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POVZETEK
Naslov magistrskega dela: Vojni ujetniki carske Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem
ozemlju
Med prvo svetovno vojno je na slovensko ozemlje prišlo veliko število vojnih ujetnikov
carske Rusije, ki jih je avstro-ogrska armada zajela v uspešnih bitkah na vzhodnem bojišču.
Prek zbirnih taborišč so jih prepeljali v zaledje, kjer so jih dodelili vojaški upravi ali
posameznim občinam za delo v civilni sferi.
Vojni ujetniki pod vojaško upravo so bili večinoma vključeni v gradnjo infrastrukture in
utrjevanje obrambne linije na soški fronti. Živeli so v ujetniških taboriščih, v slabih
življenjskih razmerah. Tisti, ki so bili zaposleni v civilni sferi, so delali v obrtnih delavnicah
in tovarnah ali pa so pomagali na večjih kmetijah. Ruski ujetniki so predstavljali prepotrebno
delovno silo, ki jo je med vojno zelo primanjkovalo.
Domačini, ki so bili kakorkoli z njimi v stiku, so si jih zapomnili po njihovem petju in globoki
privrženosti religiji. O prisotnosti ruskih vojnih ujetnikov na Slovenskem še danes pričajo
veliki infrastrukturni projekti, ki jih ponekod še uporabljamo, različni izdelki, ki so jih
ujetniki izdelovali v prostem času in zamenjevali za hrano, ne nazadnje pa tudi nekatera
pokopališča, spomeniki in posamezni grobovi, ki nas opominjajo na grozote Velike vojne.

Ključni pojmi: Vojni ujetniki, Rusija, 1. svetovna vojna, taborišča, Ruska kapelica, Slovenija
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ABSTRACT
The Thesis Title: World War One Imperial Russian Prisoners of War on Slovenian Territory
During the First World War, a large number of Imperial Russian POWs that were captured by
the Austro-Hungarian army in successful battles on the eastern battlefield came on Slovenian
territory. Through collective camps, they were transported to the hinterland where they were
assigned to the military administration or individual municipalities for work in the civil
sphere.
Military prisoners under military administration were mostly involved in the construction of
infrastructure and the consolidation of the defensive line on the Isonzo front. They lived in
captive camps in poor living conditions. Those who were employed in the civil sphere worked
in craft workshops and factories or helped on larger farms. Russian prisoners represented a
much-needed labour force during the war.
The locals who were in contact with them in any way remembered them after their singing
and deep devotion to religion. The presence of Russian military prisoners in Slovenia is still
witnessed today by large infrastructure projects, which are still in use in some places, various
products made by prisoners in their free time which they have exchanged for food, and last
but not least by some of the cemeteries, monuments and individual graves that remind us
about the horrors of the Great War.

Key words: Prisoners of War, Russia, First World War, lagers, Russian Chapel, Slovenia
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Napis na vojaškem pokopališču iz 1. svetovne vojne v Štanjelu.
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UVOD
V pričujočem delu se ukvarjam z nekaterimi aspekti življenja vojnih ujetnikov carske Rusije v
1. svetovni vojni na našem ozemlju. Vojnim ujetnikom sledim od takrat, ko so bili zajeti na
vzhodni fronti, do preživljanja njihovega ujetništva na ozemlju današnje Slovenije in ne
nazadnje do konca vojne oziroma trenutka vračanja v domovino.
Osnovo za magistrsko nalogo mi je predstavljala začasna razstava Parka vojaške zgodovine v
Pivki z naslovom "Življenje za c(es)arja", katere tema je enaka nalogi. V veliko pomoč mi je
bila predvsem z naborom literature in virov o ujetnikih, pa tudi z eksponati. Določene
fotografije slednjih sem za boljšo predstavo uporabila v nalogi.
Veliko sem se naslanjala tudi na Katalog Centra za preventivno arheologijo, ki zelo
sistematično obravnava sledi ruskih vojnih ujetnikov pri nas. Njihove raziskave so pokazale,
da je dediščine, kakorkoli povezane z ruskimi ujetniki, izredno veliko in da je velik delež le
te, še vedno prisoten pri nas. Prepoznanih je bilo 375 lokacij, povezanih s prisotnostjo ruskih
vojnih ujetnikov, pri čemer gre v večini za infrastrukturne projekte ali za spominsko
dediščino.
Da bi življenje ujetnikov prikazala kar najbolj objektivno, sem poleg slovenskih virov
preučila tudi nekaj ruskih. Na tem mestu poudarjam predvsem dnevnik direktorja ruskega
Rdečega križa iz leta 1921, v katerem so zbrana pričevanja ruskih sodelavk te organizacije, ki
so obiskovale vojno-ujetniška taborišča ter svoja opažanja zabeležile.
Tekom raziskovanja sem sama in s pomočjo kolegov našla kar nekaj podatkov iz življenja
ruskih ujetnikov pri nas, a je ostalo veliko nedopolnjenega, neznanega. Vsekakor teme nisem
izčrpala in upam, da se bo zgodba vojnih ujetnikov carske Rusije pri nas v prihodnje
dopolnila.
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IZVOR
VZHODNA FRONTA

»Rusi so začeli vojsko s tem, da so na več krajih poizkusili udreti v Galicijo, Bukovino in
Prusijo. Bili so na mnogih mestih od naših in nemških čet junaško zapodeni nazaj, tako da
kmalu ne bo nobenega oboroženega sovražnika na avstrijskih tleh.«2
Avstro-Ogrska je 28. julija 1914 Srbiji napovedala vojno. Če bi Rusija stala ob strani, medtem
ko bi Avstro-Ogrska porazila Srbijo, bi bilo to zanjo hudo ponižanje. Zato je 28. julija
objavila mobilizacijo svojih oboroženih sil v območjih ob Avstro-Ogrski, ne pa tudi ob meji z
Nemčijo.3 30. julija je začela s splošno mobilizacijo. Konflikt je iz lokalnega prešel v
mednarodni okvir. Nemčija je zahtevala ustavitev ruske mobilizacije in priprav na vojno ter
končno 1. avgusta 1914 Rusiji napovedala vojno, čemur je 5. 8. sledila tudi Avstro-Ogrska.4
Do konca avgusta so se zvrstile vojne napovedi ostalih držav in začela se je prva svetovna
vojna. Nemci so po Schlieffenovem načrtu predvidevali počasno rusko mobilizacijo in hiter
poraz Francije, da bi se izognili vojni na dveh frontah.5 Na ruski fronti so zato namestili le
minimalne sile. Po izurjenosti in poveljevanju je bila ruska armada od nemške šibkejša,
vendar pa jo je številčno močno prekašala.6
Nemške uspehe proti Rusiji v bitkah pri Tannenbergu in Mazurskih jezerih je izkoristila
Avstro-Ogrska in jeseni začela ofenzivo v Galiciji.7 Od 18. do 23. avgusta so potekali hudi
boji med Vislo in Dnjestrom. Avstrijska vojska je bila uspešna v bitki pri Krasniku, v spopadu
pri Majdan Gologorskem pa je utrpela velike izgube. V prvem letu vojne so vojaki izkusili
tako imenovano strojnično vojno, ki je sesula pričakovanja o kratkotrajnem boju.8
Oktobra je avstro-ogrska vojska začela ofenzivo na trdnjavo Przemysl na reki San, da bi jo
rešila iz ruskega obroča. Mesto je bilo izjemno pomembna obrambna točka v Galiciji, ker je
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varovalo prehode čez reko San in železniško progo od Lvova proti Krakovu.9 Po neuspešnih
poskusih vzpostavitve odpora se je avstrijska vojska morala umakniti v Karpate in prepustiti
Galicijo Rusom. V začetku septembra so ruske čete vkorakale v Lvov, a so morali Rusi
napredovanje zaradi slabe preskrbe ustaviti. Začetna faza spopadov je bila zaključena, Rusi so
imeli 250.000 žrtev, 40.000 ujetnikov in so izgubili 100 topov.10 Armadi sta se na ta način
vseskozi potiskali naprej in nazaj ter se izmenjevali pri zasedanju Galicije in Bukovine. Na
začetku leta 1915 je Avstro-Ogrska še enkrat začela z ofenzivo za deblokado Przemysla, a
tudi tokrat neuspešno.11
Kljub drugačnim prvotnim načrtom je morala Nemčija zaradi avstro-ogrskih porazov okrepiti
fronto na vzhodu, zato je glavnino svojih čet z zahoda premestila na vzhod.12 V bitki pri
Gorlicah na začetku maja 1915 sta združeni 11. nemška in 4. avstroogrska armada znova
osvojili Przemysl in Lvov. Julija se je začela velika avstrijsko-nemška ofenziva, ki je Ruse
potisnila daleč na vzhod in bojna črta se je oktobra 1915 ustalila.13 V tem letu so vojske
centralnih sil uspele potisniti Ruse za kakih 500 kilometrov nazaj.14 »O umiku pravijo nemški
listi, da je s tem storjen konec ruskim armadam.«.15
Pomembna dogodka na vzhodnem bojišču sta bila neuspešna ruska ofenziva marca leta 1916
ter vstop Romunije v vojno avgusta istega leta na strani antante. Ta je bila poražena v
obsežnih avstroogrskih in nemških ofenzivah v Dobrudži in Transilvaniji. Nemško prodiranje
so ustavili Rusi ob reki Seret in pozicijska vojna se je nadaljevala. Julija 1917 je Rusija
izvedla uspešen preboj proti avstrijski armadi na Dnjestru, a je 19. julija istega leta združena
nemško-avstrijsko-ogrska vojska potisnila Ruse iz Galicije in Bukovine z uspešnim prebojem
fronte pri Tarnopolu. Zaustavila je tudi ofenzivo Rusov in Romunov na romunskem bojišču.16
Zaradi nezadovoljstva z notranjim in zunanjepolitičnim položajem je prišlo v Rusiji do
revolucije. Po zmagi komunistov oktobra 1917 so se začeli pogovori o premirju.17 »Ruska
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vlada je potom zastopnika nevtralne države ponudila osrednjim državam premirje v svrho
sklepanja miru, pri čemer povdarja, da svojim zaveznikom, zlasti Angliji ne more več
pomagati. Ruski vrhovni poveljnik je izdal na svoje armade mirovni manifest.«.18
Nemčija je z uspešno februarsko ofenzivo 1918 prisilila Rusijo k separatnemu miru. Mirovna
pogodba v Brest-Litovsku je za Rusijo pomenila izgubo nekaterih ozemelj – Ukrajina in
Finska sta postali samostojni. Vojna se je za Rusijo končala.19
Glavne značilnosti vzhodne fronte
»Tla so razrita in poteptana. Kamor se ozremo – sami mrtveci. Na nekaterih mestih so
nametani drug na drugega, naši in Rusi, vsi lepo složno skupaj. Malo proč od kupa mrtvecev
top: zraven par razmesarjenih konj, med katerimi so razmetane razcefrane umazane cunje, ki
pokrivajo čudno črnordečo sekano zmes, zgneteno iz blata in mesa brez vsake oblike. Poleg
teh preostankov teles, ki izpuhtevajo zatohel, plesniv vonj, zaboji za strelivo kakor majčkene,
bele otroške rakve. Jate vran vsprhutavajo zategnjeno vriščeč s tal in se zaženejo nekoliko
naprej in zopet sedajo in kljujejo v te razmetane dele človeških trupel in mrhovine.«20
Vojna na vzhodni fronti je bila, za razliko od spopadov na zahodu, veliko bolj mobilna.
Široke planjave so nudile vojski veliko več manevrskega prostora. Uspešne ofenzive so lahko
sovražnika potisnile tudi več sto kilometrov nazaj.21 Dolžina frontnih črt je pomenila ogromno
manevrskega prostora, ki so ga vojske izkoristile za bočne napade. Obramba ni bila mogoča
na tak način kot na zahodu. Prve dve leti vojne so zaznamovala globoka napredovanja in dolgi
umiki.22 Na zahodni fronti so bile vojske prevelike za bojišče, na vzhodni pa je bilo bojišče
preveliko za vojske.23
Spopadi na Poljskem in v Galiciji so potekali čez široke ravnine. Velike premike armad, na
čelu katerih sta bili obsežni konjenici, so ovirale le reke.24 »Ranjenci, ki so se vrnili z ruskega
bojišča, pripovedujejo, da so se morali boriti zlasti z velikimi ovirami krajev. Mnogokrat so

18

Prešeren, »Dnevnik«, 261
Štepec, Vojne fotografije, 237
20
Maks Simončič, Galicija- Spomini padlega vojaka, (Ljubljana, 1935), 71
21
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morali bresti vodo in močvirja.«25 Dolgi, večurni in večdnevni premiki so bili vsakdanji pojav
vzhodnega bojišča. »V dveh dneh smo premarširali do 80 kilometrov.«.26 To je hkrati
pomenilo tudi zajetje velikih množic vojnih ujetnikov, ko so armade lahko ujele cele enote
sovražnikovih vojakov. Teh je bilo ogromno – »tu se ne bore tisoči ali stotisoči mož, temveč
– milijoni.«.27 Pohodi po galicijskih ravninah so se vojakom vtisnili v spomin tudi zaradi
težav, ki so jih imele enote s prevozom orožja in opreme. Nerazvito cestno omrežje in slabi
kolovozi niso prenesli tako velikega prometa, zato je pehota ostajala brez prepotrebne oskrbe
s hrano in vodo. Prav oskrba z živili je bila v začetku vojne pomanjkljiva ali pa je sploh ni
bilo. Sestradani vojaki so načenjali rezerve, poveljujoči pa so jih za takšno ravnanje večkrat
strogo kaznovali.28

Slika 1: Pohod v Galiciji. Vir: Pohod v Galiciji«, Ilustrirani glasnik, 18. 3. 1915, 350

Boji v Galiciji so bili veliko bolj krvavi kot na primer v vzhodni Prusiji. Zaradi terena in
načina boja je prihajalo do grotesknih pokolov vojakov. Obe vojskujoči se strani sta
načrtovali in izvajali velike ofenzive na sovražnikovo ozemlje, a hkrati še nista upoštevali
kako smrtonosni so ti premiki ob moderni artileriji, strojnicah in puškah. Ob trčenju vojska je
zato prihajalo do ogromnih žrtev v zelo kratkem času.29

25
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Miha Šimac et al., Boštjan Olip. Dnevnik 1914–1918, (Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2018), 88–92
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Stone, The Russian Army, 82
26

12

Ko se je fronta ustalila na Karpatih, problem za vojaštvo niso bile več ravnine, močvirja in
blato, ampak »mraz in ledeni veter, ki nas je rezal do kosti. /…/ Še najbolj neprijeten je bil
mraz ponoči. Naša hrana je obstajala iz kruha, prepečenca in konserv.«30 Bojevanje so v
Karpatih poleg vetra oteževali še sneg in veliki snežni zameti, slabe cestne povezave in poti31
ter divje zveri, predvsem volkovi.32

Slika 2: Strelski jarek nekje na vzhodni fronti. Vir: Europeana, Eastern front, dostopno 4. 10. 2018: https:/
/www. europeana.eu/portal/en/collections/world-war

Vojni ujetniki na vzhodni fronti

Kljub veliki pozornosti, ki jo znanost in javnost namenjata obravnavanju prve svetovne vojne,
je preučevanje vojnih ujetnikov na vzhodni fronti v ozadju, kar je nerazumljivo. Od skupnega
števila vojakov, ki so postali ujetniki med prvo svetovno vojno in je ocenjeno na 8,5 milijona
mož, jih je bilo namreč kar 6 milijonov zajetih prav na vzhodni fronti. Vojno ujetništvo je bilo
30

»Straža v Karpatih«, Ilustriran glasnik, 6. 5. 1915, 428
»Svetovna vojska«, Ilustrirani glasnik, 11. 2. 1915, 284
32
»Lov na volkove v Rusiji«, Ilustrirani glasnik, 11. 3. 1915, 339
31
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eno glavnih in najpogostejših doživetij vojakov, ki so služili v ruski in avstro-ogrski vojski.
Število ruskih vojnih ujetnikov, ki je skoraj enako številu avstro-ogrskih, je ocenjeno na
približno 2,8 milijona.33
Po Rachamimovu v spodnji tabeli navajam število ruskih vojnih ujetnikov, ki so jih zajele
centralne sile.34
Nemčija

Avstro-Ogrska

Turčija

Bolgarija

Skupaj

Oficirji

14,000

4,977

164

19,200

Vojaki

1,420,000

1,264,000

15,000

2,700,000

Skupno

1,434,000

1,269,00035

15,164

17,600

2,801,000

55,000

63,000

2,500

2,200

122,700

(4 %)

(5 %)

(16 %)

(12 %)

(4 1/3 %)

Smrtnost
(v %)

Statistični podatki nazorno prikazujejo, da je bilo daleč največ ruskih ujetnikov zajetih s strani
Nemčije in Avstro-Ogrske. Opaziti je, da je kljub večjemu številu ujetnikov v Nemčiji,
smrtnost le teh za 1 odstotek višja v avstro-ogrskem ujetništvu. Kljub skoraj enakemu
skupnemu številu ujetnikov v obeh državah je zanimiva tudi razlika pri zajetih oficirjih, saj so
Nemci ujeli skoraj 10.000 oficirjev več kot avstro-ogrska armada.
Čeprav je do prebegov in vdaj prihajalo, je teza, da je ogromna količina vojnih ujetnikov na
vzhodnem bojišču posledica množičnega dezerterstva, napačna. Padec v vojno ujetništvo je
bil v veliki meri posledica »velikih ulovov«. Skupaj s tako obširnimi premiki enot je logično
prijahalo do velikih zajetij sovražnikovih vojakov. Tako so na primer samo v okviru ofenzive
Brusilova v juniju 1916 Rusi v treh dneh zajeli 200.000 vojakov. Pri tem so imela dejanja
posameznih vojakov relativno majhen pomen, saj v takih okoliščinah niso imeli nobene
kontrole nad dogajanjem, zato ne moremo govoriti o množičnih dezertacijah. Drug
pomemben razlog za pogosto ujetništvo je bila vsesplošna panika ob umikih. Eden od
elementov velikih prodorov oziroma umikov je bil velik nered na strani poraženih enot.
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Zaradi zmedenih ukazov in neorganiziranega umika so armade zgubljale po več tisoč vojakov,
ki so na ta način prišli v ujetništvo.36

