje s Hrvati. Predvsem
po aprilu 1903, ko se je v banski Hrvaški začelo narodno ljudsko gibanje, ki se je borilo za
finančno samostojnost banske Hrvaške. Takrat so odločno nastopili proti Ogrski. Posledica tega
gibanja je bilo omogočeno povezovanje Dalmacije in banske Hrvaške ter omogočeno hrvaškosrbsko sodelovanje. Na Slovenskem je prišlo do manifestacij, ki so izrazile strinjanje z
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dogajanjem na Hrvaškem in izkazale željo po sodelovanju z njimi. Prvi miting na Slovenskem, v
podporo hrvaškemu gibanju, je potekal 17. maja 1903 v Trstu.143
Istega leta je v Dalmaciji nastala politika novega kurza. Gre se za politiko, ki je bila usmerjena
proti ekspanziji nemških interesov na vzhod (Drang nach Osten). Želeli so si sloge med
različnimi narodnostmi na Hrvaškem, saj so bili vsi ogroženi zaradi Nemcev. S takšno politiko je
začela Stranka prava v Dalmaciji,144 pod vodstvom Ante Trumbića in Frana Supila (Čista stranka
prava Iva Prodana v Dalmaciji se s to politiko ni strinjala). Bili so protiavstrijsko usmerjeni,
zaveznike pa so iskali med Srbi, Italijani in v madžarski opoziciji. Zavzemali so se za zedinjenje
Dalmacije z bansko Hrvaško. Politika novega kurza je pomenila prvo skupno akcijo Dalmacije in
banske Hrvaške (Dalmatinci so jih uspeli prepričati za sodelovanje). Posledica novega kurza je
sprejetje Reške resolucije, 3. oktobra 1905. Reško resolucijo so podprle vse hrvaške stranke,
razen Čiste stranke prava – »frankovcev« in Radićeve Hrvaške ljudske kmečke stranke.145 V njej
so izrekli podporo madžarski opoziciji in pozivali k miru med obema narodoma. Prav tako so
izrazili željo po samostojnem kulturnem in političnem razvoju hrvaškega naroda ter zedinjenju
banske Hrvaške in Slavonije z Dalmacijo. Neposredno po sprejetju Reške resolucije 17. oktobra
1905, so srbske stranke iz banske Hrvaške in Dalmacije podpisale Zadarsko resolucijo. V njej so
zapisali, da se strinjajo z Reško resolucijo pod pogojem, da se srbskemu narodu prizna
enakopravnost s hrvaškim. Podprli so tudi idejo priključitve Dalmacije k banski Hrvaški. 146 Niti
z Madžari niti z Italijani se sodelovanje ni izšlo. Prvi so takoj, ko so prišli na oblast prevzeli
strogo madžarsko politiko, drugi pa so želeli več ozemlja, kot so jim ga ponujali, v Istri in na
Slovenskem. Zelo pomembno je bilo, da so Srbi pristali na sodelovanje, saj je to pripeljalo do
vzpostavitve Hrvaško-srbske koalicije, ki je 11. decembra 1905 objavila svoj program in postala
glavna politična struja na Hrvaškem. Do leta 1909 jo je vodil Frano Supilo, nato pa Svetozar
Pribičević, ki je bil velik simpatizer Srbov. 147
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Po sprejetju obeh deklaracij je na Slovenskem prišlo do velikega razočaranja nad politiko novega
kurza. Slovenci so bili v obeh resolucijah nekako pozabljeni. Slovensko ozemlje je bilo v tej
politiki podarjeno Italijanom (Trst, deli slovenskega primorja in Istra). Leta 1907 se je s knjigo
»Slovenci in Jugoslovani« oglasil Henrik Tuma, kjer je kritiziral politiko novega kurza in njeno
povezovanje z Italijani (deloval je na Primorskem, zato je še posebej čutil pritisk Italijanov).
Zapisal je, da si želi, da je slovenski narod narodnostno samostojen in se mu prizna njegova
pomembna vloga v gradnji nove jugoslovanske države.148
Prvak SLS Ivan Šušteršič je skupaj z Janezom Evangelistom Krekom razvil program trialistične
reforme monarhije, ki bi zamenjala dotedanjo dualistično ureditev. Prvič je bil ta program
predstavljen javnosti v časopisu Slovenec 11. februarja 1905 (pred podpisom obeh resolucij).
Skliceval se je na sklep hrvaškega Sabora iz leta 1712, ko so sklenili, da sprejmejo pragmatično
sankcijo le, če bo na Hrvaškem vladal tisti, ki bo imel oblast tudi nad Kranjsko, Koroško in
Štajersko. Ta njegova ideja je temeljila na tem, da se je hrvaški Sabor izjasnil za pragmatično
sankcijo na taki osnovi, ker je Sveto Rimsko cesarstvo nemške narodnosti, s finančno podporo
Vojni Krajini, zagotavljala sredstva za obrambo pred Turki. Omenjeni sklep je bil podlaga tudi
za kasnejše utemeljevanje pripadnosti slovenskih dežel hrvaškemu državnemu pravu. Nanj so se
večkrat sklicevali hrvaški in slovenski politiki. Osnovna misel tega programa je bila rešitev
jugoslovanskega vprašanja v okviru monarhije. Za napoved začetka izvajanja trialistične zasnove
bi lahko imeli Šušteršičev govor v kranjskem deželnem zboru 3. novembra 1905. Po njegovem
mnenju bi Slovenci morali preseči strankarske razlike in stopiti skupaj ter osnovati veliki
jugoslovanski narodni program, ki bi vključeval tudi Hrvate. Takšno rešitev je zagovarjal
predvsem zaradi bojazni, da bi bili Slovenci lahko ob preoblikovanju monarhije izključeni iz
tretjega dela. Trialistično rešitev je zagovarjal tudi vodja Čiste stranke prava, Josip Frank. Veliko
upov je vzbujala aneksija Bosne in Hercegovine, ki pa ni prinesla želenih rešitev. 149
3.3.11.

Aneksija Bosne in Hercegovine in trializem

Leta 1909 so katoliški in liberalni poslanci v kranjskem deželnem zboru sprejeli izjavo, s katero
so pozdravili priključitev Bosne in Hercegovine k Avstro-Ogrski (uradna aneksija od
148
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Osmanskega cesarstva je bila izvedena že leto prej, prva zasedba Bosne in Hercegovine pa leta
1878)150 in s tem izrazili upanje, da je to prvi korak k združitvi vseh južnih Slovanov pod
okriljem monarhije. Po aneksiji Bosne in Hercegovine leta 1908 se je jugoslovansko gibanje le
še širilo. Jugoslovanstvo je tako v letih pred prvo svetovno vojno postalo ena izmed osrednjih
tem, a je bilo še dokaj nejasno s kom in kako bi se povezali. Trializem151 je postal skupna točka
programov obeh meščanskih strank na Slovenskem. Trialistična ideja se je širila tudi na
Hrvaškem. Vse slovenske stranke so videle rešitev v okviru Avstro-Ogrske in rešitve izven
njenih okvirjev, niso podpirale. Tega niso podpirale predvsem zaradi globoko zakoreninjene
avstrijske tradicionalne misli.152 Šele nastop revolucionarne mladine v različnih delih
Balkanskega polotoka, je pripeljalo do uvida reševanja te težave tudi izven Avstro-Ogrske.
Protiavstrijske koncepcije državnega zedinjenja so bile do leta 1914 le želja manjših skupin (tak
primer so Preporodovci). Šele ko se je začela prva svetovna vojna so se te misli počasi razširile
tudi med širšim prebivalstvom (tudi to šele v drugi polovici vojne). 153
Svoj trialističen program je oblikoval tudi liberalec Gregor Žerjav. 154 Politiko monarhije na
Balkanu je dojemal negativno, a je videl možnost sodelovanja narodov na tem področju. Svoje
stališče je zapisal v članku, objavljenem v Novem listu 19. decembra 1908, z naslovom:
»Jugoslovansko kraljestvo v okviru Habsburške monarhije«. Jugoslovanski del je videl kot tretji
150
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del Avstro-Ogrske, ki bi imel enak status kot Ogrska. V jugoslovanskem delu bi se kot uradni
jezik uporabljal srbo-hrvaški jezik, v slovenskem delu pa slovenski jezik. Enakopravni bi bili
tudi latinica in cirilica. Notranjo ureditev si je predstavljal federalistično, tako da bi bilo ozemlje
razdeljeno na tri dele: slovensko, hrvaško in srbsko. Slovenska pokrajina bi se imenovala
Kraljestvo Ilirija, hrvaška pokrajina bi se imenovala Trojedina kraljevina, srbska pa Srbsko
vojvodstvo in bosansko kraljestvo. Vsaka pokrajina bi imela svojega kraljevega namestnika,
vlado in parlament. Glavno mesto jugoslovanskega kraljestva, kot ga sam imenuje, bi bilo v
Zagrebu.155
Na seji kranjskega deželnega zbora 16. januarja 1909 je Šušteršič poudaril, da slovenski in
hrvaški politiki zagovarjajo program širšega trializma (združitev vseh Habsburških dežel od
Trsta do Drine) in ne ožjega trializma, ki ga je zagovarjal voditelj nemških krščanskih socialistov
Karl Lueger (omejen le na Hrvaško, Slavonijo, Dalmacijo ter Bosno in Hercegovino). Prepričan
je bil, da bo uresničitev jugoslovanskih želja prišlo šele čez sto oziroma dvesto let, do takrat pa
naj bi bila naloga južnoslovanskih politikov pripravljati možnosti za nadaljnji razvoj. Kranjski
deželni zbor je istega dne sprejel Krekov trialistični predlog. S tem je SLS podprla trialistični
koncept. Tudi slovenski liberalci so podprli trialistični koncept SLS, saj lastnega kot stranka do
takrat niso izoblikovali. Ljubljanski župan, Ivan Hribar je bil glede povečanja moči AvstroOgrske na Balkanu skeptičen, če se odnos monarhije do južnih Slovanov v monarhiji ne bi
spremenil. Po njegovem mnenju naj bi potem iskali rešitev izven monarhije.156
Slovenska ljudska stranka se je navduševala nad trialistično idejo monarhije, Ivan Šušteršič pa je
konec julija 1909, Francu Ferdinandu poslal spomenico, kjer je zapisal svoj predlog trialistične
ureditve (v tretji enoti bi bile tiste dežele, ki že zdaj spadajo v Avstro-Ogrsko, torej Bosna in
Hercegovina prav tako). V njej pravi, da mora monarhija, če želi še naprej vladati na Balkanu,
združiti jugoslovanske dežele v tretje državnopravno telo. 157
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Ivan Šušteršič je bil med najbolj vnetimi privrženci povezovanja s Hrvati, saj se je bal, da bi
Slovence izpustili iz načrtov o rešitvi jugoslovanskega vprašanja. Vseslovenska ljudska stranka
(VSL)158 je kot močne zaveznike videla Hrvate. Želela si je močnega povezovanja z njimi, kar bi
pripeljalo do dobrega sodelovanja in lažje uresničitve trialističnega programa. Sicer pa so takrat
bili slovenski politiki bolj v stikih z dalmatinskimi pravaši, saj so bili te v avstrijskem delu
monarhije in so se z njimi srečevali v parlamentu na Dunaju. 159 Med leti 1909 in 1910 se je VSL
povezovala tudi s Stjepanom Radićem, prvakom Hrvaške ljudske kmečke stranke, vendar zaradi
njegove proti katoliško usmerjene paradigme, do tesnejših zvez ni prišlo. 160
Sredi aprila 1911 je Šuštaršič odšel na turnejo po Dalmaciji, kjer je bil povsod toplo sprejet.
Nekateri so ga podpirali (njegov največji podpornik je bil Ivo Prodan), spet drugi so ga
kritizirali. Eden izmed kritikov je bil Juraj Biankini, ki ni želel slovenskega vmešavanja v
njihovo politiko. Šušteršič se je po v vrnitvi v domovino navduševal nad Hrvati in v njih videl
največje zaveznike. Sicer pa so hrvaški pravaši Slovence imenovali planinski Hrvati. Nekateri so
to vzeli kot znak izkazovanja podpore in bratstva, spet drugi pa kot znak Velike Hrvaške, ki
zanika obstoj slovenskega prebivalstva. 161 VSL je v letih 1911 in 1912 sodelovala z
»Svepravaško« organizacijo, ki je združevala pravaše iz banske Hrvaške, Dalmacije in Istre.
Vrhunec te politike pomeni ustanovitev skupne strankarske organizacije 20. oktobra 1912 v
Ljubljani. Šlo je za združitev VSL in Vsepravaške organizacije pod vodstvom Mile Starčevića.
Zavzeli so se za boj proti dualizmu in izrekli podporo trializmu. Sicer pa to sodelovanje ni
prineslo nekih večjih uspehov. 162
Vizijo sodelovanja s Hrvati je podal tudi Aleš Ušeničnik leta 1913 v razpravi Slovenci in Hrvati.
Po njegovem mnenju naj bi bilo najbolje, če se Slovenci združijo s Hrvati v eno upravno celoto
in eno izmed zveznih držav Avstrije. Zavzemal se je za politično in kulturno združitev Slovencev
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in Hrvatov. Se je pa Ušeničnik zavedal, da trializem skoraj ni mogoč, zaradi madžarskega in
nemškega pritiska. 163
Nasprotniki klerikalcev, liberalci, so se na začetku simpatizirali s hrvaško opozicijo (Čisto
stranko prava pod vodstvom Josipa Franka). Kasneje so se liberalci poskušali povezovati s takrat
vodilno v hrvaškem saboru, Hrvaško-srbsko koalicijo. Povezoval naj bi ju program, ki je rešitev
jugoslovanskega vprašanja videl v federalistični ali trialistični obliki, znotraj Avstro-Ogrske.
Tudi to je ostalo brez večjih uspehov. Niti ena od hrvaških strank na Slovence ni gledala kot na
narod, ki bo obstal, ter se zato niso hoteli preveč povezovati z njimi. Bolj so jih zanimali Srbi. 164
3.3.12.

JSDS in Tivolska resolucija

Bolj uspešni so bili le socialdemokrati, ki so novembra 1909 v Ljubljani organizirali prvo
jugoslovansko socialdemokratsko konferenco, na kateri so sodelovali JSDS, Socialdemokratska
stranka Hrvaške in Slavonije ter Socialdemokratska stranka Bosne in Hercegovine. Z njo so
socialdemokrati pokazali interes za reševanje jugoslovanskega vprašanja kot enotnega vprašanja,
ampak ne na političnem temveč na kulturnem področju. Na konferenci so sprejeli Tivolsko
resolucijo. Z njo so se zavzemali za jugoslovanski etnični unitarizem, torej za združitev vseh
Jugoslovanov v enoten narod (kljub njihovi različnosti – različne vere, pisave, jeziki, imena) v
obliki avtonomne narodnokulturne enote. Zavzemali so se za kulturno enotnost južnih
Slovanov.165 Vendar tudi Tivolska resolucija ni bila preveč odmevna. Ni se lotevala vprašanja
samoodločbe slovenskega naroda, ampak je bolj pomenila beg pred majhnostjo slovenskega
naroda in zanikanje narodne individualnosti. Kljub temu pa je bila s tem prikazana potreba
jugoslovanskih delavcev po združevanju in pogovoru ter s tem izkaz solidarnosti in povezanosti
južnoslovanskih narodov.166 Problem vseh socialdemokratskih jugoslovanskih strank je bil v
tem, da vse do prve svetovne vojne niso obravnavale problema južnoslovanskih narodov kot
politični problem, temveč kot kulturni problem. Zaradi tega niso izoblikovale lastnega programa
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o tem vprašanju. Posledica tega je bila, da so v prvi svetovni vojni prepustili to mesto
meščanskim strankam, ki so že imele pripravljene politične rešitve za nacionalne probleme.167
Leto pozneje so se južnoslovanski socialdemokrati zbrali na balkanski konferenci. Tam so
Slovencem očitali, da je Tivolska resolucija oportunistična. Na balkanski konferenci je Slovence
zastopal Henrik Tuma. Zavrnil je rešitev v obliki konfederacije balkanskih socialističnih
republik. Ostal je pri zagovarjanju unitarizma v okviru Avstro-Ogrske in ni podpiral delitve
jugoslovanskih narodov po veri ali kakšnem drugem ključu. Prav to naj bi bila prednost socialnih
demokratov, ki so zahtevali rešitev jugoslovanskega vprašanja v okviru kulturnega zedinjenja.
To rešitev je Tuma zagovarjal do balkanskih vojn.168
3.3.13.

Obdobje balkanskih vojn

Ko je leta 1912 izbruhnila prva Balkanska vojna, je navdušenje nad jugoslovanskih združenjem
postalo še večje. Zmaga jugoslovanskih držav (Srbije, Črne Gore, Bolgarije in Grčije) nad
Osmanskim cesarstvom je sprožila, da so se Slovenci začeli odmikati od Avstrije. Predvsem so
se navduševali nad Srbijo. Njej v pomoč so odšli tudi slovenski prostovoljci. Leta 1913, ko je
Srbija v spopadu za vojni plen premagala Bolgarijo, se je navdušenje nad njo še povečalo. To
stališče je zavzemala predvsem srednješolska mladina, ki je začela izdajati svoj list Preporod. 169
Balkanski vojni sta zelo vplivali na razmišljanje slovenskih in hrvaških politikov o
jugoslovanskem vprašanju. V veliki meri se je zelo povečalo pozitivno mišljenje o Srbih. Zaradi
tega je prišlo do spora tudi v največji slovenski stranki – VSL. Janez Evangelist Krek (bil zelo
prosrbsko usmerjen) je prišel v spor z Ivanom Šušteršičem (bil privržen monarhiji). 170
Vedno več je bilo ljudi, ki so začeli gojiti sovraštvo do Avstro-Ogrske. Med njimi je bil tudi
avtor romana Gospodin Franjo (1913), Fran Maselj – Podlimbarski. Bil je časnik, ki je bil
kritičen do državne politike. Njegovo delo, ki je izšlo ob koncu balkanskih vojn, opisuje
slovenskega inženirja, ki vodi sekanje bosanskih gozdov. V njem so tisti ljudje, ki so ob
okupaciji Avstro-Ogrske nastradali, predstavljeni kot dobri in večinoma srbskega porekla.
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Roman je oblast zaplenila, da se takšne ideje ne bi širile med prebivalstvom, Maslja pa je stal
stotniškega čina. 171
Med liberalnimi izobraženci se je v zadnjem desetletju pred prvo svetovno vojno spet širilo
novoilirsko gibanje, ki ga je vodil liberalec dr. Fran Ilešič. Bil je velik zagovornik zbliževanja
Slovencev z drugimi jugoslovanskimi narodi in z njihovo kulturno. Želel si je tudi jezikovnega
poenotenja z njimi. Bil je velik pristaš in podpornik gibanja Preporod. Menil je, da Slovenci sami
ne bi zmogli ničesar, zato je želel zlitje Slovencev s Hrvati. V njih je polagal upe, da bi s tem
lahko nastala močna politična skupnost. Ob tem je, kot že dosti njih pred njim, naletel na
prepreko, ki jo je predstavljal slovenski jezik, ki je poseben in se razlikuje od hrvaškega ali
srbskega jezika. Vendar pa je bilo teh, ki so se zavzemali za zbliževanje s Srbi in Hrvati pred
prvo svetovno vojno, še vedno le peščica. Velika večina slovenskega prebivalstva sploh ni
vedela prav veliko o Hrvatih (le tisti ob meji) in Srbih (o njih so vedeli le tisto, kar je pisalo v
časopisih). Slovenski mladi liberalci, ki so bili izrazito slovensko usmerjeni, so v Gorici leta
1912 izvedli anketo o odnosih med Slovenci in Hrvati. Ankete se je udeležilo precejšno število
kulturnih delavcev in politikov iz slovenskih dežel, nekaj pa tudi iz jugoslovanskih. Ta anketa je,
razen redkih izjem, potrdila slovensko narodno individualnost in njihovo željo po nadaljnjem
razvoju.172
3.3.14.

