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Izvleček
Naslov: Arhivsko gradivo Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva »Danica«
med obema vojnama
Magistrsko delo pregleduje arhivsko gradivo Danice, slovenskega katoliškega študentskega
društva, ki je delovalo v letih med 1894 in 1941. Danico so leta 1894 ustanovili slovenski
katoliški študenti na Dunaju. Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske se je društvo
preselilo v Ljubljano, slovensko prestolnico znotraj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Tu je Danica do začetka druge svetovne vojne delovala kot društvo katoliških študentov
novoustanovljene Univerze v Ljubljani. Na osnovi razdrobljenega arhivskega gradiva Danice,
ki ga hranijo slovenski arhivi, skuša magistrsko delo rekonstruirati in analizirati dejavnosti
društva v obdobju med obema svetovnima vojnama ter pregledati stanje in vsebino
ohranjenega arhivskega gradiva.
Ključne besede: Danica, študentsko društvo, Kraljevina Jugoslavija, katoliška društva, arhivi,
arhivsko gradivo

Abstract
Title: Archival records of Yugoslav Catholic Academic Society »Danica« between the
wars
Masters thesis examines archival records of Danica, a Slovenian Catholic student society,
active between 1894 and 1941. Danica was founded by Slovenian Catholic students in Vienna
in 1894. After the First World War and collapse of Austria-Hungary, society moved to
Ljubljana, Slovenian capital within Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. There, Danica
became a society for Catholic students of the newly-founded University of Ljubljana, and
remained active until the Second World War. Drawing on fragmented archival records of
Danica, which are preserved by Slovenian archival institutions, thesis attempts to reconstruct
and analyze society's activities in the period between world wars, examining the condition and
contents of preserved archival records in the process.
Key words: Danica, student society, Kingdom of Yugoslavia, Catholic societies, archives,
archival records
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1 Uvod
Leto 1918 je bilo za večino evropskih narodov prelomno leto, ki je s koncem prve svetovne
vojne oznanilo tudi konec velikih imperijev in uresničilo ţelje v revolucionarnem 19. stoletju
porajajočih se narodov.Leto 1918 je bilo posebno leto tudi za slovensko ozemlje, katerega
večinski del je po stoletnem obstoju znotraj Habsburške monarhije le-tej pomahal v slovo. Z
razpadom Avstro-Ogrske in nastankom novih drţav na njenem ozemlju se ni sesul le politični
in vojaški red habsburške Avstrije, temveč celoten druţbeni sistem, kar je negotovost med
Slovenci povzročalo tudi v dneh po razglasitvi Drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov. O tem
priča tudi zapis v slovenskem dnevnem časopisju, ki miri prebivalstvo v strahu pred ponovno
vojno: »Z vso pravico se nam je bati, da veter ne zanese iskro ognja tudi v našo mirno zemljo.
To bi bila največja nesreča izmed vseh, kar smo jih doslej doţiveli. /…/ Zato prosimo
slovensko ljudstvo, da ohrani mirno kri, naj se zgodi karkoli.«1 V negotovih razmerah se niso
znašli zgolj prebivalci slovenskih ozemelj, temveč tudi tisti, ki so po sili razmer ostali v
drugih središčih monarhije. Negotovost je zajela slovenske študente, ki so stoletja po znanje
odhajali na tuje univerze, zdaj pa so se znašli v popolnoma tujem in celo sovraţnem okolju
izven nove domovine. Njihovo tavanje je nato prekinila ustanovitev Univerze v Ljubljani v
naslednjem letu, ki s seboj ni pripeljala le slovenskih študentov, marveč tudi vse akademske
in visokošolske organizacije, ki so se jih posluţevali v tujini. Te so morale na domačih tleh
pridobiti novo vlogo. Eno izmed prvih študentskih društev nove univerze je bilo z Dunaja
izvirajoče katoliško društvo Danica, ki je za kratek čas postalo edino društvo katoliških
študentov-laikov v Ljubljani. Za katoliška akademska društva je bilo obdobje med obema
vojnama burno. Društva so nastajala in se ukinjala, spreminjale so se idejne usmeritve
študentov, spreminjale so se tudi vizije o delovanju in poslanstvu katoliške mladine. A ob teh
spremembah, ki so doletele tudi Danico, je slednja kot starosta katoliških akademskih društev
mirno obstala in delovala vse do začetka druge svetovne vojne pri nas.
V magistrskem delu poskušamo to delovanje opisati s pregledom in popisom arhivskega
gradiva Danice, kot ga hranijo slovenski arhivi in ki se dotika obdobja od ustanovitve
Univerze v Ljubljani do začetka druge svetovne vojne pri nas. Hkrati ţelimo, tudi s pomočjo
raziskanega gradiva, ustvariti osnovni zgodovinski pregled delovanja društva. Delo, ki je
doslej najbolj podrobno pregledalo delo Danice, je bila izčrpna študija Slavka Kremenška, ki
je leta 1972 izšla pod naslovom Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941. Študija se
1

Mirno kri, Slovenec, 31. 10. 1918, 2.

6

osredotoča na vse študentske organizacije tega obdobja in opisuje predvsem politično
dogajanje v društvih ter njihov vpliv na politične in širše druţbene razmere v Kraljevini
Jugoslaviji. V našem delu se zato ţelimo še posebej osredotočiti na gradivo, ki daje vpogled v
vsakdanje društveno ţivljenje. Pri tem se ob pregledu gradiva posameznega arhiva
sprašujemo, kolikšen del gradiva Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva (JKAD)
Danica hranijo slovenski arhivi, katere zvrsti gradiva so se ohranile in v kolikšni meri nam
lahko to gradivo pomaga pri raziskovanju ţivljenja v katoliških akademskih društvih med
obema vojnama. Obenem poskušamo pokazati, kako nam lahko ohranjeno arhivsko gradivo
prikaţe dejavnike in lastnosti delovanja akademskih društev v okviru Univerze v Ljubljani v
času prve jugoslovanske drţave. Pri tem predpostavljamo, da je gradivo JKAD Danica glede
na velikost društva, ki je bilo večino obdobja med obema vojnama največje izmed katoliških
akademskih društev, sestavljeno iz fragmentov, nezadostnih za temeljito rekonstrukcijo
društvenega delovanja. V luči te predpostavke ţelimo v sklepu primerjati obseg raziskanega
gradiva z gradivom, ki izvira iz obdobja pred prvo svetovno vojno, ko je Danica delovala na
Dunaju, in poiskati razloge za morebitno razdrobljenost in pomanjkanje arhivskega gradiva iz
njenega jugoslovanskega obdobja.

2 Društvo Danica
2.1 Uvod
Jugoslovansko katoliško akademsko društvo Danica je nastalo ob koncu 19. stoletja kot ena
izmed številnih posledic političnega razhoda med katoliškim in liberalnim taborom, ki sta še v
osemdesetih letih sodelovala pri iskanju kompromisov s konservativno vlado Eduarda
Taaffeja. V obdobju Taaffejeve vlade so Slovenci kot narod v okviru Habsburške monarhije
dosegli do tedaj največji politični in kulturni napredek, 2 vendar pa je bil ta v veliki meri
utemeljen na slogi med dvema največjima političnima stranema v narodovih vrstah. Ob
vstopu v devetdeseta leta je med obema taboroma zeval prepad, ki se ga ni več dalo
premostiti.

Na

katoliški

strani

je

spravnost

dr.

Janeza

Bleiweisa

zamenjala

brezkompromisnost dr. Antona Mahniča, ki je kot zagovornik krščanskega naravnega prava in
katoliške doktrine zavračal sodelovanje z neizrazito katoliškimi skupinami. Na liberalni strani
so začeli prevladovati radikalnejši, panslovanski pogledi na vprašanje naroda, ki so se v
2

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne drţave. Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do
konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2010, 93.
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poznih osemdesetih letih pod vodstvom Ivana Hribarja in Ivana Tavčarja in v luči prevlade
katoliškega tabora zoperstavili zmernejši struji »elastikarjev« pod vodstvom Frana Šukljeta.3
Delitev narodnega gibanja se je začela na Kranjskem in se ob vstopu v 20. stoletje zajedla v
vse pore slovenskega druţbenega ţivljenja, kjer so ločeno nastajale politične, kulturne in
druge interesne organizacije, bodisi katoliške bodisi liberalne svetovnonazorske usmeritve,
obenem pa je naraščalo tudi tretje, delavsko gibanje. Tudi med slovenskimi študenti, ki so v
tem času večinoma študirali na Dunaju in v Gradcu, so v skladu z domačimi nasprotji pričele
nastajati razlike, ki so do tedaj enotno študentsko gibanje dokončno razdelile.