CARSKA RUSIJA NA VZHODNEM BOJIŠČU

Rusija si vojne leta 1914 ni želela. Njena armada, izčrpana od poraza z Japonsko, ni bila
sposobna spopada z vojsko cesarske Nemčije.37 V veliki vojni je izgubila več ljudi kot vse
zavezniške države skupaj.38 »To so največje izgube, kar jih je sploh bilo v sedanji vojski.«39
Nezadovoljstvo se je večalo in car Nikolaj je moral odstopiti.40 »Ubijejo naj ga in njegove
ministre…premalo je, če so ga zaprli z ministri vred! Saj nam je dovolj, če imamo prezidenta.
Kaj nam je treba vojne? Čemu se moramo mučiti tu kot živine ob slabi hrani in brez
žganja!«41
Spomladi 1917 je bila v Rusiji ustanovljena začasna vlada, a ni prinesla sprememb. Napeto
situacijo so izkoristili boljševiki, ki so oktobra 1917 izvedli revolucijo in prevzeli oblast.
Takoj po prevratu so 3. marca 1918 sklenili mirovno pogodbo v Brest-Litovsku, s katero je
Rusija izstopila iz vojne. A že poleti 1918 je izbruhnila nova, državljanska vojna med
boljševiki in nasprotniki revolucije.42
Carska vojska
»Работайте штыком, патронов нет.«
(Bojujte se z bajoneti, patronov ni.)43
V času miru je ruska vojska štela 1,5 milijona mož, v primeru mobilizacije pa kar 6 milijonov
vojakov.44 A svojo ogromno vojsko je potrebovala za notranji nadzor in obrambo svojega
36
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ogromnega ozemlja, ki je segalo od Kavkaza do Daljnega Vzhoda. Večina ruskih vojakov je
bila kmečkega izvora, do 60 % jih je bilo nepismenih. Vojaki so težko sledili tehničnemu
napredku in urjenju z naprednejšim orožjem. Zapleten naborniški sistem in slabo razvita
administrativna infrastruktura sta bila razlog, da je bilo veliko število za vojsko sposobnih
mladeničev opravičenih služenja vojaškega roka. Leta 1913 je tako vojsko služilo le 20 %
sposobnih moških.45 Za razliko od Nemčije, kjer sta bila lahko služenja vojske oproščena le 2
%, je bilo v Rusiji lahko oproščenih kar 48 % vseh moških.46
Ljudje tudi niso imeli razvite narodne identitete, zvesti so bili carju in Sveti Rusiji. »Najmanj
narodne, oziroma državljanske zavednosti je splošno najti med ruskimi četami, ki so
sestavljene deloma iz narodov, ki so Rusom sovražni (Poljaki, Rusini), deloma pa iz napol
divjih plemen, pri katerih pač ni pričakovati kake posebne ruskodržavne zavednosti. Pa tudi v
velikem delu pravih ruskih vojakov prevladujejo razni drugi nagoni in svojstva
narodnodomovinsko zavednost.«47
Številčnost ruske vojske, ki se jo pogosto omenja kot njeno največjo prednost, je zato zelo
relativna. Rusko poveljstvo je na začetku vojne razpolagalo z neizčrpljivimi silami. A razmere
so se že 1915. leta spremenile. »Pri Mazurskih jezerih so Rusi medtem izgubili 100.000 mož,
v Karpatih do 200.000, v zadnjih bojih v Galiciji jih je bilo samo ujetih 100.000. Da Rusom
tudi že primanjkuje človeškega materiala, je razvidno iz dejstva, da je med ujetniki iz zadnjih
bojev mnogo takih, ki so jih šele pred par dnevi odposlali iz notranje Rusije. Prišli so na
bojišče v svojih lastnih oblekah in le čepice kažejo, da so vojaki.«48
Tekom vojne je imela Rusija zaradi majhnega deleža pismenega prebivalstva probleme z
nadomeščanjem izgub med častniki, predvsem med nižjimi čini, ki so vodili vojake v boj.
Oficirji v carstvu so izhajali iz plemiških družin, srednjega, izobraženega razreda je bilo malo.
Med velikim umikom leta 1915 je bila večina častniškega kadra uničenega, na začetku leta
1916 pa je bilo kar 90 % vseh častnikov produkt medvojnega urjenja.49
Kljub temu da je bilo pomanjkanje streliva in ostale vojaške opreme prisotno pri vseh državah
vpletenih v vojno, je bilo to posebej izrazito v Rusiji. Za oskrbo s strelivom in vojaškim
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materialom je bila v veliki meri odvisna od Francije in Velike Britanije, ki sta konec leta 1916
proizvedli kar dve tretjini vsega streliva za rusko vojsko. Rusi naj bi leta 1915 mobilizirali 5
milijonov vojakov, za oborožitev pa so imeli le slaba 2 milijona pušk.50 Pomanjkanje orožja je
ostalo skozi celotno obdobje vojne endemično. V letu 1916 je imela Rusija le 1/8 vseh
strojnic, ki so jih potrebovali, najslabše pa je bilo stanje pušk in nabojev zanje. Vojaki so na
bojišča prihajali neoboroženi, z navodilom, da puške vzamejo svojim mrtvim tovarišem ali
padlim sovražnikovim vojakom.51
Kmalu se je pomanjkanje pokazalo tudi na drugih področjih. »Ruski vojaki so slabo
preskrbljeni s hrano, slabo opravljeni in gredo le neradi v boj. V nekaterih krajih na Ruskem
vlada lakota. Razen tega se Rusi v lastni državi ne čutijo varnih.«.52 Poleg primanjkovanja
hrane je vojski zelo primanjkovalo orožja in municije.53 To je včasih privedlo tudi do vdaj
ruskih vojakov in dezerterstva. »Bi nas več prišlo, pravijo, toda pri vdaji jih je vedno kaj
ustreljenih.«54 Enormno pomanjkanje je bilo tudi v vojaških bolnišnicah na terenu. Rusom je
primanjkovalo vsega: postelj, zdravil, bolnišnične opreme in kvalificiranega osebja.55
Na tem mestu je treba omeniti Kozake, ki se na strani ruske vojske v virih omenjajo kot
odlični in spretni vojaki. Posluževali naj bi se posebnega načina boja, za razliko od velikih čet
so namreč napadali v manjših skupinah,
ki so bile zelo efektivne in fleksibilne.
Na svojih konjih so bili trd oreh za
nasprotnika.56 Govorice o njih pa so se
širile posebej hitro tudi zato, ker naj bi
bili neusmiljeni do ujetnikov, kar je
marsikateremu vojaku dalo razlog, da
ne prebegne k ruski armadi.57
Slika 3: Kozak. Vir: »Ruski kozaški stotnik«, Ilustriran glasnik, 11. 11. 1915, 107
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Bitke z velikim številom ruskih vojnih ujetnikov

Avstro-ogrske čete so se na vzhodni fronti borile proti Rusom na Poljskem, v Galiciji,
Karpatih in Bukovini. V nekaterih uspešnih bitkah so skupaj z nemško vojsko zajele ogromno
število ruskih in romunskih vojnih ujetnikov.58
Začetek vojne je Rusiji prinesel nekaj zmag in napredovanje, predvsem zaradi napačnih
strateških načrtov mobilizacije avstro-ogrske vojske. »Znano je, da so Rusi ob začetku vojske
udrli čez gališko mejo – tam je bilo rusko vojaštvo mobilizirano veliko prej, nego smo pri nas
mislili na vojsko. Sovražnik je tam v velikanski premoči in le izrednemu junaštvu naših čet se
je zahvaliti, da ne napreduje, kakor bi po njegovi sili bilo pričakovati. Rusi so prodrli do
mesta Lvova, katerega so naši zelo vztrajno branili, dasi je obramba bila jako težavna.«59
Avstro-Ogrska je izgubila skoraj polovico svoje celotne vojske, večino avstrijske Poljske in je
imela 150.000 vojakov izoliranih v trdnjavi Przemysl.60
Ena od neuspešnih bitk za Rusijo v letu 1914, v kateri je bilo zajetih veliko število ruskih
vojnih ujetnikov, je bila pri Komarovu, v kateri se je odlikoval tudi Svetozar Borojević.61
»Mesto Komarov, okrog katerega so se vršili najhujši boji, je bilo vzeto. Sovražnik se je
moral vrniti nazaj. Naši so tukaj ujeli cele čete ruskih vojakov in če povrh vpoštevamo, da so
se naši polastili kakih 200 topov, vidimo, kako velika je morala biti ta bitka in kako je naša
zmaga popolna.«62 Konec leta 1914 se je začel tudi spopad pri Limanowi, v katerem se je
morala ruska vojska umakniti, nekatere njene divizije pa so imele 70-% izgube.63
Pozimi na začetku leta 1915 je Rusija utrpela hude izgube proti Nemcem. Do konca marca je
bilo ujetih 150.000 ruskih vojakov, a glavni cilji niso bili doseženi. Razmere na fronti z
Avstro-Ogrsko pa so bile boljše. Zadržali so avstrijske napade na prelazih Dukla, Lupka in
Užok, marca pa uspešno zavzeli Przemysl.64 S tem se je odprla možnost za invazijo na
madžarsko ravnico. A 2. maja 1915 sta združeni nemška in avstrijska vojska v bližini krajev
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Gorlice in Tarnic, na območju med Karpati in reko Vislo, začeli z obstreljevanjem ruskih
položajev in jih uspešno prebili.65 »V teh bojih, katerih so se udeležile tudi nemške čete pod
poveljstvom generala Mackensena, smo uplenili obilen plen. Ujetih je bilo 60.000 Rusov,
uplenjenih 35 topov in nad 60 strojnih pušk.«66 Rusi so začeli neorganiziran umik in se do
srede maja umaknili za 160 kilometrov.67 Avstrijsko-nemška ofenziva Gorlice-Tarnow je bila
eden od najuspešnejših pohodov v vsej vojni, med katerim so od 2. maja do konca septembra
1915 Rusi doživeli vrsto porazov.68
V času velikega ruskega umika, po bitkah pri Gorlicah, so Rusi zgubili ogromno ozemlja,
celotno Poljsko in del baltskih provinc. Fronta se je za več kot 480 kilometrov premaknila
proti vzhodu. Izgube vojaštva so bile velikanske, več kot 800.000 mož naj bi padlo v
ujetništvo ali dezertiralo. Ruske izgube med majem in septembrom so ocenjene na skoraj 2
milijona mož.69
Po velikem umiku 1915 se je ruska vojska na vzhodni fronti preuredila in se razdelila na tri
armadne skupine. Načelnik generalštaba jugozahodne armadne skupine je bil Aleksej
Brusilov.70 Njegova uspešna ofenziva je zadala Avstro-Ogrski71 udarec, od katerega si ni več
opomogla. A tudi ruska vojska je utrpela hude izgube, vodstvo se je balo, da ne bodo mogli
nadomestiti izgub, vojaki so bili nezadovoljni in decembra se je več regimentov uprlo.72
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Slika 4: Četa ruskih vojakov se vda. Vir: »Ruska četa se vda«, Ilustrirani glasnik, 28. 1. 1915, 258

»Ruski« vojni ujetniki
Po splošnem popisu prebivalstva v Ruskem imperiju leta 1897, je v carstvu živelo
125.640.021 ljudi, od tega 62.477.348 moških in 63.162.673 žensk. Popis jih deli na 18
jezikovnih skupin, med katerimi je največja ruska, s skoraj 84 milijoni pripadnikov. A samo
pod to skupino spadajo tudi govorci ukrajinskega jezika, ki jih je bilo okrog 22 milijonov in
beloruskega jezika, ki jih je bilo 6 milijonov. 13 milijonov ljudi v imperiju je govorilo turškotatarsko, skoraj 8 milijonov poljsko, 5 milijonov jidiš, 3,5 milijonov finske jezike, 1,7
milijona nemško, ostali prebivalci pa so pripadali številnim narodnostim na območju Baltika,
Kavkaza in srednje Azije ter drugih delih carstva. Vseh jezikovnih podkategorij skupaj je kar
96, te pa se ponekod na popisu še nadalje delijo na posamezna narečja.73 V ruskem imperiju je
leta 1895 pred uradnim popisom prebivalstva izšel uradni abecedni imenik vseh narodov, ki
so živeli na takratnem ruskem ozemlju. Teh je na seznamu 140.74
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Prebivalstvo Rusije je bilo tudi versko zelo raznoliko. Glede na veroizpoved ima popis iz leta
1897 petnajst kategorij. Največ ljudi, 87 milijonov, je bilo pravoslavnih, 14 milijonov je bilo
muslimanov, 11,5 milijona katolikov, Judov je bilo 5,2 milijona in Luteranov 3,5 milijona.75
Zanimivo je tudi to, da je veliko pripadnikov drugih narodnosti v Ruskem imperiju iz takih ali
drugačnih razlogov spreminjalo svoja imena oziroma jih rusificiralo. V ruski carski vojski je
bilo veliko predvsem generalov, ki so na tak način spreminjali svoje priimke.76
Glede na zapisano so bili v carski armadi vojaki zelo različnih narodnosti in ver. Običajno so
jih poimenovali »ruski vojaki« oziroma v ujetništvu »ruski« vojni ujetniki ali »Rusini«.77
Slednji termin se je pri nas uporabljal predvsem za vojake iz vzhodne Galicije, a ga v virih in
literaturi zasledimo tudi v splošnejšem
pomenu. Poimenovanje »ruski« je z
današnjega gledišča problematično in ima
veliko ožji pomen. Kljub temu ta izraz
uporabljam v magistrski nalogi, z njim pa
poimenujem vse državljane Ruskega imperija,
ne pa današnje Ruske federacije.

Slika 5: Z brezovim križem označen skupni grob
vojakov različnih narodnosti na vzhodnem bojišču.
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije
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MEDNARODNO PRAVO O VOJNIH UJETNIKIH
»Tako nas je Lah zalotil včeraj. Od nas ni bil nihče zadet, pač pa dva ruska ujetnika. Po sedaj
veljavnih določbah že mora biti dovoljeno, da se smejo vojni ujetniki uporabljati tudi v
okvirju lastnega ognja, čeprav je bilo to po predpisih mednarodnega prava, kot nam ga je
razlagal na Dunaju nemški profesor, nekoč strogo prepovedano.«78
V Evropi in ZDA so se že v 2. polovici 19. stoletja pojavile težnje po mednarodnem
dogovoru, ki bi zajemal prakse bojevanja in določil pravila v zvezi z njim. Ta težnja je
dosegla vrhunec s podpisom Haaških konvencij najprej 1899 in nato še 1907. leta.
Večstranski dogovor naj bi formuliral mednarodno spoštovana pravila vojskovanja in
»humaniziral« bojevanje s tem, ko bi določil, kaj je v vojni dovoljeno in kaj ne.79
Mednarodno pravo je vojne ujetnike sicer ščitilo, saj je predpisovalo njihove pravice in
dolžnosti, pa tudi dolžnosti držav, ki so jih ujele. Kljub temu pa konvencije v prvi svetovni
vojni niso bile dosledno spoštovane.80 »Države so sicer vezane glede ujetnikov na dogovor, ki
so ga sklenile dne 29. julija leta 1899 v Haagu. Ta strašna vojska je pa uničila mnogo
dogovorov in zato se po pravici mnogi boje, da se ti dogovori glede ujetnikov tudi morda ne
vpoštevajo.«81
HAAŠKE KONVENCIJE
Status vojnega ujetnika so urejala določila pravilnikov dveh haaških mirovnih konferenc.
Določila so bila splošna, natančneje pa so bila definirana šele med samo vojno.82 Dogovor o
zakonih in običajih vojne na kopnem je bil podpisan 29. julija 1899, kot 2. dogovor prve
Haaške konvencije. Dogovor, ki je urejal ravnanje z vojnimi ujetniki, je bil izdan v Prilogi
Reda zakonov in običajev vojne na kopnem, v drugem poglavju, ki je zajemal člene od 4. do
20.83
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Prvi člen84 o vojnih ujetnikih je določal, da so ujetniki pod oblastjo države, ne pa pod oblastjo
enote ali oseb, ki so jih zajele. Nadalje naj bi se z ujetniki ravnalo človekoljubno. Razen
orožja in bojne opreme (konja) je morala biti njihova lastnina nedotakljiva. Naslednji člen je
določal nastanitev vojnih ujetnikov, posebej pa je poudarjeno, da ne smejo biti zaprti, razen v
nujnih primerih.85
V dogovoru so bili že na začetku, v šestem členu določeni okvirji za porabo vojnih ujetnikov
za različna dela. »Ta dela ne smejo biti prehuda in v nikaki zvezi z vojnimi operacijami.«
Določeno je bilo, da so ujetniki lahko delali ali javna dela, pri zasebnikih ali pa zase. Poleg
tega, naj bi bili za delo plačani, njihov zaslužek bi se porabil za izboljšanje njihovega položaja
»in prebitek naj se jim izplača, kadar se izpuste, odbivši stroške za preživljanje.«
Sedmi člen je državam podpisnicam sporazuma nalagal, da skrbijo za preživetje vojnih
ujetnikov, s katerimi naj bi se ravnalo enako kot z vojaki lastne armade. V naslednjem členu
je bila predpisana kazen za nepokorščino in pobege vojnih ujetnikov. V primeru pobega se
ujetniki »disciplinsko kaznujejo«. V devetem členu je bila dolžnost vojnega ujetnika, ki se je
moral po zajetju predstaviti, »povedati svoje pravo ime in službeno stopnjo«. Deseti, enajsti in
dvanajsti člen so urejali izpustitev ujetnikov na »častno besedo«.
Kot vojne ujetnike se je moralo obravnavati tudi zajete osebe, ki so kot vojni dopisniki,
poročevalci in dobavitelji spremljali armado v vojni. To je določal 13. člen. V naslednjem
členu je bila določena ustanovitev urada za vojne ujetnike, »v vsaki izmed vojskujočih se
držav«. Ta naj bi imel vse informacije o pravilih, ravnanju, delu vojnih ujetnikov, hkrati pa
naj bi po bojiščih zbiral osebne predmete, » ki so jih zapustili na častno besedo izpuščeni,
izmenjani, pobegli ali v bolnicah ali vojnih zdravstvenih zavodih umrli vojni ujetniki« in jih
vrnil lastnikom ali svojcem. Petnajsti člen je dovoljeval nudenje in razdeljevanje pomoči
ujetnikom s strani dobrodelnih organizacij.
V 16. členu je bilo določeno, da imajo lahko ujetniki stike s svojci prek poštne povezave, s
tem da so vsi paketi, ki jih pošljejo ali prejmejo, oproščeni »vseh poštnih pristojbin« in »vseh
uvoznih carin«. Nadalje je določeno, da častniki prejemajo nadomestilo prejemkov, »ki jim
gredo v tem položaju po predpisih njihove dežele«.
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V 18. členu je bilo vojnim ujetnikom dovoljeno izvajanje njihovih verskih praks, člen 19 pa je
določal izvajanje oporok in pogrebov, ki naj bi bili za ujetnike enaki kot za običajne vojake. V
zadnjem členu je zapisano, da se po koncu vojne ujetnike izpusti in vrne v domovino.86
Rezultat druge haaške konference je bilo sprejetje več dogovorov in konvencij. Dogovor iz
leta 1899 je tako nadomestil novi, podpisan 18. oktobra 1907. Sestavljen je bil iz splošnega
dela in priloge, ki je bolj specifično določala obveze držav podpisnic. Večjih sprememb v
novem dogovoru o vojnih ujetnikih ni bilo, nekatere člene (5., 6., 14. in 17.) so le razširili in
natančneje določili.87
Stockholmski protokol
Zaradi pomanjkljivosti haaških konvencij, ki so vsebovale veliko sivih con, ki so bile odprte
za različne interpretacije, je bilo predvideno, da vojskujoče se države določena področja
uredijo same, prek separatnih sporazumov. V primeru vojnih ujetnikov na vzhodni fronti so se
Rusija, Nemčija, Avstro-Ogrska in Turčija redno srečevale na pogajanjih v skandinavskih
državah. Prvo srečanje, ki je potekalo med 22. novembrom in 1. decembrom 1915, je bilo
najpomembnejše, saj so na njem uredili ključna področja vojnega ujetništva.88
Zelo podrobno napisan Stockholmski protokol, ki je bil podpisan 1. decembra 1915, je
vključeval detajlno določene privilegije in dolžnosti vojnih ujetnikov ter organizacij, ki so jim
pomagale. Njegov glavni del je vseboval določilo o uradu za vojne ujetnike, podrobneje je
bila opisana registracija le teh, specificirano je bilo razdeljevanje pomoči in denarja
ujetnikom. Protokol je določil tudi standarde nastanitve, obleke in higiene, tako za ujete
oficirje kot za vojake.89
V protokolu je bila na primer določena možnost, da so lahko vojni ujetniki kartico Rdečega
Križa poslali že v zbirnih taboriščih in tako o svojem novem statusu nemudoma obvestili
svoje bližnje. Zelo rigorozno so bili določeni tudi postopki registracije vojnih ujetnikov. Poleg
imen so bili uradu za vojne ujetnike zdaj dolžni povedati tudi čin, polk, kraj in datum zajetja
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ter stalno bivališče pred zajetjem. Protokol je nadalje vključeval natančno definicijo pravic
vojnih ujetnikov.90
AVSTRO-OGRSKA PRAVILA ZA VOJNE UJETNIKE
Leta 1917 je vojno ministrstvo na Dunaju izdalo pravila za ravnanje z vojnimi ujetniki. Glede
na to, da so jih izdali dokaj pozno, Jasna Fischer sklepa, da so bila napisana pod vtisom
tragedije na Vršiču, ki se je zgodila spomladi 1916. »Napisana so namreč bila z za vojni čas
nepričakovano človeško noto o humanem ravnanju z vojnimi ujetniki. Vsekakor pa so bila
napisana pod vtisom haaških konvencij, a podatkov, kako so ta pravila spoštovali in
uresničevali, ni.«91
Glede na to, da pravil pred letom 1917 ni bilo, ni napačno sklepati, da je bilo ravnanje z
ujetniki do takrat zelo drugačno. Poleg tega je bilo to zadnje leto, ko je Rusija sodelovala v
vojni. Do takrat zakonskega okvirja, ki bi omejeval oziroma reguliral ravnanje z ujetniki v
Avstro-Ogrski, ni bilo, kar pomeni, da je bil odnos do ujetnikov lahko zelo različen, ravno
tako okoliščine njihovega bivanja.
Osrednje določilo pravil avstro-ogrskega vojnega ministrstva o ravnanju z vojnimi ujetniki na
delu v Avstriji je določalo, da »se za vojne ujetnike na delu glede ureditve delovnega časa,
počitka, izmen, nadur, nedeljskega počitka ter zaščite pravic delavca uporabljajo isti zakoni in
predpisi, ki se uporabljajo za podobno delo na podobnih krajih pri podobnih pogojih za
svobodne delavce.«. Kršitev določil naj bi se kaznovala z odtegnitvijo vojnega ujetnika s
strani lokalnega urada za delo ali vojaških oblasti.92
Po objavi v Občinski upravi so pravila za delodajalca, ki je dobil na razpolago ujetnike,
zajemala 12 poglavij: o delavnem času, prehranjevanju, prenočevanju, obleki, zdravstvenih
predpisih, ravnanju z vojnimi ujetniki, straženju vojnih ujetnikov pri delu, delavskih dokladih,
nadzorstvu, prevozu, odpoklicu in odpovedi vojnih ujetnikov ter jamstvu.93
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Delo, nastanitev, obleka in higiena
Delovni čas vojnih ujetnikov, vključno z odmori, nedeljskim počitkom in delavskim
varstvom, je moral biti enak predpisom, ki so veljali za civilne delavce. Delodajalec je moral
poskrbeti za prenočišče ujetnikov, pri čemer so morali biti prostori zračni, pozimi segreti,
noben ujetnik ni smel spati na golih tleh.94
»Obleka, ki jo dobe vojni ujetniki od vojaške uprave, obstoji iz 1 čepice, 1 bluze, 1 hlač, 1
plašča, 1 para čevljev, 2 garnitur perila, 1 brisače, 1 garniture flanelnega perila in 1 nahrbtnika
(krušne vrečice ali pa ruske tornistre). Stroške za obleko je poravnala vojaška uprava, a le »po
meri naravne obrabe«. Če so se oblačila raztrgala ali kako drugače poškodovala, je stroške
zanje kril delodajalec. Obleka vojnih ujetnikov je morala biti na vidnih mestih tudi posebej
označena z oljnato barvo, da se jih je lahko hitro opazilo.
Za ujetnike so bili predpisani tudi zdravstveni pregledi, ki jih je moral zdravnik natančno
beležiti. V primeru bolezni ujetnika ali stražnika je moral delodajalec na lastne stroške
poskrbeti za zdravniško pomoč. V primerih nesreč, nalezljivih bolezni ali smrti je moral
delodajalec to sporočiti pristojnim civilnim (okrajno glavarstvo) in vojaškim (orožniška
postaja) oblastem.95 Zdravniški pregledi so bili posebej pomembni, ker so se med ujetniki
pojavljale številne bolezni.96
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Slika 6: Zdravniški pregled,
Vir: Arhiv Parka vojaške
zgodovine, hrani Fundacija
Poti miru v Posočju