Cankarjevo predavanje

V tem času je deloval tudi pisatelj Ivan Cankar. Cankar je v politiko vstopil leta 1907 in je bil
pripadnik socialdemokratske stranke, v kateri je videl jamstvo, da bo slovenski narod nekoč
svoboden. 12. aprila 1913 je v svojem predavanju, v ljubljanskem Mestnem domu, z naslovom
»Slovenci in Jugoslovani« pozval k nastanku svobodne, samostojne, demokratične, zvezne
jugoslovanske republike in s tem odmik od Avstrije. Poudaril je, da naj bi bila jugoslovanska
država lahko le federativna republika (v katero bi bili vključeni Slovenci, Hrvati, Srbi in
Bolgari).173 Bolgare174 je Cankar vključil, ker je govor nastal med prvo balkansko vojno, v kateri
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so se ljudje navduševali nad Srbi, Bolgari in Črnogorci, ki so se v okviru balkanske lige spopadli
z Osmanskim cesarstvom in se s tem osvobodili tuje oblasti. Ivan Cankar je Avstro-Ogrsko videl
kot sovražnico jugoslovanskih narodov, ki narodom ne daje nikakršnih pravic in ovira njihov
politični, gospodarski ter kulturni razvoj. Čudil se je, zakaj monarhija ne omogoča večjih pravic
potlačenim narodom, ter če jih že tako sovraži, naj jih izpusti iz svojih rok. Ideja jugoslovanstva
se je takrat navadnim ljudem zdela neuresničljiva, sam pa je trdil, da je uresničljiva in mogoča.
Avstro-Ogrska jugoslovanske narode deli na drobne kose, katerim so onemogočeni stiki
(nekateri izmed njih sploh niso pod avstrijskim žezlom). Sicer pa je stapljanju slovenskega,
hrvaškega in srbskega naroda v en narod, močno nasprotoval. Bil je za to, da se narodi združijo
enakopravno in enakovredno. Zanj so se Hrvati in Srbi kulturno zelo razlikovali od Slovencev,
bolj kot Avstrijci ali Italijani. Na jugoslovansko vprašanje je gledal politično in nikakor ne
kulturno ali jezikovno. Sam je ostale južnoslovanske narode imenoval kot brate po krvi in
bratrance po jeziku, ki pa so si kulturno zelo oddaljeni zaradi drugačne vzgoje. Močno je
nasprotoval umiku slovenščine v prid srbohrvaščine ter spajanju teh različnih kultur v eno samo.
To se mu je zdelo pogubno za slovenski narod. Poudarjal je, da bi morali Slovenci sami najbolj
ceniti svoj kulturni napredek, ki so ga dosegli pod Avstrijci in zato ostalih Jugoslovanov ne bi
smeli prositi za miloščino. Zavedati bi se morali, da so oni nekaj posebnega, in da bi oni v
novonastalo jugoslovansko republiko prinesli izjemno kulturo, ki bi jo ostali narodi morali
spoštovati. 175 Cankar je bil v svojih pogledih na jugoslovansko vprašanje osamljen. Katoliški
tabor Cankarja ni želel označiti kot politika, zaradi česar so pozvali ljudi, naj ga ne jemljejo
resno. Katoliški tabor je zagovarjali stapljanje slovenščine in hrvaščine. Liberalci so njegovo
predavanje prav tako obsodili, češ da je to le njegovo mnenje, ki pa ga kot tako velik pisatelj kot
je, sploh ne bi smel imeti. Zaradi tega predavanja, ki se ga je udeležilo okoli 250 ljudi, je moral
Ivan Cankar tudi za teden dni v zapor.176
3.3.15.

Preporodovci

Kot odločilno narodno-revolucionarno gibanje je bilo gibanje, ki je dobilo ime časopisu, ki so ga
privrženci izdajali in vzdrževali z lasnimi sredstvi, Preporod. 177 Člani gibanja so se imenovali
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Preporodovci. To je bilo prvo revolucionarno jugoslovansko gibanje na Slovenskem. Njihova
ustanovna skupščina je bila 13. januarja 1912. Nastali so zaradi pritiskov avstro-ogrske
administracije in nepravične politike Avstro-Ogrske do nenemških narodov ter njihove misli o
prodoru na Vzhod (Drag nach Osten). Preporodovci so zavrgli dualizem in trializem. Njihovo
mnenje je bilo, da bi bilo potrebno Avstro-Ogrsko razdreti in razbiti. Preporodovsko gibanje je
bilo vseslovensko gibanje, ki je združevalo ljudi vseh nazorov. Zahtevali so samo eno,
brezkompromisen boj za politično osvoboditev Slovencev izpod tujega jarma in priključitev k
Jugoslaviji, ki naj bi bila država vseh jugoslovanskih narodov – Slovencev, Hrvatov, Srbov in
Bolgarov (glede njih so bila mnenja deljena, ali bi bili vključeni v jugoslovansko državo, ali ne).
Menili so, da je moč novo državo ustvariti le s krvjo in ognjem, ne pa z mirno evolucijo v okviru
Avstro-Ogrske monarhije. Med njimi so bili tudi taki, ki so bili pripravljeni žrtvovati svoje
življenje za idejo, ki naj bi pripeljala Slovence do osvoboditve izpod tujega jarma. Gibanje je od
svojih članov zahtevalo prelom z avstrijsko tradicijo, ki naj bi jih kot narod omejevala. Za njih je
ta tradicija pomenila smrt slovenskemu narodu, saj v njenem okviru niso mogli izpolniti svojih
narodnostnih zahtev po lastni nacionalni državi.

Zagovarjali so radikalne poglede

jugoslovanskega zedinjenja, ki jim je predstavljalo končni cilj. Organizacija je delovala v ilegali
in niso imeli nikakršnega strankarskega programa. Nosilci tega gibanja so bili predvsem
srednješolci (največ jih je bilo iz ruralnih predelov in delavskih družin, ki so kasneje pozabili na
svoje kmetijsko ali delavsko poreklo, manj je bilo tistih iz buržoazije – zaradi tega porekla so jih
zanimala tudi socialna vprašanja), vendar so imeli preporodovci pristaše tudi med starejšo
generacijo. Pri tem ni šlo za množično vključevanje v preporodovsko gibanje, temveč so se vanj
vključevali le posamezniki. Veliko njihovih pripadnikov so navdušili sami šolniki, profesorji in
učitelji, ki so med mladimi lahko širili takšne in drugačne ideje, ter jim prepuščali neodvisno pot
v njihovih razmišljanjih in akcijah. Preporodovci so zagovarjali radikalna prosrbska stališča,
zaradi navduševanja nad Srbijo v Balkanskih vojnah.178 Nobena od treh tedaj obstoječih strank
njihovih idej ni podpirala, saj so zagovarjali rešitev jugoslovanskega vprašanja izven okvira
monarhije, in s tem ustanovitev samostojne jugoslovanske države. Le majhno število ljudi je
pred prvo svetovno vojno rešitev jugoslovanskega vprašanja videlo izven Avstro-Ogrske.
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Preporodovci so se povezovali tudi z drugo mladino, ki je imela podobne nazore. Povezovali so
se s Hrvati v Reki, Sušaku in Dalmaciji, s podobno mislečimi v Bosni in Hercegovini (kjer je
delovala organizacija »Mlada Bosna«) ter v Vojvodini in Srbiji.179 Kakšno politično ureditev bi
imela nova država, niso preveč razmišljali in so to prepuščali toku razvoja. Do prve svetovne
vojne so bili vodilna sila, ki je želela osvoboditev in združitev južnih Slovanov zunaj AvstroOgrske.180 Njihov cilj je bil vsaj delno izpolnjen ob rojstvu Kraljevine SHS.181 Največji razmah
je gibanje dobilo v letih 1913 in 1914. Srednješolci so spomladi, leta 1914, organizirali
stavkovno gibanje, katerega povod je bila prepoved prireditve ob petstoletnici zadnjega
ustoličevanja koroškega vojvode na Gosposvetskem polju. Višja šolska oblast je prepovedala
kakršnokoli javno proslavo. Glavni preporodovci so dali natiskati brošuro »Klic od Gospe
Svete«, ki jo je napisal Adolf Ponikvar182 in jo je policija hitela pleniti. Brošura je propagirala
preporodovske ideje med stavkajočimi. Stavka, ki je trajala od 18. do 23. marca 1914, je kljub
temu dobro uspela. Slovenska mladina je z njo želela prikazati nacionalno enotnost in se odločno
zavzela za pravice slovenskega naroda.183 Preporodovce so po stavki kot tajno in ilegalno
organizacijo začeli še posebej preganjati. Bilo je izvedenih več hišnih preiskav. Nekateri
pripadniki niso uničili svojih arhivov, v katerih je policija odkrila, da je bilo ustanovljeno
revolucionarno preporodovsko gibanje (to je odkrila preiskava pri Vladislavu Fabjančiču 184).
Janže Novak,185 Adolf Ponikvar, Ivan Endlicher,186 Evgen Lovšin187 in drugi preporodovci so
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bili po stavki in po atentatu na prestolonaslednika aretirani, proti njim pa je bila vložena
obtožnica javnega tožilstva zoper veleizdaje. Veleizdajniški proces v Ljubljani je trajal od 21. do
24. decembra 1914. Sodba je bila izrečena na božični večer, Endlicher in Novak sta bila obsojena
na sedem mesecev zapora, Evgen Lovšin šest, ostali obsojeni pa so dobili večinoma po petnajst
dni zapora, zaradi uvidevnosti slovenskih sodnikov. Državni tožilec se je proti tej sodbi pritožil
na dunajsko kasacijsko sodišče, ki je ugodila pritožbi le za Novaka in Endlicherja. Graško
deželno sodišče je dobilo zadevo v svoje roke. Glavna razprava v Gradcu je bila določena za 6.
in 7. septembra 1915. Endlicher je pred glavno razsodbo zaradi bolezni in slabih razmer v ječi
umrl (obsojen naj bi bil na sedem let zapora), Novak pa je dobil pet let zapora.188
Organizacija, ki je delovala na območju celotne današnje Slovenije in v mestu Trst, je sodelovala
tudi z drugimi južnimi organizacijami. Preporodovci so med leti 1912 in 1914 sodelovali z
revolucionarnim gibanjem Mlada Bosna. Z njimi je najbolj sodeloval Ivan Endlicher, ki je
potoval na konference Mlade Bosne v Sarajevu. Namen konferenc je bil ustvariti pogoje za
nastop mladine proti zatiranju Avstro-Ogrske. Stike z ideologom Mlade Bosne, Vladimirjem
Gačinovićem, je imel Lovro Klemenčič, ki je na Dunaju študiral medicino. Skupaj sta se
zavzemala za rešitev jugoslovanskega vprašanja. Sicer pa tesnejšega povezovanja med
Preporodovci in Mlado Bosno ni mogoče potrditi. 189
Za mlade dijake in študente je bilo predvsem pomembno, da spoznajo somišljenike na jugu. V
pomoč jim je bila Jugoslovanska dijaška počitniška zveza, ki je organizirala brezplačna
prenočišča za potujoče ter jim dajala napotke o krajih kamor potujejo. V letu 1913 naj bi bilo
brezplačnih prenočišč kar 911 po vseh deželah, kjer naj bi živeli Jugoslovani. S tem so želeli
poskrbeli, da bi jugoslovanska mladina uvidela povezanost in se s skupno močjo osvobodila
avstro-ogrskega zatiranja. 190
Dedijer govori o dveh skupinah preprodovskega gibanja – prešernovska linija (za kulturno
samostojnost slovenskega naroda) in ilirska linija (za kulturno enotnost južnih Slovanov), vendar
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knjiga Preporodovci v Avstriji, kjer so zbrani spomini nekdanjih preporodovcev, nasprotuje
takšni delitvi. Šlo naj bi le za napačno razumevanje gibanja v javnosti in napačno razumevanje
njihovega koncepta kulturnega zedinjena, ki je še vedno priznaval vse štiri narode, s skupnim
imenom Jugoslovani. 191
Preporodovce sta podpirala tudi pesnik Oton Župančič 192 in pisatelj Ivan Cankar, ki sta jim sama
bila za zgled. S tem ne gre zanemariti dejstva, da preporodovci niso nikdar pozabili na slovensko
kulturo in slovenski jezik. V jugoslovanski državi so želeli enakopravnost, kjer se slovenski jezik
in kultura ne bi zlila v en jugoslovanski jezik in kulturo. Močno so podpirali Cankarjeve ideje in
njegovo razmišljanje o rešitvi jugoslovanskega vprašanja. 193
3.3.16.

Sarajevski atentat

Nato se je zgodilo nekaj, česar Slovenci niso pričakovali. Sarajevski atentat, 28. junija 1914, na
avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo, ki je sprožil krizo
med Slovenci. Ferdinand je bil med njegovimi sodobniki predstavljen kot podpornik južnih
Slovanov. Slovencem in Hrvatom je pridajal vlogo nekakšne straže na morju, saj je imel sam
zelo velike načrte o razvoju avstro-ogrske mornarice. Rad je zahajal tudi na Brione in hrvaško
obalo, v Istri je bil dejaven kot pokrovitelj centralne komisije za preučevanje in ohranjanje
umetnostnih zgodovinskih spominkov. Nekateri zgodovinarji na podlagi virov navajajo, da naj bi
Franc Ferdinand zagovarjal federativno Avstro-Ogrsko, kjer bi bila jugoslovanska država
posebna enota, spet drugi pa to zavračajo, in na podlagi virov menijo, da je bil nasprotnik
trializma. 194 Atentata nihče od slovenskih politikov ni odobraval, razen malega kroga ljudi,
morda le revolucionarni mladi, ki so se začeli spogledovati z zunajavstrijsko rešitvijo
jugoslovanskega vprašanja. Celo ljudje, ki so bili privrženci rešitve slovenskega vprašanja z
jugoslovanskim zedinjenjem, atentata niso smatrali kor dejanje zedinjenja, ampak kot dejanje
obupa in upora proti neznosnim razmeram v Bosni in Hercegovini. To dejanje so videli kot
znamenje, da bosanski Srbi iščejo rešitev nacionalnega vprašanja v priključitvi h Kraljevini
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Srbiji, ne pa v rešitvi problema na enakopraven način (znotraj ali izven AO). Slovenski politiki
so prav tako menili, da je to dejanje pod vplivom srbske politike. Zaradi splošnih predstav o
prestolonasledniku kot o nekomu, ki se je zavzemal za razrešitev jugoslovanskega vprašanja v
smeri trialistične ideje, je slovenska javnost atentat videla kot napad na te ideje. Mesec dni po
atentatu na Franca Ferdinanda je Avstro-Ogrska, 28. julija 1914, Kraljevini Srbiji napovedala
vojno. S tem se je začela prva svetovna vojna. 195

3.4.