2.2 Dunajska leta
Slovensko študentsko gibanje je izviralo iz nastanka društva Slovenija, ki so ga dunajski
študenti osnovali v času revolucije leta 1848 in ki mu je predsedoval Franc Miklošič. Društvo
je za Slovence v okviru habsburške monarhije zahtevalo jezikovno enakopravnost.4 Še istega
leta je razpadlo, vendar je doţivelo še dve ponovitvi, 5 zadnjo 26. maja 1869, ko sta Fran
Levec in Fran Šuklje uresničila pobudo o ustanovitvi Akademičnega društva Slovenija na
Dunaju.6 Tretja različica društva se je izkazala za dolgotrajno, vendar se je ob koncu stoletja v
znamenju razkola med političnimi strujami na Kranjskem tudi med člani društva na Dunaju
enotnost začela krhati. Slavko Kremenšek v svojem delu Slovensko študentovsko gibanje
1919–1941 kot vzrok za razpad društva navaja dejanja katoliškega tabora, predvsem
prizadevanja dr. Antona Mahniča za ustanovitev katoliškega študentskega kluba: »Prave
vzroke za cepitev slovenskih študentovskih vrst devetdesetih in kasnejših let je iskati pač v
katoliškem taboru, in to v prvi vrsti zunaj študentovskih krogov.«7 Toda Mahničeva v glavnem
neuspešna prizadevanja za utemeljitev slovenske druţbe na krščanskih načelih v stoletju, ki je
bilo pomembno zaznamovano z obratnim procesom sekularizacije, so bila le eden izmed
dejavnikov razpada. Če je bila slovenska politika v večini 19. stoletja, in še posebej v
osemdesetih letih, v glavnem v domeni katoliškega tabora, 8 so bili študenti na Dunaju
večinsko liberalnega prepričanja, znotraj Slovenije pa so študenti katoliške usmeritve, kot

3

Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne drţave, 97.
Prav tam, 48.
5
Kremenšek, Slavko. Slovensko študentovsko gibanje 1919-1941. Ljubljana: Inštitut za zgodovino delavskega
gibanja, 1972, 14.
6
Vencajz, Josip. Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva »Slovenija«na Dunaji. Ljubljana: Akad. društvo
»Slovenija« na Dunaji, 1894, 49.
7
Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje, 18.
8
Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne drţave, 95.
4
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navaja Kremenšek, »le vztrajali«.9 V katoliških krogih doma je v osemdesetih letih prišlo celo
do spodbujanja študentov, naj se raje vpišejo v nemško katoliško društvo Austria, kot pa da
vztrajajo pod liberalnim praporom Slovenije.10 Anton Dokler, ki je bil prisoten ob ustanovitvi
Danice, je štirideset let pozneje opisal strukturo Slovenije: »Razmere v društvu so bile v l.
1891/92 še precej mirne. Člani – v zimskem tečaju 69, v letnem 37 – so se delili na tri
skupine. Prvi so bili odločni naprednjaki – njih število je bilo majhno – ki so vestno skrbeli za
ohranitev naprednega značaja društva; v drugi – po številu največji – skupini so bili
visokošolci, ki so bili v verskem oziru indiferentni, a miroljubni; v tretji – najmanjši skupini
pa so bili dijaki, ki so ohranili svoje versko prepričanje in se tudi niso bali, to javno pokazati.
Zadovoljni so bili, da je dalo tedaj obstoječe slovensko akademično društvo prostora vsem
dijakom brez razlike svetovnega naziranja.«11 Pri svojem delovanju je bilo društvo, ki sta ga
navsezadnje ustanovila kasneje vodilna liberalca, liberalno in progresivno, s stališča
katoliškega tabora pa, še posebej v Mahničevem obdobju in v luči oslabljenosti katoliške
študentske skupine, radikalno. Vseeno je bilo delovanje katoliške skupine študentov znotraj
društva po Doklerjevih besedah svobodno, vpeljevanje svobodomiselnih nazorov pa pogojeno
z razmerami na Slovenskem, saj »… je bil le prenekateri slovenski študent navezan na
podporo iz stričevega ali kakega drugega ţupnišča.«12 Napredna struja, ki je vodila društvo,
pa je naposled pokazala tudi manj liberalno plat, saj se je morala spopasti z vse glasnejšimi
kritikami, ki so prihajale iz domačih katoliških krogov in še posebej iz revije Rimski katolik,
ki jo je urejal Mahnič. V reviji je leta 1892 objavil spis z naslovom Sumljiva znamenja v
slovenskih akademiških in dijaških krogih, v katerem je obsodil pisanje v marca istega leta
ustanovljenem študentskem glasilu Vesna, ki so ga urejali liberalni študenti iz Slovenije.
Vesna je zaradi svojih stališč doţivljala odpor tudi znotraj liberalnih krogov,13 ob valu kritik
se je od nje ţelelo distancirati tudi Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju, ki
je ugotovilo, da se mu od začetka izdajanja glasila zmanjšujejo prispevki iz domovine. 14
Kritika iz Rimskega katolika se je nanašala na vsebino literarnih prispevkov v Vesni, ki jih je
Mahnič opisal kot vero v fatalizem: »… nevkrotljiva pohotnost mesa, neozdravljiva
zaljubljenost, obup, ki konča z blaznostji in – samomvmor, to so leposlovni ideali naših

9

Kremenšek,Slovensko študentovsko gibanje, 18.
Prav tam .
11
Dokler, Anton. Ob rojstvu Danice. V: Povsod Boga. Ob štiridesetletnem jubileju »Danice«, ur. Josip Rakovec,
3. Ljubljana: Konzorcij, 1934.
12
Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje, 16.
13
Vesna, Slovenski narod, 22. 3. 1892, 1–2.
14
Podporno društvo za slovenske velikošolce na Dunaji in Vesna, Vesna, 15.5.1892, 53.
10
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akademikov pri Vesni.«15 Mahnič je obsodil tudi politične poglede »vesnjanov«, ki so se v
politiki zgledovali po mladočehih, ki »… so husiti po duhu in teţnjah.«16 »Vesnjani« so v
odgovor v članku Našim nasprotnikom! priznavali človeško potrebo po verskem
udejstvovanju, vendar so hkrati poudarili, da se ne bodo nikdar postavili »… na oskosrčno
stališče verskega fanatizma in zelotizma.«17
Obenem so napredni člani Slovenije Mahniču odgovarjali, da si taki spisi zasluţijo le prezir.18
Revijo Rimski katolik so v društvenem lokalu prepovedali, vendar pa so po Kremenšku
nekateri člani, ki niso pripadali odprto katoliški študentski skupini, podprli Mahničevo kritiko
društva, osem ali deset pa jih je iz društva celo izstopilo. 19 Povečini so študenti znotraj
društva tudi ob čedalje večjih delitvah spodbujali k slogi.20 Pri tem so vztrajali tudi katoliški
študentje; po Doklerju vse do jeseni leta 1892, ko se je vodstvo Slovenije odločilo, da mora
društvo zavarovati svoj liberalni in progresivni značaj. Povod za tako odločitev društva so bile
čedalje glasnejše kritike Mahničevega kroga v Rimskem Katoliku in Slovencu v obdobju, ko je
katoliškemu taboru zagon dal tudi prvi slovenski katoliški shod avgusta istega leta. Nova
društvena pravila so narekovala, da mora vsak študent, ki ţeli pristopiti k društvu, »slovesno
izpovedati liberalni Kredo.« 21 S to odločitvijo so društvo naposled zapustili vsi katoliško
usmerjeni študentje: »Tako so se naši liberalni nasprotniki izkazali kot dobri in zanesljivi
sotrudniki in partibus infidelium /…/ ter nas prisilili, da smo osnovali svoje društvo.«22
Za razliko od do tedaj še vseslovenskega društva, so bila med nemškimi študenti društva,
utemeljena na svetovnonazorskih usmeritvah, v tem obdobju ţe povsem običajna. Slovenski
katoliški tabor se je v svojem delovanju zgledoval po nemškem, tudi v organizaciji
katoliškega shoda in v spodbujanju ustanavljanja akademskih društev, ki so se v nemški sferi
teh shodov v velikem številu udeleţevala.23 V Slovencu so bile tekom priprave na katoliški
shod objavljene tudi zahteve shoda, pri čemer so na področju visokega šolstva priporočali,
»… naj se ustanovite za slovenske visokošolce na Dunaji in v Gradcu posebni katoliški dijaški
društvi po vzgledu dunajske »Avstrije« pod pokroviteljstvom odličnih slovenskih

15

Sumljiva znamenja v slovenskih akademiških in dijačkih krogih, Rimski katolik, Peti tečaj, 1. zvezek, ur.
Anton Mahnič, 55. Gorica: Anton Mahnič, 1892.
16
Prav tam, 60.
17
Našim nasprotnikom!, Vesna, 15.8.1892, 124–125.
18
Prav tam, 124.
19
Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje, 18–19.
20
Prav tam.
21
Povsod Boga, 4.
22
Povsod Boga, 4.
23
Tretji katoliški shod, Slovenec, 10. 8. 1892, 1.
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katoličanov.« 24 To društvo bi imelo dolţnost s pomočjo dobrotnikov ustanoviti posebna
zavetišča za podporo vernim visokošolcem. Z letom 1894 je tako društvo na Dunaju kot
Danica tudi zaţivelo. Pri tem po besedah krškega škofa Josipa Srebrniča Danica ni tlakovala
poti zgolj slovenskim študentom na Dunaju, marveč katoliško usmerjenim študentom vseh
slovanskih narodov monarhije. Ko je na Dunaju maja 1903 nastalo hrvaško katoliško
akademsko društvo Hrvatska, katerega ustanovni zbor je bil s pomočjo slovenskih študentov
organiziran v prostorih Danice,25 je slednja v univerzitetnem središču monarhije delovala ţe
devet let. Še daljša je bila pot poljskih in čeških študentov, ki so se v prestolnici organizirali
šele leta 1911, Poljaki v Polonio, Čehi pa v Lipo. »A iniciativa je izšla zopet iz vrst
slovenskega kat. dijaštva. Pričela se je pri »Danici« na Dunaju!«26