Straženje, nadzor in ravnanje z vojnimi ujetniki
Surovo in slabo ravnanje z vojnimi ujetniki je bilo prepovedano, zato naj bi delodajalec v tem
oziru nadzoroval ravnanje stražnika z ujetniki. Pravico kaznovanja so namreč imele le
pristojne vojaške oblasti. »Posebno ne sme delodajalec vojnih ujetnikov pretepati, jim dela
podaljševati čez dopusten delavni čas, omejevati predpisanih odmorov in nedeljskega počitka,
odtrgavati delavske doklade, prikrajševati jih pri hrani ali pa odrejevati trdega ležišča.« V
pravilih je bilo izpostavljeno nedeljsko delo, ki je bilo dovoljeno le v nujnih primerih,
predvsem za spravljanje žetve. Na koncu pa je bilo zapisano še opozorilo, da vojaška uprava
ne jamči za nobeno škodo, ki bi jo delodajalcu povzročili vojni ujetniki.
Za straženje vojnih ujetnikov pri delu je moral poskrbeti delodajalec. Stražnik je vojne
ujetnike nadzoroval le, če so delali skupaj ali v velikih skupinah. Primarno je skrbel za
vzdrževanje vojaškega reda, predvsem v prenočiščih, ter nadzoroval izpolnjevanje dolžnosti
delodajalca. Posebna pozornost je bila posvečena poskusom pobegov ujetnikov.
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Slika 7: Svarilo domačemu prebivalstvu.
Pomoč ujetnikom pri pobegu je bila strogo
kaznovana. Hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana,
Enota v Škofji Loki

Ujetniki naj bi za svoje delo prejemali plačilo. »Vsak delodajalec brez izjeme je dolžan
vojnim ujetnikom dajati delavsko doklado in sicer vsakemu po 15 do 50 h dnevno. Delavska
doklada se mora plačevati vsak dan in sicer v denarju v roke vojnega ujetnika.«. Delodajalcu
je bilo dovoljeno, da plača tudi več, a je moral presežek »vpisati vojnim ujetnikom v dobro«.
Ko je ujetnik zapustil delodajalca, se je njegov prihranek nakazal ujetniškemu taboru.
Delodajalec je lahko odpovedal porabo vojnih ujetnikov, pri čemer je veljal osemdnevni
odpovedni rok. Kadarkoli pa je vojne ujetnike lahko odpoklicala tudi deželna delavska
izkazovalnica. Nadzor nad izpolnjevanjem objavljenih pravil in tistih, zapisanih v posamezni
pogodbi, so izvajale vojaška, civilna in zdravstvena uprava.97
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Prehrana
Skozi celotno obdobje vojne so bili najštevilčnejši tisti predpisi, ki so urejali preskrbo vojakov
in civilnega prebivalstva. Problem prehrane je bil vseskozi prisoten in se je konstantno
zaostroval.98
V delovni pogodbi za ujetnika so bili predpisani trije dnevni obroki. Zajtrk je bil krožnik
prežganke; kosilo juha, sestavljena iz najmanj 100 gramov surovega mesa in zelenjave;
večerja pa enaka količina juhe kot za kosilo. Vsak ujetnik je imel pravico do 500 gramov
kruha na dan. Pri količini in sestavi jedi, predvsem v zvezi z mesom, naj bi upoštevali izvor
oziroma določena prepričanja vojnih ujetnikov, zato jim je bilo dovoljeno, da so si sami
kuhali.99
V spodnji tabeli je prikazan primer jedilnika, ki so ga določala avstro-ogrska pravila za vojne
ujetnike v taboriščih. Gre za »rezervni« jedilnik, če na zalogi ni bilo jušnih konzerv in
kvasa.100
Dan
Nedelja

Zajtrk
Kava v konzervah

Kosilo
Golaž iz svežega mesa in krompirja

Ponedeljek
Torek

Čaj s sladkorjem
Čaj s sladkorjem

Polenovka s krompirjem
Kislo zelje in krompir

Sreda

Čaj s sladkorjem

Nasoljena govedina in krompir

Četrtek

Čaj s sladkorjem

Polenovka s krompirjem

Petek

Čaj s sladkorjem

Sobota

Čaj s sladkorjem

Polenta ali druga močnata kaša s strtim
prepečencem
Kisla bobova juha in krompir,
marinirani slaniki

Večerja
Bobova juha s
krompirjem
Juha iz graha ali zdroba
Bobova juha s
krompirjem
Zdrobova juha in
krompir
Bobova juha s
krompirjem
Krompir in kaša (zdrob)
Grahova juha

Nadalje dodajam še tabelo o prehranski normi za enega človeka na dan, ki je bila postavljena
z okrožnico vojnega ministrstva (No. 493).101
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Dan
Nedelja

Zajtrk
23 g kave v konzervah

Ponedeljek

2 g čaja
15 g sladkorja
10 g sladkorja

Torek

2 g čaja
15 g sladkorja (24 kcal)
10 g sladkorja (16 kcal)

Sreda

2 g čaja
15 g sladkorja
10 g sladkorja

Četrtek

2 g čaja
15 g sladkorja
10 g sladkorja

Petek

2 g čaja
15 g sladkorja
10 g sladkorja

Sobota

2 g čaja
15 g sladkorja
10 g sladkorja

Kosilo
100 g svežega mesa
400 g krompirja
10 g mehke moke
10 g maščobe
20 g soli
5 čebul
½ paprike
150 g polenovke
600 g krompirja
10 g mehke moke
15 g maščobe
10 g soli
5 čebul
½ paprike
350 g kislega zelja
500 g krompirja
10 g mehke moke
15 g maščobe
20 g soli
5 čebul
½ paprike
100 g slanine (nasoljene
govedine)
400 g krompirja
10 g mehke moke
15 g maščobe
20 g soli
5 čebul
½ paprike
125 g polenovke
400 g krompirja
10 g mehke moke
15 g maščobe
20 g soli
5 čebul
½ paprike
200 g koruzne moke
120 g mehke moke
20 g soli
10 g mehke moke
15 g maščobe
25 g sladkorja
10 čebul
200 g krompirja
200 g slanikov
100 g boba
10 g mehke moke
15 g maščobe
20 g soli
5 čebul
2 cl kisa

Večerja
100 g boba
200 g krompirja

100 g graha
25 g zdroba

50 g boba
400 g krompirja

125 g zdroba
200 g krompirja

125 g boba
200 g zdroba

200 g zdroba
50 g zdroba
50 g koruzne moke

125 g graha

Iz obeh tabel je razvidno, da je bila prehrana ujetnikov enolična, večinoma sestavljena iz juh,
redkih kaš in kuhane zelenjave. Količina hrane je bila zelo natančno določena.
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Ena taboriščna kuhinja je na začetku vojne oskrbovala od 500 do 1000 mož, v novo zgrajenih
taboriščih pa do 5000 ujetnikov. Ponekod je bila posoda ujetnikov pospravljena skupaj in
razdeljena pred jedjo, drugod je vsak
ujetnik skrbel za svojo. Hrano so
delili iz velikih kotlov, ki so
zadostovali za 50 mož.102

Slika 8: Ruski vojni ujetnik pri jedi. Vir:
Muzej novejše zgodovine Slovenije

UPRAVA
Ker je na vzhodni fronti prihajalo do zajetja ogromnega števila vojnih ujetnikov, je bila
Avstro-Ogrska kmalu po izbruhu vojne soočena z ogromnim številom ujetnikov, ki je zelo
presegalo do tedaj znane dimenzije zajetih nasprotnih vojakov.
Vodenje in urejanje avstrijskih vojno-ujetniških zadev je bilo v pristojnosti 10. oddelka
vojnega ministrstva, a dotakratni načrti in priprave za sprejem ujetnikov niso ustrezali
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dejanskim potrebam.103 V prvih mesecih vojne je bil položaj ruskih ujetnikov v Avstriji zelo
slab, saj je število vojnih ujetnikov močno preraslo pričakovanja, oblasti pa niso bile
pripravljene na sprejem tako velike mase oseb. Proti koncu leta 1914 so bili ujetniki primorani
živeti v kar najbolj primitivnih življenjskih razmerah. Sami so si v zemljo kopali luknje, kjer
so imeli zavetje, v umazanih posodah so zbirali deževnico za pitje. Zaradi neobstoječe
higiene, velikega števila ujetnikov in neurejenih bivalnih razmer so se hitro razširile bolezni,
predvsem tifus in kolera. Po prvem kaosu so v Avstriji razmere uredili, s pomočjo nemških
zdravnikov so določili smernice za nastanitev ujetnikov in ravnanje z njimi. Za potrebe
nadzora ruskih vojnih ujetnikov je bila celotna Avstro-Ogrska razdeljena na štiri nadzorna
okrožja. Vsako je nadzoroval en generalni inšpektor, ki je neposredno odgovarjal 10. oddelku
vojnega ministrstva. V začetku leta 1915 so po Avstriji uredili vojno-ujetniška taborišča, ki so
sledila sanitarnim in higienskim standardom. Epidemije so v veliki meri zajezili.104

ZBIRNA TABORIŠČA
Z območja bojišč so vojne ujetnike transportirali kar najgloblje v zaledje, daleč od frontnih
črt. Zbirali so jih pri poveljstvu korpusov ter jih od tam odpeljali v zbirna taborišča.105 »Iz
vagonov so nas pognali na kopanje. Treba je priznati Avstrijcem, da so znali izvesti
dezinfekcijo. Vso obilnejšo poraščenost so frizerji odstranili z električnimi aparati. Potem so
nas odpeljali do soda s zelenim milom. »Namilite se od glave do nog, in potem pod vroči
tuš«, je ukazal sanitejec. Nekaj ruskih članov pomožnega medicinskega osebja je v
prisotnosti avstrijskega zdravnika nadziralo umivanje. Razčesavanje je srbelo. Na drugem
koncu kopališča – cepljenje proti tifusu in kozam, čisto perilo, lastna uniforma in v njej – niti
ene uši!«106
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Slika 9: Ruski vojni ujetniki ob zajetju na bojišču in po čiščenju v taborišču. Vir: »Ruski ujetniki po britju«,
Ilustrirani glasnik, 15. 7. 1915, 533

V zbirnih taboriščih so ujetnike popisali in zaslišali, nalezljivo bolne pa so odpeljali v
karantenske postaje. V teh taboriščih se je nahajalo manj ujetnikov, kot je bila njihova
kapaciteta, saj so bila prehodna. Ujetnike so iz njih nadalje dodeljevali armadam oziroma
občinam za pomoč pri delu.107
V širšem zaledju soškega bojišča so bila naslednja taborišča:

-

Grodig pri Salzburgu (kapaciteta:
30.000 mož)

-

Freistadt na Gornjem Avstrijskem
(kapaciteta: 30.000 mož)

-

Marchtrenk pri Linzu (kapaciteta:
28.000 mož)

-

Feldbach na Štajerskem (kapaciteta:
47.000 mož)

Kleinmünchen- Wegscheid pri Linzu
(največje taborišče v Avstriji za
57.000 mož)

-

Sternthal (kapaciteta: 37.000 mož)

Hart pri Amstettnu (kapaciteta:
27.000 mož)

-

Knittelfeld na Štajerskem
(kapaciteta: 22.000 mož)

-

107

Spratzern pri St. Pöltnu (kapaciteta:
50.000 mož)
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RAZDELITEV VOJNIH UJETNIKOV
Prevladuje prepričanje, da so bili ruski vojni ujetniki prisotni predvsem v zaledju soške fronte,
kjer so jih uporabljali izključno za vojaške namene, za gradnjo strateško pomembne
infrastrukture. A to ne drži. Vojne ujetnike je oblast razmeščala po vsem ozemlju današnje
Slovenije.108
Avstro-Ogrska je zaradi vojnih razmer uvedla sistem vojnega gospodarstva. Kot vse države
vpletene v vojno, se je morala soočiti z velikim pomanjkanjem delovne sile, zato se je oblast
odločila, da bo v ta namen uporabila veliko število vojnih ujetnikov in beguncev, saj jih je
vzdrževala na lastne stroške. Predstavniki vlade so februarja 1915 na Dunaju osnovali
obsežen načrt projektov javnih del, pri katerih bi zaposlili vojne ujetnike. Načrt je zajemal
dela v kmetijstvu, rudarstvu, obrti, industriji ter izgradnji strateških prometnih povezav. Vojni
ujetniki so tako postali zelo pomembna pomožna delovna sila za zainteresirane delodajalce lokalne oblasti, zasebne podjetnike, obrtnike, veleposestnike, kmete.109
V grobem lahko vojne ujetnike razdelimo na skupino, ki je bila zaposlena v vojaškem delu in
na skupino, zaposleno v civilni sferi.
Dodeljevanje vojnih ujetnikov za civilna dela
V Občinski upravi, glasilu kmetske županske zveze, so bila v februarju 1917 poleg obsežnih
navodil za ravnanje z vojnimi ujetniki tudi navodila, »na kakšen način in pod katerimi pogoji«
se vojni ujetniki dodelijo. Prošnje za dodelitev vojnih ujetnikov je bilo treba vložiti pri
političnem okrajnem oblastvu (okrajnem glavarstvu), ki jih je posredovalo deželni delavski
izkazovalnici. V prošnji je bilo treba navesti želeno število ujetnikov. Minimalno število
dodeljenih ujetnikov je bilo 10, zato se je svetovalo, da zanje zaprosijo lokalne oblasti, ki jih
potem po potrebi porazdelijo med delodajalce. Prošnji je bilo treba dodati dokazilo, »da ima
prosilec dovolj živil za prehranjevanje vojnih ujetnikov in stražnega osebja, /…/ ter primeren
prostor za stanovanje oziroma prenočevanje«. Dokument je moralo potrditi policijsko
ravnateljstvo.110
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Za splošna kmetijska dela je 10. oddelek vojnega ministrstva določil pogoje, prek katerih so
lahko posamezne občine pridobile vojne ujetnike. Pri zaposlitvi posameznega ujetnika naj bi
občine upoštevale njegovo znanje in na podlagi tega, ujetnika usmerile k določenemu
delodajalcu. Izpolnjevanje pogojev občine in samo delo naj bi nadziralo pristojno vojaško
poveljstvo. Dodeljevanje ujetnikov je potekalo prek pogodb za javna ali zasebna dela. Obe
pogodbi sta vključevali osnovna določila o ravnanju, plačilu, zdravstvenih pregledih,
nastanitvi in prehrani vojnih ujetnikov ter njihovih nadzornikov. Preskrbljeni naj bi bili tako
kot domači delavci. Pogodbo o razpoložljivosti vojnih ujetnikov za poljedelska in javna dela
na območju ptujskega okrožja je z vojaško intendanturo poveljstva v Gradcu junija 1915
sklenila občina Ptuj. Po dogovoru naj bi ptujsko okrožno zastopništvo skupine ujetnikov
poslalo neposredno naprej na občine, od tam pa bi jih razdelili po delovnih mestih. Iz
projektov je razvidno, da so s pomočjo ujetnikov in državnega financiranja želeli izboljšati
predvsem slabo in pomanjkljivo cestno infrastrukturo.111
Pri dodeljevanju ujetnikov so sodelovali tudi nižji državni upravni uradi, ki so morali
presoditi, ali bi bila oddaja vojnega ujetnika konkurenca delovnemu trgu oziroma ali je za
delo razpoložljiva domača delovna sila. Ugotoviti so morali tudi, ali za določen projekt na
primer melioracijo ali rekultivacijo sploh obstaja finančna osnova ali pa bo delo zaradi
stroškov neizvedljivo.112
Avstrijske oblasti so predpise za dodeljevanje vojnih ujetnikov kot delovno pomoč občinam
glede na povpraševanje sproti spreminjale. Prvi vladni predpisi so določili, da je najnižje
možno število ujetnikov 200. Ta kriterij je zelo omejil krog mogočih delodajalcev, predvsem
zasebnikov, ki tako velikega števila oseb niso potrebovali. Junija 1915 so to število zmanjšali
na 30, marca naslednje leto pa na 10 mož. V letu 1917 je bilo minimalno število vojnih
ujetnikov 3. Marca 1916 je bila predpisana tudi kavcija, ki so jo morali naročniki plačati pri
oddaji prošnje za dodelitev ujetnikov. Zasebniki so morali plačati 30 kron na ujetnika, občine
pa 20 kron na ujetnika. Kavcijo so morali plačati tudi ujetniški tabori.113 V primeru kršenja
določil pogodbe ali pobega ujetnika jim je kavcija propadla.114 Kot primer navajam občino
Središče, ki je v letu 1915 naročila in dobila 20 vojnih ujetnikov, večinoma Rusov in
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Poljakov. Država je zanje prispevala 1 krono in 40 vinarjev, kasneje pa samo še 80 vinarjev.
Dnevno plačilo ujetnikov je bilo 30 vinarjev.115
Pomoč vojnim ujetnikom
Eno od pomembnih vprašanj že od začetka vojne je bilo vprašanje pošiljanja pomoči vojnim
ujetnikom. Materialna pomoč iz domovine naj bi se razdelila ujetim vojakom, hkrati pa naj bi
bile delegacijam Rdečega križa dovoljene inšpekcije vojno-ujetniških taborišč. Člani delegacij
so imeli možnost neposredno govoriti z vojnimi ujetniki in jim je bilo dovoljeno razdeljevanje
denarja, obleke in hrane. Edinstvena značilnost vzhodne fronte je bila vključitev sodelavk
Rdečega križa iz domovine v te inšpektorske delegacije (poleg nevtralnih delegatov in
predstavnikov držav, ki so zajele ujetnike). Vse te »sestre usmiljenke« so prihajale iz
aristokratskih krogov in so bile predstavnice nekaterih najpomembnejših družin v vseh treh
imperijih. Odločitev za pošiljanje dam v taborišča je imela korenine v razmišljanju, značilnem
za 19. stoletje. Takrat so se ženske višjih slojev namreč aktivno vključevale v dobrodelne
organizacije. Ob obiskih so pisale dnevnike, v katerih so popisovale razmere v ujetništvu in so
dragocen vir za zgodovinsko preučevanje.116 O razmerah v ruskih vojno-ujetniških taboriščih
v Avstro-Ogrski so poročale predvsem A. V. Romanova, N. G. Jašvil, A. V. Tarasevič in V.
E. Maslenikova. Oficirska in vojaška taborišča ter institucije zadolžene zanje so obiskovale
konec leta 1915 in poleti 1916.117
Tudi haaške konvencije so določale, da so ruski vojni ujetniki formalno lahko imeli stik z
domačimi. Pisma, poštne nakaznice, denarni in poštni paketi ujetnikov ali njihovih svojcev,
naj bi bili celo oproščeni vseh poštnih pristojbin. Brez vseh carin in drugih voznin naj bi bili
tudi darovi in paketi pomoči za ujetnike.118 A v praksi je bilo bistveno drugače. Tudi če so
svojci vojnim ujetnikom poslali denar, jim je taboriščno nadzorno osebje dnevno izplačevalo
le po dve kroni.119
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Slika 10: Dopisnica ruskemu vojnemu ujetniku, ki je bival v taborišču Sternthal pri Ptuju. Vir: Arhiv Parka
vojaške zgodovine Pivka, hrani Radovan Pulko