Prva svetovna vojna

Prvo svetovno vojno kot tako ne bom obravnavala kot predmet moje magistrske naloge, ogledala
pa si bom ključne poteze politike na Slovenskem med potekom prve svetovne vojne, ki so
prinesle vzpostavitev Države SHS.
Med vojno je bilo mobiliziranih ogromno slovenskih mož. Najhuje pa je slovensko ozemlje
prizadela Soška fronta, ki se je odvijala na zahodu slovenskega ozemlja. Na začetku vojne ni bilo
tako izrazitega protivojnega razpoloženja, to se je spremenilo šele v drugi polovici vojne. Takrat
je v ospredje prihajalo tudi nacionalno vprašanje. Politiki so skoraj do konca vojne verjeli v
razrešitev nacionalnega vprašanja v okviru Avstro-Ogrske. Pred vojno Hrvatje niso pokazali
pretiranega zanimanja za povezovanje s Slovenci, šele po letu 1915 so začeli kazati več
zanimanja, čeprav so bila tudi tedaj še zelo različna mnenja o reševanju nacionalnega problema
na Hrvaškem. 196
19. maja 1917 je bil organiziran sestanek, kjer naj bi jugoslovanski politiki iz monarhije govorili
o jugoslovanskem vprašanju. Tu naj bi sicer šlo za pogovore o združitvi vseh Jugoslovanov pod
Habsburško monarhijo, vendar je šlo predvsem za poskus prepričevanja jugoslovanskih
politikov, da podprejo aneksijo Srbije in Črne Gore, pri tem pa Slovencev sploh niso omenili. Na
sestanku je bila podala deklaracija, ki se je zavzela za priključitev Srbije k Avstro-Ogrski, s
čimer se navzoči hrvaški in slovenski politiki niso strinjali. Organizator sestanka Karl Danzer je
trdil, da na jugu ne gre za posamezne narode, ampak za en narod, jugoslovanski. Janez
Evangelist Krek, ki je bil udeleženec sestanka, se s tem ni strinjal, in je zagovarjal, da se
jugoslovanstvo razume v geografskem smislu ne pa v mišljenju, da so Srbi, Hrvati in Slovenci en
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narod – jugoslovanski. S tem je vidna pozicija Slovencev proti unitarizmu. Sestanek torej ni
uspel, slovenski in hrvaški poslanci pa so jasno izrazili svoje mnenje o trializmu in o zedinjenju
na načelu enakopravnosti, v okviru Avstro-Ogrske. 197
3.4.1. Niška deklaracija
Pomembno vlogo v reševanju jugoslovanskega vprašanja je zavzela tudi Kraljevina Srbija (njen
močen položaj izhaja iz tega, da je bila članica antantnih sil, bila je samostojna država in imela je
svojo vojaško silo), ki je ob začetku prve svetovne vojne, že 7. decembra 1914, sprejela Niško
deklaracijo (v pogovorih z emigranti iz Avstro-Ogrske). V njej je zapisala, da je njen cilj
združitev s Srbi, Hrvati in Slovenci iz Avstro-Ogrske, ter s tem postavila Srbijo za enega izmed
središč jugoslovanskega gibanja. Slovence je srbska Vlada v ta program vključila kot dopolnitev
(zato ker so pripadali južnim Slovanov, ker so bili povezani s hrvaškim gibanjem, ker so že
izrazili jugoslovanske težnje in zaradi njihovega lažjega stika s srednjeevropskim prostorom).
Cilji Niške deklaracije so bili usmerjeni na razbitje Avstro-Ogrske, kar se je križalo z vojnimi
cilji antantnih sil. 198 V Niški deklaraciji ni bilo besede o notranji ureditvi države, zato so se
mnogi bali, da si s tem želi Srbija le razširiti svoje ozemlje. Srbi Slovencev niso prav dobro
poznali, njihovi cilji so bili bolj usmerjeni na Hrvate. Srbi so se ves čas spraševali o uveljavitvi
malega in velikega jugoslovanskega programa, ter o svoji podreditvi jugoslovanstvu. Zavezniki
Srbov, Rusi, so jih svarili, naj ne ustvarijo take države, kjer bo pravoslavna vera le ena izmed
ver. Pri Slovencih je vseskozi vladal pozitivno naravnan odnos do Srbov, vsaj od balkanskih vojn
naprej in do začetka prve svetovne vojne, ko je odnos do Srbov zaradi atentata na Franca
Ferdinanda, postal sovražen, vendar se je tak odnos proti koncu prve svetovne vojne že nekoliko
ohladil.199
3.4.2. Majniška deklaracija
Slovenci so skoraj do konca vojne verjeli v rešitev jugoslovanskega vprašanja na trialističen
način. Trialistična ideja je končno povsem zaživela z Majniško deklaracijo, maja 1917.
Jugoslovanski klub je združeval slovenske, hrvaške in oba srbska poslanca iz avstrijskega dela
monarhije, natančneje 33 poslancev. V imenu kluba je dr. Anton Korošec 30. maja 1917 v
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dunajskem državnem zboru v nemškem jeziku prebral Majniško deklaracijo, pri pisanju katere so
sodelovali Janez Evangelist Krek, Anton Korošec, Vjekoslav Spinčić, 200 Josip Smodlaka201 in
Pero Čingrija,202 podpisali pa so jo vsi člani Jugoslovanskega kluba. Majniška deklaracija je
določala rešitev vprašanja v okviru Avstro-Ogrske monarhije, v trialistični monarhiji, kjer bi šlo
za združenje dežel monarhije, kjer živijo Slovenci, Hrvati in Srbi. Te bi se združili v eno državno
telo, ki bi bilo osvobojeno nadvlade tujcev in bi temeljilo na demokratičnem načelu. V tem
programu so bili prvič Slovenci, Hrvati in Srbi upoštevani enakovredno. Ta deklaracija ni
zahtevala združitve s Kraljevino Srbijo, ni videla rešitve izven okvira Avstro-Ogrske in ni bila
protiavstrijska. Deklaracija je bila v celoti usmerjena proti dualizmu, saj se naslanja na trializem.
Hrvaška-srbska koalicija te izjave ni sprejela, zato je v njej prišlo do odcepitve posameznih
srbskih in hrvaških politikov. 203 Sicer pa je bila rešitev v trialističnem slogu zelo malo verjetna,
saj se je sama podoba monarhije spremenila, odkar so se Slovenci začeli zavzemati za trializem
(leta 1909). Slovenci oziroma vsi južni Slovani bi bili podvrženi germanizaciji in ne bi bili
samostojno državno telo. Predsednik vlade in cesar, ki so ga nagovarjali, nista podprla trializma.
Je pa bil na mesto ministra nekaj mesecev kasneje prvič v zgodovini imenovan Slovenec Ivan
Žolger, ki naj bi sodeloval pri ustavni reformi. Ta je kmalu odstopil, ker vlada ni upoštevala
jugoslovanskih zahtev in je od njega pričakovala omilitev jugoslovanskih stališč pri njegovih
slovenskih kolegih.204
Na začetku odziv ljudstva na Majniško deklaracijo ni bil velik. Šele po Ljubljanski izjavi, 15.
septembra 1917,205 objavljeno v Slovencu in Slovenskem narodu, ki sta jo podpisala tako
predstavnik SLS Ivan Šušteršič kot predstavnik NNS Ivan Tavčar, se začne množično ljudsko
gibanje. Majniška deklaracija je s tem dobila ogromno podporo med ljudsko množico, ki so
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podpisovali izjave v podporo deklaraciji. Podpise v podporo deklaraciji so zbirale predvsem
ženske, saj so bili njihovi možje na frontah. V slovenskih deželah je vzniknilo močno
deklaracijsko gibanje. Takega gibanja ni bilo nikjer v drugih južnoslovanskih deželah monarhije.
Spomladi 1918 pa so se začela množična zborovanja. Višek je deklaracijsko gibanje doseglo med
marcem in majem 1918, kar so avstrijske oblasti videle kot protiavstrijsko gibanje. Nekatera
zborovanja so bila prepovedana, druga, ki so uspela, v svojih resolucijah niso omenjale
monarhije (le dva shoda sta omenjala monarhijo ali krono, v čemer je vidno, da ni bilo pretirane
navdušenosti nad monarhijo). V resolucijah so pozdravljali delo Jugoslovanskega kluba in
zahtevali samostojno jugoslovansko državo. Eden izmed večjih taborov je bil 26. maja 1918 v Št.
Vidu pri Vižmarjih, kjer je tabor potekal že pred petdesetimi leti, ko je bilo na slovenskem
prisotno taborsko gibanje. Na tem taboru je sodeloval tudi predstavnik JSDS Anton Kristan. Pred
tem se socialdemokrati niso udeleževali zborovanj. Na skupni seji vseh treh slovenskih strank,
27. maja 1918, so sklenili, da bodo narodno gibanje vodili skupno in enotno. To se kasneje ni
izkazalo za resnično.206 Povečalo se je nezadovoljstvo med ljudmi in naraščanje protivojnega
razpoloženja. Anton Korošec je z Majniško deklaracijo postal vodilni slovenski politik. Majniška
deklaracija je bila za preproste ljudi predvsem sinonim za narodno državo, s katero bi Slovenci
dobili samoodločbo in narodno samostojnost (uresničitev programa Zedinjene Slovenije iz leta
1848). Problem Majniške deklaracije je bil v tem, da ni podala konkretnega predloga o ureditvi
jugoslovanskega dela, saj so se pogledi o tem vprašanju pri njenih snovalcih zelo razlikovali.
Nekateri so zagovarjali, da obstajajo trije narodi (Slovenci, Hrvati in Srbi), drugi pa so
zagovarjali, da v novi državi ne more biti treh skupin, temveč ena sama (Jugoslovanska –
unitarizem). Ni pa nobenega dokaza, da naj bi bil Jugoslovanski klub pod vplivom jugoslovanske
emigracije.207
3.4.3. Jugoslovanski odbor
Ena struja jugoslovanske ideje pa se je vila iz tujine, pod taktirko politične emigracije iz AvstroOgrske, ki je še pred vojno uspela zbežati pod zaščito antante. Iz monarhije so bežali zato, ker so
slutili, da jih zaradi njihovih prepričanj čakajo težki časi, pa tudi zato, ker so v tem videli
možnost za borbo proti monarhiji, ki so jo želeli razbiti. Na začetku je bilo prvo pribežališče
Italija. Do konca leta 1914 se je med njimi že izkristalizirala ideja o ustanovitvi posebnega
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odbora, ki bi deloval za skupni cilj: združitev južnih Slovanov izven Avstro-Ogrske
monarhije. 208 Hrvaški odbor je bil ustanovljen že leta 1914 v Rimu, in je stal za prepričanji, ki jih
je kasneje zagovarjal Jugoslovanski odbor. Važna etapa v zgodovini združevanja je bil kongres v
Chicagu, kjer je emigracija organizirala velik srbsko-hrvaško-slovenski kongres in sprejela
resolucijo v kateri so zapisali, da so Slovenci, Hrvati in Srbi en narod, ki prebivajo na različnih
pokrajinah Avstro-Ogrske in Srbije, njihovo skupno ime pa je jugoslovansko. Zavzeli so se za
zedinjenje vseh treh narodov v eno državo, svobodno in enakopravno. Takrat je emigracija prvič
javno razglasila za ideal idejo zedinjenja Slovencev, Hrvatov in Srbov. 209 Počasi je Italija
izgubljala svoje gostoljubje, zato so emigranti odšli v Pariz in London. Uradno naj bi
Jugoslovanski odbor nastal 30. aprila 1915 v Londonu, kot odgovor na Londonski sporazum. 210
Njegov namen je bil doseči zedinjenje jugoslovanskih narodov in ustanovitev skupne države. V
njem so bili zastopani Slovenci, Srbi in Hrvati. Jugoslovanski odbor je sprejel vlogo zakonitega
zastopnika južnih Slovanov v Avstro-Ogrski monarhiji. Odločno so se borili proti uveljavitvi
Londonskega sporazuma. Srbska Vlada je od samega začetka priznavala Jugoslovanski odbor za
legitimnega zastopnika južnih Slovanov v Avstro-Ogrski. Večinoma so ga sestavljali hrvaški
politiki iz Dalmacije (glavno vlogo v njem so imeli Franjo Supilo, Ante Trumbić in kipar Ivan
Meštrović), v njem pa so bili tudi slovenski politiki. Njegov predsednik je bil Ante Trumbić. 211
Jugoslovanski odbor je zagovarjal enakopravnost vseh treh narodov v novi skupni državi in se
naslanjal na samoodločbo narodov. Ves čas je zagovarjal, da se bodo vsi trije narodni združili na
enakopraven način, in da noben narod ne bi smel imeti hegemonije nad drugim (bali so se, da
želi Srbija uresničiti svojo željo po Veliki Srbiji). Zagovarjali so združitev v eno jugoslovansko
državo izven Avstro-Ogrske.212 Jugoslovanski odbor se je razšel v marcu 1919.213
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3.4.4. Krfska deklaracija
Predsednik srbske Vlade Nikola Pašić je sredi junija 1917 na Krfu sklical konferenco, kjer sta se
zbrala srbska Vlada in Jugoslovanski odbor. Prva seja je potekala 12. junija 1917, pogajanja pa
so trajala več kot mesec dni. Na sejah so razpravljali o notranji ureditvi nove države, o verstvih,
o imenu, grbu, kronanju, agrarni reformi, gospodarskih in drugih vprašanjih. 214 Rezultat
konference je bila Krfska deklaracija, sprejeta 20. julija 1917. Ta je določala, da naj bi
jugoslovanska država nastala na temelju samoodločbe in ne aneksije. Krfska deklaracija je rešila
doslej nerešljivo vprašanje – republika ali monarhija. Odločili so se za monarhijo, na njenem
čelu pa bi bila dinastija Karadjordjević. Država naj bi bila centralizirana ustavna monarhija,
imenovala bi se Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Srbi nikakor niso podpirali imena
Jugoslavija, temveč so zagovarjali ime Srbija, vendar so nato pristali na kompromisno ime
Kraljevina SHS), pri čemer bi bila ustava sprejeta z dvotretjinsko večino v ustavodajni skupščini.
Imela bi en državni grb in eno zastavo, sestavljeno iz elementov vseh treh zastav. Enakopravna
bi bila tudi uporaba vseh treh narodnih imen. Deklaracija zahteva popolno enakost vseh treh
narodov ter tudi latinice in cirilice. Tudi vse tri glavne veroizpovedi bi bile enakopravne.
Podpisala sta jo Ante Trumbić kot predsednik Jugoslovanskega odbora in Nikola Pašić kot
predsednik srbske Vlade. Krfska deklaracija je izražala rešitev jugoslovanskega vprašanja izven
Avstro-Ogrske. 215

3.5.

Nastanek Države SHS

Temelj Države SHS je bil vzpostavljen že poleti 1918, ko so se ljudje vse bolj zavzemali za
rešitev jugoslovanskega vprašanja izven monarhije. Z Majniško deklaracijo so se zavzemali za
trialistično preoblikovanje Avstro-Ogrske. 27. maja 1918 pa so vse politične stranke na
Slovenskem (VSL, JDS, JSDS) sprejele skupno izjavo. Ta izjava je nastala po tem, ko je cesar
Karel I. Habsburški v Badnu poudaril, da bo Nemcem zagotovil pot do Jadranskega morja preko
slovenskih dežel, in s tem obljubil, da se slovensko ozemlje ne bo priključilo jugoslovanski
deželi, ampak bo ostalo v monarhiji, ter da bodo proti odcepitvi ostro nastopili. V izjavi so se
Slovenci odločno zavzeli za svoj narod in za to, da ne bodo opustili zahteve po ustanovitvi
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jugoslovanske države ter s tem nastopili proti trialistični ureditvi, ki so jo zagovarjali v Majniški
deklaraciji.216
Naslednji korak je nastopil 16. in 17. avgusta 1918, ko so slovenski politiki ustanovili Narodni
svet za slovenske dežele in Istro. To je postal nadstrankarski organ, ki naj bi uresničeval
slovensko željo po samoodločbi in sodeloval pri nastanku nove jugoslovanske države, izven
okvira Avstro-Ogrske. Njegov predsednik je bil dr. Anton Korošec. Postalo je vrhovno politično
nadstrankarsko telo, ki je jasno izražalo namen slovenskega naroda po ustanovitvi neodvisne
jugoslovanske države in po oblikovanju lastne slovenske državnosti. V okviru Narodnega sveta
je bilo ustanovljeno osem odsekov, ki bi uresničevali težnje po narodni in politični
osamosvojitvi. Njegov predsednik, prvak VLS, je z apelom narodu pozval ljudi k podpori ob
ustanovitvi jugoslovanske države. Vse to je potekalo ob sočasnem slabljenju Avstro-Ogrske (na
fronti in kot države) in njene oblasti na slovenskih tleh. 217 24. septembra 1918 so se v Zagrebu
sestali predstavniki Narodnega sveta za Slovenijo in Istro, Narodne organizacije v Dalmaciji,
Starčevićeve stranke prava, Hrvaške ljudske kmečke stranke, Srbske narodne radikalne stranke
ter predstavniki Socialdemokratske stranke Hrvaške in Slavonije. Sprejeli so mirovno noto, z dne
14. septembra 1918, ki je bila podana s strani Avstro-Ogrske218 in jo razumeli kot pravico do
samoodločbe narodov za nastanek samostojne države.219 Pravico do samoodločbe so videli tudi v
točkah ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona, ki jih je razglasil 8. januarja 1918. V njih je
zagovarjal, da naj narod sam odloča o svoji usodi. Vendar pa je potrebno poudariti, da Wilson v
eni izmed točk zapiše, da naj imajo narodi Avstro-Ogrske zagotovljeno mesto med drugimi
narodi in da naj jim bo zagotovljena največja možna avtonomnost. V tem je vidna rešitev
jugoslovanskega vprašanja v okviru Avstro-Ogrske monarhije in s tem želja po njeni ohranitvi. S
takšnim mišljenjem se slovenski, hrvaški in srbski politiki niso strinjali. 220
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Za tem je bilo, 5. in 6. oktobra 1918, ustanovljeno Narodno vijeće Slovencev, Hrvatov in Srbov
v Zagrebu, kot vrhovno politično predstavniško telo. Glavni cilj Narodnega vijeća je bila
združitev vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov v neodvisno državo ter njihova narodna in politična
osvoboditev v okviru demokratskih načel. Predsedoval mu je dr. Anton Korošec. Z njegovo
ustanovitvijo je jugoslovanska ideja dobila še večji zalet in moč za boj proti avstro-ogrski
oblasti. 221
3.5.1. Različne percepcije jugoslovanstva
Na Slovenskem se je v letu 1918 največkrat postavljalo vprašanje, kakšno jugoslovanstvo sploh
želijo. Ali želijo avtonomistično-federativno jugoslovanstvo, ki je zagovarjalo slovensko
individualnost in avtonomnost, ali pa želijo unitarno-centralističen program, ki je videl
prihodnost Slovencev v stapljanju in asimiliranju v eno jugoslovansko nacijo. Kljub skupnemu
Narodnemu svetu v Ljubljani, se glavni slovenski stranki, VSL in JDS,222 nista mogli dogovoriti
o ključnih zadevah in nadaljnjem razvoju jugoslovanske države. Ključno vprašanje, kjer sta se
razhajali, je bilo vprašanje državne ureditve. VSL je rešitev vprašanja videla v samostojni in
neodvisni, avtonomistični republikanski jugoslovanski državi, JDS pa je bila za nacionalno
unitaristično in centralistično monarhično jugoslovansko državo. 223
Idejo o jugoslovanski enotnosti je podprl liberalno usmerjen Anton Loboda. V elitni reviji
Ljubljanski zvon je objavil članek z naslovom »Narod, ki nastaja«. V njem je Slovence, Hrvate
in Srbe opredelil kot en narod, ki govori tri narečja istega jezika. Pri tem je slovensko narodno
individualnost označil kot prehoden zgodovinski pojav, ki se je pojavil, ko so bili Slovenci
podrejeni Avstro-Ogrski. Razpravljal je tudi o državnopravni obliki jugoslovanske države. Ni
zagovarjal niti centralizma niti federalizma. Zagovarjal je posebno decentralizirano unitarno
državo, kjer bi ob centralni državni oblasti, obstajala tudi avtonomija posameznih teritorialnih
delov. Njegov članek je bil nekakšen uvod v burne razprave v Narodnem svetu in kasneje v
Narodni vladi.224
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Že v prvi polovici oktobra 1918 se je vnela javna polemika med najmočnejšima političnima
strankama: katoliško VLS in liberalno JDS (JSDS se takrat v polemiko ni vključila) o notranji
ureditvi jugoslovanske države. 17. septembra 1918 so na prvi seji ustavnopravnega odseka
Narodnega sveta v Ljubljani pripadniki VLS načeli vprašanje o prihodni ureditvi jugoslovanske
države. Na debati po seji je aktivno sodeloval strankin pripadnik Fran Šuklje, ki je na to temo
pripravil referat. Zagovarjal je avtonomistično-federalistično ureditev nove države. Ta referat je
ustavnopravni odsek sprejel kot svoje stališče o tem vprašanju. Referat je bil pod naslovom »V
zaželeni deželi« objavljen v glasilu VLS Slovenec, v štirih nadaljevanjih, med 5. in 18. oktobrom
1918.225 Šukljeta je predvsem zanimalo, kako se bodo trije različni narodi združili in premostili
svoje razlike ter sploh lahko sodelovali v novi državi. Predlagal je, da se vsak narod lahko razvija
posebno, s svojim tokom. To razmišljanje ni bilo le njegovo osebno razmišljanje, temveč je
izražal tudi stališča katoliškega tabora in VSL. Šuklje je zagovarjal jugoslovansko državo, ki bi
nastala iz ozemlja jugoslovanskih dežel pod Avstro-Ogrsko in bi bila razdeljena na tri
avtonomne enote: Slovenijo z Istro, ožjo Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ki bi ji priključili
Dalmacijo. Iz tega predloga je razvidno, da je Šuklje novo državo videl na temeljih avstroogrskih Jugoslovanov in ni predvidel združitve s Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro (s
tem je zavrnil njeno monarhično ureditev). To novo skupnost je videl kor državno celoto, ki bi
področja, ki bi jih lahko urejali skupaj ter bi se na ta način bolje razvila, podredili skupnim
zakonom in državnim organom, medtem ko bi vse ostalo bilo pod upravo posameznih
avtonomnih ozemeljskih enot. Zavzel se je, da si vsak narod v svoji avtonomni enoti uredi oblast
in zakone ter da se eni drugim ne bi vmešavali v posle. Natančno je opredelil, kaj bi bilo v
pristojnostih jugoslovanskega parlamenta in kaj v rokah slovenskega deželnega zbora.
Popolnoma pod nadzorom slovenske avtonomne enote bi bilo kmetijstvo, poljedelstvo in
gozdarstvo, ljudsko (osnovno) šolstvo, cestni promet in pomorske šole (v Dalmaciji) ter verske
zadeve. Širša državno-pravna oblast pa bi imela precej širše pristojnosti. Pod njeno upravo bi
bilo srednje in visoko šolstvo, sodna zakonodaja, vse kar zadeva trgovino, urejanje železnega,
vodnega in zračnega prometa ter finančna in davčna zakonodaja. Šuklje se z vprašanjem zunanje
politike in obrambe ni ukvarjal zaradi trenutne svetovne situacije. Zelo natančno je obravnaval
upravno ureditev slovenske avtonomne enote sestavljene iz Kranjske, Štajerske, slovenske
Koroške in Primorske. Na njenem čelu bi bil deželni poglavar, ki bi bil nekakšen šef uprave in bi
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bil na svoje mesto imenovan, in ne izvoljen. Poleg njega bi kot zakonodajni organ deloval
deželni zbor, ki bi bil izvoljen na podlagi splošne volilne pravice ljudi iz celotne slovenske
dežele. Deželni zbor bi svojega predsednika izbral sam. Deželni poglavar bi imel dvojno
odgovornost. Sodeloval bi v deželnem zboru in bil odgovoren centralni državni oblasti. Bil bi kot
nekakšen predsednik Vlade in najvišji pokrajinski uredniški predstavnik, podrejen osrednji
državni oblasti. Skupaj z deželnimi svetniki (polovico bi jih imenovala centralna oblast, druga
polovica pa bi bila sestavljena iz voljenih poslancev) bi predstavljal deželno vlado. Nadalje bi
Slovenijo razdelil na okrožja – Kranjsko, Štajersko okrožje s Koroško in Primorsko okrožje, ki bi
jim načeloval okrožni glavar. Z njim bi deloval voljeni Okrožni svet in Okrožna vlada s stalnimi
uradniki in odposlanci iz Okrožnega sveta. Vsako okrožje bi se še nadalje delilo na upravne
okraje, ki bi jih vodili okrajni glavarji in okrajni sveti, sestavljeni iz predstavnikov najvažnejših
stanovskih skupin (ne bi bili voljeni). Kljub podrobni obravnavi avtonomističnega
državnopravnega koncepta je bil ta še dokaj nedodelan in je jugoslovanskemu parlamentu
prepuščal velike pristojnosti, hkrati pa so si upravno razdelitev zamislili tako, da bi Istro dodali
Sloveniji, Dalmacijo pa Bosni in Hercegovini. Predvsem preseneča dejstvo, da bi Dalmacijo
pripojili Bosni in Hercegovini, čeprav so se Dalmatinci skozi vso zgodovino dualistične ureditve
monarhije, zavzemali za združitev z bansko Hrvaško.226 Tudi sama razdelitev slovenskega
ozemlja na tri dele ni povsem smotrna in v skladu s slovenskimi zgodovinskimi narodnopolitičnimi težnjami. Kljub vsemu pa je bil ta program velik korak naprej v slovenski obravnavi
političnega jugoslovanskega vprašanja.227
Šukljetov referat je v javnosti doživel ogromen odziv. Predvsem ostro so se odzvali predstavniki
JDS. Nastopili so proti njemu in se zavzeli za centralistično in unitaristično urejeno
jugoslovansko državo. Prvi se je oglasil nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, ki je 15. oktobra
1918 v Slovencu objavil članek z naslovom »Uprava Jugoslavije«. Sicer Hribar ni povsem
odklanjal avtonomističnega koncepta, vendar je bil ogorčen nad upravno razdelitvijo, ki jo je
podal Šuklje. Ni se strinjal z razdelitvijo na tri dele, temveč na več, vendar ne na podlagi
zgodovinskih dežel. Želel si je, da bi se delitev na nekdanje dežele izničila in bi vsi bili le
Slovenci. Podpiral je upravo, ki bi temeljila na avtonomnosti ljudstva. Zavračal je zamisel o
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priključitvi Istre slovenski upravni enoti in odcepitvi Dalmacije od ožje Hrvaške, ker s tem ni
upošteval idej drugih narodov. Menil je, da Slovenci ne smemo oškodovati Hrvatov, saj si tudi
oni želijo združenja celotnega hrvaškega ozemlja. Hribarjevo razmišljanje pa se je zelo
razlikovalo od ostalih dveh prvakov Jugoslovanske demokratske stranke, načelnika stranke,
ljubljanskega župana in pisatelja Ivana Tavčarja, in ljubljanskega podžupana Karla Trillerja. Oba
sta oktobra 1918 odločno zagovarjala jugoslovanski integralistični nacionalni program in
centralistični državni ustroj ter sta bila glavna liberalna politika, ki sta bila proti Šukljetovem
avtonomističnem programu. Tavčarjev članek se je imenoval »In necessariis unitas'!« Trillerjev
pa »Ponesrečeni načrt«. Takoj sta odločno zavrnila Šukljetov plan. Tavčar je odločno zavrnil
nastanek treh avtonomnih upravnih enot – slovenske, hrvaške in srbske. Želel je ustanovitev
centralistične in unitaristične države, kjer bo državna uprava urejena po enotnih principih, hkrati
pa integralistični nacionalni koncept, iz katerega je razvidno, da si je želel združen jugoslovanski
narod (da v državi biva le en narod). Tudi za slovenski jezik je trdil, da je to le narečje enega
jezika, vendar je v preteklosti postal pomemben kulturni faktor, ki bi se obdržal še nadalje, a
njemu ni pripisoval večjega pomena. Pripravljen se je bil tudi podrediti, na jezikovni ravni, za
boljše dobro vseh Jugoslovanov. Vse to je v svojem članku podpiral tudi Karel Triller.
Zagovarjal je centralistično usmeritev in zavračal delitev države na tri dele ter ustanovitev
avtonomnih deželnih vlad.228
V burno polemiko se je vmešal tudi dr. Viktor Sušnik. V časopisu JDS Slovenski narod je objavil
prispevek, ki je zagovarjal enake poglede kot sta jih imela Tavčar in Triller (centralizem in
unitarizem). Obenem je poudaril do takrat še nezapisano misel, s katero se je strinjala celotna
liberalna politika, to je, da si nove jugoslovanske države ne gre predstavljati brez Srbov, ki so
bili proti koncu prve svetovne vojne na strani bodočih zmagovalk. Simpatiziral je tudi z mislijo,
da se Bolgari priključijo Jugoslaviji oziroma z njo stopijo vsaj v zelo tesen stik.229
3.5.2. Razprave v Narodnem vijeću
Razprave med glavnima slovenskima strankama so se časovno ujemale s pomembnima sejama
Narodnega vijeća, 15. in 16. oktobra 1918 v Zagrebu. V razpravi v Narodnem vijeću so se
zavzemali za izdajo razglasa, ki bi poudarjal načela narodne politike jugoslovanske države.
228
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Polemike so bile osredotočene na jezik – spraševali so se, ali naj bo razglas izdan v hrvaškem
jeziku ali ne. Nekateri so zagovarjali, da se ta razglas sploh ne objavi, saj naj Narodno vijeće še
ne bi imelo moči, da zaščiti osvojeno oblast, ki bi jo narodni nasprotniki poskusili uničiti.
Dogovorili so se, da mora biti razglas o načelih politike Narodnega vijeća, čim prej objavljen,
vendar ne v Saboru. 230
V času, ko sta potekali omenjeni seji, je avstrijski cesar Karel I., 16. oktobra 1918, objavil
Manifest cesarja Karla, zaradi zunanjepolitičnih pritiskov (pravzaprav so se za njegovo objavo
odločili nemški poslanci 10. oktobra 1918, ker so želeli spodbuditi priključitev nemških ozemelj
na Češkem k Nemški Avstriji). V njem je zapisal, da naj bi bil avstrijski del monarhije preurejen
na federalni osnovi. S tem je ustregel želji avstrijskih narodov, ki so si želeli sprememb v
monarhiji. Dopustil jim je pravico do lastne državne skupnosti, mesto Trst pa bi imelo poseben
položaj. Ogrski del monarhije bi ostal nespremenjen, njegova državnopravna ureditev se ne bi
spreminjala. Manifest je bil zgrajen v okviru monarhije in je Slovencem zapiral možnost
oblikovanja samostojne jugoslovanske države, mestu Trst pa je dajal poseben položaj, s čimer se
Slovenci niso strinjali. 231 S tem manifestom se ni strinjal niti emigrantski Jugoslovanski odbor, ki
je zagovarjal razpust Avstro-Ogrske in ustanovitev nove jugoslovanske države izven okvirov
habsburške dinastije. 232
Dva dni zatem, 18. oktobra 1918, je državni sekretar ZDA Robert Lansing v imenu predsednika
Wilsona, zavrnil avstro-ogrsko mirovno ponudbo, za katero so zaprosili 4. oktobra 1918. V tej
noti je opozoril, da so narodne težnje južnoslovanskih narodov opravičene. Narodno vijeće se je
sestajalo na sejah od 17. do 19. oktobra 1918 v Zagrebu, in sprejelo razglas o narodni
samoodločbi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Razglas z dne 19. oktobra 1918 je določal, da
vodenje narodne politike prevzema Narodno vijeće. Razglas je zahteval zedinjenje celotnega
slovenskega, hrvaškega in srbskega naroda, ne glede na državne meje v katerih so trenutno, v
eno enotno popolnoma suvereno državo, urejeno na načelih demokracije in s tem odpravo
neenakosti. Zahtevali so tudi, da bi bili jugoslovanski narodi na prihodnji mirovni konferenci
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zastopani enotno, s svojimi posebnimi poslanci. Izjavili so, da bo vsem tujim narodnim
manjšinam v novi državi omogočen svoboden razvoj, sosednjim državam pa trgovsko-prometen
dostop do morja, ki ne bo posegal v teritorialno celovitost in državno suverenost. V tej izjavi je
vidno, da so odklonili cesarjev manifest, saj so zahtevali ustanovitev samostojne jugoslovanske
države in s tem pretrganje vezi z monarhijo. Zavrnitev avstro-ogrske mirovne pogodbe so videli
kot ogromno politično podporo, čeprav naj to, kot zagotavljajo viri, v Zagrebu 19. oktobra 1918,
še ne bi bilo znano. 233 Narodno vijeće je ob navdušenju nad zavrnitvijo avstro-ogrske mirovne
ponudbe, 21. oktobra 1918, objavilo svoje Sporočilo o ameriškem odgovoru, kjer so ponovno
poudarili zahteve iz prej omenjenega razglasa in da že, sicer neformalno, obstaja Država SHS.
Kot posledica tega razglasa, je bila 22. oktobra 1918 na predlog deželnega glavarja Ivana
Šušteršiča, sprejeta resolucija kranjskega deželnega odbora, ki je v celoti odobrila Razglas
Narodnega vijeća, skupaj z zavrnitvijo Karlovega manifesta.234
Medtem so se v mestih na ozemlju bodoče Države SHS začeli javni nemiri, zato je Narodno
vijeće, 23. oktobra 1918, pozvalo pripadnike vseh političnih strank in skupin zastopanih v
Narodnem vijeću in tistih, ki niso bili zastopani v Narodnomu vijeću, a so se zavzemali za
zedinjenje jugoslovanskega naroda, da ustanovijo odbore Narodnega vijeća, ki bi zaščitili osebe
in premoženje vseh »državljanov«. V tem pozivu se vidi, da je Narodno vijeće že prevzelo
državno oblast in se zaveda, da potrebuje varnostne sile, ki bi branile neformalno obstoječo
Državo SHS.
26. oktobra 1918 je Narodno vijeće v svojem Apelu pozvalo narod k plačevanju prostovoljnega
davka. To je bil pravzaprav nekakšen plebiscit, saj so ljudje, ki so bili za skupno državo, plačali
ta davek in doprinesli nekaj k skupni prihodnosti in graditvi nove države. Ta prispevek je bil
opredeljen kor prostovoljni narodni davek. S tem so izkazali svoje želje po novi jugoslovanski
državi.235
Zaradi vseh teh akcij južnih Slovanov in splošnega prepričanja, da na jugu že skoraj obstaja nova
država, se je Avstro-Ogrska še vedno trudila, da bi preprečila njen razpad. Njen minister za
zunanje zadeve, grof Gyula Andrassy je 28. oktobra 1918 končno odgovoril na odgovor
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ameriškega državnega sekretarja Lansinga, glede zavrnitve mirovne pogodbe. V njem je zapisal,
da ne ugovarja njegovemu mnenju o južnih Slovanih, in da so takoj pripravljeni začeti mirovna
pogajanja z nasprotnimi državami. S tem vidimo, da je Avstro-Ogrska dokončno priznala svoj
poraz in priznala jugoslovanskim narodom (pa tudi Čehom in Slovakom) pravico do
samoodločbe (mogoče tudi v okviru Avstro-Ogrske, če bi katera od držav želela). Na to noto ni
bilo nobenega odgovora, vendar je s tem Avstro-Ogrska omogočila, da se izvrši narodna
samoodločba in legalna ustanovitev nove države južnih Slovanov in drugih narodov na področju
Avstro-Ogrske (Avstro-Ogrska je bila dokončno poražena 4. novembra 1918, ko so podpisali
premirje z antantnimi silami).236
Ključno dejanje je sledilo 29. oktobra 1918, ko je bila v hrvaškem Saboru razglašena Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS). Pretrgali so državno pravne vezi z avstrijskim
delom in z ogrskim delom monarhije. 237 Narodno vijeće je bilo priznano kot vrhovna oblast v
novi državi. V Ljubljani so se na shodu nemudoma zbrali ljudje, ki so podprli neodvisnost.
Njihov odziv je bil ogromen. Na njem so nekdanji vojaki Avstro-Ogrske prelomili prisego, ki so
ji jo dali in zaprisegli novi državi, Državi SHS. Avstro-Ogrska je bila razbita, čeprav avstrijska
državna oblast še ni bila odpravljena (obstajala sta še deželna vlada in deželni predsednik grof
Henrik Attems). S tem se je zgodil prelom s preteklo državo, ki so jo Slovenci zapustili. 238 Ob
svojem nastanku je obsegala Slovenijo brez Prekmurja, Hrvaško z Istro in Dalmacijo brez
Medžimurja ter Bosno in Hercegovino. 239 Njen voditelj je bil Anton Korošec, predsednik
Narodnega vijeća. Država SHS je predstavljala Slovence kot politično samostojen narod, s svojo
lastno nacionalno državnostjo. 31. oktobra 1918 je Narodno vijeće vladam zavezniških držav
razglasilo, da je nastala Država SHS. Nikoli ni bila mednarodno priznana, kljub prizadevanju
Narodnega vijeća in Jugoslovanskega odbora. Antantne sile so s tem, ko so še vedno priznavale
Avstro-Ogrsko kot državo, dobile pravico do priključitve ozemlja, ki ga je določil Londonski
sporazum. Tako centralne kot antantne sile pa so priznavale, da se je na jugu Avstro-Ogrske
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spremenilo politično in državnopravno stanje. S tem ni bila popolnoma nepriznana, saj je krojila
takratne mednarodne odnose, vendar je zaradi potreb antantnih sil po ozemlju ostala formalno
nepriznana. 240 Za Slovence je Država SHS pomenila, da so se uveljavljali kot suveren narod, ki
sam odloča o svojih problemih in vprašanjih. Imeli so svojo Narodno vlado, ki je imela sedež v
Ljubljani in je bila ustanovljena 31. oktobra 1918, na predlog Narodnega sveta v Ljubljani in
potrditev Narodnega vijeća v Zagrebu. Njen predsednik je bil Josip Pogačnik. To je bila prva
slovenska Vlada. Vse to pa je kazalo na izredno emancipacijo slovenskega naroda, ki je od 19.
stoletja naprej, dosegel ogromen narodni razvoj. 241 Prva seja Narodne vlade je potekala 1.
novembra 1918, po njej so deželnemu predsedniku grofu Henriku Attemsu sporočili, da je
njegove oblasti konec in da je upravo celotne Slovenije prevzela Narodna vlada. 242 V istem času
so pristojnosti iz tedanjega Narodnega sveta prešle na Narodno vlado SHS v Ljubljani. Narodni
svet je postal nekakšna posvetovalna institucija. Država SHS je obstajala do 1. decembra 1918,
ko se je združila s Kraljevino Srbijo v Kraljevino SHS.243