2.3 Nastanek Danice
Po pričevanjih Antona Doklerja je Danica izšla iz skupine desetih ţe omenjenih študentov, ki
so podpisali zaupnico Antonu Mahniču in izstopili iz Slovenije. Ta skupina se je zavzela za
ustanovitev novega, politično ali idejno nevtralnega društva, čemur je nasprotoval Viljem
Schweitzer, rekoč, da bi bilo tako društvo povsem brez pomena. Schweitzer je predlagal
ustanovitev katoliškega akademskega društva, pri čemer pa ga je podprl le del odpadlih
»slovenijanov«, preostali so se nato od te skupine ločili. Za novo društvo so soustanovitelji
predlagali več imen, pri čemer imeni Lipa in Domovina, za razliko od Danice, nista dobili
dovolj podpore.27 Pravila so vloţili 20. maja 1893, novico o nastanku katoliškega društva pa
je v domovino prinesel časnik Slovenec: »… hvala Bogu. Verska brezbriţnost je ţe pokončala
našemu narodu toliko nadarjenih čilih mladeničev, da je ţe zadnji čas iskati jej leka.«28 V
listini, ki je nastala deset dni pred vloţitvijo pravil, so navedeni takratni člani Danice, ki jih v
danih okoliščinah lahko opredelimo kot ustanovne člane društva. To so bili: Viljem
Schweitzer, Anton Mihalič, Viktor Zupanc, Anton Dokler, Fran Jankovič in Janez Plečnik.29
Novo društvo naj bi sluţilo vrnitvi krščanskega duha med preteţno liberalne dunajske
študente, pri čemer so v Slovencu opozarjali, da je Slovenija nemudoma prekinila vse stike z
novonastalim društvom. Tudi Dokler govori o teţavnem začetnem obdobju, v katerem je
24
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društvo izvabilo na dan agresivne odzive nasprotnikov, toda »… leto za letom je pošiljala
»Danica« iz svoje srede moţe, ki širijo katoliško idejo med našim ljudstvom.« 30 Največja
teţava katoliškega društva v prvem letu obstoja so bili odnosi z oblastmi, ki so odlagale
potrditev Daničinih, v slovenščini vloţenih, pravil. Tako je društvo uradno potrditev doţivelo
šele 21. julija 1894,31 ustanovni kongres pa oktobra istega leta. Prvo geslo Danice je bilo »Vse
za vero, dom, cesarja!«, dolgotrajnejše geslo, ki ga je društvo pripeljalo s seboj tudi v novo
jugoslovansko drţavo, pa je bilo nekaj let pozneje uveljavljeno »Na delo krščansko!«.
Sprememba gesla je simbolizirala nastop nove generacije katoliških študentov, zavezane
krščanski demokraciji.32 Druga teţava novega društva je bilo pomanjkanje študentskih članov.
Teh je bilo ob ustanovitvi 12, vendar so zaradi močnega katoliškega zaledja (veliko število
starešin) pridobili zajetno podporo iz domovine, najpomembneje v obliki lastnega
študentskega glasila Zora. V prvi izdaji leta 1895 je Zora objavila društveni program Danice.
V njem so se člani zavezali k aktivnemu verskemu ţivljenju in zvestobi narodu, zavedajoč se,
da sta zaradi katoliškega značaja slovenskega naroda obe ideji med seboj tesno povezani.33
»Bodi v resnici danica našemu ubogemu narodu, zvezda, v katero se bo zaupno obračal,
dokler tudi njemu ne napoči dan, dokler tudi nanj ne posije solnce sreče!«34
Navkljub številnim teţavam znotraj društva, od pomanjkanja zagona do maloštevilnosti, se je
Danica zaradi trdnosti katoliških organizacij in predvsem starešin obdrţala, 35 slovensko
katoliško akademsko društvo pa je pod imenom Zarja v začetku 20. stoletja zaţivelo še v
Gradcu. Leta 1910 se jima je pridruţilo tretje društvo, Dan v Pragi.36 Ob ustanovitvi je praško
društvo štelo 8 članov, medtem ko je v Danici na Dunaju šestnajst let po njenem nastanku
delovalo 64 študentov.37
Organizacija katoliške študentske mreţe, ki je prišla kot logična posledica katoliškoliberalnega razkola v slovenski politiki, se je od zadnjega desetletja 19. stoletja do prvega
desetletja 20. stoletja razvila iz skromne skupine študentov znotraj vseslovenskega društva v
organizacijo treh univerzitetnih društev, Slovenske dijaške zveze, sodelovanja v Slovanski ligi
30
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katoliških akademikov in ustanovitve Leonove druţbe. 38 V okviru te široke organizacije
različnih društev je bila Danica kot društvo iz univerzitetnega območja z največjo prisotnostjo
slovenskih študentov tudi največje katoliško akademsko društvo, ta status pa je društvo
obdrţalo tudi v začetku svojega delovanja na slovenskih tleh po prvi svetovni vojni. Društva
katoliške usmeritve niso nastajala zgolj kot protiuteţ liberalnim organizacijam, predvsem pred
prvo svetovno vojno so imela pomembno narodnobudilno vlogo, ki je v tedanjem času šla
vsem kulturnim in akademskim organizacijam slovenske nravi. Študenti iz Gradca so v okviru
Zarje odšli budit narodno zavest med slovenske naseljence na Zgornjem Štajerskem, v
Ljubljani pa so v okviru Slovenske dijaške organizacije organizirali posebna izobraţevanja in
predavanja za delavce in kmete.39 Navkljub vtisu, da so bili poglavitni nasprotniki katoliških
organizacij na liberalni strani, so bile resnične ovire za delovanje društev v nemških oblasteh,
kar se je pokazalo tako pri ustanavljanju Danice na Dunaju kot tudi pri skrivnem delovanju40
srednješolskih organizacij na slovenskih tleh pred in v času medvojne cenzure.41