VOJAŠKI DEL
Vojni se je 24. maja 1915 z vojno napovedjo Avstro-Ogrski na strani antantnih sil priključila
Italija. Monarhija je bila takrat že globoko v vojni in je sodelovala v bojih na dveh frontah. Z
vstopom Italije v vojno se je odprla še tretja, jugozahodna frontna črta, ki je potekala od
prelaza Stelvio prek Dolomitov, Karnijskih in Julijskih Alp do Tržaškega zaliva. AvstroOgrska se je s stare avstro-ogrsko-italijanske meje umaknila na lažje branljive gorske
položaje.120
Na našem ozemlju je fronta z Italijo potekala po črti Rombon-Bovec-Javoršček-Vršič-KrnBatognica-Sleme-Mrzli vrh-Mengore-Kozaršče-reka Soča do Gorice-goriško mostiščeBiljenski griči-zahodni rob Doberdobske planote do morja. Kljub temu da Avstro-Ogrska te
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meje ni imela zavarovane, ji je zaradi italijanske počasnosti uspelo vzpostaviti obrambo na
reki Soči. Tu je zavzela defenzivni položaj in je 29 mesecev odbijala italijanske napade,
organizirane v 11. ofenzivah. 24. oktobra 1917 pa je avstro-ogrska vojska, podrejena novo
sestavljeni nemški 14. armadi pod poveljstvom generala Otta von Belowa, izvedla uspešno
protiofenzivo, ki je Italijane potisnila daleč na zahod, do reke Piave.121
Avstro-Ogrska se je začela na morebiten italijanski napad pripravljati že marca 1915, pred
uradno vojno napovedjo, saj je vedela, da je Italija nezanesljiv zaveznik. Vojaški oddelki so
skupaj z ogromnim številom ruskih vojnih ujetnikov začeli graditi ceste in rezervne obrambne
položaje ob državni meji in globlje v zaledju. Tja naj bi se umaknili avstro-ogrski vojaki, če bi
Italijani prebili frontno črto. Najpomembnejši rezervni obrambni položaj je potekal od Kepe
preko Mojstrane, Mežakle, Pokljuke, Soteske v Bohinju, Jelovice, Selške in Poljanske doline
proti Ljubljani.122 Ocene, koliko ujetnikov je delalo v tem delu današnje Slovenije, so
različne, gibljejo pa se med 10.000 in 12.000.123
Vojni ujetniki so bili po prihodu iz zbirnih taborišč na delovne položaje razvrščeni po
oddelkih glede na njihov namen. V zaledju soške fronte so jih v drugi polovici leta 1915
razvrstili v KGF124 Arbeiterabteilung (delovni oddelek) oziroma KGF Eisenbahn
Arbeiterabteilung (železniški oddelek) ter KGF Lastträgerabteilung (nosaški oddelek).
Oddelki so šteli po 500 vojnih ujetnikov in so bili poslani v pomoč armadi na bojišče. V letu
1916 so število ujetnikov v oddelku zmanjšali za polovico, na 250 oseb. Junija 1917 so
zamenjali oznako Abteilung (oddelek) s Kompagnie (četa). Naziv KGF Bergekompagnien so
nosile enote, ki so po 12. soški bitki po bivšem bojišču zbirale vojni material, ki ga je za seboj
pustila italijanska vojska.125
Vsakemu vojnemu ujetniku so dodelili dve zaporedni številki. Eno so dobili v taborišču,
drugo pa na delovnem gradbišču, kamor so jih poslali. Tako sta na primer ujetnika Filiman
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Kotjaschkin in Andrej Golew imela v Kranjski Gori številko 358 oz. 448, v taborišču
Spratzern pa 16023 oz. 19028.126

Slika 11: Identifikacijska številka ruskih vojnih
ujetnikov. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine
Pivka, hrani Simon Kovačič

Ker je večina gradiva o vojnih ujetnikih, ki jih je uporabljala vojska v Vojnem arhivu, na
Dunaju, je podatkov o njih manj. Gradivo v arhivu je namreč le delno dostopno.127 Predpisi,
ki so zajemali področja vojnih ujetnikov pod vojaškim nadzorom, od dela in ravnanja z njimi
do njihove prehrane in življenja v taboriščih, so v veliki meri neznani.
INFRASTRUKTURA
Na soškem bojišču so bile za prevoz težjega tovora ključnega pomena ceste in železnice, za
premik pehote pa tudi poti, steze in mulatjere. Italijanska stran je imela do svojih položajev
boljše cestne povezave kot avstrijska, tako med obrambnimi črtami kot z zaledjem.128 Dela, ki
so spadala pod utrjevanje obrambne linije soške fronte, so zato zajemala predvsem gradnjo
nove in dopolnitev obstoječe infrastrukture. Ta je bila ključna za preskrbo vojske na
položajih. Za lažjo predstavo sem to temo razdelila na več delov, pri katerih so ruski vojni
ujetniki še posebej omenjeni: gradnja cest in poti, železnic, žičnic in utrjevanje kraških jam.
Zaradi velike vloge, ki jo je imela in jo v nacionalnem spominu ohranja še danes, sem posebej
izpostavila cesto na Vršič.
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Ceste in poti
Ruski vojni ujetniki so poleti 1915 iz Bohinja proti Krnskemu pogorju zgradili več poti,
najpomembnejša je potekala od Savice do bogatinskega sedla in naprej do Peskov.
Zavarovana je bila z lesenimi in žičnimi ograjami. Zahodno od bogatinskega sedla se je od nje
odcepil krak proti Planini Duplje, do koder so zgradili pot iz Lepene.129 Istega leta je bila
zgrajena tudi tovorna pot od Zatolmina do Pologa ter cestna povezava Podbrdo-Petrovo
Brdo.130 V naslednjem letu so začeli z gradnjo ceste od železniške postaje Grahovo prek
Bukovega na Reko, ki pa se je po preboju oktobra 1917 ustavila. Po vojni so jo dokončali
Italijani.131 Spomenik pri Trnovem brdu priča tudi o gradnji cestne povezave ob Trebuščici. V
Tesnem se od glavne odcepi vojaška Ruska cesta, poimenovana po vojnih ujetnikih, ki so jo
zgradili čez preval Drnulk v Trebušo.132
Ruski vojni ujetniki so delali na cesti od Guzelja (Manjka) v Zadlogu, z enim krakom do
Otlice, z drugim pa proti Pancali. Ob njej je potekala tudi poljska železnica za prevoz tovora.
Glede na različne vire naj bi bilo v celotno delo vključenih okrog 20.000 ujetnikov.133 Pri
gradnji in oskrbovanju poti so sodelovali tudi domačini, večinoma ženske.134 Material za
gradnjo so pobirali na okoliških kmetijah.135
Ujetniki so za lažji transport materiala proti fronti razširili cesto iz Batuj v Črniče ter gradili
novo pot iz Batuj na Vogrsko.136 Barake in cesto so leta 1916 delali tudi pri Vojščici.137 Glede
na to, da so ruske ujetnike uporabljali za gradnjo vse infrastrukture namenjene fronti, lahko
sklepamo, da so sodelovali tudi pri izdelavi številnih mulatjer138 v Zgornjem Posočju. Šlo je
namreč za pomembne oskrbovalne poti avstrijskih enot.
Večja skupina ruskih vojnih ujetnikov je delala tudi na območju Notranjske. Okrog 500 jih je
gradilo cesto med Kalcami in Podkrajem.139 Po Rusih, ki so gradili povezavo Logatec-Laze
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naj bi dobil ime tudi Vrh Hrvatov. Ker so namreč govorili drugače, so jim rekli Hrvati.140 Na
območju Trnovskega gozda je imela velik pomen infrastruktura, ki je obsegala vodovod od
Kalc do Hotedršice in cesto v bližini Postojnskih vrat. Na ruske vojne ujetnike, ki so tukaj
izgubili življenje, danes spominjajo leseno znamenje, kapelica in spominska piramida na
Predmeji nad Vipavo ter ostanki barak taborišča v gozdu pri Predmeji.141
Cest pa ruski vojni ujetniki niso gradili le v zaledju soške fronte, ampak tudi drugod na
ozemlju današnje Slovenije. Vključeni naj bi bili v izgradnjo vojaške ceste skozi Golce »od
zahoda proti vzhodu in jih je pretrgala od Malih Lazen mimo Smrekove drage, čez Škrbino in
Poslušanje do Kovka in Male gore. Gradili so jo vojni ujetniki, Rusi. Ljudje so takrat gledali
dim in poslušali treskanje min, ki so trgale pobočja in skalnate zapreke. Nismo pa mogli videti
in čutiti velikega trpljenja in bede ruskih ljudi, ki so se daleč od domovine borili z naravo,
lakoto ter boleznimi za biti ali ne biti. Pri težkem delu so padali in odstopali prostor drugim.
Globoki skalnati prepadi nad koncem doline Selce, ki so bili mnogim zadnje bivališče, so
kasneje dobili ime Ruske struge.«.142
Prav tako so gradili cestno povezavo Vrata-Griva-Lokovec-Kal-Lom, ki jo je odprl Svetozar
Borojevič in ji še danes pravijo Borojevičeva cesta. Sodelovali so tudi pri gradnji ceste nad
predorom Klavže, med Občino in Lokovcem143 ter delitvi hribovske ceste Hlaponci-Polenšak,
na ormoškem območju, na kateri naj bi bilo zaposlenih 100 ujetnikov.144 V Ribnici na Pohorju
so Rusi delali celo zasebno cesto, katere gradnjo je naročil takratni tamkajšnji župan.145 Do
danes se je ohranila 1216 metrov dolga sprehajalna pot pod Sofijinim dvorcem v Rimskih
toplicah. Ime, Ruska steza, je dobila po ruskih ujetnikih, ki so jo začeli graditi leta 1917.146
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Slika 10: Gradnja ceste v zaledju soške fronte. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, hrani Igor Dolenc

Cesta na Vršič
Z odprtjem soške fronte sta postali Kranjska in Goriška del ožjega bojnega območja. V
Kranjsko Goro so začeli transportirati vojaško opremo, orožje in živila.147 Ugotovili so, da
obstoječi preskrbovalni poti148 ne zadostujeta za oskrbo enot v Krnskem in Kaninskem
pogorju ter v Bovški kotlini. Avstrijsko vojaško poveljstvo se je zato odločilo za izgradnjo
gorske ceste od Kranjske Gore do doline Soče čez prelaz Vršič.149 Skupaj z vojaštvom so zato
v Kranjsko Goro prepeljali vojne ujetnike, prve, iz Sibirije, že septembra 1914.150 Za gradnjo
ceste je sem prišlo med 10.000 in 12.000 večinoma ruskih vojnih ujetnikov. Zaposlili so jih
pri različnih gradbenih delih. Širili so pot skozi dolino Pišnice in železniški kolodvor v
Kranjski Gori, opravljali zemeljska cestna dela, gradili viadukte in mostove.151
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Cesto na Vršič so začeli graditi poleti leta 1915. Delo je vodil štab avstrijskih pionirskih enot,
med katerimi so bili tudi civilisti. Traso ceste so razdelili na 12 ali 13 odsekov, vsakega od
njih je prevzel en gradbeni inženir. Ti so bili večinoma češki Nemci ali Madžari. Gradbena
dela je nadzoroval inženir Köhler, celotno vodstvo pa Karl Riml. Cestno povezavo so gradili
izključno ruski vojni ujetniki, »razdeljeni v oddelke po 25 mož, ki jih je stražil en avstrijski
vojak in en Rus – tolmač, navadno Jud, ki pa ni nič delal.«152

Slika 12: Lidar posnetek vršiške ceste. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka.

Gradnja ceste, ki so jo po nadvojvodi Evgenu poimenovali »Erzherzog Eugen Strasse«, je
potekala izjemno hitro.153 Že 1. oktobra 1915 jo je prevozil prestolonaslednik Karel,154 promet
pa je stekel naslednji mesec, novembra. Kranjskogorsko bazo sta takrat obiskala tudi
nadvojvoda Friderik in Evgen.155 Slednjemu so na Vršiču postavili velik spomenik, pri
izgradnji katerega je bilo zaposlenih okrog 200 ujetnikov. Podrl ga je usodni plaz leta 1915.156
Kljub uničujočim plazovom, predvsem marca 1916, so morali ruski ujetniki nadaljevati z
različnimi, predvsem vzdrževalnimi deli na cesti. Po plazu so jo prestavili bližje k Prisojniku,
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na južni strani ceste pa so v zaščito pred plazovi zgradili predor. V jeseni 1917 je bila vršiška
cesta glavna preskrbovalna linija 1. korpusa 14. nemške armade, ki je prebila fronto.157
Železnice
Med prvo svetovno vojno so bile za oskrbo bojišč odločilnega pomena železnice, ker je bil
cestni promet zaradi pomanjkanja konj in avtomobilov okrnjen. Posebej pomembne so bile
železnice za Avstro-Ogrsko, saj se je bojevala na treh frontah. Prvi vojaški transport so na
mejo z Italijo pripeljali dan po italijanski vojni napovedi. V 23 dneh so nato z vseh bojišč
pripeljali 868 vlakov vojske. Ob progah so gradili barake, tire in rampe za razkladanje
vojaških transportov in nalaganje ranjencev.158
Avstro-Ogrska vojska je za preskrbo vojakov in fronte potrebovala ogromne količine hrane,
orožja, streliva, gradbenega in drugega materiala. Dovažali so ga večinoma po železnici. Po
normah med vojno je bilo dnevno samo za hrano ene divizije (17.000 vojakov in 8.000 konj)
treba prepeljati 120 ton tovora. Če se temu doda še 250 ton streliva, tehničnih in drugih
vojaških potrebščin, je bilo treba dnevno prepeljati 350 ton materiala. Zaradi manjše
nosilnosti takratnih vlakov je to pomenilo 40 vagonov samo za oskrbo ene divizije!159
Na avstro-ogrski strani je bila najpomembnejša oskrbovalna proga Jesenice–Nova Gorica, ki
je zaradi bližine fronte oktobra 1917 delovala do Grahovega v Baški grapi. Druga je bila
ozkotirna železnica med Logatcem in Idrijo, tretja pa ozkotirna železnica z majhno kapaciteto
skozi predor iz Rablja v Log pod Mangartom.160
Gradnjo železniških prog so vodili cesarsko kraljevi železniški oddelki, kompanije in je
potekala zelo hitro. Ob dobrih pogojih so lahko zgradili več kot kilometer proge na dan. Na
zahtevnejših progah je bil normativ izgradnje 1 meter na osebo na dan. Za izpolnjeno dnevno
kvoto so bili ujetniki nagrajeni z dodatnim obrokom hrane. Najprej so gradili konjske
železnice, namenjene vleki s konji, a so uporabljali tudi vole in celo pse.161 Kasneje pa so
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zaradi pomanjkanja krme, povečane količine tovora in problemov s preskrbo vlečne živine
vleko zamenjali z motornimi vozovi na bencin.162
Vozni park je bil zato raznolik – vlaki so imeli pogon na elektriko, na bencin ali pa na
akumulatorje. Akumulatorske lokomotive so običajno uporabljali za prevoz hrane; gradbeni
vlak (Bauzug) je bil namenjen za prevoz železniških tirov, traverz in drugega gradbenega
materiala; odprti vlak (Eroffunungszug) so uporabljali za prevoz vojakov in intendantske
opreme; kombinirani elektro-bencinski vlak (Benzin-Elektrozug) pa je bil namenjen različnim
prevozom. Svojevrstna zanimivost so bili vlaki »B Zug«, ki so vozili na območju
Komenskega Krasa. Skonstruiral jih je slavni Ferdinand Porsche, njihova posebnost pa je bila
nezmožnost vzvratne vožnje. Lokomotive so lahko vagone vlekle samo naprej, vzvratno pa
ne. Na železniških progah zahodno od Komna, od Škrbine in Kostanjevice so zato zgradili
zanke, po katerih je vlak lahko zapeljal nazaj proti Dutovljam.163

Slika 13: Motorna vleka na progi Dutovlje–Kostanjevica. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Najbolj krvavi boji so na soški fronti potekali na južnem delu bojišča, na Krasu. Tu je bila
glavna smer italijanskega napada, saj so se na tem območju, ki je bilo najlažje prehodno,
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želeli prebiti v notranjost monarhije.164 Velika skupina vojnih ujetnikov carske Rusije je bila
prisotna prav na območju Komenskega Krasa. Vključeni so bili v gradnjo železnice Sežana–
Repentabor,165 ohranjeni viri pa ruske vojne ujetnike umeščajo tudi na kraški rob vse do Trsta,
udeleženi naj bi bili tudi pri gradnji letališke infrastrukture.166
Jeseni 1915 je bila zgrajena normalnotirna železniška proga med Dutovljami in Kostanjevico,
za vlak na elektro-bencinski motor, z dolžino 21,88 kilometrov. Gradila jo je 35. EisbKP167 s
pomočjo KgfEAA.168 Ujetniki so prihajali iz 43., 44., 45., 46. in 35. KgfEAA enot. Celotno
progo (Dutovlje/Skopo–Komen in Komen–Kostanjevica) so zgradili med avgustom in
oktobrom 1915. Med novembrom 1916 in avgustom 1917 je bila zgrajena še proga Kreplje–
Britof. Gradil jo je 7. delovni oddelek vojnih ujetnikov. Te enote, za razliko od vojno
ujetniških enot, ki so delale na progi do Kostanjevice, niso imele specializacije za izgradnjo
proge, ampak so predstavljale navadne delovne oddelke.169
Takoj po začetku vojne je bilo treba razširiti postajo Batuje, zato so tja v novembru 1915
prišli ruski vojni ujetniki in najprej razširili dovozno cesto na železniško postajo, nato pa
zgradili še nov razkladalni tir. 33a in 132b delovna oddelka vojnih ujetnikov pa sta jeseni
1916 gradila še odstavne tire v Batujah. Zaradi italijanskega obstreljevanja železniške proge
med Dornberkom in Batujami so Avstrijci, da bi ohranili pomembno povezavo Ajdovščine z
južno železnico pri Seni, ob Vipavi med Batujami in Saksidom zgradili obvozno progo.
Skupno je na progi delalo okoli 2000 ruskih vojnih ujetnikov, iz 3., 5., 7. ter 68. delovnega
oddelka. Gradnja je potekala med avgustom in novembrom 1916, po prebitju fronte pa je
postala neuporabna. Leta 1920 so jo Italijani razstavili.170
Eden najzahtevnejših in izjemnih gradbenih podvigov med vojno je bila izgradnja ozkotirne
železnice med Dolenjim Logatcem in Poncalo. 53 kilometrov dolgo progo, imenovano
Feldban, je gradilo okrog 20.000 ujetnikov različnih narodnosti – Rusov, Italijanov, Bosancev
in drugih. Z gradnjo so začeli avgusta 1916, po 6. italijanski ofenzivi, da so lahko
preskrbovali vojake na Banjšicah in v Trnovskem gozdu ter med Mostom na Soči in Gorico.
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Vojni ujetniki so bili razmeščeni po taboriščih blizu trase – v Dolenjem Logatcu, Kalcah,
Hotedršici, v gradu Gorenji Logatec, Godoviču, Črnem Vrhu in Zadlogu. Prihajali so iz
delavskih oddelkov številka 524, 123b in 1147. Na gradbišču so bili opremljeni z
najosnovnejšim orodjem, miniranje pa so izvajale osebe, običajno nemški strokovnjaki, ki so
jim zaupali.171
Vlečne kompozicije so bile sestavljene iz desetih vagončkov, ki so jih vlekli štirje konji. V
celoti je bilo na progi nad 5000 konj. Trasa je bila večinoma speljana po obstoječi cesti. Do
končne postaje na Mali Lazni so tovorili tudi z žičnicami iz Ajdovščine in Dolenje Trebuše.
Slednja je bila z žičnico povezana še z Grahovim v Baški grapi, od koder je vozil vlak.
Priključki na žičnice so bili tudi na vmesnih postajah Črni Vrh (žičnica Črni Vrh-Col) in
Zadlog (žičnica Zadlog-Predmeja).172
Iste enote, ki so zgradile ozkotirnico Logatec-Godovič-Mala Lazna, so bile vključene tudi v
gradnjo 12 kilometrov dolgega odcepa iz Godoviča v Idrijo. To je bila edina ozkotirna proga,
pri kateri se niso mogli izogniti gradnji predora. Ta poteka nad Vojkovo ploščo v Strugu in je
dolg približno 25 metrov. Gradnja proge je izredni gradbeni dosežek, saj so odcep kljub
težkemu terenu zgradili v rekordnem času od 1. do 20. septembra 1916.173
V začetku leta 1916 so vojni ujetniki, večinoma ruske narodnosti, v Dravljah zgradili 1127
metrov dolg »Predkolodvor« s tridesetimi tiri. Na njem so sestavljali vlake za bojišče. Poleg
tega so med »Predkolodvorom« in Vodmatom zgradili obvozno progo, ki je začela obratovati
maja 1916. Po trasi te proge danes potekata Savska cesta in Dimičeva ulica. V istem času so
zgradili dva kilometra dolg ranžirni kolodvor v Zalogu, poleg njega pa tudi pralnico in
razkuževalnico vagonov. V letu 1917 so dodali še barake, skladišča za municijo ter
nakladalno rampo.174 Poskrbljeno je bilo tudi za deponijo odsluženih lokomotiv in vagonov –
na ljubljanski postaji so povečali tirno omrežje za odstavljane vlakov, ki so bili lahko dolgi
tudi 100 metrov. Nadalje je bil okoli Ljubljane sklenjen železniški obroč, ki je južno železnico
povezal z dolenjsko progo.175
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Med železniške proge, ki so jih gradili ruski vojni ujetniki spadajo še železnica na konjsko
vleko od Bohinjske Bistrice do Zlatoroga,176 poljska železnica med Svetim Petrom (danes
Pivka) in Javornikom177 ter rudniška železnica od Zabukovice do Žalca.178