3.6.

Združitev Države SHS s Kraljevino Srbijo

Združevanje Države SHS s Kraljevino Srbijo je potekalo po dveh tirih: v Ženevi in v domovini.
Na pogovorih v Ženevi (od 6. do 9. novembra 1918) sta bila prisotna Anton Korošec, kot
predstavnik Narodnega vijeća in Ante Trumbić, kot predsednik Jugoslovanskega odbora, ki sta
se dogovarjala s predsednikom srbske vlade Nikolom Pašićem. Po izčrpnih pogovorih so se le
uspeli dogovoriti. Srbska Vlada je priznala Narodno vijeće kot zastopnika avstro-ogrskih južnih
Slovanov, in to priznanje sporočila antantnim silam. Dogovorili so se o ustanovitvi skupnega
ministrstva Kraljevine Srbije in Narodnega vijeća, ki bo imelo nalogo organizirati skupno
državo. Obe strani bosta v skupno ministrstvo imenovali vsak svoje ministre, ki bodo prisegli
vsak svojemu upravnemu telesu. Dogovorili so se za enakopravno združitev v federativno
državo, v kateri bo ustava sprejeta z dvotretjinsko večino. Ženevski sporazum je poudarjal, da
bosta Vlada Kraljevine Srbije in Narodno vijeće, vsak na svojem ozemlju še naprej imela
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avtonomno oblast, dokler Ustava nove države ne bi določila ustroja jugoslovanske skupnosti. 244
V Srbiji je bila ta deklaracija deležna kritik in nasprotovanj, priznal je ni niti regent Aleksander
Karadjordjević niti srbska Vlada. Zaradi teh nasprotovanj je predsednik vlade Pašić odstopil, in s
tem razveljavil Ženevski sporazum.245 Nato so Korošca zadrževali v Parizu (pod pretvezo zapleta
z dokumenti) z namenom, da se ne bi udeležil odločilnega zborovanja 1. decembra 1918.
Verjetno pa tudi njegova prisotnost ne bi bila dovolj vplivna, saj so pred tem Srbi že lobirali pri
Hrvaško-srbski koaliciji, ki je nato podprla centralistični program. 246
Sredi novembra 1918 je kulturni odsek Narodnega sveta načel vprašanje o položaju Slovenije in
slovenskega naroda v prihodnji državi, ki bi bila združena s Kraljevino Srbijo. Obravnaval je
predvsem vprašanje slovenske kulture. Na sejah 16. in 18. novembra 1918 je sprejel resolucijo, v
kateri so zapisali, da od nove države pričakujejo, da bo vsem trem narodom omogočala lasten,
avtonomen kulturni razvoj. Ta resolucija je odražala predvsem stališče VLS, kar ni bilo všeč
liberalnim predstavnikom v kulturnem odseku. Te so bili zadovoljni že s Krfsko deklaracijo,
pripadniki katolištva pa so želeli večje pravice za slovenski narod in slovensko kulturo. Zaradi
omenjenih nasprotij, ta resolucija ni bila objavljena kot slovenski narodni program. Še dlje so šli
liberalno usmerjeni intelektualci (profesorji, zdravniki, pesniki, pisatelji, likovni umetniki, …), ki
so 23. novembra 1918 objavili Izjavo duševnih delavcev v Slovenskem narodu, ki je bila odločno
proti resoluciji. V njej so se odločno zavzeli za jugoslovanski unitarizem in centralizem ter za
takojšnje politično zedinjenje s Kraljevino Srbijo. 247
Na unitarizem so v Sloveniji gledali različno. Del politikov in intelektualcev je zagovarjal
slovenski narod kot samostojen in že oblikovan narod, zlasti liberalni politiki pa so zagovarjali
asimilacijo, centralizem in unitarizem. Politiki iz VLS so se nagibali k avtonomiji,
socialdemokrati (JSDS) pa so na ta problem gledali predvsem v smislu razrednega boja, kjer ni
pomembna narodnost, ampak združitev delavskega razreda in krepitev njegove moči. 248 V drugi
polovici novembra 1918 so potekale zelo burne razprave o novi jugoslovanski državi in njeni
notranji ureditvi.

V teh razpravah je prevladovala republikanska in federalistična
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državnopolitična ureditev. Stališče VSL je bilo usmerjeno v svobodno, federativno
jugoslovansko republiko. JSDS se je začela zavzemati za svobodno socialno republiko s
centralistično ureditvijo, medtem ko je njeno glasilo Naprej zagovarjalo federalistično ureditev.
JDS je bila edina stranka, ki je zagovarjala monarhijo in centralistično jugoslovansko državo. 249
V tem času je obstajalo še tretje mnenje o združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo, ki pa je bilo
slabše zastopano. To mnenje je zagovarjal pripadnik JSDS Anton Štebi, ki je nasprotoval
združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo, saj naj bi bili narodi med seboj preveč različni in bi
lahko v prihodnje med Slovenci, Hrvati in Srbi prihajalo do narodnopolitičnih bojev. Na ta
problem je že septembra 1918 opozarjal v glasilu Resnica. O Srbih je zapisal, da zaradi svoje
preteklosti in kulture, nikakor ne morejo biti Jugoslovani, temveč samo Srbi. Označeval jih je kot
gospodovalne, ki bi bili v tem odnosu zadovoljni le, če bi bili nad Slovenci in Hrvati. Njegove
ideje, ki so se kasneje tudi uresničile, niso bile slišane, zaradi premočnih teženj politike po
političnem zedinjenju. 250
Pokrajinska vlada za Dalmacijo v Splitu, je 16. novembra 1918, podala predlog o ureditvi
Države SHS. Slovenska Narodna vlada ga je prejela po telefonu iz Zagreba tri dni kasneje, dne
19. novembra 1918. To je bil odločilen povod, da je slovenska politika oblikovala dokončno
stališče o jugoslovanskem zedinjenju in njenemu državnopravnem značaju. Na ta predlog so
želeli prejeti odgovor čim prej, saj naj bi vladala težka situacija glede zedinjenja obeh držav. Pa
tudi zaradi Bosne in Hercegovine, ki je pritiskala na čim hitrejšo razrešitev vprašanja, če ne bi
zedinjenje s Kraljevino Srbijo izvedla sama. V predlogu so zahtevali takojšnje zedinjenje s
Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro v državo, ki bi se imenovala Država Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Čim prej naj bi oblikovali tudi skupno vlado in parlament. Ustavodajni skupščini, ki
bi jo ustanovili, je predlog Pokrajinske vlade za Dalmacijo prepuščal pravico, da določi obliko
vladavine – ali bo nova država monarhija ali republika, pa tudi njeno ime, zastavo in glavno
mesto. Do sklica ustavodajne skupščine bi zakonodajno oblast izvrševal Državni svet SHS (50
predstavnikov Kraljevine Srbije, pet predstavnikov Kraljevine Črne gore, pet predstavnikov
Jugoslovanskega odbora v Londonu in vsi člani Narodnega vijeća), vladarsko oblast pa bi do
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takrat pripadala srbskemu prestolonasledniku Aleksandru Karadjordjeviću. Imenoval bi se regent
in bi po načelu parlamentarne vladavine imenoval vlado iz kroga državnega sveta. Vlado bi
sestavljalo deset ministrov in šest oziroma sedem državnih tajnikov. Te bi bili posredniki med
državno vlado in pokrajinskimi vladami, ki bi jim načelovali guvernerji (edino na Hrvaškem bi
se imenoval ban), ki bi jih imenoval regent, držati pa bi se morali smernic, katere bi narekoval
Državni svet preko državnih tajnikov. Zunanja politika, vojaška, pomorska in finančna politika
bi bile v pristojnosti državne vlade, ki bi imela sedež v Sarajevu. Ta predlog je torej predlagal, da
naj bo bodoča država do sprejetja ustave, monarhija. Po notranji ureditvi bi bila centralizirana
država, ki pa bi še vedno ohranila pokrajinsko avtonomijo za historične jugoslovanske
državnopravne enote. Odločitev slovenske Narodne vlade je bila obravnavana šele na seji 21.
novembra 1918. Pred tem sta predlog VSL in JDS obravnavali posebej, JSDS pa o tem predlogu
ni razpravljala. VSL je odločno zavrnila predlog dalmatinske Pokrajinske vlade, saj so se člani
VSL, izrekli za republikansko ureditev, ki naj bi predstavljala garancijo za demokracijo. JDS je
predlog dalmatinske vlade pozdravila in ga označila kot dobrega. Na seji Narodne vlade 21.
novembra 1918, sta tako VSL kot tudi JSDS, izrekla ostre kritike proti predlogu Pokrajinske
vlade za Dalmacijo. Te kritike so bile usmerjene proti monarhični ureditvi, saj so menili, da bi
lahko takšna ureditev privedla do diktature regenta Aleksandra Karadjordjevića. JDS pa je
rešitev vprašanja videla v ustanovitvi monarhije, zato so podprli predlog Pokrajinske vlade. Tu je
vidna ključna razlika med katoliškim (in delavskim) ter liberalnim delom politike, ki nista mogla
uskladiti svojih stališč. Zaradi tega so se odločili, da se bodo, na predlog katoliškega politika
Andreja Kalana, vzdržali glasovanja o predlogu. Obenem so se dogovorili, da bodo izjavo o
njem podali šele 23. novembra 1918 na seji osrednjega odbora Narodnega vijeća. Tu so JDS
zagovarjali svoja že uveljavljena stališča in se postavili na stran podpredsednika Narodnega
vijeća in voditelja Hrvaško-srbske koalicije, Svetozarja Pribičevića, podpornika zedinjenja s
Kraljevino Srbijo na monarhični, unitaristični in centralistični osnovi. Zavzeli so se za takojšno
združitev s Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro. Drugačno rešitev pa so zagovarjali
predstavniki VSL in JSDS. VSL in JSDS sta bili proti tako hitremu zedinjenju ter so želeli
državo oblikovati po skupnem premisleku med Kraljevino Srbijo in Državo SHS. Nato pa se je
na seji zgodil preobrat, v katerem so predstavniki VSL umaknili svoj predlog in podprli predlog
starčevičevcev in hrvaških politikov, zbranih okoli glasil Hrvat in Obzor. Odločili so se, da bodo
počakali poročilo Jugoslovanskega odbora in Trumbića ter predsednika Narodnega vijeća
86