2.4 Selitev v Ljubljano
V času med prvo svetovno vojno je večina študentskih društev prekinila z aktivnostjo, člani
pa so odšli v vojno, iz katere se marsikateri ni nikdar vrnil. Dopisna knjiga Danice v obdobju
med junijem 1914 in junijem 1915 vsebuje zapise o padlih članih, kjer izstopa poročilo iz
začetka leta 1915 o smrti predsednika Danice Ivana Ţgurja. Umrl je v bolnišnici na Ogrskem,
potem ko je bil smrtno ranjen med boji v Karpatih. 42 Da je bila aktivnost Danice v
medvojnem obdobju ohromljena, potrjuje dejstvo, da je iz medvojnih časov v društveni
dopisni knjigi ohranjenih le za 19 strani zapisov, medtem ko so člani leta 1920 uspeli v pol
leta popisati več kot 250 strani.43 V društvih je z vojno upadlo tudi število članov, liberalni
Triglav v Gradcu je do konca letnega semestra 1915 štel le še 10 članov.44 Dva meseca pred
koncem vojne, ob koncu letnega semestra leta 1918, je imela Danica 22 članov, skoraj trikrat
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manj kot pred osmimi leti.45 Po koncu vojne in z razpadom Avstro-Ogrske so se za slovenske
študente razmere drastično spremenile. »Zadnji občni zbor pojemajoče »Danice« je bil na
Dunaju 3. novembra 1918. Dunajčanje niso več gledali slovenskih trakov na prsih naših
akademikov;« 46 Da je pred Danico in Zarjo negotovo obdobje, je v Zori prepoznal tudi
kasnejši krški škof Josip Srebrnič: »Danica« in »Zarja« bosta mogli svoje lepe tradicije
nadaljevati v dobi naše svobode le drugod, najlepše morda v Ljubljani, kjer bo prihodnjo
jesen otvorjeno vseučilišče, tisto vseučilišče, za katero so ravno srca, zbrana v »Danici« in
»Zarji«, vedno utripala navdušene ljubavi, ga imela kot ideal vedno pred seboj, za katere so
mislila, delala in trpela...«47 Univerza v Ljubljani je bila naposled ustanovljena junija 1919.
Sestavljale so jo pravna, filozofska, teološka, tehnična in (nepopolna) medicinska fakulteta.
Navkljub hudi prostorski in finančni stiski, ki ni bila rešena vse do začetka druge svetovne
vojne,48 je bila univerza dobrodošla sprememba za slovenske študente, ki so se zaradi trenja
med novima drţavama na Dunaju in v Gradcu znašli v sovraţnem okolju, se v Pragi soočali s
prostorsko stisko in ţivljenjem v revščini ter se povečini do ustanovitve ljubljanske univerze
vpisovali na študij v Zagreb,49 kamor so se odločili preseliti tudi člani Danice. Toda ti načrti
so bili, kot si je obetala Zora, kratkega roka in julija 1919 je Danica postala prvo izmed
študentskih društev iz tujine, ki se je v znamenju ustanovitve slovenske univerze preselilo v
Ljubljano.50 Ljubljansko obdobje Danice se je začelo v znamenju reorganizacije katoliških
društev, v kateri je Danica, ki je bila doslej dominantna študentska organizacija katoliškega
tabora, postala le eno izmed številnih katoliških društev na našem ozemlju. V obdobju do
druge svetovne vojne je prehajala od največjega društva do nedejavnosti in nazaj. Za katoliški
tabor so bila medvojna leta izjemno pestra, vendar pa se zavzetost starešin za katoliške ideje
po selitvi v Ljubljano sprva ni povsem razširila na študente. Katoliška društva so tako v
prvem obdobju pestili pasivnost, razkoli in dogmatičnost načel: »Vojna generacija je v svoji
dejavnosti kmalu popustila tudi v drugih skupinah; daničarji in zarjani niso mogli biti izjema.
Ideološka kriza je, kot vse kaţe, presegala organizacijske okvire /…/ Skrb starešin, da bi
ostali temelji katoliških študentovskih društev stari, je morala roditi navzkriţja.«51 Vendar pa
so razlogi za pasivnost lahko tudi v velikosti katoliške mreţe, ki je imela ob vstopu v novo
45
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drţavo probleme z vzpostavljanjem organizacij in društev na vseh ravneh druţbe, ne le v
akademski sferi.52 Danica in Zarja, društvi s koreninami na Dunaju in v Gradcu, sta svoje
delovanje nadaljevali pod okriljem Slovenskega katoliškega starešinstva, organizacije
katoliških kulturnih delavcev, ki je bila leta 1912 ustanovljena z nalogo krepitve narodne
zavesti in širjenja katoliških načel. Odborniki organizacije so bili hkrati dolţni nadzorovati in
usmerjati delovanje katoliških društev. 53 V Izvestju Slovenskega katoliškega starešinstva v
prvi polovici tridesetih let so objavljeni podatki o številu članov in stanju znotraj posameznih
akademskih društev. 54 Navkljub zmanjšanju aktivnosti se članstvo v le-teh ni drastično
zmanjševalo. V prvih letih po vojni so za vstop v sedaj ljubljansko Danico večinoma zaprosili
študenti, ki so bili prej bodisi v dunajski Danici bodisi pa v zagrebškem Domagoju. Glede na
vsebino društvenih dopisnih knjig iz dvajsetih let je znakov o aktivnem udejstvovanju pri
verskem poslanstvu daničarjev malo, »Šlo je za tip zgolj poslovnega društva, ki ni kazal
nobene krepke črte kakšne programsko-idejne izrazitosti.«55 Jeseni 1920 je bil ustanovljen
zabavni klub Danice in Zarje, čigar naloga je bila organizacija zabavnih prireditev, športnih
dogodkov in izletov, začenši s plesnimi vajami na verandi hotela Union. 56 Na verandi je
Danica ţe prej, aprila leta 1920, v sodelovanju z nekaterimi starešinami organizirala socialni
tečaj za svoje člane. Študentom so s povečini krščansko socialnimi tematikami predavali
Andrej Gosar, Aleš Ušeničnik, Anton Brecelj, Jakob Mohorič, Franc Kremţar in Anton
Kralj. 57 Danica je glede na zapise članov in navkljub tihoti njenega druţbenega ţivljenja
večino svojega obstoja v prvi jugoslovanski drţavi zastopala krščansko socialno usmeritev,
četudi je ta v prvih letih ljubljanske univerze slonela na prizadevanjih katoliških starešin,
kakršna sta bila Andrej Gosar in Aleš Ušeničnik. Med člani društva je bilo prizadevanja za
širjenje idej malo, poleg tega so te, tudi za marsikaterega izmed članov, ostajale preveč zaprte
v akademske kroge. »Tovariš, ali res verjameš, da je ta 85 članov broječa četa prazna in brez
vsebine? /…/ Ali veš, kdaj si delal aktivno in pozitivno? Tedaj, ko si zahteval v sebi sebe in se
pribliţal njemu ter se zavedel: K Bogu, v Bogu, za Boga! Tovariš! Pojdi vase, izbojuj boj sam
s seboj!«58 Pasivnost društva je v času, ko je Danici predsedoval Slavo Papeţ, kritiziral tudi
njegov tekmec Ivo Peršuh, ki je članom očital, da gledajo le na število odsekov, članov in
sestankov, pozabljajo pa na temelj: globoko versko zavest vsakega posameznika. Pri tem je
52
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izpostavil, da je bil socialni večer edini večji dogodek, ki ga je tega leta organiziralo društvo.
Ob predlogu predsednika, da naj tovariš Peršuh svoje predloge konstruktivno poda na
diskusijskem večeru, je Peršuh podajanje predlogov na slednjem opisal kot »bob ob steno«.59
Mrtvilo med katoliškimi društvi, kot ga opisuje Kremenšek, je bilo nekaj, česar so se njihovi
člani zavedali in nanj opozarjali, vendar je pomanjkanje aktivnosti in zagona ostajalo problem
vse do poskusov prestrukturiranja znotraj katoliške organizacije sredi dvajsetih let. Med
prvimi poskusi oţivljanja društvenega ţivljenja sta bila ustanovitev tretjega društva (Borbe)
na občnem zboru Danice leta 1922.60 Prišlo je tudi do predloga, da bi Danica in Zarja postala
zgolj študentska odseka za veliko bolj aktivno telovadno društvo Orel. V znak odpora proti
takim ukrepom je nato leta 1924 nastala Akademska zveza, ki je zdruţila vsa društva v eno
organizacijo, pri čemer so društva ohranila notranjo samostojnost. Akademska zveza je
skrbela za medsebojno sodelovanje, strokovno izobrazbo, izboljšanje gmotnega poloţaja,
povezovanje z mednarodnimi društvi in zagovarjanje svetovnonazorskih pogledov katoliških
študentov. Zveza se je proti šibki aktivnosti znotraj društev borila tudi tako, da je vsakemu
izmed treh društev namenila ločene programe. Borbin program je bil usmerjen v socialna
vprašanja, Zarji je bila namenjena organizacija, Danica pa je dobila politični program. 61
Dvajseta leta je v katoliških krogih preţemal duh »kriţarstva«, idejnega gibanja študentov,
zbranih okrog revije Kriţ na gori. Zapisi v reviji so v nekaterih pogledih zmedli in pretresli
tudi katoliško starešinstvo. »Kriţarji« so kot gibanje nasprotovali formalizmu znotraj
verskega ţivljenja in iskali novo, bolj pristno, k večnosti usmerjeno obliko verskega
udejstvovanja. »Naša religija je postala meščanska. Nasičena je, lagodna, brez vprašanj. Ne
prenese motenj. Nedeljski mehaničnosti odgovarja brezboţnost delavnika. Baš v tem leţi vse,
da nam religija ni vedno nova naloga, marveč ogorčena bramba včerajšnjega dneva.« 62
Vendar pa so bile njihove ideje, hkrati z radikalnimi krščansko socialnimi pogledi, pri
starešinstvu in pri večini članov katoliških društev sprejete z odporom, tudi zato ker so
stremeli k ukinitvi takšnih društev. Danica je bila zaradi »kriţarske« dejavnosti edino društvo,
čigar delovanje je v tem času nekoliko zamrlo.63 Najmočneje je »kriţarski« nauk odmeval
znotraj študentskega telovadnega društva Akademski Orel in v akademskem društvu Borba,
vendar pa so prizadevanja »kriţarjev« leta 1928 v katoliškem vodstvu zaustavili s prekinitvijo
sodelovanja obeh društev v Akademski zvezi, pri čemer je bil Akademski Orel leto pozneje
59
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razpuščen.64 Borba je vztrajala kot krščanskosocialistični klub, njeno članstvo pa je ob koncu
desetletja naraščalo. Spore s kriţarji je starešinstvo razrešilo na izrednem občnem zboru v
Celju leta 1929, ko je bilo sklenjeno, naj se katoliškega vodstva ne napada, naj pa se
spodbujajo vsakršna prizadevanja mladih katolikov za trdnejše in bolj stanovitno versko
ţivljenje.65 Zamrtje Danice je bilo kratkotrajno; v začetku študijskega leta 1927, ko se je
začela »rekonkvista« proti »kriţarjem«, je v društvo vstopilo 26 novih članov, kar pomeni da
se je članstvo več kot podvojilo, iz 24 je skočilo na 40.66

2.5 Straţarji in kulturni boj
Krščansko socialno gibanje v študentskih vrstah je bilo v tridesetih letih zdesetkano in
umaknjeno v ozadje, v ospredje pa so stopila nova gibanja, ki so zagovarjala boj z
liberalizmom in marksizmom, obsojala kapitalizem ter se zavezala krščanski obnovi druţbe.
Na Slovenskem je kot duhovni oče teh gibanj znotraj študentskih vrst v ospredje stopil teolog
in etnolog Lambert Ehrlich, redni profesor na teološki fakulteti in cerkveni zastopnik v
Akademski zvezi. Njegov študentski krog je izdajal revijo Straţa v viharju, pripadniki
osrednjega gibanja pa so po njej dobili ime »straţarji«. Katoliško gibanje, zavezano
revolucionarni prenovi druţbe v skladu s katoliškimi načeli, je bilo podprto s strani cerkvenih
vrhov 67 in usklajeno z aktualnimi papeškimi okroţnicami, najpomembneje z okroţnico
Quadragesimo anno, ki jo je papeţ Pij XI. izdal leta 1931, ob štirideseti obletnici okroţnice
Rerum novarum, in katere cilj je bil dopolnitev katoliškega socialnega nauka, kot ga je ţe prej
zarisala prva. V okroţnici je papeţ opozoril na pasti kapitalizma in socializma, pri čemer je
pri kapitalizmu kot sistemu, ki se je od časa Rerum novarum ţe dodobra razširil po svetu z
vsemi svojim prednostmi, slabostmi in pastmi, Pij XI. kritiziral idejo o prostem trgu in
svobodni konkurenci. Svobodni gospodarski trg je lahko koristen le, če deluje v skladu s
principi socialne pravičnosti in dobrodelnosti.68 Delavec, čigar delo ni blago, ki bi se ga dalo
kupiti ali prodati, bi moral po okroţnici prejemati plačo, ki bi zmogla vzdrţevati njega in
njegovo druţino.69 V luči dogajanja v Sovjetski zvezi je papeţ v okroţnici opozoril, da tako
kot se kapitalizem iz pohlepa spridi v tiranijo, tudi socializem drvi v komunizem, s tem pa v
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stalni razredni boj in uničenje zasebne lastnine.70 Odzivi na strani krščanskih socialistov so
bili v glavnem usmerjeni v opravičevanje marksističnih teorij v odnosu do katoliškega nauka,
medtem ko so znotraj glavnih cerkvenih tokov proslavljali ideološko zmago. Spopadi med
obema strujama so dve leti po okroţnici povzročili konec akademskega društva Borba, ki je
podpiralo marksistične ekonomske teorije in v razmišljanju cerkvenega vodstva videlo
predvsem pomanjkanje praktičnega katolištva. Po pritisku s strani škofa Gregorija Roţmana
in Ehrlicha leta 1933 so »borci« papeţevo okroţnico obtoţili, »... da avtoritativno sankcionira
kapitalizem, povzdiguje kapitalizem v od Boga dani druţbeni red, izenačuje delavski razred s
stroji, v bistvu napoveduje druţbeni boj proletariatu, zato jo mladina odklanja in se zavzema
za marksistično razlago kapitalističnega druţbenega ustroja.« 71 Borba je s tem zapustila
katoliški tabor ter bila kasneje s strani jugoslovanskih oblasti označena za komunistično
organizacijo ter kot taka razpuščena. Ehrlichovi podporniki med študenti so obvladovali
Zarjo, medtem ko se jim je Danica izmaknila in obdrţala staro vodstvo, naklonjeno krščansko
socialnim idejam. Danica je bila po številu članov še vedno najštevilčnejše društvo in kot taka
za majhno skupino, zbrano okrog Lamberta Ehrlicha, nedotakljiva. Vodstvo društva je s to
drţo prišlo v spor s škofijo, s tem pa tudi z Akademskim domom, zaradi česar so morali
društvene prostore preseliti na Vegovo ulico 8, kjer pa so v odboru vztrajali navkljub pritisku
cerkvenega vodstva. Poraz so morali priznati novembra 1933, ko se je z občnim zborom in
izvolitvijo novega odbora Danica znova idejno vrnila pod okrilje glavnih katoliških tokov in
idej iz Quadragesimo anno.72 Glede poteka dogodkov, ki so privedli do vrnitve Danice v
tesen objem katoliškega tabora, se zgodbi poglavitnih katoliških gibanj tega obdobja, tj.
»straţarjev« in »mladcev Kristusa Kralja«, razlikujeta. Po razlagi »mladcev« je Danica
spremenila idejno usmeritev zaradi mnoţičnega (in načrtnega) vpisovanja »mladcev« v
društvo, medtem ko v Straţi v viharju, glasilu »straţarjev«, kot v opombah navaja tudi
Kremenšek, zapis tedanjega novoizvoljenega predsednika odbora Danice Joţefa Majcna
nakazuje na to, da je šlo za spremembo v vodstvu po zaslugi starih članov.73 Majcnov zapis je
podkrepljen z Ehrlichovim pismom ob novem letu 1934, v katerem je duhovni vodja
katoliških študentov v luči volilnih rezultatov na jesenskem občnem zboru izrazil podporo
Majcnu in novemu tajniku Danice Zdenku Lahu. Glede na podatke v glasilu katoliškega
starešinstva iz leta 1932 je imela Danica 100 članov, leta 1933 pa 119 rednih in 3 izredne
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člane,74 po Majcnu je od »mladcev« v Danico jeseni vstopilo le sedem novih članov brez
volilne pravice na zboru, sam volilni rezultat pa je bil 27 glasov proti 19 glasovom v
Majcnovo korist.75 Danica je z menjavo v vodstvu dobila trdno programsko usmeritev, ki jo
je odbor objavil 30. novembra 1933. V petih točkah so se člani zavezali katolicizmu,
enakopravnosti slovenskega naroda znotraj jugoslovanske drţave, reševanju socialnega
vprašanja, dobrim odnosom znotraj Akademske zveze in dobrim odnosom do katoliškega
starešinstva, saj sta bila predvsem slednja na trhlih temeljih ţe vse od konflikta z
Akademskim domom in teţav z Borbo. Nov program je delo Danice razdelil na tri področja;
versko, socialno in društveno, pri zadnjem je bil cilj gojenje ţivahnega društvenega ţivljenja
v času, ko je po poročilu starešinstva znotraj društev še vedno vladalo precejšnje mrtvilo.76
Odbor je medtem poskrbel tudi za izključitev nekaterih članov, ki glede na novo programsko
usmeritev niso več delili svetovnonazorskih pogledov vodstva, vendar pa se je v glavnem
društveno ţivljenje nekoliko razmahnilo. Člani Zarje, Danice in novoustanovljenega
ţenskega društva Savica, ki je ob ustanovitvi leta 1931 štelo 24 članic, so leta 1933
organizirali tudi skupen brucovski večer.77 Ţensko društvo si je za nalogo zadalo preučevanje
kulturnih, etničnih in socialnih teţav ţensk, povezovanje z drugimi jugoslovanskimi
študentkami in delovanje v skladu s cerkvenim naukom. 78 Konec vpliva krščanskih
socialistov in marksizma znotraj katoliških društev je pomenil začetek spopada med
zmernejšo strujo in radikalnejšimi pogledi »straţarjev« in »mladcev«, ki sta se kot dve ločeni
sili znašli ob krščansko socialnem pogledu v trojnem, toda od tega trenutka dalje bolj
umirjenem spopadu znotraj katoliških krogov.