Slika 14: Postaja vojaške železnice Bohinjska Bistrica-Ukanc. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Pomen železnice se je še posebej izkazal tik pred 12. soško ofenzivo, oktobra 1917, saj so
takrat začeli z masovnimi transporti. Skozi ljubljansko železniško postajo je takrat dnevno
prehajalo 120 vojaških transportov, skupno so v nekaj tednih na fronto pripeljali 100.000
vagonov. Za prevoz na soško fronto so potrebovali 60–70 % vseh vagonov v monarhiji. Po
preboju in premiku frontne črte na Piavo je avstrijska vojska začela s popravilom
poškodovanih prog. Tudi to delo so večinoma opravljali vojni ujetniki.179
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Žičnice
Takoj po odprtju soške fronte so na italijanski in avstrijski strani začeli graditi tovorne
žičnice. Potrebovali so jih za oskrbo težje dostopnih, goratih položajev, posebej v zimskih
razmerah. Avstro-Ogrska je na tem območju postavila kar 245,7 kilometrov žičniških tras.
Gradili so eno- ali večtirne žičnice, vozičke, jeklenice in kljuke zanje pa so delali tudi na
Jesenicah. Večje žičnice so poganjali bencinski in električni motorji, manjše pa so premikali
ročno.180

Slika 15: Fotografija žičniške kljuke, s kakršnimi so prevažali tovor prek žičnic, na razstavi »Življenje za
c(es)arja«. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka

Največja sistema žičnic sta bila sistem Zlatorog–Komna–Peski z odcepom v dolino reke
Tolminke in sistem Kranjska Gora–Vršič–Trenta. Po trasi slednjega je danes čez Vršič speljan
električni daljnovod, še vedno pa so vidne tudi ruševine žičniških postaj.181 Prek obeh
sistemov so lahko prepeljali po nekaj sto ton tovora dnevno, na manjših žičnicah pa okoli štiri
tone tovora na dan. Vipavsko dolino so povezali z žičnico napeljano čez Trnovski gozd.
180
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Ajdovščino je bila z vmesnimi postajami na Predmeji, Lokvah in v Čepovanu povezana z
ozkotirnico Trebuša-Grahovo.182

Slika 15: Tovorna žičnica v Ajdovščini. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Pri gradnji, vzdrževanju in delu na žičnicah so bili zaposleni ruski vojni ujetniki. Ti naj bi
ponekod zaradi lakote, na mestih, kjer so se žičnice približale tlom, iz njih kradli tovor.183 A
niso bili edini – tudi domačini naj bi s kavlji na palicah kradli tovor z žičnic, predvsem
hrano.184 Z žičnice na Vršiču so kradli vreče hrane vsi – Rusi, avstrijski vojaki in stražarji ali
pa so bili s tatovi dogovorjeni.185
Jame
Eden od razlogov za ogromno število žrtev na Soški fronti, na kraškem bojišču, je bilo
pomanjkanje učinkovitega zaklonišča. Kamnit kraški teren namreč ni bil primeren za kopanje
klasičnih jarkov, zato so si vojaki bivališča uredili tudi v vrtačah, kaverne in jarke pa so bili

182

Kos, »Vojaške tovorne žičnice«, 16–17
Zupanič Slavec, »Vršiška cesta«, 87
184
Colja, »Vojaške železnice v naših krajih«, 161
185
Uran, »Kako se je delala cesta na Vršič«, 158
183

50

primorani klesati v živo skalo. Za to so potrebovali inženirske ekipe in ogromno razstreliva,
preprostejši način za zaklon pa so bile kraške jame.186
Jame je tako Avstro-Ogrska vojska uporabljala za potrebe skladiščenja, nastanitve in
obrambe. Za njihovo utrjevanje so bili zadolženi ruski vojni ujetniki. Med večje kraške jame,
preurejene za vojaške potrebe spadajo Municijska jama (Munitionshöhle), Klobasja jama
(Wursthöhle), Lojzova jama (Loislehöhle), Krompirjeva jama (Kartoffelhöhle), Ruska jama
(Russenhöhle),187 Pečinka188 in Valska jama ali Jerihovca.189 Na italijanski strani, v Opčinah,
pa se omenja tudi jama Klementina, ki je služila kot skladišče za strelivo, kasneje pa kot
zatočišče za ruske vojne ujetnike in tudi avstrijske dezerterje.190
Gradbena in utrjevalna dela na Komenskem krasu je vodil general Kuchinka, ki je nadzoroval
kar 18.500 ljudi, večinoma ruskih vojnih ujetnikov. Za kar najkvalitetnejšo izrabo kraških jam
in brezen so ustanovili jamski gradbeni oddelek 7. Korpusa (Höhlenbaudetachement d.K.u.K.
Korps), v katerega je bilo vključenih 500 ljudi.
Oddelek je vodil speleolog inženir nadporočnik Alois Peter Bock, v njem pa je deloval tudi
njegov brat, speleolog dipl. inž. nadporočnik Hermann Bock. Poleg njiju je v skupini
sodeloval tudi slovenski naravoslovec in pedagog ter častni član Društva za raziskovanje jam
Ljubljana, Pavel Kunaver. V oddelku je bil, dokler ga niso premestili v skupino pod vodstvom
poročnika Ivana Michlera, ki je raziskovala jame v Trnovskem gozdu, Lokavcu in na
Banjščicah. Tam so do preboja raziskali 106 jam.191
Spomladi 1917 je bilo v jamah, ki jih je vodil Bockov oddelek 2.059 ležišč, dodatno pa se je v
njih lahko namestilo še 1.156 vojakov. Skupaj je bilo na Krasu v kavernah in jamah na
razpolago 17.300 m² pokrite površine.192
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V nadaljevanju na kratko predstavljam Krompirjevo in Rusko jamo, saj sta skupaj z ostalimi
spomeniki prve svetovne vojne del Poti miru od Alp do Jadrana.193 Rusko jamo pa so nedavno
tudi obnovili in se poklonili spominu na vojne ujetnike carske Rusije pri nas.194
Krompirjeva jama (Kartoffelhöhle)
Krompirjeva jama se nahaja približno 200 m zahodno od Municijske. Do nje je urejena
kolovozna pot. Jama je visoka čez 7 metrov in je zelo trdna. Najprej so jo uporabljali za
skladiščenje živeža, predvsem krompirja, ki se je v njej zelo dobro ohranil.195 Pozimi
1916/1917 pa so jo priredili za namestitev okrog 500 vojakov.196
V jami so imeli periskop, vodni zbiralnik, kuhinjo, telefonsko centralo, skladišče streliva,
poveljniško sobo in sanitarije.197 Na vrhu naravne odprtine za prezračevanje je bilo narejeno
obzidje iz trdega betona z odprtinami, skozi katere so streljali mitraljezi, služile pa so tudi za
postavitev teleskopa. Ker je bilo dno jame že zravnano, je bila priprava za namestitev
pogradov in kabin precej enostavna. Okolico jame so še nadalje uporabljali za skladišče
krompirja in streliva.198
Ruska jama (Russenhöhle)
Ruska jama se nahaja pri Kostanjevici na Krasu. Njen vhod je v bližini križišča vojaških poti,
ki vodijo na Fajti hrib in v smeri Pečinke-Lokvica. Na začetku je avstro-ogrska vojska jamo
uporabljala za skladiščenje streliva, kasneje, ko so Italijani močno obstreljevali okolico, pa so
bili v njej ruski vojni ujetniki. Njihova naloga je bila vzdrževanje oziroma sprotno
popravljanje poškodb, ki so jih povzročili izstrelki. Na glavnem vhodu pred jamo je bila
baraka za nastanitev avstro-ogrskih častnikov, na stropu jame pa je odprtina za
prezračevanje.199
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Z Rusko jamo in vojnimi ujetniki je povezan žalosten dogodek, ki ga je popisal Bogdan
Novak. O podobnem (verjetno istem) dogodku pa je pisal tudi Albin Prepeluh.200 V Ruski
jami je bilo med ujetniki veliko pomanjkanje in večino časa so bili lačni. Težke razmere je
slabšal tudi neusmiljen odnos stražarjev do ujetnikov. Tako je med enim od pregledov Ruske
jame pred štiri oficirje prišel izstradan ujetniki in jih prosil kruha. »»Essen! Hleb!« je
moledoval Rus. »Hleb!« Še preden so se dobro zavedali, je od nekod planil bikast narednik in
začel z leseno palico tolči Rusa po roki. Rus je javsknil, narednik pa ga je zdaj udaril po glavi.
Ujetnika je vrglo vznak in naslednji udarec s palico je zadel moža po desnem očesu.«.
Stražarjevo izživljanje so ogorčeni oficirji takoj prekinili. »Rus se je počasi kobacal na noge.
Iz desnega očesa sta mu tekli sokrvica in kri. Z umazanim rokavom si je obrisal obraz. Doktor
Zlamal ga je zgrabil za roko in mu odkimal. /…/ Doktor je Rusu za silo očistil oko in mu
namazal rano z jodovo tinkturo, ga prekril z gazo in ga obvezal. »Na eno oko boš zdaj slep,
prijatelj,« mu je govoril zdravnik, ki ga je obvezoval. »Eh, bolje jo je skupiti na fronti, kot pa
biti v ujetništvu.« Ujetnikove žepe so natlačili s cigaretami. Otožno jih je gledal z zdravim
očesom in se ni zahvalil. Ničesar več ni rekel in kakor hitro so ga pustili, je kot ranjena žival
stekel v jamo, od koder se je slišalo pritajeno govorjenje.«201
Ostala dela
Pod dela v neposrednem zaledju soške fronte je spadalo tudi utrjevanje in kopanje jarkov.
20.000 ruskih vojnih ujetnikov je delalo, kopalo strelske jarke druge črte, ki je potekala od
Škabrijela prek Sv. Katarine in nato vzhodno od Gorice, prek Sv. Marka, po vzhodnem bregu
Vrtojbice do Mirenskega gradu in od tam na severni del Doberdobske planote.202 Tudi na
območju Kobdilja in Štanjela so večino gradbenih del opravili ruski ujetniki.203 Poleg tega so
pomagali graditi tudi utrdbe tretje obrambne linije, ki je tekla od Cola po robu Nanosa do
Razdrtega.204
Niso pa gradili le jarkov, ampak tudi barake in taborišča, v katerih so bili nastanjeni ter
vojaške bolnišnice. Tako je 600 Rusov in Čehov zgradilo ujetniško taborišče blizu Črnomlja,
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na Poljanah pri Oseku pa so bili vključeni v gradnjo vojaške bolnišnice.205 Med drugim so na
Vojskem poskrbeli celo za demontažo visokonapetostnega električnega voda.206
Na kraškem območju je bila preskrba z vodo eden resnejših problemov. Avstro-Ogrska je
zato tam zgradila več zbiralnikov za vodo, vodnjakov in vodovodov.207 Ruski vojni ujetniki so
bili vključeni v gradnjo vodovoda za oskrbo Doberdobskega Krasa ter vodovodnega omrežja
in črpališč za Komenski Kras. Pri tem gre posebej omeniti projekt gradnje vodovodnega
sistema z zajetjem v Vipavski dolini, ki so ga nato speljali do Krasa. Pri njem naj bi
sodelovalo 2000 ruskih vojnih ujetnikov.208

NESREČE PRI DELU
V virih je v povezavi z ruskimi vojnimi ujetniki zabeleženih kar nekaj nesreč, večinoma
povezanih z razstreljevanjem in drugimi težkimi gradbenimi deli. V goratih predelih soške
fronte so ujetniki umirali predvsem zaradi snežnih plazov in mraza, vsakdanji vzroki smrti pa
so bile tudi različne bolezni, izčrpanost, lakota in žeja.
Z dne 1. oktobra 1917 je ohranjen zapis o eksploziji v vojaškem skladišču municije v
Dolenjem Logatcu. Vzrok nesreče ni znan, je pa terjala veliko žrtev, med njimi ruskih vojnih
ujetnikov.209 Do nesreče v skladiščih streliva je prišlo tudi 24. maja 1918. Med žrtvami so bili
predvsem ruski vojni ujetniki, ker so bivali v barakah v bližini skladišč. Pokopani so na
pokopališču v Ajdovščini.210 V virih naletimo tudi na zapis o nesreči v Trnovskem gozdu.
Med kopanjem vodovoda je kar 50 ruskih ujetnikov padlo v kraško jamo, ker so pri kopanju
prebili jamski strop. Kraj pri Cingalci (kraj nesreče) se še danes imenuje Pri ruskih barakah.211
Ujetniki – delavci so se večkrat poškodovali tudi na delu v civilni sferi. O nesreči s smrtnim
izidom so poročali iz rudnika v Trbovljah, kjer se je ponesrečil ruski ujetnik Ivan Ivanov.212
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V zimskem času je zaradi hribovskih razmer tik ob bojišču soške fronte precej ujetnikov
zmrznilo ali pa dobilo hude ozebline. Nastanjeni so bili v neogrevanih barakah, v velikem
pomanjkanju hrane in primerne obleke. Posebej nevarni so bili snežni plazovi, ki so jim rekli
Bela smrt. Pozimi 1915–1916 naj bi bilo tako na obeh vojskujočih se straneh več žrtev zaradi
plazov kot zaradi orožja.213 Po drugi strani so poleti na območju Komenskega Krasa ujetniki
umirali zaradi izmučenosti in dehidracije.214 Nesreče med vojaki in ujetniki pa so bile včasih
le posledice naravnih pojavov.215
Plaz na Vršiču
»Dne 8. marca 1916 po kosilu sem bil namenjen na vrh, da si ogledam delo. Šel sem od naše
koče proti vrhu ob enih. Bil je pravi metež. Ko pridem do Hude Ravne, zaslišim en sam
strašanski krik iz nešteto grl, ki pa je takoj utihnil. Grem počasi naprej, pa mi kmalu pridrve
naproti ruski ujetniki s prestrašenimi obrazi: »lavina, lavina!« Pribežalo je tudi nekaj
avstrijskih stražnikov. Vsi, kar jih je pribežalo z vrha, so bili tako prestrašeni, da nismo iz njih
mogli spraviti ničesar jasnega. Tudi nazaj nismo mogli pripraviti nikogar. Vsi so izjavili, da se
raje dado pobiti, kot pa da bi šli nazaj. Tudi oficirji in inženirji so izgubili glavo in niso vedeli
kaj početi.«216
Ena največjih tragedij, povezana s prvo svetovno vojno pri nas, je bil plaz, ki je v marcu 1916
pokopal veliko število predvsem ruskih vojnih ujetnikov. Cesto na Vršič so morali namreč
neprestano vzdrževati, da bi oskrba fronte potekala karseda nemoteno. Vzdrževanje je
vključevalo tudi nenehno kidanje zasneženega cestišča pozimi 1916. leta. Predvsem domačini
so vodstvo ves čas opozarjali na nevarnost snežnih plazov, a se to na opozorila ni oziralo.
Edina zaščita, za katero so se odločili, so bile lesene protilavinske zaščite s strehami nad
cesto. Pred plazovi je bil v nevarnosti predvsem del vršiške ceste pod samim prelazom, zato
so jo zaščitili od Močila, čez vrh prevala do Tičarjeve koče.
Zaradi obilnih padavin se je 8. marca 1916 sprožil silovit plaz z južnega pobočja Mojstrovke,
ki je polomil protilavinske zaščite ter zasul vso naselbino severnega taborišča. Med žrtvami so
bili ujetniki, njihovi stražarji in drugi. Plaz je uničil tudi konstrukcijo Evgenovega spomenika.
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Segal je od Tičarjevega doma na trentarski strani do Erjavčeve koče na kranjskogorski strani,
kjer je bila njegova glavnina. Med kočama je sto metrov višinske razlike in približno 1000
metrov oddaljenosti. V taki dolžini je plaz zasul vse, kar se je znašlo pod njim. Zatem se je
12. marca sprožil še en plaz, ki je ponovno terjal krvavi davek.217
Vso škodo, ki jo je povzročil plaz so lahko ocenili šele, ko se je sneg stalil. Žrtve pod snegom
so bile popolnoma zmaličene. Pokopali so jih v Kranjski Gori, na grobišču pri Ruski kapelici,
na vojaškem pokopališču v Trenti ter v posamezne grobove.218 Podatki o številu žrtev zelo
nihajo, saj temeljijo na govoricah in ugibanjih.219 Najzanesljivejši podatek je verjetno iz
lokalne župnijske kronike, ki govori o 272 žrtvah. Izhaja namreč od takratnega župnika
Andreja Kranjca, ki je žrtve tudi pokopaval.220

Slika 16: Ostanki protilavinske zaščite, ki naj bi zaščitila vršiško cesto pred morebitnim plazom, a silovitega
udara ni prenesla. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka
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Plazova sta bila ena od mnogih. Ruske vojne ujetnike je plaz zasul tudi marca 1916 v Trenti
pri Bovcu;221 maja 1917 naj bi plaz, ki je terjal življenja 30 vojnih ujetnikov na Vršiču zasul
južno taborišče. Strokovnjaki ocenjujejo, da je skupno število žrtev na vršiški cesti nekaj sto
ljudi.222
Bolezni
Bolezni so se tako med vojaki kot ujetniki razširile zaradi vsesplošnega pomanjkanja, zelo
slabih higienskih razmer in nemilih naravnih razmer na fronti. Pogoste so bile predvsem
vročinske in črevesne bolezni, ki so se zaradi slabe oskrbe velikokrat tragično končale.
V virih je zabeleženo, da so bili prenašalci nalezljivih bolezni na soški fronti avstrijski vojaki.
Zdravstvene razmere italijanske vojske naj bi bile namreč ob vstopu v vojno odlične, medtem
ko so bile na avstrijski strani razširjene kolera, griža, pegasti tifus in koze. Na Krasu in v
spodnji Vipavski dolini je razsajala kolera, ki so jo vojaki verjetno zanesli z ruskega
bojišča.223 Nasploh so bila obolenja z azijsko kolero pogostejši vzrok smrti kot strelne rane.224
Problem epidemij je bilo njihovo širjenje na civilno prebivalstvo. Pegasti tifus ni predstavljal
grožnje le vojakom na kraškem bojišču, ampak je terjal žrtve tudi med civilisti.225
Izvor bolezni je bil različen. Pojav amebne griže na soškem bojišču so si razlagali s prihodom
vojakov iz Makedonije in severnoafriških kolonij. Vzrok bolezni v zgornjem Posočju je bila
tudi izpostavljenost vode onesnaževanju zaradi kraških pojavov, saj je zaradi vojne na ta prej
neposeljena območja prišlo veliko število ljudi in živali, ki so za seboj puščali ogromno
odpadkov.226 Problem oskrbe z vodo je bil posebej hud na Krasu. Ljudje so zato, kljub
prepovedim, pili onesnaženo vodo, v kateri so pogosto plavala trupla živali in vojakov.227 A
so bile bolezni na avstrijski strani pogostejše zaradi pomanjkljive avstrijske zakonodaje glede
zdravstvenega nadzora. Pravila so bila nezadostna, zdravstveni nadzor pa neučinkovit.228
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POBEGI
Pobegi ruskih vojnih ujetnikov so bili vsakdanji pojav. To dokazuje veliko število virov in
poročil iz Kranjske, Primorske in Hrvaške ter okolice Knina. S Koroške so bežali predvsem iz
nemškega dela, kar priča o neprijaznosti tamkajšnjega okolja za ujetnike. Ruski vojni ujetniki
so praviloma bežali v parih in skupinah, redko kot posamezniki. Skupine so bile velike od 3
pa vse do 16 ujetnikov.229

Slika 16: Dokument o prijetju
ruskega vojnega ujetnika. Vir:
Pokrajinski arhiv Koper
Dokument Policijske direkcije v
Trstu poslan okrajnemu
glavarstvu v Sežani o prijetju
domnevnega ruskega vojnega
ujetnika z imenom Filip Jelevcor
na železniški postaji Križevci.
Delal naj bi v kraju Komin230 v
Istri, pripadal pa naj bi taborišču
za vojne ujetnike Tilbach.231
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Oblast je pred pobegi ujetnikov svarila domače prebivalstvo in je pozivala, da se najbližji
orožniški postaji prijavi vsako sumljivo osebo. Civilnemu prebivalstvu je oblast dovolila, da
»prime osebe o katerih sumi, da so pobegli vojni vjetniki«. Kakršnakoli pomoč pobeglim je
bila strogo kaznovana.232 Kljub strogim prepovedim pa so domačini ujetnikom večkrat
pomagali, predvsem s hrano.233
Razlogi za pobege so bili največkrat veliko pomanjkanje in kruto ravnanje z ujetniki,
predvsem na vojaškem delu. Vsako nepokorščino ujetnikov pri delu se je moralo strogo
kaznovati.234 Stroga kazen pa je čakala tudi ujetnike, ki so jih pri begu ujeli. »Uboge ruske
ujetnike so, kakor se vidi streljali kot zajce. Obstajala je namreč naredba, da se sme vsakega
Rusa, ako se ga najde zapadno od črte Planina pri Blatnem jezeru, Črno jezero, lovska koča
pri Planinin na Kraju do Škrbin ustreliti brez vseh ceremonij. To sistematično streljanje Rusov
je bilo prepovedano šele dne 18. avgusta 1916.«235 Kruto ravnanje z ujetniki se kaže tudi v
tem, da so si morali ujetniki, ki so bili zasačeni pri pobegu, običajno sami izkopati grob,
preden so jih ustrelili. »Ko sta bila odvedena na samoten kraj ob jezeru sta milo prosila
usmiljenja; eden je bil baje družinski oče in je posebno milo prosil med tem, ko sta si morala
sama grebsti jamo. Brez usmiljenja sta bila ustreljena; eden je bil takoj mrtev, drugi pa je po
prvih strelih še enkrat dvignil roki. Šele drugi strel mu je vzel življenje.«236
Bežali so tudi zaradi lakote. »Splošno znano je bilo, da so ruski vojni ujetniki, ki so jih
Avstrijci proti mednarodnemu pravu silili k delu, na fronti, gladovali. Zato so bili pobegi na
dnevnem redu.«237 Pobegi so se velikokrat tragično končali, še preden so jih ujetnike prijeli.
Pri gradnji ceste na Bogatin jih je veliko ob gosti megli zablodilo in zmrznilo ali pa so pomrli
od lakote.238
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Slika 17: Poizvedba za
ruskim vojnim ujetnikom z
imenom Čankin Ivan,
pobeglim ponoči 15. julija
1917 iz kraja Malentšica
(Malni) pri Planini
(politični okraj Logatec).
Vir: Pokrajinski arhiv
Koper