Korošca. Ta predlog je bil podoben predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo. To je že kazalo na
preobrat v politiki VSL, ki je opustila opozicijsko politiko, in se priključila večinskemu mnenju v
Narodnem vijeću o takojšni združitvi. Vzrok za ta preobrat je iskati v uspešni strategiji
Pribičevićeve Hrvaško-srbske koalicije in srbske vlade, ki sta ovirali vrnitev Antona Korošca in
Ante Trumbića iz Ženeve v domovino. 251 VSL je imela tudi dvostranske informacije o Ženevski
deklaraciji, zato so bili zmedeni, kaj je pravzaprav res. Niso vedeli ali velja ali ne, želeli pa so
vzpostaviti zvezo s Korošcem, ki se je takrat nahajal v Parizu. Korošec je v Parizu pri srbskem
veleposlaništvu zaprosil za vizo, da bi se lahko vrnil v domovino, vendar mu ta ni bila odobrena.
Zadrževali so ga zaradi njegovih stališč o zedinjenju, in zato, ker naj bi bil on eden ključnih
politikov, ki bi lahko vplivali na drugačno mišljenje Narodnega vijeća in VSL. Ni se mu uspelo
vrniti do 1. decembra 1918, ko se je Država SHS združila s Kraljevino Srbijo. Tudi VSL ni
uspelo ves ta čas vzpostaviti zveze z njim, zaradi česar so ostali neodločni. 252 V nadaljevanju
seje 24. novembra 1918 so predstavnik VSL Lovro Pogačnik, predstavniki JDS in predstavnik
JSDS Anton Kristan, podprli predlog Odbora sedmerice 253 o zedinjenju Države SHS s Kraljevino
Srbijo. Na seji so sprejeli tudi navodila za delegate,254 v katerih je bila država urejena
centralistično. Država naj bi bila, vsaj do sklica ustavodajne skupščine, monarhija pod vodstvom
regenta Aleksandra Karadjordjevića (s tem se ni strinjal predstavnik JSDS).255
V času Države SHS so se odvijala pogajanja in razmišljanja, kako se povezati s Kraljevino Srbijo
v eno jugoslovansko državo. Med slovenskimi politiki je na začetku prevladovalo mnenje, naj se
to zgodi na demokratični in enakopravni osnovi. Vendar pa se te zahteve niso uresničile,
slovenski politiki pa so medtem spremenili svoje opozicijsko stališče. Zasedanje v Narodnem
vijeću je potekalo brez glavnih predstavnikov teh pogledov: Antona Korošca in Ante Trumbića,
ki so jih zadrževali v tujini. Prevladalo je večinsko mnenje in Država SHS se je združila s
251
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Kraljevino Srbijo (ki se je že pred tem združila s Kraljevino Črno goro) teden dni po seji
Narodnega vijeća, v Kraljevino SHS. Po njeni vzpostavitvi, 1. decembra 1918, je Slovenija
izgubila pridobljeno državnopravno samostojnost v okviru Države SHS. Glavni značilnosti
novonastale kraljevine sta bili: centralizem (vse je bilo vodeno iz novega središča – Beograda) in
narodni unitarizem (tri plemena enega naroda – Jugoslovani). Na čelu države je bila dinastija
Karadjordjević.256 To je bilo za vse tri slovenske stranke legitimno dejanje, saj so se s tem
strinjale na seji Narodnega vijeća. Delegacija Narodnega vijeća je po prihodu v Beograd, 28.
novembra 1918, popustila pod pritiski Pribičevića in velikosrbskih krogov in privolila v
oblikovanje države, ki bo imela monarhistično obliko vladavine (z dinastijo Karadjodjević na
čelu) in centralistični državnopravni ustroj. 257 Centralistična in unitaristična Kraljevina SHS ni
bila ustanovljena na demokratični osnovi, temveč na osnovi srbske vladavine. Srbska vladavina
se je obdržala ves čas obstanka prve jugoslovanske države. Unitarizem in centralizacija sta bili
orodji, ki sta v času prve Jugoslavije omogočala srbsko nadoblast. 258

Združitev v novo državo je za Slovence pomenil šok. Nekdanjo prestolnico Dunaj so zamenjali z
novo, Beogradom. Slovenci so bili tretji najštevilčnejši narod v novi državi in bili velikokrat
odločilni jeziček na tehtnici v boju med Hrvati in Srbi. Za Slovence je bil drugi šok dejstvo, da
so postali ena izmed najbolj razvitih regij v novi državi, saj ostali deli kraljevine niso bili tako
razviti (niti gospodarsko niti kulturno). Slovenska kultura se je v naslednjih letih še razcvetela.
Slovenci so do tedaj imeli razvit knjižni jezik, največji delež pismenosti v novi državi je bil v
slovenskih deželah, obenem pa se je poboljšala tudi gospodarska razvitost. V novonastali državi
je bilo med njenimi prebivalci veliko razlik. Razlikovali so se po veri, jeziku, narodnosti in
kulturi. Med politiki pa je šlo za razdelitev na dva tabora: federalistični in centralistični. Slednji
je v tej bitki zmagal. 259 Veliko Slovencev je po prvi svetovni vojni in po odločitvah o mejah
ostalo izven Kraljevine SHS, kjer so bili izpostavljeni hudi germanizaciji, italijanizaciji in
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madžarizaciji. Na čelu novonastale kraljevine pa so bili Srbi. 260 Državna himna je bila
sestavljena iz treh himen (slovenske, srbske in hrvaške). Prav tako je bil grb sestavljen iz
elementov grba vseh treh narodov. 261

260
261
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Nećak in Repe. Kriza, 124 – 125.
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4. KRATEK PREGLED NADALJNE ZGODOVINE JUGOSLOVANSKE
DRŽAVE DO RAZPADA SFRJ
V četrtem poglavju magistrske naloge bom naredila kratek pregled nadaljnje zgodovine skupne
jugoslovanske države, da bom s tem osrednji del moje magistrske naloge (razvoj
jugoslovanskega vprašanja od začetka do nastanka prve jugoslovanske države) povezala z anketo
v zadnjem delu magistrske naloge. S tem bi rada le osvetlila, kako se je ideja jugoslovanstva
razvijala in preoblikovala skozi zgodovino, ter nato dokončno razpadla ob rojstvu Republike
Slovenije. V tem kratkem pregledu bo vidno, kako so se nadaljnji zgodovinski dogodki in razvoj
jugoslovanske države razlikovali od idej v 19. in začetku 20. stoletja.

4.1.

Kraljevina SHS

Država SHS je za Slovence pomenila neko prehodno tvorbo. Z njo so dosegli velik nacionalni
preboj, ki pa je že kmalu začel pojenjati. Z novonastalo Kraljevino SHS so izgubili svojo
državnost in suverenost, niso imeli svoje vlade, pa tudi kot narod niso bili priznani, vendar so bili
predstavljeni kot pleme enega naroda – jugoslovanskega. Ljudje so se pred tem opredeljevali po
regionalni pripadnosti, z Državo SHS pa se je začela slovenska pripadnost vse bolj kazati. Z
novo nastalo kraljevino je le-to začelo izginjati, srbski del politike in dinastija Karadjordjević pa
sta se zavzemala za stapljanje treh glavnih plemen v en narod. S tem so začeli poudarjati
jugoslovanstvo kot narodnost. Po tej združitvi v Kraljevino SHS so se na političnem in
kulturnem področju začeli boji in razprave o Slovencih in Jugoslovanih, ali naj potlačijo svojo
narodnost in se opredeljujejo kot Jugoslovani, ali naj se zavzemajo za svoj slovenski narod.
Kraljevina SHS je torej pomenila potlačitev slovenske narodne zavesti in z unitarizmom
stapljanje treh narodov (Slovencev, Hrvatov in Srbov) v en jugoslovanski narod. Drugi narodi,
kot so Črnogorci, Bošnjaki in Makedonci, sploh niso bili omenjeni. V Kraljevini SHS se je nato
postopoma začela uveljavljati le eno-narodna identiteta, jugoslovanska. To je bil tudi eden
glavnih vzrokov mednacionalnih konfliktov v skupni državi. Srbski prestolonaslednik
Aleksander Karadjordjević je ob jugoslovanski združitvi 1. decembra 1918 v Beogradu izjavil,
da bodo v času do sklica ustavodajne skupščine, pod nadzorom osrednje vlade, še naprej delovali
avtonomni organi Države SHS. Zaradi tega so bili slovenski politiki prepričani, da bo do
sprejema ustave ostalo vse po starem, ter da bo s tem zagotovljena avtonomnost bivših avstro90

ogrskih južnih Slovanov. Vendar pa temu ni bilo tako. Po oblikovanju prve jugoslovanske vlade,
20. decembra 1918, je bilo delovanje slovenske Narodne vlade omejeno. 20. januarja 1919 je
regent Aleksander sprejel odstop predsednika Narodne vlade, obenem pa imenoval predsednika
(člana VSL, Janka Brejca)262 in podpredsednika (člana JDS, Gregorja Žerjava) nove Deželne
vlade za Slovenijo. Ta je bila dokončno oblikovana 28. januarja 1919. Nova Deželna vlada za
Slovenijo pa ni bila takšna kot je bila prejšnja Narodna vlada. Deželna vlada ni bila neodvisna in
suverena nacionalna vlada, bila je podrejena osrednji vladi v Beogradu. S tem se je pridobljena
samostojnost Slovencev prenehala. Tudi v tem času si je avtonomistično usmerjena VSL 263 (in
njen član, predsednik Deželne vlade Janko Brejc) prizadevala za čim večjo avtonomnost,
medtem ko je unitaristično in centralistično usmerjena liberalna politika poskušala ovirati
avtonomnost (od 7. novembra 1919 do 25. februarja 1920 je Deželno vlado vodil Gregor Žerjav).
Ko je 26. januarja 1921 novi predsednik Deželne vlade postal Pribičevićev zaupnik Vilko Baltič,
je njeno prizadevanje za avtonomnost Slovenije prenehalo. Zavzela je strogo uradniško držo in
se vdala osrednji vladi v Beogradu.264
4.1.1. Pariška mirovna konferenca in mejna vprašanja
Po prvi svetovni vojni se je Evropa po hudih bojih sestavljala na pariški mirovni konferenci (med
letoma 1919 in 1920). Na njej so se zbrali predstavniki držav zmagovalk, ki so s predstavniki
poraženih držav sprejeli mirovne pogodbe.265 Na njej so sodelovali predstavniki Kraljevine SHS,
med katerimi so bili tudi slovenski predstavniki. Te so si prizadevali za čim boljšo rešitev
mejnega vprašanja slovenskega ozemlja. Za slovensko zgodovino je najpomembnejša pogodba z
avstrijskim delom dvojne monarhije, podpisane 10. septembra 1919 v Saint-Germainu. Ta je
potrdila Londonski sporazum, zaradi česar je na konferenci izbruhnil diplomatski spor med
Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo. Ta spor se je končal s podpisom rapalske pogodbe, 12.
novembra 1920. Po tej pogodbi je bilo izgubljeno ogromno slovenskega ozemlja, kar je bilo za
Slovence veliko razočaranje. Kraljevina SHS je v zameno za slovensko ozemlje in pravno
262
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priznavanje Kraljevine SHS, rešila Dalmacijo brez Zadra in nekaterih otokov. S pogodbo v
Saint-Germainu je bilo določeno tudi, da se mora v celovški kotlini izvesti plebiscit, ki bo
odločal o pripadnosti tega ozemlja. Ta plebiscit je bil izveden 10. oktobra 1920. Na njem je
zmagala Avstrija. Po razpadu Avstro-Ogrske in vzpostavitvi nove jugoslovanske države so bili
Slovenci razdeljeni na štiri države – Kraljevino Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Kraljevino SHS. S
tem je bilo razočaranje Slovencev neizmerno. Pozitivne rešitve so bili deležni le v Prekmurju, ki
je bilo priključeno Kraljevini SHS, izven nje pa so prav tako ostali Slovenci v Porabju.266
4.1.2. Obdobje Vidovdanske ustave
Eno izmed temeljnih vprašanj v Kraljevini SHS in pa tudi v kasnejših državnih tvorbah južnih
Slovanov je bilo nacionalno vprašanje. V Kraljevini SHS je to vprašanje utemeljila Vidovdanska
ustava. Ta je bila sprejeta na srbski državni praznik (Vidov dan), 28. junija 1921. Že to dejanje,
da je bila sprejeta na Vidov dan, je nakazalo njeno centralistično usmeritev. Njena glavna
značilnost je bil narodni unitarizem. S to ustavo so Slovenci, Hrvati in Srbi izgubili svojo
narodno individualnost, v ospredje pa je prišla jugoslovanska narodnost. Še huje je bilo z
drugimi narodi v monarhiji, ki sploh niso bili priznani. Torej je Kraljevina SHS že na začetku
svojega obstoja podžgala nacionalno vprašanje, ki je bilo aktualno pred združitvijo, še bolj pa po
združitvi in v vsem kasnejšem obdobju. Po tej ustavi je bil službeni jezik srbsko-hrvaškoslovenski, njeni državljani pa so bili srbsko-hrvaško-slovenske narodnosti. S tem so bili vsi trije
narodi predstavljeni kot plemena enega naroda – jugoslovanskega (čeprav ga Ustava ne imenuje
tako). Logična posledica narodnega unitarizma je bila centralizacija države. Ustava je imela
celotno ozemlje Kraljevine SHS za enoten državni teritorij in ni priznavala nekdanje srbske,
hrvaške, niti slovenske državnosti (v slovenskem primeru dosežene z Državo SHS).
Centralizacija se je kazala tudi na upravnem področju. Kraljevina je bila razdeljena na 33 oblasti,
ki se niso skladala z narodno-zgodovinskimi merili. Vodili so jih veliki župani, ki so bili
podrejeni vladi. Na slovenskem ozemlju sta obstajali dve oblasti, ljubljanska in mariborska. S
tem so bili Slovenci upravno razdeljeni na dva dela, s čemer je bil onemogočen njihov skladen in
enakomeren nacionalni razvoj.267
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Prejšnje glavne tri politične stranke, VSL, JDS in JSDS so v dvajsetih letih 20. stoletja dobivale
vse večjo konkurenco. Ustanovljeno je bilo veliko malih strank, ki so delovala le v času volitev,
vendar pa niso bile nepomembne. 268 V tem času sta bila v slovenski politiki dva tabora:
avtonomistično-federalističen in unitaristično-centralističen tabor (tako je bilo tudi s političnimi
strankami na ravni monarhije). Prvo skupino je tradicionalno zagovarjal katoliški tabor (SLS),
drugo pa liberalni tabor (JDS).269 V dvajsetih letih so po kraljevini nastajale tudi nacionalistične
organizacije (Organizacija jugoslovanskih nacionalistov – Orjuna, Srbska nacionalna
organizacija – Srnao, Hrvatska nacionalna organizacija – Hrnao).270 Vse to je kazalo na to, da ta
država ni tisto, kar so si Slovenci in drugi narodi Kraljevine SHS želeli. V dvajsetih letih 20.
stoletja se je spor med obema taboroma le še povečeval (tudi na ravni monarhije). Državna kriza
je dosegla vrhunec 20. junija 1928, ko je poslanec velikosrbske Narodne radikalne stranke (NRS)
Puniša Račić 271 streljal na poslance opozicijske Hrvaške kmečke stranke (HKS)272 in pri tem
ranil njenega prvaka Stjepana Radića, ki je nato podlegel strelnim ranam. 273

4.2.

Kraljevina Jugoslavija

Po tej hudi krizi je kralj Aleksander 6. januarja 1929 izvedel državni udar in razglasil diktaturo.
Razveljavil je Vidovdansko ustavo in razpustil Narodno skupščino. S tem je ukinil parlamentarni
sistem in uvedel monarhistični absolutizem. Prepovedal in razpustil je vse politične stranke.
Postal je nosilec vse oblasti, vlada, ki jo je imenoval sam, mu je bila neposredno odgovorna.
Izdajal je zakone in postavljal državne uradnike. Ponovno je uzakonil integralni narodni
unitarizem in centralizem. To se vidi tudi v spremenjenem imenu države, ki jo je preimenoval v
Kraljevino Jugoslavijo. Takrat je spremenil tudi upravno razdelitev države. Prejšnjih 33 oblasti
so zamenjale banovine. Kraljevino Jugoslavijo je razdelil na devet banovin. Banovine niso bile
oblikovane po zgodovinskih merilih, temveč po političnih, tako da niso izpodbijale centralizma.
Načrtno so bile oblikovane tako, da bi izbrisale nekdanje meje in razdrle vsakršne tradicionalne
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predstave (Dravska banovina je sicer pokrivala slovensko etnično ozemlje). Na čelu banovine je
bil ban, ki ga je ob soglasju predsednika vlade imenoval kralj. Vse to je 3. septembra 1931
uzakonil tudi z Ustavo, ki jo je razglasil sam (oktroirana/vsiljena ustava).274 Tudi v tridesetih
letih je bila slovenska politika razdeljena na centralistično in avtonomistično strujo (SLS je
vseskozi zagovarjala avtonomističen koncept). Tudi režim si je ustvaril svojo stranko, ki se je od
leta 1933 imenovala Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS), v kateri so bili tudi slovenski
liberalci. Med letoma 1932 in 1933 so na področju kraljevine, opozicijske meščanske stranke
objavljale punktacije v katerih so obsojale monarhijo, zahtevale parlamentarizem in spremembo
državne ureditve. 275
4.2.1. Atentat na kralja Aleksandra
9. oktobra 1934 se je kralj Aleksander službeno mudil v Marseillu. Tam ga je ustrelil član
VMRO276 Veličko Georgijev Kerin. Do pričakovanega razpada Kraljevine Jugoslavije ni prišlo.
Oblast je v imenu mladoletnega kralja Petra prevzelo kraljevo namestništvo s knezom Pavlom
Karadjordjevićem na čelu. Politika se po tem dogodku ni pretirano spremenila, postala je le še
bolj nasilna. Na zunanji pritisk je bilo obnovljeno delovanje strank, ki so lahko sodelovale na
volitvah leta 1935. Opozicija, ki jo je vodil Vladko Maček je le za las izgubila.277 Maček je 26.
avgusta 1939 z novim predsednikom vlade Dragišo Cvetkovićem sprejel sporazum, s čemer je
nastala Banovina Hrvaška (s tem so Hrvatje dobili zahtevano avtonomnost). Ta ideja ni mogla
popolnoma zaživeti, zaradi začetka druge svetovne vojne, 1. septembra 1939. V tem času so se
tudi Slovenci borili za ustanovitev posebne enote Banovine Slovenije, kar ni bilo uspešno.278

4.3.