2.6 Predvojni čas
Leto po vrnitvi Danice v ustaljene katoliške idejne tire je akademsko društvo praznovalo 40.
obletnico svojega delovanja. Ob obletnici leta 1934 so »daničarji« izdali publikacijo Povsod
Boga, v kateri sta študente kot nekdanja člana društva pozdravila ljubljanski škof Gregorij
Roţman in krški škof Josip Srebrnič. 79 Del člankov v publikaciji je namenjen kritiki
historičnega materializma in svarilu pred komunizmom na primeru Sovjetske zveze, pri čemer
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sta razvidna vpliva »mladcev« in »straţarjev«, prav tako pa njihove sledove v publikaciji
razkrivajo pozivi študentov k borbi za svobodno druţbo, utemeljeno na katoliškem nauku in
naravnem pravu. V očeh »daničarjev« je za temeljne teţave druţbe kriv laicizem in njegovi
sadovi: »nemiri, upori proti avtoriteti, brezsrčni kapitalizem, komunizem ...« 80 Vsi ti pa
predstavljajo groţnjo krščanski civilizaciji. Druţbo je razklal tudi tehnološki razvoj in konec
absolutnih resnic. »V ta kaos atomov, subjektivnih mnenj in nazorov zaori katoliška mladina
vekoviti klic iz pradavnine: Povsod Boga! Mi hočemo povsod Boga!«81
V predvojnem času je ţe predhodni spopad med zmerno strujo in militantnimi »straţarji«
znotraj akademskih društev postal poglavitna oblika kulturnega boja v katoliškem taboru. Z
letom 1934 je začela izhajati revija Straţa v viharju, ki ni napovedala boja le zunanjim, ţe
ustaljenim nasprotnikom katoliške cerkve, temveč tudi liberalnemu katolicizmu. 82 Zaradi
prevlade »straţarjev« znotraj odbora Akademske zveze, ki je zdruţevala katoliška akademska
društva, je Straţa v viharju imela močne zaveznike v samem vodstvu katoliških študentov.
Toda ta prevlada v vodstvu se med samimi študenti ni odraţala in Akademsko zvezo so po
volitvah odbora 1935 znova prevzeli člani iz zmernejše struje, t.i. »tretje skupine«. 83 V tej so
bili po besedah Janeza Gradišnika vsi tisti katoliško usmerjeni študenti, ki niso ţeleli oditi
med »straţarje« ali »mladce«, od krščanskih socialistov do večine, ki se ni ukvarjala s
politiko. Razlika med »mladci« gimnazijskega profesorja Ernesta Tomca in »straţarji«
Lamberta Ehrlicha je bila v odnosu do cerkvene hierarhije, do neke mere pa tudi do verskega
ţivljenja. Po Gradišniku so bili »mladci« gorečneţi, ki si v drugih akademskih skupinah niso
iskali zaveznikov. Po drugi strani so bili »straţarji«, predvsem pa njihovi voditelji,
pragmatični iskalci načinov doseganja oblasti in širših vplivov na druţbo. 84 V odnosu do
cerkvenega vodstva in krovne organizacije katoliških laikov Katoliške akcije so se »mladci«
podrejali volji vodstva in tudi akademska društva videli predvsem kot podaljške Katoliške
akcije. »Straţarji« so ta pogled pojmovali kot klerikalizacijo društev in v društvih, kot so bila
Danica, Zarja in kasneje Straţa, videli laične organizacije, nad katerimi Cerkev ne bi smela
imeti pravnega nadzora, marveč predvsem vlogo idejnega usmerjanja 85 (npr. s pomočjo
duhovnih vodij). »Straţarji« so bili usmerjeni k političnemu ţivljenju, kar se je pokazalo v
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stalnem iskanju prevlade znotraj akademskih društev. Leta 1935 je po burnem odzivu večine
študentov na predlog straţarjev, da bi Straţa v viharju postala uradno glasilo Akademske
zveze, vodstvo Akademske zveze znova prevzela tretja skupina.86
Poleg novega odbora vrhovne organizacije katoliških študentov je sprememba vodstva v tem
času doletela tudi Danico in Zarjo, obe društvi sta z letom 1936 v odbor izvolili vodstvo iz
zmernejših struj. V odgovor na izgubo poloţaja v katoliški akademski strukturi so »straţarji«
organizirali lastno akademsko društvo Straţa in z letom 1937 prestopili vanj. Obenem so
»straţarji« in »mladci« spomladi 1936 znova prevzeli vodstvo Akademske zveze, vendar so
bili volilni rezultati teh spopadov med zmernejšo strujo in krščanskimi socialisti na eni strani
ter straţarji na drugi vedno tesni. 87 Burno politično dogajanje na univerzi so dodatno
spodbudili vedno večji nemški pritiski na Češkoslovaško. Slednja je kot članica male antante
računala na podporo dotedanjih zaveznic Romunije in Jugoslavije. V času Stojadinovićeve
vlade se je Jugoslavija pribliţevala nacistični Nemčiji in se razhajala s svojo
zahodnoslovansko zaveznico. Znotraj drţave je ta politika naletela na odpor, 88 saj sta
Češkoslovaška in njen ministrski predsednik Eduard Beneš uţivala veliko priljubljenost med
širšimi mnoţicami: »Ţe od zgodnjega jutra so po belgrajskih ulicah vrvele mnoţice ljudi,
ţelezniška postaja in ulice, kjer je imel iti sprevod, so bile pa nabito polne.«89 Tako je ob
Beneševem obisku v Beogradu poročal Slovenec, ki se je obenem obregnil ob opozicijske
kritike Stojadinovićeve zunanje politike.90 Nemški odnos do Češkoslovaške so marca 1937 v
obliki spomenice akademskega odseka Jugoslovansko-češkoslovaške lige obsodila tudi
akademska društva univerze v Ljubljani, med njimi tudi Danica. V njej so se zavezali, da
zaupanje v češkoslovaško demokracijo in zvestoba jugoslovanskih akademikov do bratskih
Čehov in Slovakov ne bosta omajana. Pod to spomenico so se med drugimi podpisala tudi
preostala katoliško usmerjena društva.91 Danica je svoje politično udejstvovanje dopolnila s
podpisom pod zahtevo, da naj v luči odnosov oblasti do študentskih klubov univerza slednjim
izrazi podporo in jim za sestanke in predavanja nameni predavalnice po osmi uri zvečer. V
vlogi so akademska društva obenem zahtevala pravico do organizacije manifestacij v podporo
Češkoslovaški in v spomin na Rapalsko pogodbo. Univerza je zahtevi zavrnila. Študentska
društva so se v tridesetih letih namreč znašla na nakovalu med obuboţano univerzo in
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policijsko drţavo. Zakon iz leta 1934 je dovoljeval organizacijo društvenih lokalov le na
univerzitetnih tleh, kar pa glede na ţe tradicionalno prostorsko stisko ljubljanske univerze ni
bilo mogoče. Društva so lokale organizirala izven univerze (Daničin lokal je ostajal na
Vegovi 8),92 toda njihove sestanke je pogosto prekinil prihod policije, ki je vsakršno zbiranje
študentov izven univerze brez predhodne prijave policijski upravi smatrala za nezakonito
javno zborovanje.93 V luči nemške zasedbe Češkoslovaške se je Danica marca 1939 skupaj z
Edinstvom, Jugoslavijo, Kladivom, Savico, Slovenskim klubom, Straţo in Zarjo povezala v
Narodni akademski blok. V skupni izjavi so študenti izjavili, da ţelijo ţiveti le v trdni
Jugoslaviji enakopravnih narodov ter da se z namenom izpolnitve tega cilja povezujejo v
blok. Na skupnem zborovanju 18. marca je imel kot predstavnik katoliškega odseka govor
študent Joţe Logar. Študenti so s svojo organizacijo ţeleli javnost opozoriti na nevarnost
prihoda vojne, organizirati priprave na odpor in krepiti narodno zavest. Maja 1939 so
katoliška društva izstopila iz bloka, kmalu za njimi pa je izstop potrdil tudi nacionalistični
klub Edinstvo.94 »Mladci«, ki so vstop v blok zavrnili, so ţe pred izstopom opozarjali, da
napredna društva ustanovitev bloka vidijo predvsem kot zmago lastnih političnih idej. Vendar
pa je bila po besedah akademikov katoliškega kroga največja teţava v tem, da »... so nekatera
društva v imenu narodnega akademskega bloka izdajala letake, pošiljala zastopstva,
deputacije in brzojavke, ne da bi katoliška akademska društva za to vedela, kaj šele
odobrila.«95 V bloku so ostali člani Zarje, ki je postajala zatočišče za krščanske socialiste v
študentskih vrstah.96 Jeseni 1938 so vodstvo Danice znova prevzeli člani iz »mladčevskih« in
»straţarskih« krogov, podkrepljeni s prihodom novincev v študentske vrste. S tem dejanjem
so socialno in demokratsko usmerjeni člani prestopili v Zarjo.97 Tokratni izhod iz Danice je
bil precejšen in je vključeval celo za zimski semester 1937/38 izvoljena 98 predsednika Boga
Grafenauerja in tajnika Janeza Gradišnika.99
Za socialno in liberalno strujo katoliških študentov so bile v vseh letih delovanja značilne
organizacije tečajev in predavanj, pri čemer je bil eden največjih dogodek v Bohinju leta
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1937, ko so se člani Zarje, Danice in Savice udeleţili počitniškega tečaja. Prvi
kulturnosocialni teden v Bohinju je potekal od 10. do 14. avgusta 1937, predavali pa so člani
starešinstva, in sicer predvsem o socialnih vprašanjih in usodi naroda. Kot zastopnik
cerkvenega vodstva se je tedna udeleţil tudi Ehrlich, med predavanji in diskusijami pa
izstopajo opozorila zastopnika socialnega tabora Antona Gosarja, ki je predaval o socialnih
nalogah katoliške mladine ter v diskusiji po predavanju o nevarnostih fašizma in komunizma
kot totalitarnih sistemov opozoril, da svarila pred komunizmom niso dovolj, temveč mora
katoliška stran ustrezno opozarjati na njegove napake in hkrati predstaviti lastne rešitve. 100
Danica se zaradi svoje nove »mladčevske« usmeritve ni udeleţila bohinjskega tedna leta
1939, ki so ga organizirali člani Zarje, na njem pa so med drugim predavali Fran Saleški
Finţgar, Edvard Kocbek, Stanko Gogala, Andrej Gosar, Bogo Grafenauer in duhovni vodja
Zarje101 Janez Fabijan. Srečanje je temeljilo na zavrnitvi levih in desnih totalitarizmov ter
katoliškega integralizma in na upanju po novem, svobodnem redu v Evropi, v katerem bi
lahko svobodno delovala tudi enotna slovenska domovina.102 Na drugi strani so se »mladci«
pod Ernestom Tomcem začeli zavzemati za stanovsko ureditev študentskih društev, po kateri
bi vsaka fakulteta dobila svoje društvo. »Straţarji«, zbrani v lastnem in avtonomnem
akademskem društvu Straţa, so tej ideji nasprotovali. »Mladci« so načrt prevzeli po
priporočilih tečaja mednarodnega zdruţenja katoliških študentov Pax Romana, v času ko so
stanovski klubi med katoliškimi študenti postali razširjeni tudi v ZDA, Franciji in na
Nizozemskem. 103 Tehniška fakulteta je z vpeljavo nove ureditve dobila društvo Kladivo,
filozofska pa Vedo. Tudi Danica je v tem času postala stanovski klub, v njej so se zbirali
študenti juridične oziroma pravne fakultete. Poleg stanovskih klubov sta se obdrţali
Ehrlichova Straţa in Zarja, v katero so se leta 1938 umaknili nekateri liberalnejši člani
Danice.104 Slednja je tako svojo pol stoletja dolgo pot z začetkom vojne zaključila kot klub
katoliških študentov prava. Glede na zapise v glasilu »mladcev« dejavnosti v Danici niso
zamrle, temveč je bilo društvo znotraj pravne fakultete izjemno dejavno. Konec leta 1939 je
Danica organizirala volitve v društvo slušateljev juridične fakultete in z mobilizacijo
katoliških študentov dosegla zmago za katoliško listo, navkljub bojkotu volitev s strani
»zarjanov«. »Daničarji« so se stroţje drţali katoliške usmeritve, poleg predavanj starešinstva
100
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so za člane organizirali tudi kroţek o komunizmu, kjer so skupaj predelali papeško okroţnico
Divini redemptoris iz leta 1937. V njej je Pij XI. neposredno obsodil komunizem kot sistem,
ki uničuje druţbeni red in spodkopava temelje krščanske civilizacije. 105 Podjetnike in
tovarnarje je pozval k dostojnemu odnosu do delavstva, zavedajoč se, da bo druţbena
pravičnost doseţena šele, ko bo vsakemu človeku na voljo vsakršna oblika naravnih bogastev
ali materialnih dobrin. 106 Okroţnica je ob koncu tridesetih let postala predmet številnih
pogovorov znotraj katoliškega tabora, o čemer pričajo stalne omembe v katoliškem tisku.
Danica se je svojega političnega poslanstva zavedala do te mere, da so iz društvenih
prostorov umaknili liberalni časnik Jutro: »Odbor je »Jutro« vrgel iz »Danice«. Nekaj dni je
bil hrup, toda hitro je prodrlo med Daničarji načelo: Katoliški akademik »Jutra« ne bere!«107
Ta strogo katoliška usmeritev je med študenti prava zaradi Danice prevladovala do te mere,
da je bilo februarja 1940 ustanovljeno društvo Pravda. Slednje naj bi bolje izpolnjevalo
poslanstvo Danice, ki je po mnenju starešin postalo preveliko društvo s premalo discipline
med člani. Predsednik Danice tovariš Kocmur je v govoru z »mladčevskim« tonom dejal:
»Pravda mora vzgajati člane, da bodo zavedni in odločni katoličani, ki poslušajo Cerkev in se
pokoravajo njenemu vodstvu.« 108 Obenem je predsednik najstarejšega društva analiziral
ključne teţave starih društev in za njih okrivil nasprotnike trdne katoliške usmeritve: »Nad
starimi društvi visi prokletstvo večnih prepirov, ki trajajo ţe dvajset let. Te prepire so zanetili
v naših društvih kriţarji in komunisti in še danes jih netijo razni nergači. Zato nobenega
nergača v »Pravdo!« 109 Vendar pa je nadaljnji razvoj stanovskih katoliških društev nato
prekinil začetek druge svetovne vojne v Jugoslaviji.