Taborišče, iz katerega
izvira: Kleinmünchen
(Zgornja Avstrija)
Starost: 24 let
Veroizpoved: grškokatoliška
Postava: nadpovprečno
visok
Barva oči: modra
Usta: proporcionalna
Nos: top (ni oster)
Posebni znaki: nobeni
Obleka: ruska oprava in
avstrijski čevlji
Obraz: poln
Lasje: plavolasi
Brada: mali svetli brki
Zobje: dobri

V virih je bil posebej odmeven pobeg večje skupine vojnih ujetnikov v Ukancu leta 1917. Pet
ujetnikov so prijeli na žičnih ovirah med Vodil vrhom in Mrzlim vrhom nad Tolminom. Pri
prijetju naj bi življenje izgubilo tudi 15 vojakov in en oficir.239 Prijete ujetnike so ustrelili pri
»Zlatorogu«.240
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Slika 18: Dokument o ustrelitvi. Vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki
Julija 1916 so pri Sv. Luciji (Most na Soči) prijeli, med prebegom k Italijanom, dva ruska vojna ujetnika iz
Škofje Loke. Pripeljali so ju nazaj v Škofjo Loko, kjer sta bila obsojena na smrt s streljanjem zaradi izdaje.
Ustrelili so ju pri vojaškem taboru pod mestom v prisotnosti drugih ujetnikov. Ortodoksna kurata, ki sta skrbela
za duhovno oskrbo ruskih vojnih ujetnikov, sta po eksekuciji poskrbela za pokop obeh ustreljenih na loškem
pokopališču. Gre za Aleksa Sviritkina in Timofeja Bondarčuka. Imeni ustreljenih vojnih ujetnikov sta zapisani
tudi v seznamu vojakov, pokopanih na vojaškem in civilnem pokopališču v Škofji Loki.241

Za pokop ustreljenih ujetnikov so običajno poskrbeli vojaški kurati, ki so skrbeli za duhovno
oskrbo, za grobove nekaterih še danes skrbijo domačini.242 Včasih je ruskim ujetnikom pobeg
vendar uspel. To dokazujejo tudi ruski podpisi na lesenih vratih italijanskega vojaškega
zapora.243
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CIVILNI DEL
O ruskih vojnih ujetnikih v civilni sferi je dostopnih več podatkov, a jih je bilo na tem delu
zaposlenih številčno manj kot v vojaškem. Deželna vlada v Ljubljani je zahtevala mesečna
poročila o tem, kje delajo vojni ujetniki ter koliko jih je, a so ohranjena le za nekatera okrajna
glavarstva.244
Najpogosteje so poročila o številu vojnih ujetnikov med letom 1916 in novembrom 1918
pošiljali iz okrajnega glavarstva Radovljica. Prvo poročilo je iz junija 1916, v katerem je
okrajni glavar sporočil, da dela v Kranjski industrijski družbi na Jesenicah in okolici v
železarskih obratih 20 ruskih vojnih ujetnikov. Že decembra istega leta pa je zapisal, da je tam
191 ujetnikov, kar je bilo tudi najvišje število. Njihovo število je nihalo med 101 ujetnikom in
142 v naslednjih letih. Posebej je zanimiv podatek, da jih je tam še v novembru 1918 delalo
kar 128.245
Po Fischerjevi v spodnjih tabelah navajam število ujetnikov na civilnem delu za oktober 1916,
ko jih je bilo najmanj in za september 1918,246 ko jih je bilo največ.
Okraj

Kmetijstvo Obrt,

Rudarstvo Skupaj

industrija
Postojna

/

/

/

/

Kočevje

50

40

155

245

Krško

302

/

/

302

Kranj

65

/

/

65

Litija

73

/

Logatec

19

/

/

19

Ljubljana

10

70

/

80

50

66

/

116

Radovljica 20

151

/

171

Novo

/

/

81

148

- mesto
Ljubljana
- okolica
81
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246
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245

62

Kamnik

19

/

/

19

Črnomelj

/

/

/

/

Skupaj

689

327

230

1.246

Tabela 1: Število ujetnikov na civilnem delu na Kranjskem oktobra 1916.

Okraj

Poljedelstvo Gozdarstvo Obrt,

Drugo Skupaj

industrija
Postojna

92

/

/

/

92

Kočevje

134

42

99

/

275

Krško

732

62

/

71

865

Kranj

74

42

31

/

147

Litija

242

12

18

/

272

Logatec

134

/

38

/

172

Ljubljana

197

/

89

12

298

436

16

125

/

577

Radovljica 45

/

232

/

277

Novo

386

/

7

/

393

Kamnik

134

/

127

/

251

Črnomelj

162

1

/

/

163

Skupaj

2.802

175

766

83

3.782

- mesto
Ljubljana
- okolica

mesto

Tabela 2: Število ujetnikov na civilnem delu na Kranjskem septembra 1918.

Po podatkih v tabeli lahko vidimo, da je na civilnem delu na Kranjskem247 med vojno delalo
veliko število ujetnikov, največ prav pred koncem vojne. Opazimo lahko tudi spremembo
kategorij dejavnosti, pri katerih so sodelovali ujetniki. Tako je v letu 1916 kot dejavnost
izpostavljeno rudarstvo, ki ga v zadnjem letu vojne ni več, se pa takrat pojavi gozdarstvo.
Ravno tako se v istem času spremeni kategorija kmetijstvo, ki ga zamenja podrobnejše
opredeljeno poljedelstvo.248
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

247
248

Podobnih podrobnih podatkov za slovensko Štajersko in Koroško ni. (Fischer, »Ruski vojni ujetniki«, 361)
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Večje probleme kot v industriji so imeli z nadomeščanjem vpoklicane moške delovne sile v
kmetijstvu. To je bila hkrati najpomembnejša panoga, saj so bili tako vojaki kot civilno
prebivalstvo odvisni od kmetijske produkcije, ki pa je tekom vojne vse bolj upadala.
Poljedelstvo je bilo v tem času večinoma slabo mehanizirano, delovna sila žensk in vojnih
ujetnikov pa ni mogla v celoti nadomestiti moških.249

Slika 19: Ruski ujetniki, ki so pomagali pri kmečkih opravilih fotografirani skupaj z domačini.
Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, hrani Igor Dolenc

Kmetije so potrebovale ujetnike kot nadomestilo za vpoklicane hlapce in moške,250 zato so ti
opravljali najrazličnejša kmečka dela, od pasenja ovac in trgatve v vinogradih251 do pomoči v
mlinih.252 »Rusi so bili dobri delavci, po veroizpovedi so bili Mohamedani. Nekateri so imeli
popolnoma mongolski izraz, ljudje, zlasti otroci, so se jih v začetku precej bali. Ker so bili
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Slovani, se je z njimi lahko občevalo. Med seboj so tudi govorili turško, istotako so prepevali
turške pesmi, ki pa našemu ušesu niso posebno prijale…«.253
Poleg dela na kmetijah je večje število ruskih ujetnikov delalo v gozdovih, kjer so pomagali
pri sečnji in pripravi drv. Okoli 60 ruskih vojnih ujetnikov je tako med vojno drvarilo v
Pečovniku,254 večja skupina pa se je nahajala na Notranjskem – pri Hotedršici in okolici
Starega trga pri Ložu, kjer je pripravljalo drva več kot 100 ujetnikov, v gozdovih okrog
Planine pa kar 500 ujetnikov. Pomagali so tudi na žagah, na primer pri lesnem trgovcu Jožetu
Javorniku v Žalni pri Višnji Gori, kjer je bilo zaposlenih 12 ujetnikov.255
OSTALA DELA
V Avstro-Ogrski so že v začetku vojne militarizirali gospodarski potencial. V različnih
obratih, ki so proizvajali material za vojsko so uvedli vojaški nadzor. V skladu z državnimi
potrebami so bila urejena vsa področja dela, leta 1917 pa je vlada uvedla popolno vojno
gospodarstvo. Nemoteno preskrbo avstroogrske vojske so zagotavljale tudi vojaške delavnice.
Te so bile svojevrsten gospodarski sistem, ki je vključeval različne proizvodne enote.
Obstajale so lesne, usnjarske, kovaške, kleparske in druge, v njih pa so poleg vojakov delali
številni vojni ujetniki in ženske.256
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Slika 20: Sedlarska vojaška delavnica 5. armade v Ljubljani. Skupaj z ženskami delajo vojni ujetniki. Vir: Muzej
novejše zgodovine Slovenije

Med obrtniškimi delavnicami in tovarnami, v katerih so bili zaposleni ruski vojni ujetniki,
izstopa usnjarstvo. Delali so v tovarni usnja Laurich (danes Konus Konex) v Slovenskih
Konjicah,257 v usnjarni Pirich (Kotekst Tobus) na Ptuju,258 v Šoštanjski tovarni usnja259 in
tovarni usnja v Šmartnem pri Litiji,260 30 ruskih ujetnikov pa je delalo tudi v tovarni usnja
Karla Pollaka.261
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Slika 21: Vojni ujetniki pri popravljanju koles. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Poleg tega najdemo ruske vojne ujetnike še pri drugem raznovrstnem delu: v podpeškem
kamnolomu,262 pri demontaži visoko napetostnega električnega voda na Vojskem,263 kot
dimnikarje in pri pripravi katrana, pri postavitvi čez 60 kilometrov dolge telefonske linije prek
Vršiča ter prekuhavanju perila v Bohinjski Bistrici.264 V Postojni so čistili cesto, postavili
javno stranišče in »proti jami napeljali lep tretoar.«. 265 V Postojnski jami so ruski vojni
ujetniki leta 1916 postavili most preko reke Pivke. Zgradili so tudi rov. Po graditeljih se še
danes imenujeta Ruski most in Ruski rov.266
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Slika 22: Ruski ujetniki pomagajo pri pranju perila. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Ruski vojni ujetniki so gradili tudi tovarno dušika v Rušah. Na začetku je bilo tam zaposlenih
približno 2400 ruskih in italijanskih ujetnikov, kasneje pa je število malo upadlo.267 Tudi
tovarno Elektrod na Blejski Dobravi so gradili ruski in italijanski ujetniki, ki so bili nato
zaposleni v obratu.268 Ruske ujetnike najdemo še v livarni Alberta Sammase; v stavbnem
podjetju Julija Glaserja, ki je leta 1916 zidalo topniške delavnice; v Kamniku pa jih je 145
delalo v smodnišnici.269 Za najnujnejša dela so jih uporabili celo v termalnem kopališču v
Laškem.270
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Slika 23: Vojni ujetniki v čevljarski delavnici. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Velik narodnogospodarski pomen ima Falska elektrarna na Dravi, ki so jo začeli graditi pred
vojno in s pomočjo italijanskih in ruskih vojnih ujetnikov tudi dokončali. Slednji so bili nato v
elektrarni zaposleni. Leta 1916 jih je bilo 1000.271

Slika 24: Ruski ujetniki
pri gradnji
hidroelektrarne Fala na
reki Dravi.
Vir: Arhiv Parka
vojaške zgodovine
Pivka

271
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Pomembno področje zaposlovanja ruskih ujetnikov je bilo tudi rudarstvo. Leta 1915 je
vodstvo rudnika v Trbovljah zaprosilo za ruske vojne ujetnike. V prvi skupini jih je prišlo
250, a so jih nekaj premestili v Kočevje. Leta 1917 je bilo v Trbovljah povprečno 700 vojnih
ujetnikov.272 V Kočevju jih je bilo aprila 1918 okrog 100, delali pa so tudi v premogovniku
Zagorje, v okrajnem glavarstvu Litija.273 V nekaterih virih so z ruskimi ujetniki nadomeščali
moško delovno silo v topilnici v Litiji, v danes že opustelem rudniku svinca.274

Slika 25: Ruski vojni ujetniki kot
rudniški delavci v Trbovljah. Vir:
Ilustrirani glasnik, 19.8.1915, 583

VSAKDANJE ŽIVLJENJE UJETNIKOV
BIVANJE
Po prihodu vojnih ujetnikov v Avstro-Ogrsko in nadalje na slovensko ozemlje, je bilo zanje
najprej treba poiskati ustrezne nastanitve. Pri tem so bili razdeljeni na višje častnike, ki naj bi
jih nastanili v gradovih, dvorcih, zdraviliščih in hotelih, ter navadne vojake, ki so jih namestili
v barakarska taborišča.275
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V taboriščih in barakah (vojaški del)
Za vojne ujetnike v vojaški sferi so bili predpisi in pravila strožji kot za tiste v civilnem delu.
Večinoma so živeli v za njih posebej zgrajenih skupinah barak, lagerjih. Taborišča so bila
slabo opremljena, velikokrat neprimerno ogrevana, ujetniki so živeli v slabih higienskih
razmerah in v pomanjkanju.276
Življenjske razmere so bile zelo odvisne tudi od ravnanja stražarjev. Pristojnim organom za
upravljanje z vojnimi ujetniki v taboriščih je bilo sicer predpisano »nastopiti z rigorozno
strogostjo« v vseh tistih primerih, ko opazijo »brezsramno eksploatacijo ali nečloveško
ravnanje z vojnimi ujetniki.«. Kljub temu je bil odnos nekaterih stražarjev do ujetnikov lahko
zelo slab, a ne nujno. »Tam, kjer v sestavi straže prevladujejo Madžari, so se vojni ujetniki
pogosto grenko pritoževali nad pretepanjem in grobim ravnanjem, na drugih mestih, posebej
tam, kjer so bili častniki v enoti Slovani ali Italijani, so se med ujetniki in stražo ustvarili
skoraj prijateljski odnosi in mnogo mehkejši režim – dovoljeni so odhodi v mesto za nakupe,
ni pritožb zaradi pretepanja.«277
Poleti je sicer večina ujetnikov delala, v barakah pa so ostajali invalidi, ljudje nezmožni za
delo ter tisti, ki so delali v samem taborišču.278 Življenje teh ljudi je bilo lahko zelo monotono.
»Ob 6. uri zjutraj: »Moskali, vstavaj, vstavaj! Kofe trinken…«. Razredčen kavni nadomestek
– brez kruha. Funt koruznega smo dobili zvečer in ga takoj pojedli. Prihraniti ga za čez cel
naslednji dan – tega nismo znali. Do kosila je še šest ur. Nobenega dela. S postopanjem
naokoli barak se le težko razgibaš, okrog pa je postavljena bodeča žica.«279
Eno večjih vojno-ujetniških naselij je bilo v Kranjski Gori, saj je bilo tam nastanjenih
ogromno ujetnikov, ki so delali na območju Vršiča. Poleti 1915 je v Kranjsko Goro prišlo nad
5000 ruskih ujetnikov, ki so območje popolnoma okupirali. Zgradili so barake, kuhinje,
poljske bolnišnice, skladišča, pekarne in pralnice. Največji taborišči za ujetnike na Vršiču sta
bila severni (Nordlager) in južni (Südlager) lager. Nordlager je stal ob cesti severno od
današnje Erjavčeve koče, Südlager pa približno dva kilometra pod vrhom Vršiča na trentarski
strani. Vsak tabor je vključeval bivalne barake za ujetnike, kuhinjo, pekarno, ambulanto in
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skladišča.280 Drugo izmed večjih taborišč, ki se tudi pogosto omenja v virih pa je bilo v
Zadlogu. V grobem naj bi bilo tam okrog 20.000 ujetnikov, saj so gradili železniško progo.
Tudi tukaj se omenja veliko pomanjkanje, ki so ga trpeli. Na mestu taborišča so še danes
vidne sledi barak.281
Ruski oficirji – vojni ujetniki
Oficirji in navadni vojaki med ruskimi vojnimi ujetniki so bili v Avstro-Ogrski ločeni in niso
bili nameščeni skupaj. Oficirje so dodatno razdelili na manjše skupine (do 60 mož) in jih
namestili na gradovih, samostanih, starih kasarnah ali pa v posebne oficirske oddelke v
ujetniških taboriščih. »Odnos avstrijskih oblasti do njih je korekten in pritožb s strani oficirjev
na tem področju ni.« Njihovi bivanjski pogoji so bili veliko boljši kot življenjske razmere
navadnih vojakov.282
Oficirji, ki so bivali v taboriščih so stanovali v ogrevanih sobah s posteljami, električno
razsvetljavo, opremljenimi z omarami, stoli, mizami in drugim pohištvom. Stikov z
navadnimi vojaki oziroma ujetniki načeloma niso imeli. Častniki, ki so jih namestili po
zasebnih posestvih, so imeli še boljše pogoje – sami so skrbeli za svoje gospodinjstvo,
prejemali so plačo (glede na vojaški čin), prosto so se lahko gibali po območju posestva, na
katerem so bili nastanjeni. Oficirji, ki jih niso porabljali za običajna dela kot ostale, so v
taboriščih ustanavljali svoje knjižnice, se učili tujih jezikov in se ukvarjali z glasbo in
umetnostjo – »iščejo tolažbe v lepoznanstvu; rišejo, slikajo, klešejo.«283 Kljub temu se je
kriza, ki je zajela Avstrijo v drugi polovici vojne, pokazala tudi pri oficirjih. S plačo, ki so jo
prejemali, so si morali namreč sami priskrbeti hrano in obleko. Tisti, ki niso dobivali pomoči
svojcev s pošto, so kmalu, kljub boljšim bivalnim razmeram, občutili pomanjkanje.284
V tem delu v posebnem poglavju obravnavam dve večji vojaški taborišči, znani po tem, da so
v njima bivali vojni ujetniki carske Rusije. Sternthal pri Ptuju je bil eden največjih taboriščnih
kompleksov pri nas in je ohranjal svojo vlogo še po prvi svetovni vojni. Taborišče Segeti pa
podrobneje opisujem, ker je bilo zaradi stavb, ki so bile vključene vanj, svojevrstno na našem
ozemlju.
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Sternthal
Naselje Strnišče je nastalo ob gradu, ki ga je okrog leta 1870 vzhodno od Župečje vasi in
severno od železniške proge zgradil grof Schöndorf. Po popisu prebivalstva iz leta 1910 je v
naselju ob grofovski družini živelo 58 prebivalcev, predvsem poljskih delavcev in grajskih
stanovalcev. Naselje je leta 1912 dobilo svoje železniško postajališče.285
Avstrijska oblast je v Strnišču pri Ptuju med aprilom 1915 in junijem 1916 na površini 234
hektarjev zgradila taboriščni kompleks z 295 barakami za vojaški namen. Po prvotnem načrtu
naj bi v njih nastanili ruske vojne ujetnike.286 V svoje barake naj bi sprejeli od 20.000 do
30.000 vojnih ujetnikov, predvsem ruskih, a je vojaška oblast na osnovi trenutne situacije na
vzhodni fronti število oseb, ki naj bi bile nastanjene v Strnišču, spreminjala.287 Zaradi
italijanske vojne napovedi 23. maja 1915 in s tem širitve bojišč je bila avstrijska oblast
prisiljena večino vojnih ujetniških taborišč v monarhiji preoblikovati v vojaške rezervne
bolnišnice za zdravljenje vojakov avstro-ogrske armade. Z njimi je oblast tako dopolnila
vojaške in civilne bolnišnice.288 Do jeseni 1915 so taborišča lahko sprejela okrog 14.000
ujetnikov.289
Zaradi sistemsko urejenega samooskrbnega gospodarstva, vzdrževalnih del in dela v različnih
obrtnih delavnicah, ki so bile sestavni del bolnišničnega kompleksa, je oblast v njegovem
sestavu pustila vojno ujetniški delovni oddelek, v katerem so bili samo za potrebe Strnišča
nastanjeni ruski vojni ujetniki. Njihovo število je bilo različno, na primer avgusta 1915 jih je
bilo 1712, maja 1918 pa le 218.290
V taborišču je bilo 295 barak, od tega je bilo spalnih 151, za druge namene (jedilne lope,
kavarna, glavna uprava, cerkvena baraka …) pa 144 barak. V štirih velikih taboriščih je bilo
okrog 2000 ležišč, v karanteni pa 400. V Strnišču so tako lahko sprejeli okrog 9700 ranjenih
in bolnih vojakov, 2400 vojnih ujetnikov in 2000 zaposlenih. Barake so bile opremljene s
kanalizacijo, vodovodom, električno razsvetljavo, med njimi je bila speljana ozkotirna
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železnica za transport ranjencev. Zunaj ograjenih taborišč je bilo še 33 barak, ki so bile
namenjene upravi taborišča, pošti, oficirski kuhinji in menzi, požarni brambi, orožnikom,
zaporu, kovačnici, klavnici, baraki z vodovodno črpalko, parni elektrarni, pralnici,
razkuževalnici, karanteni, skladiščem za sanitetni material, ekonomatu, laboratoriju,
zdravniškim ordinacijam … Po finančnem poročilu so znašali stroški gradnje za proračunsko
leto 1915/1916 15 milijonov kron.291
Avstro-ogrska vojaška uprava je zapustila taborišče konec oktobra 1918. Po razpadu
monarhije je Strnišče v upravljanje prevzel oddelek za socialno politiko deželne vlade
Slovenije. Vanj so nastanili primorske begunce, ki jih je med vojno evakuirala avstrijska
oblast iz krajev ob soški fronti. Veliko primorskih Slovencev je prišlo v Strnišče tudi po
zasedbi Primorske, leta 1919. Poleg njih so tja decembra 1920 prišli še ruski begunci, ki so se
v Slovenijo oziroma državo SHS preselili po koncu državljanske vojne v Rusiji. Leta 1921 jih
je v Strnišču živelo okrog 1300. Naslednje leto, 31. 1. 1922 je deželna vlada begunsko
taborišče ukinila.292

Slika 26: Leseni predmeti, ročni izdelki ruskih vojnih ujetnikov iz taborišča Strnišče, na razstavi »Življenje za
c(es)arja«. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka
291
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Segeti
Na območju med Lokvico proti Kostanjevici je avstro-ogrska vojska za enote, ki so se borile
na Doberdobu, postavila obsežen zaledni tabor, imenovan Lager Segeti. Deloval je od začetka
vojne do padca Gorice in umika z Doberdobske planote, avgusta 1916.
V kompleksu so bili nastanjeni tudi ruski vojni ujetniki, ki so sodelovali pri gradnji tabora in
kasneje pri drugih tehničnih delih.293 Nadvojvoda Jožef tako 19. 4. 1916 omenja, da so »moji
ruski ujetniki, delavci, želeli pretepsti italijanske ujetnike, ker zaradi Italije vojna še vedno ni
končana«.294
Gradnja tabora je zaradi pomanjkanja delovne sile potekala zelo počasi in nenačrtno.
Taborišče naj bi sprejelo več kot 5000 ljudi. Poleg rajonov za nastanitev enajstih vojaških
bataljonov so bila v taboru štiri mesta za nudenje prve pomoči ter prostor za lažje ranjene in
bolne, delovala pa je tudi divizijska zdravstveno postaja tabora Segeti.