Druga svetovna vojna

Kraljevina Jugoslavija je na začetku vojne poskušala ostati nevtralna. V vojno se je vključila 25.
marca 1941, ko se je priključila trojnemu paktu.279 To je v državi izzvalo hude demonstracije,
razglasitev prestolonaslednika Petra II. za polnoletnega in odstranitev kraljevega namestništva.
Postavljena je bila vlada, ki pa je kljub vsemu potrdila pristop k trojnem paktu. V tedanji politiki
274
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je vladala zmeda in konflikti, kar voditelju Tretjega rajha Adolfu Hitlerju ni bilo všeč, zato se je
odločil za napad na Kraljevino Jugoslavijo. Napadel jo je brez vojne napovedi, 6. aprila 1941.
Vojna v Sloveniji je trajala le šest dni, jugoslovanska vojska pa je kapitulirala 17. aprila 1941.
Kmalu po začetku vojne, 10. aprila 1941, so ustaši280 razglasili Neodvisno državo Hrvaško –
NDH. Slovensko ozemlje je bilo razkosano med štiri okupatorje: Nemce, Italijane, Madžare in
NDH. Vsi so Slovence obsodili na smrt in nad njimi izvajali hud teror.281
4.3.1. Ustanovitev

Osvobodilne

fronte

(OF)

in

ustanovitev

slovenskega

domobranstva
Do njene ustanovitve je prišlo 26. aprila 1941 na pobudo Komunistične partije Slovenije
(KPS).282 Na ustanovnem sestanku Protiimperialistične fronte, kot se je sprva imenovala, so
sodelovali še predstavniki krščanskih socialistov, 283 levo krilo društva Sokol in skupina kulturnih
delavcev. Nato so se ji priključile še druge manjše skupine. Njen namen je bil organizirati
oboroženi upor proti okupatorju, osvoboditev Slovenije in prevzem oblasti po koncu vojne.
Komunisti so poudarjali jugoslovanstvo, vendar na novih temeljih. OF je organizirala
partizansko vojsko, ki so jo sestavljali prostovoljci. Ta se je bojevala za slovensko osvoboditev.
Partizanska vojska se je kasneje vključila v Jugoslovansko armado (JA), čeprav naj bi ji Josip
Broz - Tito obljubljal samostojnost. 284 OF je ustanovila tudi Varnostno-obveščevalno službo
(VOS) z namenom, da bi opravljala obveščevalna dela za osvobodilno gibanje in s tem ovirala
delovanje kolaborantov. Bili so nekakšna elita slovenske partizanske vojske.285
Proti KPS in njeni OF se je organiziral meščanski tabor, ki je bil sestavljen iz zelo različnih
skupin (okupacija v Sloveniji je povzročila tudi razpad tradicionalnih strank). Skupen jim je bil
280
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oboroženi boj proti partizanskemu gibanju. Nastala je prostovoljna protiimperialistična milica
(MVAC), imenovana tudi bela garda (kolaboracija z Italijani), kot predhodnica slovenskega
domobranstva (nastalo po kapitulacije Italije, kolaboracija z Nemci). Slovenski domobranci so
bili odločno proti komunistom in so se zatekali k sodelovanju z okupatorjem.286
Na osvobojenem ozemlju so partizanska vodstva začela organizirati novo, ljudsko oblast, ki je
bila pod vplivom KP. Na vrhu OF je bil Vrhovni plenum OF (od poletja 1941 pa Slovenski
narodnoosvobodilni odbor – SNOO), v katerem so bili vsi predstavniki skupin OF. Na prvem
zasedanju 19. februarja 1944 se je ta preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet – SNOS.
Deloval je kot slovenski parlament skoraj do izvolitve ustavodajne skupščine Ljudske republike
Slovenije. Izvršno telo OF je bil Izvršilni odbor OF (IO OF). 5. maja 1945 je bila v Ajdovščini
ustanovljena slovenska Vlada, njen predsednik pa je bil Boris Kidrič. Slovenija je med vojno
dosegla veliko samostojnost z lastno vojsko in lastnimi organi oblasti, potem pa ponovno pristala
na centralizacijo.287
4.3.2. Jugoslovansko odporniško gibanje
Slovensko

narodnoosvobodilno

gibanje

je

bilo

del

širšega

jugoslovanskega

narodnoosvobodilnega gibanja, vendar je skoraj do konca vojne delovalo avtonomno. To gibanje
je vključevalo več različnih osvobodilnih gibanj, zaradi različnih narodov Jugoslavije, različnih
razmer v državi ter različnih okupacijskih sistemov v državi. Odporniško gibanje je delovalo v
ilegali, zaradi nastalih razmer (vlada in vodstva političnih strank so večinoma zbežali v tujino) pa
jim je uspelo mobilizirati ljudske množice. Ljudje so v gibanju videli možnost za drugačno
politično ureditev po vojni ter rešitev nacionalnih in socialnih vprašanj. Cilji gibanja so bili:
osvoboditev jugoslovanskega ozemlja (in pridobitev nazaj izgubljenega ozemlja po prvi svetovni
vojni), federativna ureditev – nacionalna enakopravnost ter plebiscit o notranji ureditvi
(odločitev za monarhijo ali republiko bi bila odločena s plebiscitom). V drugi polovici vojne se
je enakopraven odnos med centrom odporniškega gibanja in posameznimi pokrajinami začel
spreminjati in centralizirati, čemur so se Slovenci prilagodili. Takrat je vedno vidnejšo vlogo
prevzemal generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) in vrhovni komandant
partizanske vojske, Josip Broz - Tito. Centralizacija se je na vojaškem področju končala z
286
287

Repe, S puško in knjigo, 236, 259.
Nećak in Repe, Oris, 177 – 178.

96

vključitvijo samostojnih nacionalnih partizanskih enot v skupno JA. Na političnem področju sta
bila ustanovljena centralna organa oblasti – Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije
– AVNOJ in Nacionalni komite narodne osvoboditve Jugoslavije – NKOJ.288
4.3.3. Spremenjene razmere
V času druge svetovne vojne je v Jugoslaviji začela nastajati nova politična ureditev. Njen temelj
je bila ljudska oblast. Konec novembra 1942 je v Bihaću nastal Protifašistični svet narodne
osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ). Slovenski predstavniki na ustanovnem sestanku niso
sodelovali, vendar so ustanovitev potrdili. V naslednjem letu je prišlo do nastajanja posameznih
nacionalnih političnih predstavništev. Šele na drugem zasedanju AVNOJ je bila Jugoslavija
opredeljena kot federativna država. To zasedanje je potekalo 29. novembra 1943 v Jajcu.
Določili so, da bo Jugoslavija po vojni enakopravna država, ustanovljena na federativni osnovi.
AVNOJ se je preimenoval v vrhovno zakonodajno in izvršilno narodno predstavništvo (postal je
neke vrste parlament). Izvoljen je bil Nacionalni komite narodne osvoboditve Jugoslavije –
NKOJ, kot začasna vlada bodoče države. S tem je prišlo do dvojne oblasti. V tujini je bila
priznana kraljeva vlada, doma pa NKOJ. Formalno je bilo narodnoosvobodilno gibanje, priznano
novembra 1943 na teheranski konferenci. 289 Pogovori med Titom in predsednikom emigrantske
vlade Ivanom Šubašićem290 so potekali junija 1944 na Visu (viški sporazum), kjer je Šubašić
priznal narodnoosvobodilno gibanje in federativno ureditev, vprašanje o monarhiji oz. republiki
pa je bilo odloženo. Razpust četniške kraljeve vojske Draže Mihailovića, avgusta 1944, je
omogočil ustanovitev skupne vlade. Novembra 1944 je bil sprejet sporazum Tito-Šubašić
(beograjski sporazum), ki je zagovarjal osnovna demokratična načela in omogočil snovanje
skupne jugoslovanske vlade. 7. marca 1945 je bila ustanovljena enotna začasna vlada s Titom na
čelu. Po tem se je KPJ začela pripravljati na povojni prevzem oblasti, s tem da je ustanovila
Ljudsko fronto, ki je vključevala množične politične organizacije in tudi sindikate ter dele
meščanskih političnih strank. Njen sestavni del je postala tudi OF. Ljudska fronta je na prvih
povojnih volitvah, 11. novembra 1945, nastopala z enotno listo (nosilec liste je bil Josip Broz 288
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Tito) in zmagala.291 Cilji narodnoosvobodilnega boja so bili uresničeni. Slovensko ozemlje se je
s priključitvijo Primorske v precejšni meri približalo svojemu etničnemu ozemlju, vendar pa je
izven njega ostal Trst, Rezija in Kanalska dolina, Slovenci na avstrijskem Koroškem in v
Porabju. 292

4.4.

Federativna ljudska republika Jugoslavija – FLRJ

V maju je bilo slovensko in jugoslovansko ozemlje osvobojeno, druge svetovne vojne je bilo
konec. To je za Slovence pomenilo nastajanje nove nacionalne države. 29. novembra 1945 je
nastala Federativna ljudska republika Jugoslavija – FLRJ. Monarhija je bila ukinjena. Slovenija
je postala ena od jugoslovanskih republik. Nova Jugoslavija je bila urejena na federalistični
osnovi. Oblast v državi je prevzela Ljudska fronta s Titom na čelu (pravzaprav je bila oblast v
rokah KP, ki je delovala v ilegali). 31. januarja 1946 je ustavodajna skupščina FRLJ sprejela
novo jugoslovansko ustavo (leta 1947 pa je bila sprejeta prva slovenska Ustava). Država je bila
opredeljena kor zvezna republika in skupnost enakopravnih narodov, ki so imeli pravico do
samoodločbe in odcepitve. Sestavljalo jo je šest republik: Slovenija, Hrvaška, Srbija (pod njo
Avtonomna pokrajina Vojvodina in Avtonomna Kosovska-Metohijska oblast), Bosna in
Hercegovina, Makedonija in Črna gora. Vsaka republika posebej ni smela imeti neposrednih
stikov z drugimi državami, niti niso smele imeti svojih republiških vojsk. Ustava je dovoljevala
večstrankarski sistem, vendar so z opozicijo, v prvih dveh letih po vojni, obračunali, kar je
izkazovalo stališče KPJ293 o večstrankarskem sistemu kot o prehodnem. Ustava je zagovarjala
federalizem, vendar je bil vpeljan centralizem, saj je vodilno vlogo v državi imela KPJ. O vsem
je odločal politični biro centralnega komiteja (CK) KPJ. Ena glavnih značilnosti je bila
egalitarnost (enakost med ljudmi). 294 Slovenija je z novo ustavo izgubila svojo vojsko, čeprav ji
je bilo obljubljeno drugače. Centralizem je slovenska politika opravičevala z jugoslovansko
heterogenostjo. Politični vrh nove Jugoslavije je bil prepričan, da bodo politična enotnost, močna
partija in socializem, zmanjševali avtonomistične težnje posameznih republik, kar se je izkazalo
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za napačno mišljenje. Veljalo je tudi prepričanje, da je z revolucijo nacionalno vprašanje
razrešeno.295
4.4.1. Spor z informbirojem in petdeseta leta
Do leta 1948 je FLRJ posnemala Sovjetsko zvezo (SZ) in njen državno-centralističen sistem.
Nato je sledil Titov spor z informbirojem, katerega naloga je bila usklajevati delo komunističnih
partij po svetu (na ta način je želel voditelj SZ Josip Stalin, disciplinirati komunistične partije).
Tiste, ki so se postavili v tem sporu na Stalinovo stran, so zapirali v taborišča (na Goli otok in sv.
Grgur). Med njimi je bilo tudi ogromno takih, ki sploh niso bili na strani Stalina, vendar so jih
zapirali zaradi drugih stvari. Represivni aparat države je bil zelo močen. Partija je začela
spoznavati, da sovjetski model ni najboljši, in se zatekati k novim rešitvam znotraj
socialističnega modela. Kljub temu, da je kasneje sodelovanje s SZ obnovila, je hodila po svoji
poti razvoja, ki se je razlikovala od vzhodnoevropskega komunističnega modela. Uvedli so
delavsko samoupravljanje, državno lastnino pa so spreminjali v družbeno. V prvi polovici
petdesetih let so začeli z decentralizacijo, demokratizacijo in debirokratizacijo. S temi
spremembami se je spremenila tudi ureditev države. Leta 1953 je bil sprejet ustavni zakon, ki je
v definicijo državne ureditve uvedel pojem socializem. FLRJ je bila s tem definirana kot
socialistična demokratična zvezna država, sestavljena iz suverenih in enakopravnih narodov.
Položaj republik se s tem ustavnim zakonom ni izboljšal, temveč poslabšal. Ljudska republika
Slovenija je bila razdeljena na 366 občin, kar jo je močno razdrobilo.296

4.5.

Socialistična federativna republika Jugoslavija – SFRJ

Politični spori v jugoslovanskem vrhu so se začeli kazati v petdesetih letih in na začetku
šestdesetih let. Takrat so se pojavile ideje o skupni jugoslovanski kulturi, ki bi pripeljala do
enega jugoslovanskega jezika in enega jugoslovanskega naroda. V politiki sta takrat nastali dve
struji. Prva je bila centralistična, ki je rešitev sporov videla v centralizaciji države, močni partiji
in močnem represivnem aparatu, druga pa demokratična, ki je bila za decentralizacijo in
samoupravljanje. Vsi njuni konflikti so se odvijali pred sprejetjem ustave. Ta je bila sprejeta
aprila 1963. Takrat je FLRJ spremenila svoje ime v Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo – SFRJ, Ljudska republika Slovenija pa se je preimenovala v Socialistično republiko
295
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Slovenijo. Republiške ustave so bile kopije zvezne ustave. SFRJ je bila federativna zvezna
država v katero so se narodi prostovoljno združili. Hkrati pa je bila socialistična država, ki
temelji na oblasti delavnega ljudstva in na samoupravljanju. V tej bitki med federalizmom in
centralizmom je navidezno zmagal federalizem, a je bila država zopet centralizirana. Funkciji
predsednika republike in predsednika vlade sta bili ločeni. Le navidezno je država z občinami
težila k decentralizaciji. Republike so bile z novo ustavo nezadovoljne, zato je bilo jasno, da se ta
ne bo dolgo obdržala. Kmalu so se začele razprave o njeni spremembi. Leta 1968 sta avtonomni
pokrajini postala konstitutivna elementa. Leta 1971 je bilo ustanovljeno predsedstvo SFRJ, kot
samostojen organ.297
V šestdesetih letih je bilo prepričanje o Jugoslovanih kot enotnem narodu ponovno aktualno.
Leta 1965 je Edvard Kardelj298 razložil koncept reforme jugoslovanske družbe. Govoril je o treh
skupinah v jugoslovanski družbi: nerazviti deli SFRJ (Makedonija, BiH in Črna gora)
zagovarjajo centralizem, zaradi lastnih interesov (ekonomskih); Slovenija in Hrvaška želita čim
večjo avtonomnost; Srbi pa zagovarjajo hegemonistično težnjo. Kardelj se je zato zavzemal, da
republike postanejo države, ki s federacijo usklajujejo svoje politike. Skupna bi jim bila zunanja
politika, vojska, trg in finančni sistem. Pri tem pa se položaj Tita in ZKJ ne bi spremenila.299
4.5.1. Ustava leta 1974
Republike so si ves čas prizadevale za večjo samostojnost. To so končno dočakale z ustavo
februarja 1974. Po tej ustavi je bila SFRJ opredeljena kot zvezna republika enakopravnih
narodov. Njen temelj je bil federalizem. Vsakemu narodu je bila zagotovljena pravica do
samoodločbe in odcepitve. Ideološko je bila še vedno socialistična država. Obe pokrajini,
Kosovo in Vojvodina, sta bili socialistični avtonomni pokrajini. Kljub večjim funkcijam republik
pa je imela v državi še vedno vodilno vlogo ZKJ. Pravzaprav pa ta ustava ni delovala kot je bilo
zamišljeno, veliko je bilo nedorečenega, Srbi je nikoli zares niso sprejeli. Do svoje smrti je
državo skupaj držal Tito, po tem pa se je začel njen propad. 300 Ta sistem, ki je bil vzpostavljen z
ustavo leta 1974, je lahko deloval le dokler so obstajali trije varovalni mehanizmi: enotna ZKJ,
297
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enotna vojska in Tito, ki je vse skupaj povezoval (bil je poveljnik vojske, predsednik ZK in
predsednik države). 301
4.5.2. Titova smrt in začetek razpada jugoslovanske države
Dosmrtni predsednik SFRJ, Josip Broz - Tito je umrl 4. maja 1980 v ljubljanskem Kliničnem
centru. Njegova smrt je doma in v svetu povzročila ugibanja, kaj se bo zgodilo s SFRJ. Po
njegovi smrti je oblast prevzelo kolektivno vodstvo, ki je želelo delovati po geslu: »tudi po Titu,
Tito.« V prvi polovici osemdesetih let se razmere v SFRJ niso preveč spremenile, na vrhu je bila
še vedno ZKJ (CK ZKJ in njeno predsedstvo). Preko nje so še vedno želeli disciplinirati ljudstvo
in politike, kar pa je bilo zaradi pomanjkanja avtoritete skoraj nemogoče. Glavna težava države
je bilo navajanje na obstoj brez Tita. Odločitve so bile prepuščene zvezni skupščini (urejena
tako, da brez konsenza ni bilo mogoče sprejeti nobene odločitve), zvezni vladi (ki se je ukvarjala
predvsem z ekonomskimi problemi in ne s političnimi) in predsedstvu SFRJ. V predsedstvu
SFRJ je bil po en predstavnik iz vsake republike in iz avtonomne pokrajine, od leta 1988 pa še
predsednik predsedstva CK ZKJ, brez glasovalne pravice. V vsem tem je vidna povečana
centralizacija države. 302 Noben od teh organov pa ni bil zmožen kontrolirati Jugoslovanske
ljudske armade (JLA). Ta je delovala glede na stališča vodilnih generalov. Med njimi sta
prevladovali dve usmeritvi: projugoslovanska in prosrbska. 303 Med narodi Jugoslavije so začela
vreti nacionalna vrenja. Prve demonstracije so se pojavile na Kosovem, ki je zahtevalo, da
postane republika, in nato tudi, da se združi z Albanijo. Zaostrovati so se začeli hrvaško-srbski
odnosi. 304 Slovenci si vse do konca osemdesetih let svoje prihodnosti niso mogli predstavljati
izven Jugoslavije, čeprav z nastalimi razmerami v državi niso bili zadovoljeni. Večati so se
začele kulturne in ekonomske razlike. Postali so vse bolj zahodno usmerjeni in imeli željo po
modernizaciji. Želeli so se približati razvitosti evropskih držav. Slovenci so bili pri tem označeni
za glavnega krivca za slabe razmere v SFRJ. V drugi polovici osemdesetih let se je počasi začel
vzpenjati tudi slovenski nacionalizem. 305 Februarja 1987 je izšla 57. številka Nove revije s
prispevki za slovenski nacionalni program. Ta je bil sprejet kot osrednji slovenski nacionalni
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program. Zagovarjal je oblikovanje slovenske nacije, ki ne bi bila podrejena jugoslovanski. 306
Začela so se dvigati opozicijska gibanja, ki so nasprotovala oblastem. Ta gibanja so svoj vrhunec
dosegla v času procesa proti četverici, konec julija 1988. Opozicija je maja 1989 objavila
Majniško deklaracijo, ki je izražala zahtevo po popolni suverenosti slovenskega naroda (kot
odgovor na to so oblasti izdale Temeljno listino Slovenije, ki je poudarjala jugoslovanski okvir).
Slovenske oblasti so 1. decembra 1989 prepovedale miting resnice v Ljubljani, ki je krepil srbski
nacionalizem in rušil slovenske narodne težnje. Opozicija je novembra 1989 ustanovila
predvolilno koalicijo Demos. Slovenski komunisti so 20. januarja 1990 zapustili kongres KPJ,
zaradi zavrnitve njihovih predlogov o demokratizaciji Jugoslavije. Zatem so oblikovali svoj
program in se potegovali na volitvah za naklonjenost ljudstva. 307
4.5.3. Osamosvojitev Slovenije
Aprila 1990 so potekale prve večstrankarske volitve v skupščino Socialistične republike
Slovenije, na katerih je zmagal Demos (mandatar je postal Lojze Peterle). Odnos s starimi
političnimi strankami pa je moral biti vzpostavljen, saj je bilo razmerje sil približno na polovici.
Postopoma se je med obema taboroma oblikovalo soglasje glede slovenske avtonomnosti in
suverenosti. V ta namen je bil 23. decembra 1990 izveden plebiscit. Na njem so se slovenski
državljani odločili za samostojno Slovenijo. 308 Po težkih šestih mesecih je 25. junija 1991
Slovenija razglasila neodvisnost. Začela se je desetdnevna vojna za samostojnost Slovenije v
kateri je slednja zmagala. Nova Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta šele po
osamosvojitvi, 23. decembra 1991.309
4.5.4. Razpad SFRJ
Konec leta 1990 so se spremenile razmere tudi v drugih jugoslovanskih republikah. Na hrvaških
volitvah je zmagala Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), s Franjom Tudjmanom na čelu.
Med Srbi, katere je vodil Slobodan Milošević, in Hrvati se je že takrat pokazal hud političen boj,
ki je po hrvaški osamosvojitvi prerastel v vojaškega. V Makedoniji je na večstrankarskih
volitvah poražena centralistična struja, s čimer so pokazali, da se Makedonci najbolj bojijo
pritiska Srbov. To so pokazale tudi volitve v Bosni in Hercegovini, kjer so volivci glasovali
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glede na svojo narodno pripadnost (muslimansko, srbsko in hrvaško). Srbi in Črnogorci so se za
volitve odločili zadnji. V Srbiji je zmagala Miloševićeva Socialistična partija Srbije (SPS), v
Črni Gori pa komunistična stranka Momirja Bulatovića. Tu so vidni razkoraki med tema dvema
republikama in ostalim delom SFRJ. Po raznovrstnih dogodkih in osamosvojitvah republik so se
na območju nekdanje SFRJ začele strahotne vojne, ki so v nekaterih delih trajale vse do leta
1995.310
Nadaljnji razvoj jugoslovanske skupnosti po prvi svetovni vojni je šel v drugačno smer, kot si je
želel marsikateri narod vključen v njo. Slovenci so skozi ta dolga leta, od narodnega prebujenja
in navezave stikov z drugimi jugoslovanskimi narodi, do razpada SFRJ, zelo spreminjali svoje
poglede na jugoslovansko državo. Večkrat so se morali podrediti oblastem in prilagoditi nastali
situaciji. Šele po hudih razočaranjih v osemdesetih letih so narodna vrenja postala tako velika, da
so se odločili narediti korak naprej k svoji samostojnosti. S tem se je domina začela rušiti, SFRJ
pa je začela razpadati. Pokazale so se težnje drugih jugoslovanskih narodov po samostojnosti in
njihovi zatiranosti v jugoslovanski državi skozi vsa ta leta. Država je bila osnovana na napačnih
temeljih, da bi lahko preživela, v narodih je zbujala medsebojno sovraštvo in ni uresničevala
gesla »bratstvo in enotnost.« Z razpadom SFRJ se je obdobje jugoslovanske združenosti
zaključilo.
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5. JUGOSLOVANSTVO DANES
V prvem delu moje magistrske naloge sem se ukvarjala s teorijami naroda in nacionalizma. V
drugem delu sem se ukvarjala z začetki jugoslovanske ideje in združitvijo južnih Slovanov v
Kraljevino SHS. Za tem sem na kratko prikazala kakšen je bil razvoj jugoslovanske države po
prvi svetovni vojni, vse do razpada SFRJ. V tretjem delu magistrske naloge pa me bo zanimalo,
kaj se z idejo jugoslovanstva dogaja danes. Tretji del bo vseboval empirično raziskavo, ki ji bom
izvedla na podlagi anketnega vprašalnika. Pred začetkom raziskovanja sem si postavila štiri
hipoteze, ki jih bom tekom raziskave ovrgla ali potrdila.
Moje hipoteze so:
1. Anketiranci se narodnostno opredeljujejo kot Slovenci.
2. Starejši anketiranci idejo jugoslovanstva vidijo bolj pozitivno kot mlajši anketiranci.
3. Anketiranci ne vidijo možnosti ponovne združitve južnoslovanskih narodov v eno
državo.
4. Mladi se bolj nagibanju k povezovanju z ostalimi evropskimi državami kot pa z
jugoslovanskimi.
Namen tretjega, empiričnega dela je ugotoviti, kaj se z idejo, ki je bila na začetku 20. stoletja in
nadalje še kako živa ter je bila predmet obravnav in premišljevanj v politiki, dogaja danes.
Najprej bom anketirance povprašala po njihovi narodnostni in nacionalni opredeljenosti.
Zanimalo me bo, kako različne generacije gledajo na to idejo, ali jo vidijo kot pozitivno ali
negativno, ali jo vidijo kot demokratično, ali vidijo možnost ponovnega povezovanja Slovenije z
bivšimi članicami SFRJ ali se mogoče bolj zavzemajo za povezovanje z drugimi evropskimi
državami. Zanimalo me bo katere elemente anketiranci označujejo kot jugoslovanstvo in kakšne
so njihove izkušnje z bivšo skupno jugoslovansko državo.