2.7 Vojna in povojna oblast
Druga svetovna vojna in povojni prevzem oblasti s strani Komunistične partije Jugoslavije sta
bila za katoliška akademska društva v okviru Univerze v Ljubljani pogubna. Tako kot med
prvo so tudi med drugo svetovno vojno študenti doţivljali različne usode in se ob njenem
koncu razkropili. Nekdanji »daničar« in tedanji član Zarje Gradišnik meni, da je v povojnem
obdobju večina »zarjanov« opustila krščanski socializem in se pridruţila komunistom.110 Med
»zarjani«, ki so vplivali na povojni čas, najlaţje navedemo pisatelja Edvarda Kocbeka,
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nekdanjega »daničarja«, zgodovinarja Boga Grafenauerja ter zadnjega predsednika
socialistične republike Slovenije Janeza Stanovnika. Bivši »daničar« in kasnejši »straţar«
Vinko Lipovec je bil med vojno interniran v Dachau, po vojni pa je odšel v ZDA, kjer je kot
zgodovinar in časnikar deloval v slovenski skupnosti v Clevelandu. Po osamosvojitvi se je
vrnil v Slovenijo.111 Po drugi strani je bivši tajnik Danice Joţa Mahnič po vojni deloval kot
gimnazijski profesor in literarni zgodovinar, v času po osamosvojitvi pa tudi kot dolgoletni
predsednik Slovenske matice. 112 Usode bolj izpostavljenih članov Danice so bile zaradi
velikega števila »mladcev« in »straţarjev« zelo raznolike. Med vojno je Tomec, ki je leta
1942 umrl, »mladcem« povedal, da bo vsak član, ki se bo pridruţil vaškim straţam ali drugim
oboroţenim strukturam v boju proti OF, izključen iz društva. To pravilo so »mladci« obdrţali
do konca vojne,113 četudi Gradišnik domneva, da je bilo storjenih precej izjem in da je vsaj
150 »mladcev« po odhodu iz begunskega taborišča v Vetrinju končalo med ţrtvami povojnih
pobojev. 114 Po oroţju so morali mladci povečini namreč poseči konec leta 1943, ko so
italijansko ozemlje zasedli Nemci in uvedli splošno mobilizacijo. Večina mobiliziranih se je
tedaj pridruţila slovenskemu domobranstvu. 115 Po drugi strani so bili »straţarji« pod
Ehrlichom v času vojne aktivni nasprotniki Osvobodilne fronte, ki so jo zaradi prevlade
komunistov videli kot sredstvo revolucije.
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Atentat na Ehrlicha s strani aktivistov