Slika 27: Kino za zabavo
vojakov v taborišču
Segeti. Vir: David Erik
Pipan

Za zabavo vojakov so v Segetiju postavili kino in vrtiljak, za častnike pa še kavarno. »Po
cesti, ki me odpelje mimo kavarne, se ozrem na vrtiljak, ki so ga pričeli graditi konec
prejšnjega meseca. Že je gotov, ima tudi lajno, ki jo bodo poganjali ruski ujetniki. Tudi
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vrtiljak bodo poganjali oni.«295 Maja 1916 so na dvorišču kavarne odprli kegljišče ter teniško
in nogometno igrišče. V taboru so bile glede na vrsto veroizpovedi vojakov postavljene štiri
kapelice in ena judovska cerkev. Taborišče je v celoti lahko sprejelo 10000 oseb in je bilo
pravo mesto, z ulicami in trgi. Na severozahodnem vhodu v tabor se še danes nahaja v skalo
vklesan Borojevičev prestol.

Slika 28: Vojaki na vrtiljaku v taboru Segeti. Vir: David Erik Pipan

Tabor Segeti je deloval do 9. avgusta 1916, potem je na to območje prišlo avstrijskomadžarsko topništvo. Del zgradb jim je uspelo demontirati in odpeljati, večina pa jih je
postala tarča italijanskega topništva.296
Na kmetijah (civilni del)
»Nedaleč od našega doma je stala velika baraka, v kateri so živeli ruski ujetniki. Bilo jih je
kakih trideset. /…/ Odlično smo se razumeli.«297
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V civilnem delu so bili ruski vojni ujetniki nameščeni na kmetijah in pri delodajalcih, ki so jih
zaposlovali. Skupine ujetnikov so nameščali na določena posestva, kjer so pomagali pri
različnih opravilih. V Ptujskem okraju na primer na Vurberk, v Hlaponce, na Krčevino, na
Ptujsko Goro in v Podlehnik.298 V okolici Maribora je bilo nekaj vojno-ujetniških barak v
Pobrežju.299 Ponekod so za nastanitev ujetnikov uporabljali večje javne stavbe, na primer šole
in gasilske domove.300
V Ljubljani, kjer je bilo med vojno veliko ujetnikov različnih narodnosti, so bivali v jahalnici
ljubljanskega jahalnega društva,301 v barakah na Masarykovi cesti,302 večje število jih je bilo
nastanjenih v Cukrarni.303 Nezanemarljivo število pa jih je bilo zaprtih tudi na Ljubljanskem
gradu. Med drugim so oktobra 1914 na grad internirali Rusa Tittelmana Fischia, ki je bil star
komaj trinajst let, njegovo vojaško udejstvovanje pa je bilo vprašljivo. Ruski vojni ujetniki na
ljubljanskem gradu se omenjajo še leta 1918.304

297

Vili Prinčič, »Gabrijela Devetak- Begunska leta je kot otrok preživljala v Štorah pri Celju« v Na Fronti, št. 7
(2012), 8
298
Kolar, »Bolnišnica Strnišče pri Ptuju« 22
299
Radovan Pulko, »Ivan Dubrovski – ruski vojak, vojni ujetnik, borec za severno slovensko mejo«, v
Vojnozgodovinski zbornik, št. 43 (2011), 32
300
Mlekuž, Katalog, 153
301
Pulko, »Ivan Dubrovski, 32
302
Mlekuž, Katalog, 159
303
Pulko, »Ivan Dubrovski, 32
304
Mlekuž, Katalog, 160

77

Slika 29: Razglas mestnega magistrata o prepovedi hoje na Ljubljanski grad zaradi prisotnosti vojnih ujetnikov.
Vir: Razglas, dostopno 7. 1. 2019: Österreichische Nationalbibliothek: Bildarchiv und Grafiksammlung (POR).
http://www. bildarchivaustria.at/Preview/14269040.jpg

Hrana in obleka
»V Rusiji je dobro živeti. Tu pri vas pa ni dobro. Lačen sem, ker ne dobim kruha. Vem, da je
vojna in da nimate veliko moke, ampak koruze, pravijo, je dovolj pri vas. Zakaj nam ne date
vsaj koruznega kruha dovolj…toliko, da bi se najedli do sitega. To, kar dobimo – takle košček
– to je premalo. In delati moram poleg tega! Saj rad delam in vem, da moram, a bi še rajši, če
bi dobil – kruha…v Rusiji je dobro živeti!«305
Zaradi povečanih vojaških potreb in povečevanju proizvodnje kljub pomanjkanju delovne sile
se je hitro pojavila kriza na področju prehrane in se razširila po monarhiji. Na začetku vojne
so se podražila nekatera živila, tekom vojne tudi desetkrat do petnajstkrat v primerjavi s
prejšnjimi leti. Razmere so se zaostrile že pozimi leta 1915. Zaradi pomanjkanja so bila
najbolj prizadeta mesta in socialno šibkejši sloji. Začeli so se pozivi k varčevanju z živili,
305
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kurjavo, racionalizacija prehrane, popisi in rekvizicije, uvedli so živilske karte. Razmere so
poslabšale še slabe letine.306 Lakota je bila vsesplošna in še posebej huda v večjih mestih. O
lakoti na Dunaju je pisal Milčinski.307
Ruski vojni ujetniki naj bi po določilih avstro-ogrskega vojnega ministrstva dobivali enako
hrano kot navadni delavci, predvsem pa zdravo in zadostno.308 A prehranska kriza se je tekom
vojne zelo poglobila in ni bila samo stvar vojnih ujetnikov, temveč je zajela tudi civilno
prebivalstvo. Pomanjkanje hrane je bilo vsesplošno.309
Obroki hrane za ujetnike so bili običajno sestavljeni iz redkih zelenjavnih juh in močnatih
jedi. Slabo meso ali konzerve so dobili redko.310 »Dobijo ravno toliko neokusne hrane,
kolikor je potrebno, da ne bi umrli od lakote in da se ne bi prehitro izčrpali. /…/ Kalorije so
strokovno preračunane in ujetniki zaradi lakote res ne umirajo, vendar se ne morejo izogniti
občutku pomanjkanja.«311
Še slabše razmere so vladale v taboriščih. »Dolga vrsta pri posodah z motno koruzno polento.
Vsak, postavljajoč svojo menažko, je požrešno gledal na zajemalko razdeljevalca. »Bolj
gosto, bratec, bolj gosto! Ne delaj krivice rojaku…« Borno kosilo se je hlastno
»pospravljalo«. Po kosilu smo spali drug ob drugem. Ne spi se posamezno. Sesanje v trebuhu,
polenta je samo razdražila apetit. V glavi je misel, ali je mogoče, da bo trajalo tako dolgo?
Raje bi hotel, da bi me poslali na delo…«312 V taborišču v dolini Reke pod Dobrovim so lačni
ruski vojni ujetniki stegovali roke skozi žico »in prosili mimoidoče: »Daj kusak hleba!«. 313
Razmere so se še poslabšale v letu 1917. Ruski vojni ujetniki so na območju Krasa, oblečeni v
žakljevino, povsod iskali hrano. Lakoto so si tešili celo z mesom poginulih in razpadajočih
živali.314 V določenih virih so tudi primeri, ko so zaradi sestradanosti v bližini poljskih
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bolnišnic kopali zakopane dele človeških udov, v bližini klavnic pa zakopane ostanke obolele
živine.315
Zaradi lakote so ruski ujetniki tudi marsikdaj kradli, včasih tudi živino na paši.316 Po vaseh so
prosili za hrano, a jim domačini, tudi če so želeli pomagati, velikokrat niso imeli kaj dati. »V
skrajnem obupu je Rus pokleknil in prosil z dvignjenimi rokami. Ko je pokleknil, je zagledal
pod stopnicami, ki so peljale iz hiše na »pod«, slučajno odkrito vrečo sirka, ki ga je mati vsak
dan nekaj zmlela na ročnem mlinčku, saj vodni mlin na Mlačencah ni deloval. Ujetnik je
planil k vreči, zajel prgišče zrnja, napolnil usta, z mladimi zobmi prežvečil, še enkrat zajel,
dal v žep, se vljudno zahvalil in odšel v noč.«317 Z lakoto so povezani tudi tragični primeri, ki
jih zasledimo v literaturi. Eden od ujetnikov je, ko je bil pri kraji zasačen, želel zbežati, a je
padel v reko in utonil. Ujetniki niso kradli samo pri civilnem prebivalstvu ampak tudi v
vojaških skladiščih. Poleg hrane so kradli drobnarije, ki so jih zamenjevali ali prodajali za
živila.318 Ponekod so ruske vojne ujetnike h kraji hujskali tudi domači kmetje.319
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Slika 30: Okrašeno jajce, delo
ruskega vojnega ujetnika, na
razstavi »Življenje za c(es)arja«.
Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine
Pivka
»Pri Božiču« se še danes reče hiši
na Mostu na Soči (med 1. svetovno
vojno Sveta Lucija), mimo katere so
dobri dve leti hodile kolone avstro
ogrskih vojakov na frontno črto
nad vasjo. Med njimi pa so bili tudi
ruski vojni ujetniki, ki so jih
izkoriščali za težka dela… Očitno
so se Božičevi materi zasmilili, saj
jim je za polkni na okenski polici
večkrat pustila kaj hrane – kos
kruha, jabolko… No in prav na tem
mestu je nek dan našla dva
predmeta, darili ruskega vojnega
ujetnika…«320

DRUŽABNO ŽIVLJENJE
Ruske vojne ujetnike v virih in literaturi običajno povezujejo z glasbo. Marsikje je namreč
posebej izpostavljeno lepo petje ujetnikov pri delu ali v prostem času. Prav zaradi petja so bili
všeč domačinom, ki so jih radi poslušali.321 »Eno od maloštevilnih razvedril, ki je olepšalo
življenje ujetnikov, je bilo seveda petje. Muzikalnost ruskega naroda se je posebej živo
izrazila v teh težkih pogojih in skoraj v vsakem taborišču so sestavili enega ali dva zbora.
Težko si je predstavljati, do kakšne popolnosti so prišli z izvedbo tako duhovnega kot tudi
posvetnega petja. V nekaterih taboriščih so med ujetniki glasbeniki, takrat je to seveda
razumljivo, v drugih, pod vodstvom amaterjev, pa se tudi dosega visok umetniški nivo. /…/
Vojni ujetniki so pogosto govorili, da samo pri petju za trenutek pozabijo na ujetništvo. Rusko
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petje je napravilo na Avstrijce globok vtis: po njihovih besedah po petju dojamejo veličino in
moč slovenske duše.«322
Ruski vojni ujetniki so bili med ljudmi znani tudi po svojih lesenih izdelkih. Nekateri,
predvsem tisti v civilni sferi, so iz lesa, bakra in drugih kovin izdelovali razne šatulje, prstane
in druge spominke. Vojakom in domačinom so jih nato prodali ali zamenjevali za hrano.323

Slika 31: Eden od eksponatov na razstavi »Življenje za c(es)arja«, ročni izdelek odkupljen od ruskega vojnega
ujetnika v Prvačini. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, hrani Marijana Wimmer

Med ruskimi vojnimi ujetniki je večji problem predstavljal alkohol. V Občinski upravi je bilo
posebej poudarjeno, da se ujetnikom ni smelo dajati žganja.324 Prav tako je bilo ujetnikom
prepovedano udeleževati se plesnih veselic in zahajati v gostilno.325 Kljub temu je v praksi
prihajalo do kršenja teh pravil. O prekomernem pitju ujetnikov, tam kjer je bilo to seveda
mogoče, so pričali tudi domačini. »V Lukovici Rusi pojoči in pijani; kar zaslužijo, zapijo.«326
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Medsebojni odnosi
Vojaška oblast, pa tudi civilisti, ki so bili zaposleni v vojaški sferi in so delali z ruskimi
ujetniki, so z njimi večinoma ravnali grdo. »Posebno nekateri inženirji so se divjaško obnašali
nad ujetniki. Za vsak najmanjši prekršek je bil ujetnik privezan na drevo, da je že v
najkrajšem času padel v omedlevico. Potem so mu pljusknili mrzle vode v obraz, da se je
zopet zavedel in ga pustili viseti dve do tri ure.« Posebej krvoločni naj bi bili Madžari.327
V civilni sferi pa so z ujetniki ravnali boljše. Posebej domače prebivalstvo na kmetih je ruske
ujetnike cenilo zaradi njihove poštenosti,328 pridnosti329 in lepega obnašanja.330 O lepem
odnosu med ujetniki in civilisti priča tudi dejstvo, da so lačnim ujetnikom domačini večkrat
dajali krompir, jabolka in drugo hrano.331 »Pri Devici Mariji v Polju na progi delajo Rusi.
Ljudem so se smilili in so jim donašali darila. Zdaj prepovedano.«332
A kljub temu najdemo ponekod tudi odklonilen odnos do ujetnikov, predvsem tam, kjer so
gradili večja ujetniška taborišča. Prebivalci Ptuja in Strnišča so na primer z več telegrami
protestirali pri vojnem ministrstvu proti gradnji taborišča Strnišče.333 Proti ruskim vojnim
ujetnikom je nastopil tudi kranjskogorski župan. Opozarjal je na škodo, ki jo je nastanitev
ogromnega števila ujetnikov povzročila v kraju; na problem prehrane, ki jo je primanjkovalo
tudi za civilno prebivalstvo, na vse manjšo varnost, številne kraje in vlome ter možnost
izbruha epidemij.334
Zaradi pomanjkljivih pravil oziroma odsotnosti le teh, domači prebivalci velikokrat niso
vedeli, kako ravnati z ujetniki. Tudi stražarji in vojaki so velikokrat postopali kontradiktorno.
Milčinski opisuje, kako je nekoč narednik dal »enega Rusa privezati ob kandelaber«, kar je
sprožilo splošno ogorčenje, zato je istega ujetnika prišel odvezat sam polkovnik. Podobno se
je zgodilo, ko so neko žensko zaprli, ker je ruskim ujetnikom dajala jabolka in cigarete.
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Obenem je neka gospa vprašala stražo »ali sme dati cigarete, ne iz simpatij do Rusov, ampak
ker se spominja naših ujetnikov,« nakar je straža cigarete sama razdelila med Ruse.335
Zanimiv je odnos ruskih vojnih ujetnikov z italijanskimi, s katerimi so večkrat delali skupaj.
Viri predvsem za delo na območju Vršiča izpostavljajo jezo ruskih ujetnikov nad
italijanskimi, ki so jih Rusi »/…/ napadali s krampi in lopatami, češ da so Italijani krivi, da
vojska še vedno traja, ker bi bilo vojske že davno konec, če ne bi Italija pomagala Rusom.
Komaj so Italijane ubranili, da jih niso na mestu pobili.«336 Za svojo nesrečo so Rusi krivili
Italijo, zato so se pogosto znašali na italijanskimi ujetniki. Zasledimo celo zapis, da je ruski
ujetnik na Vršiču vzel puško in z njo udrihal po Italijanih, za kar naj bi ga vodstvo nagradilo z
zlato uro.337 O podobnem dogodku piše tudi Milčinski. Ruski ujetniki naj bi ob soški fronti s
svojim orodjem pomagali zajeti Italijane ter bili zato nagrajeni s pijačo in dokladami.338
Pri nekaterih Slovencih je bilo v tistem času opazno rusofilstvo. Rusijo so imeli za zaščitnico
slovanskih narodov in nekateri so jo opevali celo med vojno. »Zakaj je bil Grafenauer
obsojen: ker je baje v gostilni in na pošti govoril o ruski premoči; ker je izjavil, da se mu
umljivo zdi, če se dekleta spečajo z Rusi.« Ljubiteljem Rusije so bile všeč lepota ruske dežele
in ruske zabave. Nekateri vojaki so po vojni ostali v Rusiji in se tam poročili. Spet drugi pa so
cenili rusko armado, saj naj bi bili Rusi »izborni vojaki in kavalirji.«339
Jezikovne razlike v komunikaciji med domačimi in ruskimi ujetniki niso predstavljale
posebnih težav, ker sta oba jezika slovanska. Poleg tega so se tako prebivalci kot Rusi tekom
ujetništva hitro naučili sporazumevanja. »Rusi govore slovenski, izpuščajo pa pomožni glagol
»sem«, »je«.«340 V povezavi z jezikom je izredno zanimiva anekdota, o kateri je v svojem
dnevniku pisal Milčinski. »Trije moški, med njimi vojak, vrnivši se iz ruskega ujetništva. Od
Zelenega hriba doli k njim prihajal Rus. Rus proti njim, in ker so ga s takim zanimanjem
gledali, si sežejo v roke. Naš vojak ga [vojaka, op.a.] ogovori ruski, menila sta se in naš mu je
povedal, da se mu je slabo godilo na Ruskem. Stric ga sune s komolcem: »Rjač mu, da
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s´njegovo babo videl na Ruskem, bo dal za pijačo!«- Rus v dolenjskem narečju: »Neumni
Kranjc, misliš, boš Rusa imel za norca.««341
Ljubezenske afere
»Rusi so bili danes teden tepeni pri Kotniku zaradi deklet, ki se bolj drže z njimi nego z
domačini.«342
Tako kot drugod so se med vojno tudi v Avstriji ženske, ki so po vpoklicu svojih mož ostale
same, vpletale v različna ljubezenska razmerja. Povečala se je raba kondomov kot zaščite pred
neželeno nosečnostjo ter število splavov.343 Za pričujoče delo so zanimive ljubezenske afere
med domačinkami in ruskimi vojnimi ujetniki, ki naj bi bili po pričevanjih, kljub prepovedim,
med Slovenkami posebej priljubljeni.344 »Na Koroškem nore ženske za Rusi. Ena šla vprašat
župnika, kako bi se mogla z Rusom poročiti. Župnik rekel, da bi bilo treba ženske
zapečatiti.«345
Za to, da vojni ujetniki ne bi imeli nedovoljenih stikov z domačinkami, je moral po pravilih
vojnega ministrstva skrbeti delodajalec. Določeno je bilo, da mora v tem oziru zelo skrbno
paziti na red in sledenje pravilom.346
Afere so se lahko hitro sprevrgle v prave družinske drame. Cvirn v svojem članku tako govori
o prepirih zakonskega para Rozman, v katerih je mož ženo zmerjal z »rusko kurbo«, ker naj bi
se v času njegove odsotnosti »vlačila ali kurbala z nekim Rusom«.347 Eno izmed ljubezenskih
dram je podrobno opisal tudi Milčinski. Odvijala naj bi se med Slovenko in dvema ruskima
ujetnikoma. »Liza hodi z Rusom, svojčas pa je ljubila Aleksandra, ki je ušel.« A ujetnik
Aleksander je prišel nazaj in se predstavil sedanjemu ljubimcu. Ta je ženski zaradi ljubosumja
grozil »da jo zakolje«. Ljubimca sta nato en drugega prijavila orožnikom. Rus je »zatožil
hkrati Lizo, da je bila sleherni večer pri njem v hlevu in mu nosila vina; znosila mu ga je 50
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litrov, za 25 litrov lahko priseže. Ona se vdala le za 2 litra.«. Kljub obtožbam sta se ljubimca
uspela pomiriti.348
Zakonski spori so bili posebej napeti proti koncu vojne, ko so se možje vračali domov k
svojim družinam. Leta 1919 je za trikrat naraslo število zahtevkov, v katerih so možje
spodbijali očetovstvo oziroma »zakonskost« rojstva otrok, ki so jih rodile njihove žene.
Seveda je naraščalo tudi število ločitev. Taki primeri so bili sicer že pred vojno, a so bili
relativno redki.349
Včasih pa so se ljubezenska razmerja, začeta med vojno, končala srečno. Nekateri ujetniki, ki
so po vojni ostali pri nas, so se poročili z domačinkami.350 Zanimiv je primer Ele Končinove,
ki se je proti volji družine konec vojne poročila z ruskim vojnim ujetnikom Fjodorjem
Jefimovim »ki je kot hlapec delal pri sosedu v Gorenji vasi. Poročila sta se proti volji družine
leta 1918 ali 1919, in čeprav ga stari Skrun ni priznal za svojega zeta, je Eli izročil v upravo
posestvo Podlog, kjer sta do leta 1930 uspešno kmetovala s podporo Skrunove hiše. Po smrti
brata Milana leta 1930 sta se Ela in Fedja preselila v Gorenjo vas. Ela je prevzela celotno
gospodarstvo, Jefimov pa je skrbel za kmetijstvo, toda gospod Končina ni spregovoril s Fedjo
besede, četudi sta sedela za isto mizo. Občevala sta posredno, prek tretje osebe ali pismeno!
Šele po Končinovi smrti leta 1935 je bil Fedja sprejet kot enak med enakimi. Skupaj z Elo je
vodil rejo, trgovanje in izvoz živine. Leta 1943 so ga kot Rusa in "boljševika " aretirali in
Fedja je pred osvoboditvijo umrl v Dachauu.«.351