5.1.

Rezultati ankete

Moja anketa je bila spletna anketa, ki so sem jo sestavila s pomočjo spletnega orodja 1ka. Nekaj
anket sem izvedla tudi pisno, predvsem s starejšimi osebami, ki sem jih anketirala neposredno,
zaradi slabše računalniške pismenosti starejših oseb nad 60 let. Vprašalnik je obsegal 10
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vprašanj. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa (oseba samo označi že vnaprej postavljene
odgovore).
Rezultate ankete bom prikazala po posameznih anketnih vprašanjih in grafih ter jih s pomočjo leteh interpretirala. Spletno anketo sem izvajala od 25. februarja 2018 do 10. aprila 2018. V tem
času se je zvrstilo 290 anketirancev različnega spola in različnih starostnih obdobij, od tega 61 %
žensk in 39 % moških (Graf 1). Od 290 anketirancev je bilo 42 % anketirancev iz prvega
starostnega obdobja (starih do 26 let), 36 % anketirancev iz drugega starostnega obdobja (stari
med 27 in 60 let) ter 22 % anketirancev (starejših od 60 let). Manjše število anketirancev tretjega
starostnega obdobja gre pripisati dejstvu, da starostniki manj uporabljajo računalnike in so slabše
računalniško pismeni ter jih je s spletno anketo težje doseči (Graf 2).
Graf 1: Spolna struktura anketirancev

Graf 2: Starostna struktura anketirancev
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Graf 3: Narodnostna struktura anketirancev

Tretje vprašanje se je nanašalo na narodnost anketirancev (vprašanje 3: »Po svoji narodnosti
sem?«). Iz Grafa 3 je razvidno, da se 86 % anketirancev narodnostno opredeljuje kot
Slovenec/ka. Štiri odstotke anketirancev se opredeljuje kot Srb/kinja, prav toliko anketirancev se
opredeljuje kot Hrvat/ica. Za Bošnjak/inja se je izreklo dva odstotka anketirancev. Črnogorsko in
makedonsko narodnost izreka en odstotek anketirancev. Prav tako je en odstotek anketirancev
izbralo odgovor Drugo. Le en anketiranec je odgovoril na dodatni odgovor Drugo in pri tem
zapisal, da se počuti Slovenec in Hrvat, torej je v svojem odgovoru navedel obe narodnosti. En
odstotek anketirancev se narodnostno opredeljuje kot Evropejec. Niti en anketiranec se
narodnostno ne opredeljuje kot Jugoslovan.
Iz Grafa 3 je razvidno, da se največ anketirancev narodnostno opredeljuje kot Slovenec/ka.
Druge odgovore bi lahko pripisali mešani narodnostni strukturi slovenske družbe, ki jo sestavlja
veliko priseljencev iz drugih držav bivše SFRJ (zaradi preteklih migracijskih tokov). En odstotek
anketirancev se narodnostno opredeljuje kot Evropejec/ka, čeprav evropski narod ne obstaja, niti
ne obstaja evropska nacija, kljub temu da Evropska unija (EU) teži k političnemu povezovanju in
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ustvarjenju federativne skupnosti na področju Evrope. 311 Niti en anketiranec se narodnostno ne
opredeljuje kot Jugoslovan. Niti starejši, ki so živeli v obdobju bivše Jugoslavije se ne
opredeljujejo kot Jugoslovani. V današnjem času so med ljudmi prisotne opredelitve po
narodnosti - slovenska, srbska, hrvaška, makedonska, črnogorska in bošnjaška. S tem bi lahko
rekli, da grajenje jugoslovanskega naroda v času prve jugoslovanske države in nadalje, ni bilo
uspešno. Unitarizem v obdobju Kraljevine SHS in prve Jugoslavije ni bil dovolj prepričljiv pri
grajenju jugoslovanskega naroda (v času druge Jugoslavije je bila ideologija unitarizma
opuščena). Prav zaradi narodnostnega elementa je znotraj SRFJ (kot naslednice Kraljevine SHS
in Kraljevine Jugoslavije) prihajalo nenehno do sporov med njenimi narodi, kar je povzročilo
njen razpad.
Graf 4: Nacionalna opredeljenost anketirancev

Iz Grafa 4 je razvidna nacionalna opredeljenost anketirancev (četrto vprašanje v anketi se je
glasilo: »S katero nacijo se čutite najbolj povezani?«). V Grafu 4 vidimo, da je tu odstotek
anketirancev, ki se čutijo najbolj povezani s slovensko nacijo 75 %. To je manj kot pa se
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anketirancev narodnostno opredeljuje kot Slovenec/ka. 83 % tistih, ki so se narodnostno
opredeljevali kot Slovenci/ke, so se opredelili, da čutijo največjo povezanost s slovensko nacijo.
Osem odstotkov vseh anketirancev se čuti najbolj povezanih z evropsko »nacijo.« Pri tem gre
spet omeniti, da evropska nacija kot taka ne obstaja, vendar EU teži k političnemu
povezovanju.312 Največje opredeljevanje po evropski »naciji« je bilo pri anketirancih, ki so se
narodnostno opredelili kot Slovenci/ke. Devet odstotkov tistih, ki so se narodnostno opredelilo
kot Slovence/ke, so se opredelili, da se čutijo najbolj povezani z evropsko nacijo. Pet odstotkov
vseh anketirancev se počuti najbolj povezano s srbsko nacijo. Prav toliko odstotkov anketirancev
se čuti najbolj povezano s hrvaško nacijo, kar gre spet iskati v narodnostni strukturi prebivalstva
Slovenije, ki je bila v prejšnjem stoletju deležna migracijskih tokov iz juga skupne države.
Migracije v Slovenijo so bile pogoste zato, ker je bila Socialistična republika Slovenija najbolj
razvit del skupne jugoslovanske države. Pri tem gre poudariti, da so se tisti anketiranci, ki so se v
prejšnjem vprašanju narodnostno opredelili kot Srb/kinja ali Hrvat/ica, pri vprašanju povezanosti
z nacijo opredelili odgovarjajoče z narodnostno pripadnostjo (razen ene/ga Srba/kinje).
Povezanost z jugoslovansko nacijo čuti tri odstotke vprašanih. Pri tem je potrebno poudariti, da
jugoslovanska nacija ne obstaja že od razpada SFRJ, vendar se vseeno tri odstotke anketirancev
najbolj čuti povezanih z jugoslovansko nacijo. Čeprav se niti eden izmed anketirancev ni
narodnostno opredelil kot Jugoslovan, se tri odstotke anketirancev čuti povezanega z
jugoslovansko nacijo. Analiza je pokazala, da so se za povezanost z jugoslovansko nacijo
opredelili le tisti, ki so se narodnostno opredelili kot Slovenci/ke (trije odstotki vseh, ki so se
narodnostno opredelili kot Slovenci/ke) ter en Srb/Srbkinja. Še vedno pa pri Slovencih/kah
najbolj prevladuje povezanost s slovensko nacijo, za tem pa sledi povezanost z evropsko
»nacijo.« Pri opredeljevanju za povezanost z evropsko in z jugoslovansko nacijo, bi takim
odgovorom pripisala tudi nerazumevanje glede pojma narod in nacija. Kako kompleksni so
pojmi narod, nacija in nacionalizem v strokovnih krogih sem prikazala v prvem delu
magistrskega dela. Ta zmeda glede obeh pojmov se odraža tudi v laičnem krogu.
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Graf 5: Označitev ideje jugoslovanstva, kot političnega združevanja južnoslovanskih
narodov v skupno državo

Peto vprašanje je preverjalo kako anketiranci gledajo na idejo jugoslovanstva ali jo vidijo kot
pozitivno ali ne. Anketiranci sem spraševala, ali vidijo idejo jugoslovanstva, kot političnega
združevanja južnoslovanskih narodov v skupno državo, kot pozitivno. Postavljena je bila trditev:
idejo jugoslovanstva, kot političnega združevanja južnoslovanskih narodov v skupno državo,
vidim kot pozitivno. 13 % anketirancev se s to trditvijo sploh ne strinja, 20 % anketirancev se s
to trditvijo ne strinja, 30 % anketirancev je neodločenih, 29 % anketirancev se strinja s trditvijo,
8 % anketirancev pa se s trditvijo popolnoma strinja (Graf 5).
Dobljeni rezultati prikazujejo, da 37 % anketirancev jugoslovanstvo označuje kot pozitivno. 30
% anketirancev je glede tega neopredeljena, 33 % anketirancev pa idejo jugoslovanstva ne vidi
kot pozitivno.
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Graf 6: Označitev ideje jugoslovanstva, glede na starostno strukturo prebivalcev

Graf 6 prikazuje strinjanje s podano trditvijo, glede na starostno skupino. V prvi starostni skupini
(do 26 let – tisti ki niso imeli izkušnje s skupno jugoslovansko državo) je enak delež tistih, ki se s
podano trditvijo strinjajo (25 %) in tistimi, ki se s podano trditvijo ne strinjajo (25 %). Enaka sta
tudi deleža tistih, ki se sploh ne strinjajo s podano trditvijo (10 %) in tistih, ki se s podano
trditvijo povsem strinjajo (10 %). 30 % anketirancev v tej starostni skupini je ostalo
neopredeljenih.
V starostni skupini med 27 let in 60 let (tisti, ki so imeli z jugoslovansko državo le bežen stik
oziroma so imeli stik predvsem z zadnjim obdobjem SFRJ, ko so bila v njej zelo prisotna
nacionalna vrenja) je najvišji delež tistih, ki se strinjajo s podano trditvijo – 32 %. Glede na
ostale starostne skupine je v tej skupini najvišji delež tistih, ki se s podano trditvijo sploh ne
strinjajo, to je 16 %. 15 % je tistih, ki se s trditvijo ne strinjajo. Takšnih, ki se s trditvijo povsem
strinjajo je 8 %. Neopredeljenih je v tej starostni skupini ostalo 29 % anketirancev.
V tretji starostni skupini, nad 60 let (tisti, ki so imeli izkušnjo s skupno državo), je tistih, ki se s
podano trditvijo sploh ne strinjajo 12 %. 19 % je tistih, ki se s trditvijo ne strinjajo. S podano
trditvijo se v tej starostni skupini popolnoma strinja 6 % anketiranih, 30 % pa se s podano
trditvijo strinja. V tej skupini je največji delež tistih, ki so ostali neopredeljeni, to je 33 %
anketirancev iz tretje starostne skupine.
Največji delež, ki se s podano trditvijo strinja ali popolnoma strinja je v drugi starostni skupini,
torej med tistimi, ki so imeli bežen stik s skupno državo oziroma so imeli stik z njo v njenem
zadnjem obdobju (skupaj 40 %) Sicer pa prevelikih razlik o strinjanju s to trditvijo pri ostalih
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dveh skupinah ni, saj se v prvi skupini s to trditvijo skupno strinja 35 % anketirancev, v tretji pa
je delež tistih, ki se strinjajo s to trditvijo 36 %.
Delež tistih, ki se s podano trditvijo sploh ne strinjajo oziroma se z njo ne strinja je v vseh
starostnih skupinah približno enak (prva starostna skupina – 35 %, druga starostna skupina – 31
%, tretja starostna skupina – 31 %).
Največ tistih, ki se s podano trditvijo sploh ne strinja je v drugi starostni skupini (16 %), največ
tistih, ki pa se s to trditvijo popolnoma strinja je v prvi starostni skupini (10 %). V vseh skupinah
je visok delež je neopredeljenih (v prvi starostni skupini je takšnih 30 %, v drugi 29 % v tretji pa
33 %).

Graf 7: Elementi, ki za anketirance označujejo jugoslovanstvo

Graf 7 se navezuje na šesto vprašanje vprašalnika: »Kateri elementi po vašem mnenju najbolje
označujejo jugoslovanstvo?« Pri vprašanju je bilo možno označiti več odgovorov.
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Med trinajstimi v raziskavo vključenimi pojmi, je iz odgovorov anketirancev razvidno, da kar 71
% vseh anketiranih, kot glavni element jugoslovanstva vidi Josipa Broza – Tita. Takoj za tem
sledi, s 60 % vseh vprašanih, SFRJ in nato s 50 % vseh vprašanih, geslo »bratstvo in enotnost.«
Iz teh treh elementov je razvidno, da ljudi na jugoslovanstvo veže predvsem obdobje Jugoslavije
po letu 1963, ko se Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) preimenuje v SFRJ, ne pa
obdobje Kraljevine SHS in prve Jugoslavije (Kraljevino Jugoslavijo kot element jugoslovanstva
vidi 21 % vseh vprašanih, Državo SHS 16 % vseh vprašanih, Kraljevino SHS pa le 13 % vseh
anketirancev). 35 % vseh vprašanih se je odločilo, da jim jugoslovanstvo najbolj predstavlja
državna ureditev socializem. Kot prikaz centralizacije lahko vidimo v tem, da je Beograd kot
element jugoslovanstva označilo 21 % odstotkov anketirancev. Za unitarizem se je izreklo le 8 %
vseh vprašanih, prav toliko anketirancev se je izreklo, da kot element jugoslovanstva vidi
dinastijo Karadjordjević. Gibanje neuvrščenih simbolizira element jugoslovanstva za 10 %
anketirancev. Na podlagi teh rezultatov bi lahko zaključila, da je zadnje obdobje Jugoslavije (kot
SFRJ) bolj poznano anketirancem, kot pa obdobje Države SHS, Kraljevine SHS in Kraljevine
Jugoslavije.
Graf 8: Izkušnje anketirancev s SFRJ

Sedmo vprašanje je anketirance spraševalo o njihovem osebnem spominu na bivšo
jugoslovansko državo (»Ali je vaš spomin na nekdanjo skupno državo SFRJ pozitiven ali
negativen?«). Graf 8 prikazuje odgovore anketirancev na to vprašanje. 46 % anketirancev
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izkušnje z jugoslovansko državo nima. 38 % vprašanih veže na nekdanjo skupno državo SFRJ
pozitiven spomin, 16 % pa jih na bivšo državo SFRJ veže negativen spomin.
Graf 9: Demokratičnost ideje jugoslovanstva na podlagi združevanja v bivšo SFRJ

Osmo vprašanje je bilo prav tako osredotočeno na bivšo jugoslovansko državo SFRJ. Vprašanje
se je glasilo: »Ali bi združevanje jugoslovanskih narodov v bivšo skupno državo SFRJ označili
kot demokratično?« Graf 9 prikazuje odgovore na to vprašanje. Prevladal je odgovor ne, za
katerega se je izreklo 64 % vprašanih. Jugoslovanstvo kot demokratično združevanje
jugoslovanskih narodov v bivšo skupno državo SFRJ, vidi 36 % vseh vprašanih. 96 % tistih, ki
so imeli s SFRJ negativno izkušnjo, je opredelilo jugoslovanstvo kot nedemokratično. Delež
tistih, ki so imeli z bivšo skupno državo SFRJ pozitivno izkušnjo in so to združevanje označili
kot nedemokratično je 57 %. 43 % pa je takih, ki so imeli pozitivno izkušnjo s SFRJ in so to
združevanju označili kot demokratično. Iz takšnih odgovorov je razvidno, da ljudje kljub
pozitivni izkušnji z bivšo skupno državo SFRJ menijo, da to združevanje ni bilo demokratično.
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Graf 10: Stališča anketirancev do ponovnega povezovanja jugoslovanskih narodov v
skupno jugoslovansko državo

Graf 10 se navezuje na deveto vprašanje anketnega vprašalnika. Vprašanje se je glasilo: »Ali
vidite možnost ponovnega povezovanja narodov, na območju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije, v skupno jugoslovansko državo?« 86 % anketirancev je na to odgovorilo
negativno, le 14 % pa je na to vprašanje odgovorilo pozitivno. Iz teh odgovorov lahko sklepamo,
da med anketiranci vlada prepričanje, da ne vidijo ponovne možnosti povezovanja
jugoslovanskih držav v skupno državo.

Graf 11: Stališča o povezovanju Republike Slovenije z drugimi državami

Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika se je glasilo: »Ali se vi osebno bolj nagibate k
povezovanju z ostalimi evropskimi državami ali z jugoslovanskimi?«
114

Graf 11 prikazuje stališča vseh anketirancev v raziskavi glede povezovanja Republike Slovenije
z drugimi državami. 61 % anketirancev se je izreklo, da se osebno bolj nagibajo k povezovanju
Slovenije z ostalimi evropskimi državami, kar je prevladujoča opredelitev. 22 % anketirancev se
je izreklo, da se bolj nagiba k povezovanju z jugoslovanskimi državami. 17 % pa ne želi
nikakršnega povezovanja Slovenije z drugimi državami.
Graf 12: Povezovanje Republike Slovenije z drugimi državami, glede na starostno
strukturo anketirancev

Graf 12 se navezuje na isto vprašanje, vendar ga prikazuje glede na starostne skupine. V vseh
treh starostnih skupinah je med anketiranci prevladujoče mnenje, da se bolj nagibajo k
povezovanju Republike Slovenije z ostalimi evropskimi državami. V tretji starostni skupini je
največji odstotek tistih, glede na drugi dve starostni skupini, ki se nagibajo k povezovanju
Slovenije z jugoslovanskimi državami (v tretji starostni skupini se 27 % anketirancev bolj nagiba
k povezovanju Slovenije z jugoslovanskimi državami, v drugi starostni skupini je takšnih 25 %,
v prvi starostni skupini pa 17 % anketirancev). Prva starostna skupina se najmanj navdušuje nad
povezovanjem Slovenije z jugoslovanskimi državami. V prvi starostni skupini je 19 % takšnih,
ki niso za nikakršno povezovanje, v drugi starostni skupini je takšnih 16 %, v tretji pa 14 %
anketirancev. Vse tri starostne skupine si želijo povezovanja Slovenije z ostalimi evropskimi
državami, bolj kot pa povezovanja z jugoslovanskimi državami. V vseh treh starostnih skupinah
se anketiranci slabše izrekajo za nikakršno sodelovanje Slovenije.
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5.2.