Varnostno-obveščevalne sluţbe (VOS) 26. maja 1942 je za številne v katoliških organizacijah
Ljubljanske pokrajine pomenil dokončno zavrnitev sodelovanja z Osvobodilno fronto. 117
Pripadniki VOS-a so istega dne kot Ehrlicha v stavbi Vzajemne zavarovalnice smrtno ranili
tudi Iva Peršuha, ţe omenjenega vidnega člana Danice iz prvih let ljubljanske univerze, ki je
27. maja umrl v bolnišnici.118 Med vojno je nekdanji študent medicine postal vodja skupine
Prebujena Slovenija, ki je znotraj katoliškega tabora nasprotovala kolaboraciji in zahtevala
aktiven odpor proti okupatorju. Konec leta 1941 se je Peršuh s skupino pridruţil Slovenski
legiji. 119 Kot predvideva Gradišnik, so bile izgube med Ehrlichovimi straţarji v času
drţavljanske vojne in v pobojih po njej precejšnje, medtem ko so bili med člani, ki so po vojni
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aktivno delovali v slovenskem izseljenstvu, Ciril Ţebot, Ludvik Leskovar in Rudolf Čuješ.120
V ZDA se je po vojni umaknil121 tudi duhovni vodja Danice dr. Janez Kraljič.122
Povojna oblast, predvsem v rokah komunistov, je še pred volitvami jeseni 1945 na
kulturnopolitičnem področju izvedla čistko organizacij in društev, ki niso bila pod njenim
nadzorom. Tudi na univerzi so v skladu z zahtevami fakultetnih odborov OF odslovili okoli
20 predavateljev, četudi je rektor Milko Kos zaman zahteval, naj se odpovedi izvedejo na
podlagi obstoječih pravil. Vsa obstoječa društva so se morala v skladu z novim zakonom o
društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih ponovno registrirati, kar je oblastnikom
omogočalo monopolizacijo društev v rokah Ljudske fronte. Pri vsaki vlogi za potrditev pravil
sorodnih društev so oblastniki namreč potrdili le pravila društva njihovih privrţencev, ostalim
društvom pa prepovedali delovanje in njihovo lastnino izročili registriranemu društvu.123 Kot
edina večja organizacija, ki ni prešla pod njihovo oblast, je bila Cerkev s stališča povojne
oblasti nevaren nasprotnik, vse cerkvene organizacije od šolstva do karitativne dejavnosti pa
so doţivljale onemogočenje delovanja, 124 vključno s katoliškimi društvi pod okriljem
Prosvetne zveze. Tej je oblast zaradi medvojnega sodelovanja z njenimi nasprotniki
prepovedala delovanje, celotno lastnino zveze podrţavila, nato pa izročila svoji organizaciji,
Ljudski prosveti. 125 S tem se predvojne akademske organizacije, vključno z Danico, niso
obnavljale.

2.8 Sklep
Slovensko, oziroma v jugoslovanskem obdobju jugoslovansko, katoliško akademsko društvo
Danica je v skorajda pol stoletja delovanja pomembno vplivalo na slovenske in tudi širše
slovanske kroge katoliške akademske mladine. V svoje vrste je Danica tekom delovanja
sprejela več generacij slovenskih katoliških študentov, ki so se v času študija znotraj dveh
evropskih prestolnic soočali s številnimi druţbenimi spremembami burnega 20. stoletja. Temu
primerna je tudi ţivljenjska pot društva, v katerega so se vključevali. V Danici so se kot v
prvem slovenskem akademskem klubu izrazito katoliškega značaja druţili študenti raznolikih
pogledov; od Mahničevih »katolicistov« in poznejših krščanskih demokratov dunajskega
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obdobja, pa do gorečih »mladcev« in »straţarjev«, krščanskih socialistov ter tistih, ki so v
društvu delovali zaradi društva samega. Idejne usmeritve so se tekom jugoslovanskega
obdobja sicer intenzivno menjale, vendar glede na stabilno število članov vse do ideoloških
zaostritev ob koncu tridesetih let, z izjemo menjav v vodstvu, te usmeritve niso imele
prevelikega vpliva na samo strukturo članstva, ki je po zgledu svojih idejnih prednikov iz
dunajskih časov vztrajalo ne glede na okoliščine. Zgodba Danice je tako predvsem zgodba o
društvenem ţivljenju in delovanju katoliških študentov dunajske in ljubljanske univerze.
Četudi so se tekom njene zgodovine v Danici pojavljali, izginjali in dinamiko društva
spreminjali številni zmerni ter radikalni pogledi na sodobno druţbeno sfero in delovanje
katoliške mladine v njej, se zdi, da je vsaka izmed generacij »daničarjev« ob vstopu prišla do
enakega, s katoliškimi načeli preţetega bistva: »Na nas je, da doumemo vso globino
poslanstva, ki ga nam nalaga naša doba;«126

3 Arhivsko gradivo obdobja med obema vojnama
Predmet raziskave je gradivo Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Danica v
času med obema vojnama oziroma od prihoda »daničarjev« v Ljubljano in priključitve
društva v sklop akademskih društev novoustanovljene Univerze v Ljubljani. V prvem odseku
raziskave je potrebno razumevanje delovanja arhivskih sluţb v obdobju med letom 1919 in
sodobnim časom. Arhivska dejavnost v obliki načrtnega ohranjanja dokumentarnega gradiva
je na Slovenskem starejša od prvih arhivov, v Kopru in Piranu jo lahko zasledimo ţe v 13.
stoletju, v notranjosti pa od 16. stoletja naprej.127 V 17. stoletju so za dokumentarno gradivo v
avstrijskih deţelah skrbeli registratorji, in sicer kot del uradništva, zadolţenega za spisovno
gradivo in evidenco arhivskega gradiva. V naslednjih sto letih je počasi prišlo do razlikovanja
med aktualnim in zgodovinskim gradivom, logičen naslednji korak pa je bil obravnava
arhivskega gradiva kot zgodovinskega vira in s tem razvoj arhivistike v prvi polovici 19.
stoletja. 128 Leta 1887 je v Ljubljani začel delovati kranjski deţelni arhiv, leta 1898 pa
ljubljanski mestni arhiv s prvim arhivarjem Antonom Aškercem. Na slovenskem etničnem
ozemlju in v okolici so rasle arhivske sluţbe v različnih oblikah. Podobno kot v Ljubljani je
deţelni arhiv nastal tudi v Gorici in v Celovcu. Mesta ob slovenski obali so svoje
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dokumentarno gradivo izročala mestnim knjiţnicam, v nekaterih mestih in okroţjih so za
arhive skrbeli mestni muzeji. 129 Arhivska dejavnost na Slovenskem je torej še v precej
nerazviti obliki vstopila v novo jugoslovansko drţavo.