DUHOVNO ŽIVLJENJE
Verski obredi
V določilih haaških konvencij je bilo vojnim ujetnikom dovoljeno opravljanje njihovih
verskih praks. Pri tem so imeli popolno svobodo z »edinim pogojem, da se pokoré redovnim
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in policijskim predpisom vojaškega oblastva.«352 Sledeč konvencijam je bilo tudi po pravilih
vojnega ministrstva ujetnikom dovoljeno opravljanje njihovih verskih obredov in molitev.
»Če želijo vojni ujetniki obiskovati bogoslužje v skladu s svojo religijo, se jim skuša po
zmožnostih uresničiti to željo.«353 Delo ob nedeljah je bilo dovoljeno le za spravljanje žetve
ali v drugih nujnih primerih. »Vojnim ujetnikom mohamedanske vere se mora dajati počitek v
petkih tako kakor kristjanom ob nedeljah. Zato pa morajo tisti ob nedeljah delati.«354

Slika 32: Avstro-ogrski vojaki in ruski vojni ujetniki judovske vere skupaj pri verskem obredu. Vir: Arhiv Parka
vojaške zgodovine Pivka, hrani Igor Dolenc

Ena glavnih značilnosti ruskih vojnih ujetnikov je bila njihovo duhovno življenje, v religiji so
iskali uteho. Dnevno so opravljali svoje molitve in opravljali bogoslužje z obhajilom.355
Ljudje so o njih poročali, da so zelo verni in so veliko in radi molili.356 O globoki povezavi z
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vero pričajo tudi posamezne najdbe osebnih predmetov ruskih ujetnikov, med katerimi so
najpogostejša religiozna znamenja.

Slika 33: Različni osebni predmeti
ruskih vojnih ujetnikov na razstavi
»Življenje za c(es)arja«, med katerimi
je največ svetinjic. Vir: Arhiv Parka
vojaške zgodovine Pivka

Ruska kapelica na Vršiču
O pomenu duhovnega življenja pri ruskih ujetnikih priča tudi danes najvidnejši simbol Rusije,
ruska kapelica na Vršiču. Danes sicer prevladuje mnenje, da je bila kapelica postavljena v
spomin na žrtve marčevskih plazov leta 1916 in zato zgrajena po teh dogodkih.357 Kljub temu
prepričanju je kapelica nastala že pred plazoma. Dokaz za to je edina poznana fotografija
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Ruske kapelice, ki je nastala več kot mesec dni pred usodnima plazovoma, kar dokazuje
poštni žig – kot razglednica je bila odposlana že 4. 2. 1916.

Sliki 34 in 35: Prednja in zadnja stran
razglednice s fotografijo ruske kapelice, ki je
bila odposlana mesec dni pred usodnim
plazom. Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine
Pivka, hrani Maksimiljan Košir
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Kako je potekala gradnja kapelice, doslej ni znano. Ko je bila zgrajena kapelica sv.
Vladimirja, so se zbrali ruski ujetniki, avstrijski vojaki in civilni graditelji vršiške ceste ter
kapelico okoli vseh svetih v letu 1916 predali njenemu namenu. Ena sama fotografija
spominja na ta dogodek in kaže pietetni odnos do pokojnikov. Leta 1937 so ruske posmrtne
ostanke s kranjskogorskega »soldaškega britofa«358 prenesli v skupno grobnico ob Kapelici,
stavbnik Josip Slavec pa je zraven postavil kamnito piramido – sarkofag z ruskim napisom
»Sinovom Rusije«. Na to mesto so pokopali tudi okostja, na katera so naleteli ob gradnji
ceste. Pravoslavni verniki in ruski carski begunci, živeči med Slovenci, so postopoma začeli
romati k tej kapelici.359 V poznih šestdesetih letih 20. stoletja so se začeli kazati prvi znaki
sodelovanja med kranjskogorsko župnijo in rusko pravoslavno cerkvijo. Prihajale so
delegacije ruske pravoslavne župnije iz Beograda, imenovane Podvorje moskovskega
patriarhata. Sedanja oblika sodelovanja pri komemoraciji se je začela leta 1992. Takrat sta
tudi prvič ob vhodu v kapelo zavihrali ruska in slovenska zastava.360 Spominske proslave
vsako zadnjo nedeljo v juliju se nadaljujejo tudi danes.
Avstro-Ogrska je načeloma spoštovala verske običaje ujetnikov, zato je imela vsaka verska
skupnost v vojski svoje kurate in duhovnike, ki so skrbeli za versko življenje vojakov in
ujetnikov. Gradnja sakralnih objektov različnih religij je bila dovoljena. Tako svoje
pravoslavne kapelice s čebulastima kupolama niso imeli le Rusi, ampak so v Logu pod
Mangartom tudi Muslimani zgradili svojo mošejo, a se ni ohranila.361 Da je bilo sakralnih
objektov, ki so jih med vojno zgradili vojaki in ujetniki, več, priča tudi lesen oltarni nastavek,
ki ga hrani Tolminski muzej. Je delo ruskih vojnih ujetnikov in je po izročilu pripadal ruski
kapeli, ki naj bi se nahajala v Trenti, na območju današnjega Informacijskega in
izobraževalnega središča Triglavskega narodnega Parka Dom Trenta. O obstoju kapele
zaenkrat obstajajo samo pričevanja, zanesljivejših zgodovinskih virov pa ni.362
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Slika 36: Lesen oltarni
nastavek na razstavi
»Življenje za c(es)arja«.
Vir: Arhiv Parka
vojaške zgodovine Pivka

Pokopališča
»Ni je doline, kjer ne bi bilo pokopališča z ruskimi vojnimi ujetniki.«363
Podatkov o vseh umrlih ruskih ujetnikih, ki so na našem ozemlju padli kot žrtve vojne,
naravnih in delovnih nesreč, bolezni ter pomanjkanja, ni. Prav tako ni virov o grobiščih, ki bi
dali verodostojen podatek o vseh žrtvah. Ohranila so se namreč le največja grobišča in
spomeniki, predvsem zaradi domačinov pa tudi nekateri posamezni grobovi.364
Haaške konvencije so določale, da je treba vojne ujetnike pokopavati v skladu z njihovo
stopnjo in činom ter da so njihovi pogrebi enaki kot pogrebi vojakov domače armade.365
Pogrebni obredi so bili med ruskimi vojnimi ujetniki zelo pomembni. Padle tovariše so
pokopali s častmi ob spremljavi glasbe in petja. »Pogrebi, ki sem jim prisostvovala pri prvem
obisku taborišča, so naredili name najgloblji in ganljiv vtis. Nikjer nisem slišala, da bi tako
peli molitve, kot jih pojejo naši ujetniki. /…/ Odnos do pokojnika in njegovega groba izkazuje
spoštovanje človeške nesmrtnosti in služi kot nekakšna uteha za naše ujetnike.«366
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Med grobišči izstopa kostnica na ljubljanskih Žalah, kjer je ob žrtvah prve svetovne vojne
pokopanih tudi 342 ruskih vojnih ujetnikov. Za njo je naslednje največje skupinsko grobišče
pri Ruski kapelici pod Vršičem, tam je pod Erjavčevo kočo v devetih skupinskih grobovih
pokopanih tudi 63 žrtev marčevskih plazov. Po velikosti sledijo različna pokopališča v Trenti,
kjer je pokopanih 200 ruskih ujetnikov; v Baški grapi, kjer je na različnih civilnih in vojaških
pokopališčih pokopanih 50 ruskih vojnih ujetnikov;367 v Ukancu, kjer je pokopanih 18 ruskih
vojnih ujetnikov; vojaško pokopališče v Bohinjski Bistrici, na Rebru, kjer je 10 grobov ter v
Rušah, kjer je 5 obeležij.368 Vsaj deset ruskih ujetnikov je pokopanih na avstrijskem vojaškem
pokopališču v Soči, saj je bilo tam med vojno taborišče.369 Večja grobišča so še v Dutovljah,
Pivki, na Vojskem in v grobnici na Cviblju.370
Posebej velja omeniti spomenik na Žalah, posvečen sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so
padli na ozemlju Slovenije v prvi in drugi svetovni vojni. Ima tudi spravni pomen – štirje
stebri z ene strani predstavljajo vojake carske Rusije, umrle v vojnem ujetništvu v AvstroOgrski, drugi štirje stebri pa vojake Sovjetske zveze, umrle med leti 1939–1945.371
Poleg večjih grobišč obstajajo tudi posamezni grobovi ruskih vojnih ujetnikov, ki naj bi jih
bilo več kot petdeset. Eden od njih stoji v kraju Dleto ob slovensko-hrvaški meji. V njem je
pokopan ruski vojak Panfil Gladkij Savov, ki je umrl od izčrpanosti 18. decembra 1916. Za
grob vsa leta skrbijo tamkajšnji gozdarji, delu gozda, kjer počiva, pa še danes pravijo »Pri
Rusu«.372
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VRNITEV DOMOV?
Člen 20.
Po sklepu miru naj se vojni ujetniki v najkrajšem roku odpustijo v njihovo domovino.373

Že konec leta 1917, po oktobrski revoluciji, so se ruski vojni ujetniki ponekod uprli in niso
več želeli delati. »Odpovedali so pokorščine, pogovori med ljudmi na deloviščih ter kolonijah
so potekali samo še o koncu vojne in o Leninu.«374 A kljub temu se položaj ruskih ujetnikov
pri nas po revoluciji ni bistveno izboljšal. Ker so bili v monarhiji v veliko gospodarsko korist,
pa tudi zaradi negotovih političnih razmer, se domov v glavnem niso smeli vrniti.375
Po premirju v Brest Litovsku so se v Avstro-Ogrski začele priprave na vrnitev beguncev in
vojnih ujetnikov v domovino. Župan Kranjske Gore, Josip Lavtižar, je že marca 1918
zahteval, da vojni ujetniki zapustijo Kranjsko Goro.376 Večina beguncev iz ptujskega okraja se
je iz Galicije vrnila domov do julija 1918, vojni ujetniki pa so se na svoje domove vračali ob
koncu vojne, saj so še oktobra 1918 pomagali pri jesenskih kmetijskih delih.377 Kdaj se je
začelo vračanje ruskih vojnih ujetnikov v Sovjetsko zvezo, ni znano. Bilo je počasno in
dolgotrajno, kar nam dokazujejo tudi podatki o številu ruskih vojnih ujetnikov na Kranjskem
še v jeseni leta 1918.378
Vračanje ujetnikov v domovino je bilo dokaj kaotično. Že od poletja 1918 se je slutnja
razpada Avstro-Ogrske monarhije odražala v slabšanju javne varnosti. Po cestah in ulicah so
se pojavljali nezadovoljni vojaki in dezerterji, posebej pa so se varnostne razmere poslabšale
novembra, ko so se domov začeli vračati vojaki in ujetniki. Ceste so bile polne vojaških
kolon, ob njih pa odvržena vojaška oprema, nesnaga, poginule živali in orožje.379 »Zopet se
pomika četa mimo Zvezde. Pojo madžarski. Vmes nekateri z jugoslovanskimi znaki in takimi
zastavicami. Eden zakliče: »Bog vas živi, gospodine!« Tudi Rusi so vmes. Nosijo vreče, koce,
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celtne, kovčke, dva neseta kišto na drogu. Ustavijo se za hip pri Zvezdi, hitro posedejo in
poležejo.«380
Upoštevati je treba, da se nekaj ujetnikov ni vrnilo v domovino. Razlogi za to so bili različni,
lahko tudi zelo osebni. Nekateri med njimi so se poročili z domačinkami, drugi so se zaposlili
pri svojih dotedanjih delodajalcih ali pa so si delo priskrbeli na kmetijah in obrtnih
delavnicah.381 Tako je po vojni na Preloki ostal vojni ujetnik Vasilij Konstantin
Čeredničenko, ki se je tu tudi poročil. Domačini vedo povedati, da se je z ostalimi udeleženci
prve svetovne vojne še dolgo prerekal o njenem izidu.382 Podobno usodo je doživel ujetnik
Peter Makorenko, ki so mu domačini postavili kolibo v Prevojah, nek Rus pa naj bi v mlinu v
Trsteniku od višnjegorske graščine celo dobil zemljišče in vodno pravico.383 V Trzinu, v
cerkvi sv. Florijana, se nahaja slika Srca Jezusovega, ki jo je naslikal ruski ujetnik Borisov. Po
vojni je namreč ostal v Mengšu. V virih je omenjeno tudi, da so nekateri Rusi, ki so ostali na
našem ozemlju, prestopili v katoliško vero.384
Izredno zanimiva je zgodba ruskega vojnega ujetnika Ivana Dubrovskega, ki se je po razpadu
monarhije udeležil bojev za slovensko severno mejo. V ruski vojski je služil kot narednik, 26.
novembra 1916 pa je padel v avstrijsko ujetništvo. Podatka o njegovem ujetniškem življenju
ni, znano je, da je bival v Ljubljani. Po vojni je Dubrovski prostovoljno vstopil v 1. bataljon
17. pešpolka, ki je bil vključen v Ljubljanski polk. Udeležil se je vojaških akcij pri Pilberku,
Železni Kapli in Labudu, po koroškem plebiscitu pa je bil do upokojitve v orožniški službi.385
Drugi pomemben razlog za to, da so Rusi ostali pri nas, je bila ruska revolucija. Po
vzpostavitvi komunističnega sistema se veliko vojnih ujetnikov ni želelo vrniti v domovino,
ker se ali niso strinjali s političnim sistemom ali pa so se bali posledic v domovini – bili so
namreč vojaki carske vojske.386»Nekatere [ujetnike, op. a.], zlasti med Rusi, preganja strah, da
bodo, ko se vrnejo v domovino, postavljeni pred vojno sodišče.«.387 Kljub temu jih veliko pri
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nas ni ostalo – po nekaterih virih jih je bilo leta 1920 na ozemlju celotne Kraljevine SHS le
okrog 200, podatka posebej za slovensko ozemlje ni.388

POVZETEK
V času prve svetovne vojne je bilo na vzhodni fronti, ki je bila za razliko od zahodne,
pozicijske, zelo mobilna, zajetih ogromno število vojnih ujetnikov. Iz območja spopadov so
bili prek zbirnih taborišč transportirani globoko v zaledje in so na ta način prišli tudi na
ozemlje današnje Slovenije.
Najprej so jih razdelili na navadne vojake oziroma navadne ujetnike in ujete oficirje, ki so
imeli zaradi svojih činov boljšo nastanitev, življenjske pogoje in so prejemali tudi plačo.
Nadalje lahko ujetnike razdelimo na tiste, ki so bili zaposleni v vojaški in tiste, ki so delali v
civilni sferi. Zaradi splošnega primanjkovanja delovne sile so vse države, ne samo AvstroOgrska, ujetnike izrabljale za različna fizična dela – v obrtnih delavnicah, tovarnah, na večjih
kmetijah. Pod vojaškim nadzorom so na Slovenskem ujetniki delali v zaledju Soške fronte.
Tam so gradili prepotrebno infrastrukturo – ceste, železnice, žičnice ter za potrebe vojske
utrjevali kraške jame. Živeli so v barakarskih taboriščih, v slabih življenjskih razmerah:
primanjkovalo je hrane, obleke, širile so se razne nalezljive bolezni, pri delu je bilo veliko
nesreč, pozimi so bili ujetniki velikokrat žrtve snežnih plazov ali drugih nesreč pri delu.
Zaradi slabih življenjskih razmer, posebno zaradi lakote, pa tudi zaradi grdega ravnanja z
ujetniki, so bili pobegi le teh na dnevnem redu. Ruski ujetniki so bežali praviloma v parih ali
skupinah. A bežanje se je pogosto končali tragično – stroge kazni so ob poskusih pobega
predvidevale takojšnjo ustrelitev ujetnika.
Tisti ruski ujetniki, ki so delali v civilni sferi so imeli za spoznanje boljše življenjske pogoje.
Delo je bilo lažje, živeli so na kmetijah in večjih javnih stavbah, imeli so več prostega časa.
Prav takrat so običajno iz različnih materialov izdelovali manjše izdelke, ki so jih z domačim
prebivalstvom zamenjevali za hrano. Z domačini so spletli tudi prijateljske in včasih
ljubezenske vezi, zaradi katerih so nekateri od ujetnikov po vojni ostali pri nas in se tu tudi
poročili.
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Ruski vojni ujetniki so bili med domačini znani predvsem po svojem petju in veliki
privrženosti religiji. Ker so vladna določila to dopuščala, so se lahko udeleževali bogoslužja
in so po zapisih veliko molili. Posebej se na tem mestu omenjajo tudi pogrebi ujetnikov, saj so
pokojnika običajno pospremili s petjem in ga pokopali z vsemi častmi. O posebno tesni vezi z
vero, v kateri so ujetniki seveda našli tudi uteho, priča vršiška kapelica, ki je še danes najbolj
prepoznaven simbol Rusov v Sloveniji.
Že po oktobrski revoluciji in podpisu brestlitovskega miru so se začele priprave na vračanje
ujetnikov v domovino. Kljub temu, jih je večina ostala pri nas do konca vojne, o čemer
pričajo tudi različni viri. Po vojni se je večina ujetnikov vrnila domov, nekaj pa jih je ostalo v
Sloveniji. Razlogi za to so lahko osebni, eden od pomembnejših pa je tudi ruska revolucija,
zaradi katere se nekateri nekdanji carjevi vojaki niso želeli vrniti domov. O tem, da veliko
ujetnikov ni imelo možnosti za vrnitev v rodno deželo, pričajo nekatera pokopališča,
spomeniki in posamezni grobovi. Na grozote Velike vojne nas opominjajo izdelki ruskih
ujetnikov, ki so se ohranili, ter infrastruktura, ki so jo zgradili, in jo še danes uporabljamo.
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»Sedaj pelje tod čez krasna, široka alpska cesta, preko mostov in galerij v napetih klancih in
srpentinah, zgrajena od 3000 ruskih ujetnikov. Cele vasi barak z velikimi kuhinjami ob cesti,
naselbine šotorov, kakor bi padel svež sneg, zdaj na tem parobku, zdaj zopet v jarku ob cesti.
Ob cesti visok lesen križ, znamenje, postavljeno v spomin dodelane ceste, v nekoliko medlo
tolažilo nam, ki gremo v sive daljine.389 Zapis na njem pravi:
»Al´ na sever al´ na jug,
vsaka cesta vodi k cilju.
Al´ v boj al´ v mir,
o tem odloča božja volja.««390

389
390

Prešeren, »Dnevnik«, 12–17
Slovenski prevod izvorno nemškega besedila pesmi je iz Zupanič Slavec, »Vršiška cesta«, 115
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