Potrditev/zavrnitev hipotez

Pred začetkom zbiranja podatkov sem si postavila štiri hipoteze, ki jih bom po raziskavi potrdila
ali ovrgla. Hipoteze so bile naslednje:
-

Prva hipoteza: »Anketiranci se narodnostno opredeljujejo kot Slovenci.«

-

Druga hipoteza: »Starejši se bolj navdušujejo nad idejo jugoslovanstva kot mladi.«

-

Tretja hipoteza: »Anketiranci ne vidijo možnosti ponovne združitve južnoslovanskih
narodov v eno državo.«

-

Četrta hipoteza: »Mladi se bolj nagibanju k povezovanju z ostalimi evropskimi državami
kot pa z jugoslovanskimi.«

5.2.1. Prva hipoteza
Iz analize podatkov je razvidno, da se 86 % anketirancev narodnostno opredeljuje kot Slovenci
oziroma Slovenke. 4 % anketirancev se opredeljuje kot Srb oz. Srbkinja, prav toliko anketirancev
se opredeljuje kot Hrvat oziroma Hrvatica. Za Bošnjaka oziroma Bošnjakinjo se je izreklo 2 %
anketirancev. Črnogorsko in makedonsko narodnost izreka 1 % anketirancev.
Glede na pridobljene podatke se izkaže, da je prva hipoteza, ki se glasi: »Anketiranci se
narodnostno opredeljujejo kot Slovenci,« potrjena.

5.2.2. Druga hipoteza
Druga hipoteza se je glasila: »Starejši idejo jugoslovanstva vidijo bolj pozitivno kot mlajši.«
Anketirance sem spraševala ali se strinjajo s trditvijo: »idejo jugoslovanstva, kot političnega
združevanja južnoslovanskih narodov v skupno državo, vidim kot pozitivno.«
Največji delež, ki se s podano trditvijo strinja in popolnoma strinja je v drugi starostni skupini,
torej med tistimi, ki so imeli bežen stik s skupno jugoslovansko državo oziroma so imeli stik z
njo v njenem zadnjem obdobju (skupaj 40 %, čeprav je v prvi in v tretji starostni skupini tudi
visok delež strinjanja s trditvijo – v prvi skupini je delež tistih ki se s trditvijo strinja in
popolnoma strinja 35 %, v tretji pa 36 %). Res je, da je največji delež anketirancev, ki se strinja s
podano trditvijo v drugi starostni skupini (32 %), vendar pa je v drugi starostni skupini tudi
največji delež tistih, ki se s podano trditvijo sploh ne strinjajo (16 %). Največ tistih, ki pa se s to
116

trditvijo popolnoma strinja je v prvi starostni skupini (10 %). Delež tistih, ki se s podano trditvijo
sploh ne strinja oziroma se z njo ne strinja je v vseh starostnih skupinah približno enak (prva
starostna skupina – 35 %, druga starostna skupina – 31 %, tretja starostna skupina – 31 %). V
vseh skupinah je visok delež je neopredeljenih.
Rezultati so glede porazdeljenosti strinjanja in nestrinjanja s trditvijo v vseh treh starostnih
skupinah približno enaki. V vseh treh skupinah je nestrinjanje s trditvijo med 31 % in 35 %. V
vseh treh skupinah je tudi strinjanje s trditvijo približno enaka (med 35 % in 40 %). Približno
takšen je tudi delež neopredeljenih (v vseh treh starostnih skupinah med 29 % in 33 %).
Res je, da se druga in tretja starostna skupina bolj strinja s podano trditvijo (v drugi skupini 40
%, v tretji pa 36 %), kot pa prva starostna skupina s 35 % (čeprav prevelikih razlik med
starostnimi skupinami ni). Prav tako drži, da se s to trditvijo ne strinja največ anketirancev iz
prve starostne skupine – 35 %, medtem ko se s podano trditvijo v drugih dveh starostnih
skupinah ne strinja 31 % anketirancev (v drugi starostni skupini je največji delež tistih, ki se s
podano trditvijo sploh ne strinjajo – 16 %).
V nobeni izmed skupin ni izrazitega strinjanja ali nestrinjanja s trditvijo. Postavljeno hipotezo bi
zaradi preizenačenih rezultatov le deloma potrdila.

5.2.3. Tretja hipoteza
Tretja hipoteza je bila: »Anketiranci ne vidijo možnosti ponovne združitve južnoslovanskih
narodov v eno državo.«
Deveto vprašanje anketnega vprašalnika se je glasilo: »Ali vidite možnost ponovnega
povezovanja narodov, na območju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v
skupno jugoslovansko državo?«
86 % anketirancev je na ta odgovor odgovorilo negativno, le 14 % pa je na to vprašanje
odgovorilo pozitivno. Iz teh odgovorov lahko sklepamo, da ljudje danes ne vidijo možnosti
ponovnega povezovanja jugoslovanskih držav v eno skupno državo, zato je moja tretja hipoteza
potrjena.
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5.2.4. Četrta hipoteza
Zadnja postavljena hipoteza je bila: »Mladi se bolj nagibanju k povezovanju z ostalimi
evropskimi državami kot pa z jugoslovanskimi.«
Iz analize rezultatov je razvidno, da se vse tri starostne skupine očitno bolj nagibajo k
povezovanju z evropskimi državami, res pa je, da je ta odstotek najvišji v prvi starostni skupini
(v prvi starostni skupini je ta delež 64 %, v drugih dveh pa 59 %). Prav tako je v prvi starostni
skupini najnižji delež tistih, ki so za povezovanje Slovenije z jugoslovanskimi državami (v prvi
starostni skupini je ta delež 17 %, v drugi 25 %, v tretji pa 27 %). Na podlagi rezultatov, ki
kažejo v prid povezovanju Slovenije z ostalimi evropskimi državami, lahko postavljeno hipotezo
potrdim.
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6. POVZETEK
Moje magistrsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu sem prikazala različne teoretske
perspektive v študijah naroda in nacionalizma. Obravnavala sam predstavnike glavnih teorij
naroda in nacionalizma, in sicer: modernistične teorije, evolucionistične teorije, sociobiološke
teorije in etno-simbolizem. Ob obravnavi glavnih predstavnikov teh teorij sem predstavila, kako
kompleksna sta pojma narod in nacionalizem. Opredelitev obeh pojmov je odvisna od
posameznikovega gledišča, na podlagi katerega poda svojo definicijo glede obravnavanih
vprašanj. Predstavniki modernističnih teorij, ki se še naprej delijo na: teorije družbene
komunikacije, ekonomistične teorije, neo-marksistične teorije in politično-ideološke teorije,
zavzemajo pozicijo, da je narod produkt moderne dobe. Vsak izmed avtorjev doda definiciji
naroda in nacionalizma še oseben pečat. Predstavnikom evolucionističnih teorij je skupno to, da
postavljajo izvor naroda v preteklo obdobje, razvoj naroda pa opazujejo skozi zgodovino vse do
današnjih dni. Primordialisti prav tako postavljajo izvor naroda v preteklo obdobje, vendar gredo
v tem še korak dlje. Pravijo, da gre pri narodu za sorodstvene povezave in mit o skupnem izvoru
vseh, ki so pripadniki naroda. Predstavniki te teorije trdijo, da narodi obstajajo od začetka
človeštva. Etno-simbolizem pa je nastal kot kritika modernističnega pogleda. Pri njem je v
središču raziskovanje etničnih vezi in kulturnega spomina, razmerje med višjimi in nižjimi sloji
in obravnavanje daljšega časovnega obdobja. Zanimajo jih miti, simboli in spomini, torej
subjektivni elementi, ki ohranjajo narod.
V drugem delu magistrskega dela sem se ukvarjala z idejo jugoslovanstva pred vzpostavitvijo
prve jugoslovanske države, Kraljevine SHS. Na začetku sem pregledala kako so se Slovenci
narodnostno prebujali. To prebujanje se je začelo šele v 19. stoletju, ko so se iz deželnih oznak
začeli samo-označevati kot Slovenci. V obdobju Pomladi narodov, leta 1848, je bila prvič
izražena zahteva po združitvi slovenskega narodnega ozemlja v eno upravnopolitično enoto.
Predstavljen je bil prvi slovenski politični program, ki se je imenoval Zedinjena Slovenija. Ta
program že takrat, niti v vsej zgodovini po tem, ni bil uresničen. Večkrat pa so ga Slovenci
tekom zgodovine omenjali in se zanj zavzemali (na primer v taborskem gibanju konec
šestdesetih let 19. stoletja, ki je vzniknilo po uvedbi dualizma). Od šestdesetih let so bili
slovenski politiki razdeljeni na dva tabora, konservativne staroslovence in liberalne
mladoslovence. Med njima se je ves čas bil boj za prevlado in veljavo. Zaradi različnih gledišč in
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pogledov, ki sta ga oba tabora zavzemala, so se tudi njuni pogledi na rešitev narodnostnega
vprašanja razlikovali. Občasno sta oba tabora delovala tudi složno. Devetdeseta leta pa so za oba
tabora pomenila še korak dlje. Takrat sta nastali dve glavni slovenski stranki, ki sta vse do konca
prve svetovne vojne kontrolirali politično situacijo na slovenskih tleh. Krščanska stranka je bila
ustanovljena 1892 kot Katoliška narodna stranka – KNS, ki se je leta 1905 preimenovala v
Slovensko ljudsko stranko – SLS, leta 1909 pa v Vseslovensko ljudsko stranko – VLS. Glavni
predstavniki te stranke skozi to obdobje so bili: Janez Evangelist Krek, Ivan Šušteršič in Anton
Korošec. Na liberalni strani pa so leta 1984 ustanovili Narodno stranko na Kranjskem, ki je leta
1905 postala Narodno napredna stranka – NNS, leta 1918 pa Jugoslovanska demokratska stranka
– JDS. Njena glavna predstavnika sta bila Ivan Tavčar in Ivan Hribar. Svojo stranko so
ustanovili tudi slovenski delavci, to je bila leta 1896 ustanovljena Jugoslovanska
socialdemokratska stranka – JSDS.
Za vse tri slovenske stranke je bilo ključno vprašanje narodnostno vprašanje Slovencev in drugih
južnih Slovanov. Predvidevali so, da sami ne bodo zmožni resnejših političnih akcij, zato so se
odločili za sodelovanje s Hrvati. Stiki z njimi so bili dobri že od tridesetih let 19. stoletja, ko se je
razmahnilo Ilirsko gibanje, ki pa zaradi zagovarjanja umika slovenščine nasproti hrvaščini,
resnejšega vpliva ni imelo. Resneje so slovenski politiki spet začeli razmišljati o povezovanju s
Hrvati po uvedbi dualizma, ko niti ena stran ni bila zadovoljna z nastalo situacijo. Takrat to
povezovanje ni obrodilo pretiranih sadov, le JSDS je na Jugoslovanskem kongresu v Ljubljani
sprejela Tivolsko resolucijo. Toda tudi ta ni imela pretiranega odmeva, je pa bila plod nekega
konkretnega sodelovanja. Do konkretnih sodelovanj je prišlo šele v devetdesetih letih in na
prelomu stoletja. Leto 1903 (ko je v banski Hrvaški potekalo narodno gibanje proti Madžarom)
so Slovenci organizirali mitinge njim v podporo. Sanje o tesnejšem sodelovanju pa so se podrle s
sprejetjem Reške in Zadarske resolucije ter prevzetjem oblasti Hrvaško-srbske koalicije, ki se je
v svojem programu bolj naslanjala na Srbe kot na Slovence. Po aneksiji Bosne in Hercegovine se
je jugoslovanstvo le še širilo. Južni Slovani so v tem dejanju videli prvi korak k združitvi vseh
južnih Slovanov pod okriljem monarhije. Začele so se pojavljati misli o trialistični preureditvi
monarhije.
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Na Slovenskem so med leti 1912 in 1914 delovali tudi skupine revolucionarnih mladih, ki so se
zavzemale za razrešitev narodnostnega vprašanja. Ena izmed teh skupin je bila skupina
Preporod, ki je zagovarjala revolucionarno rešitev jugoslovanskega vprašanja, izven okvira
Avstro-Ogrske monarhije. V tem času so to temo obravnavali tudi nekateri kulturniki, med njimi
Ivan Cankar s svojim govorom »Slovenci in Jugoslovani.« V njem je zagovarjal ustanovitev
svobodne, samostojne, demokratične, zvezne jugoslovanske republike in s tem odmik od
Avstrije. Skupine in posamezniki, ki so se v tistem času zavzemali za rešitev narodnostnega
vprašanja izven Avstro-Ogrske, so bili v teh pogledih osamljeni.
Leta 1914 se je zgodil atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in za tem prva svetovna
vojna. Politiki doma in v tujini so za časa vojne razmišljali o razrešitvi jugoslovanskega
vprašanja (ali ga rešiti v monarhiji – Majniška deklaracija ali izven nje – Krfska deklaracija).
Rezultat vsega pa je bila ustanovitev Države SHS, 29. oktobra 1918. Država SHS je za Slovence
pomenila neko prehodno tvorbo. Z njo so dosegli velik nacionalni preboj, ki pa je že kmalu začel
pojenjati. Med njenim delovanjem sta se najmočnejši slovenski stranki (VSL in JSD) in poslanci
na sejah Narodnega vijeća v Zagrebu pogovarjali o notranji ureditvi nove države, ter kako naj se
ta združi s Kraljevino Srbijo v skupno državo. Na koncu je prevladal centralistični in unitaristični
koncept in Država SHS je prenehala obstajati. Slovenci so se znašli v novi državi, Kraljevini
SHS. Z novonastalo Kraljevino SHS so izgubili svojo državnost in suverenost, niso imeli svoje
vlade, pa tudi niso bili priznani kot narod, vendar kot pleme enega naroda – jugoslovanskega.
Srbski del politike in dinastija Karadjordjević sta se zavzemala za stapljanje treh glavnih plemen
v en narod. S tem so začeli poudarjati jugoslovanstvo kot narodnost. Po tej združitvi v Kraljevino
SHS so se na političnem in kulturnem področju začeli boji in razprave o Slovencih in
Jugoslovanih. Ključno vprašanje je bilo ali naj potlačijo svojo nacionalnost in se imenujejo
Jugoslovani, ali naj se zavzemajo za svoj slovenski narod. Z vzpostavitvijo Kraljevine SHS se
glavna obravnavana tematika jugoslovanstva v magistrskem delu konča.
Za tem v magistrskem delu sledi kratek pregled nadaljnjega razvoja jugoslovanske države po
prvi svetovni vojni pa vse do razpada SFRJ. Poudarila sem le najpomembnejše dogodke v tem
dolgem obdobju. Z obravnavo tematike jugoslovanstva po prvi svetovni vojni se ukvarjam zgolj
orientacijsko, da s tem povežem obravnavane začetke jugoslovanstva pred prvo svetovno vojno,
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z anketo v zadnjem delu magistrskega dela, ki preverja, kaj se z idejo jugoslovanstva dogaja
danes. Najprej sem pregledala obdobje Kraljevine SHS, v katerem so Slovenci izgubili
pridobljeno samostojnost, doseženo z Državo SHS. Še slabše je bilo nato z vzpostavitvijo
Kraljevine Jugoslavije in uvedbo kraljeve diktature. V tem obdobju prve Jugoslavije sta bila
prevladujoča centralizem in unitarizem. Za tem sem pregledala obdobje druge svetovne vojne in
preobrat v ideji jugoslovanstva. Iz monarhije je nastala FLRJ, ki pa prav tako ni uresničevala
načela federativnosti in je težila k centralizaciji. Na njenem čelu je bil Josip Broz - Tito. Leta
1963 se je FLRJ preimenovala v SFRJ, posamezne republike v državi, pa s tem niso dobile nič
boljši položaj. Šele po uvedbi ustavi, leta 1974, so sestavni deli SFRJ, socialistične republike,
dobile večjo avtonomnost. Po Titovi smrti, maja 1980, se je zaradi nastale zmede, pritisk centra
spet povečal. V drugi polovici osemdesetih let se je nezadovoljstvo začela izrazito kazati,
nacionalne težnje so vse bolj prihajale na površje. Vse to je pripeljalo do razpada SFRJ in
razpada ideje jugoslovanstva. Na področju nekdanje SFRJ so v devetdesetih letih nastajale nove
države, prva izmed njih je bila Republika Slovenija. Po razpadu SFRJ so se na njenem področju
začele hude nacionalne vojne, med nekoč bratskimi narodi Jugoslavije. Spomini na te dogodke
so v ljudeh še zelo živi.
Zadnji del magistrskega dela pa je obsegala raziskava z naslovom Jugoslovanstvo danes. Pred
začetkom raziskovanja sem postavila štiri hipoteze:
-

Prva hipoteza: »Anketiranci se narodnostno opredeljujejo kot Slovenci.«

-

Druga hipoteza: »Starejši anketiranci idejo jugoslovanstva vidijo bolj pozitivno kot mlajši
anketiranci.«

-

Tretja hipoteza: »Anketiranci ne vidijo možnosti ponovne združitve južnoslovanskih
narodov v eno državo.«

-

Četrta hipoteza: »Mladi se bolj nagibanju k povezovanju z ostalimi evropskimi državami
kot pa z jugoslovanskimi.«

Na podlagi raziskave in pridobljenih podatkov sem prvo, tretjo in četrto hipotezo potrdila. Drugo
hipotezo sem na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila z raziskavo, potrdila le deloma.
V raziskavi se ukvarjam tudi z drugimi vprašanji. Eno izmed teh je, ali anketiranci vidijo
možnost ponovnega povezovanja jugoslovanskih držav. Iz raziskave je razvidno, da večina
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anketirancev ne vidi ponovne možnosti povezovanja jugoslovanskih držav v novo skupno
državo. S tem vidimo, da se ideja jugoslovanstva skozi zgodovino ni utrdila v glavah
anketirancev. Eno izmed vprašanj, ki se mi zdi izredno zanimivo je tudi vprašanje: »ali se vi
osebno bolj nagibate k povezovanju z ostalimi evropskimi državami ali z jugoslovanskimi?«
Večina anketirancev je na to vprašanje odgovorila, da se osebno bolj nagibajo k povezovanju z
evropskimi državami, v čemur lahko zaznamo večjo proevropsko kot pa projugoslovansko
orientiranost.
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Priloga 1: Anketa
Pozdravljeni!
Sem Anamarija Gorenc, študentka drugega letnika magistrskega študija sociologija in zgodovina
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo, v kateri se ukvarjam z idejo
jugoslovanstva (združevanje južnoslovanskih narodov – Slovencev, Hrvatov, Srbov,
Makedoncev, Črnogorcev in Bošnjakov – v skupno državo). Namen anketnega vprašalnika je
ugotoviti, kaj se z idejo jugoslovanstva dogaja danes.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste porabili manj kot 5 minut. Zbrani podatki bodo
analizirani zaupno in uporabljeni izključno za pripravo te magistrske naloge.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
Anamarija Gorenc

1. Spol:
Ženski
Moški
2. V katero starostno skupino spadate?
do 26 let
27 - 60 let
nad 60 let
3. Po svoji narodnosti sem:
Slovenec/ka
Evropejec/ka
Jugoslovan/ka
Srb/kinja
Hrvat/ica
Črnogorec/ka
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Makedonec/ka
Bošnjak/inja
Drugo: _______________
4. S katero nacijo se čutite najbolj povezani?
Slovensko
Evropsko
Jugoslovansko
Srbsko
Hrvaško
Črnogorsko
Makedonsko
Bosansko
Drugo: _____________
5. Ali se strinjate s podano trditvijo?
Sploh se
Se ne
ne
strinjam
strinjam

Niti niti

Idejo
jugoslovanstva,
kot
politično
združevanje južnoslovanskih narodov v
skupno državo, vidim kot pozitivno:
6. Kateri elementi po vašem mnenju najbolje označujejo jugoslovanstvo?
Možnih je več odgovorov.
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
Kraljevina Jugoslavija
Federativna ljudska republika Jugoslavija - FLRJ
Socialistična federativna republika Jugoslavija - SFRJ
Josip Broz - Tito
Socializem
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Se
strinjam

Povsem
se
strinjam

Bratstvo in enotnost
Komunizem
Gibanje neuvrščenih
Unitarizem (en narod - tri plemena)
Dinastija Karadjordjević
Beograd
Drugo: ________________
7. Ali je vaš spomin na nekdanjo skupno državo SFRJ pozitiven ali negativen?
Pozitiven
Negativen
Nimam izkušnje s skupno jugoslovansko državo
8. Ali bi združevanje jugoslovanskih narodov v bivšo skupno državo SFRJ označili kot
demokratično?
Da
Ne
9. Ali vidite možnost ponovnega povezovanja narodov, na območju nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, v skupno jugoslovansko državo?
Da
Ne
10. Ali se vi osebno bolj nagibate k povezovanju z ostalimi evropskimi državami ali z
jugoslovanskimi?
K povezovanju z evropskimi državami
K povezovanju z jugoslovanskimi državami
Nisem za nikakršno povezovanje
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo, ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 25. 5. 2018

Anamarija Gorenc
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