3.1 Arhivi v Kraljevini Jugoslaviji
V času selitve Danice iz Dunaja v Ljubljano je velik del slovenskega prebivalstva vstopil v
drţavo, ki je v nekaterih središčih, kot so bila Zagreb, Beograd in Dubrovnik, ţe imela
dolgoletno tradicijo arhivske dejavnosti, 130 vendar pa to ni pretirano vplivalo na arhive na
Slovenskem. Leta 1926 je nekdanji deţelni arhiv v Ljubljani pridobil status drţavnega arhiva,
vendar pa je ostal pridruţen Narodnemu muzeju. Do leta 1933 je imelo slovensko ozemlje še
vedno zgolj dva arhiva, oba v Ljubljani, leta 1933 pa je bil ustanovljen še Banovinski arhiv v
Mariboru.131 Nova drţava ni uspela ustvariti pravne podlage za varovanje gradiva, ki so ga
slovenski arhivi zaradi pomanjkanja zaposlenih lahko le sprejemali. Največji preboj na tem
območju je bil leta 1923 sprejet sporazum z Avstrijo o vračanju gradiva z zgodovinskim
pomenom za slovensko ozemlje ter gradiva iz nekdanjih deţelnih središč, kot sta bila Gradec
in Celovec.132 Na drţavnem področju je prišlo do treh osnutkov zakona o arhivski dejavnosti,
ki pa so jih v glavnem pokopale velike razlike med strukturami in praksami v različnih delih
Jugoslavije. Prvi zakon iz 1923 bi poenotil predpise, kar bi lahko oviralo sicer precej različne
arhive po drţavi, drugi iz 1935 bi nacionaliziral arhivsko gradivo pomembnih osebnosti, tretji
iz leta 1939 pa bi centraliziral arhivsko dejavnost v Beogradu, osrednjemu arhivu pa bi
preostale ustanove postopoma izročale gradivo. Nobeden izmed osnutkov ni bil poslan v
jugoslovansko skupščino.133 Glede na vsebino lahko sklepamo, da bi se v slovenskem delu
kraljevine zapletlo na kadrovski ravni, saj sta predvsem osnutka zakona iz tridesetih let v
času, ko je imel vsak izmed treh slovenskih arhivov zgolj po enega arhivarja, 134 predvidela
veliko število arhivarjev, inšpektorjev in pomočnikov, poleg tega pa še humanistično
izobraţenega upravnika z znanjem latinščine, grščine in še vsaj enega tujega jezika.135 Zaradi
neuspeha na zakonodajnem področju je slovenske arhive vse do druge svetovne vojne
spremljala negotovost.
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3.2 Okupacija in druga Jugoslavija
V času druge svetovne vojne je bilo dokumentarno gradivo predmet tako skrbi okupatorjev
kot aktivistov Osvobodilne fronte. Na ozemljih, ki jih je okupirala Nemčija, so na primer
nove oblasti hitro ustanovile organe za evidentiranje in ohranjanje kulturne dediščine, pri
čemer so arhivsko gradivo različnih institucij koncentrirale v Celovcu in Gradcu, v slednjem
predvsem gradivo, ki so ga odnesli iz Banovinskega arhiva v Mariboru, 136 kjer je bila
štajerska podruţnica zaupnika za evidentiranje zgodovinskih predmetov. Na Gorenjskem so
nemške oblasti po izgonu slovenskih duhovnikov prevzele ţupnijske arhive. Matične knjige
posameznih ţupnij so bila zbrane v enotnem matičnem arhivu v Kranju, uporabljali pa so jih
tudi za potrebe presoje rasne pripadnosti.137 Arhiv je bil od leta 1942 podruţnica Drţavnega
pokrajinskega arhiva v Celovcu. 138 Na drugi strani so tudi znotraj odporniškega gibanja
zbirali dokumentarno gradivo okupatorjev, najpomembneje v času kapitulacije Italije, ko so
na osvobojenih ozemljih zbirali gradivo italijanskih civilnih in vojaških sluţb. V začetku leta
1945 je Slovenski narodnoosvobodilni svet z zakonom potrdil zaščito knjiţnic, arhivov in
kulturnih spomenikov, po vojni pa je bil ustanovljen osrednji drţavni arhiv Slovenije. Od leta
1950 je imela Jugoslavija tudi splošen arhivski zakon, ki je predvidel mestne in posebne
arhive. S tem zakonom se je Slovenija vrnila v predvojno stanje, poleg republiškega arhiva v
Ljubljani je torej deloval še ljubljanski mestni arhiv in arhiv v Mariboru.139 Tokrat pa je za
razliko od predvojnega delovanja arhivska dejavnost, tudi zaradi povojnih druţbenih
sprememb in s tem povezane potrebe po arhiviranju velikih količin gradiva, pridobivala na
pomenu. V petdesetih letih se je obstoječim arhivom pridruţilo več lokalnih arhivov, večalo
se je število arhivskih usluţbencev, prav tako se je povečala potreba po razvoju teoretske
podlage, kot tudi zanimanje za arhivistiko po zahodnoevropskem zgledu. V prvem desetletju
po vojni je bil pritisk drţavnih in drugih institucij na arhive glede gradiva velik, zato so arhivi
lahko le postopoma gradili lastno evidenco gradiva.140 Zadnja velika sprememba v odnosu do
arhivskega gradiva je bila sredi osemdesetih let na področju popisovanja gradiva, kjer je
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prišlo do standardizacije popisnih metod in uvedbe računalnikov, s tem pa tudi moţnosti
izgradnje arhivskih informacijskih sistemov.141

3.3 Po osamosvojitvi
V času od leta 1990 do danes je bilo največ sprememb sklenjenih na zakonskem področju,
najprej po ukinitvi druţbene lastnine s podelitvijo lastninskih pravic bivšim lastnikom
arhivskega gradiva. Slednje je sicer ostalo v posesti drţavnih arhivov. Pokrajinski arhivi so
postali javni zavodi in so skupaj z osrednjim drţavnim Arhivom Republike Slovenije prešli
pod skrbništvo ministrstva za kulturo. Mestne občine so dobile pravico do ustanavljanja
lastnih, mestnih arhivov.142 Leta 1997 je nova drţava dobila zakon o arhivskem gradivu in
arhivih, ki je med drugim javnim ustanovam določal številne dolţnosti pri varovanju, urejanju
in skrbi za ohranjanje arhivskega gradiva. 143 Leta 2006 ga je nadomestil zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je v skladu s spremembami na področju
digitalizacije gradiva pokrival tudi varovanje gradiva v elektronski obliki.144 Hkrati je zakon
definiral razliko med dokumentarnim in arhivskim gradivom kot tistim dokumentarnim
gradivom, ki ima poseben pomen za znanost in kulturo ter s tem status kulturnega
spomenika.145 Zakon je bil dopolnil nazadnje deleţen leta 2014.146

3.4 Arhivsko gradivo Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Danica
Gradivo društva Danica iz obdobja med obema vojnama v obliki fonda hrani osrednji drţavni
arhiv, tj. Arhiv Republike Slovenije, vendar pa je gradivo razdeljeno tudi med druge
institucije. Ker je bila Danica v tem obdobju društvo ljubljanskih študentov, so fragmenti o
njenem delovanju zbrani v okviru arhivskega gradiva Univerze v Ljubljani, s katerim upravlja
Arhivsko-muzejska sluţba Univerze v Ljubljani. Pomembno publikacijo društva hrani tudi
Narodna in univerzitetna knjiţnica, mnogo večji del gradiva pa je danes shranjen v
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani.
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4 Arhivsko-muzejska služba Univerze v Ljubljani
Arhivsko-muzejska sluţba deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani od leta 1968, ko je bila v
soglasju z Arhivom Slovenije ustanovljena kot posebna ustanova za hrambo muzejskega in
arhivskega gradiva univerze. 147 Večina gradiva ljubljanske univerze iz predvojnih let je
uničenega ali slabo ohranjenega. Del univerzitetnega gradiva hrani tudi Arhiv RS, ki obenem
nadzoruje delo arhivsko-muzejske sluţbe univerze. Ta deluje v osrednjem poslopju univerze,
večina gradiva pa izhaja iz rektorata, del pa tudi iz posameznih fakultet.148 Dokumentarno
gradivo v zvezi s predvojnimi akademskimi društvi je v okviru arhiva hranjeno v fondu
rektorata, in sicer znotraj serije Splošni spisi. Gradivo v omenjeni seriji je nastalo med letoma
1919 in 1949, v večini gre za prejete in odposlane dopise rektorata univerze v tem obdobju.
Serija obsega 15 tekočih metrov oziroma 15 škatel.149 Sledi društva Danica so razvidne le na
nekaj mestih znotraj sedmih tehničnih enot fonda rektorata.

4.1 Tehnična enota IV – 208
Tehnična enota s signaturo IV – 208 je sestavljena iz petih podserij, pri čemer sta spisa, ki
omenjata društvo Danica, v tretji podseriji, tj. med dopisi iz leta 1920.

4.1.1 Poročilo o ljubljanski univerzi v študijskem letu 1919/1920
Dokument sestavlja 13 strani, navedena sta datum (10. julij 1920) in naslovnik, tj. minister za
prosveto. Pod poročilo se je podpisal takratni rektor Josip Plemelj. Ta izvod poročila ni bil
poslan v Beograd, saj je šlo za osnutek, ki je bil nato tudi ročno popravljen. Poročilo se začne
z uvodom, v katerem so navedene teţave, s katerimi se je v prvem letu delovanja soočala
novoustanovljena fakulteta, izpostavljene so teţave pri organizaciji posameznih fakultet in
prostorska stiska. Ob tem Plemelj navaja vpliv pariške mirovne konference na organizacijo
pravne fakultete, saj so bili prvi predavatelji, Leonid Pitamic, Ivan Ţolger in Bogumil
Vošnjak, zaposleni v jugoslovanskem odboru v Parizu, tako da so se predavanja na fakulteti
začela šele s poletnim semestrom. Glede prostorske stiske Plemelj navaja, da je največji
krivec za nastalo situacijo deţelna vlada, ki da sluţi konservativnim ter strankarskim
interesom in s tem omogoča nadaljnji obstoj uradov znotraj deţelnega dvorca. Ta odsek
poročila je bil prečrtan in ni bil vključen v končno različico. Društvo Danica je omenjeno pod
147

Ciperle, Joţe. Evropski univerzitetni arhivi ter arhiv in muzej Univerze v Ljubljani. V: Varstvo arhivske in
muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani, ur. Joţe Ciperle, 142. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2007.
148
Prav tam, 143–144.
149
2. Splošni spisi. Interno gradivo Arhivsko-muzejske sluţbe Univerze v Ljubljani.

31

poglavjem Akademične organizacije, v katerem rektor našteje enajst prvotnih akademskih
klubov in društev ljubljanske univerze. Pod zaporedno številko 11 je navedeno Jugoslovansko
katoliško akademsko društvo Danica v Ljubljani, ki je na seznamu eno izmed dveh katoliških
društev, drugo je Cirilsko društvo ljubljanskih bogoslovcev. Od politično ali ideološko
usmerjenih društev sta na seznamu še liberalno usmerjeno Jugoslovansko napredno
akademsko društvo Jadran in organizacija komunistov, Akademsko društvo Vstajenje.150 Iz
poročila je razvidno, da je bilo društvo Danica eno izmed prvotnih študentskih društev nove
univerze in hkrati edino laično katoliško društvo.

4.1.2 Podatki o ljubljanski univerzi za Ministrstvo prosvete v Beogradu
Zapis je narejen na 15 straneh, del podatkov pa podan v obliki tabele. Naslovljen je na
ministrstvo za prosveto v Beogradu, z navedenim datumom 9. november 1920. Pod dokument
je podpisan rektor Plemelj, poleg podpisa pa je ţig ad acta iz leta 1943. Dokument
ministrstvu posreduje podatke o ljubljanski univerzi za študijsko leto 1920/1921, vključno s
seznamom usluţbencev in profesorjev. Pod vsako fakulteto so navedeni seminarji za tekoče
študijsko leto, za seminarji teološke fakultete pa je izkaz, ki navaja, da profesorji ljubljanske
univerze nimajo lastnega društva, delujejo pa v njenem okviru študentska društva. Ponovno je
navedenih 11 prvotnih društev, pod številko 11 Jugoslovansko katoliško akademično društvo
(JKAD) Danica.151

4.2 Tehnična enota IV – 209
Nekateri spisi iz te enote razkrivajo pravne vidike delovanja društev znotraj univerze v
njenem zgodnjem obdobju. Med zadevami študentskih društev, ki so zahtevale večjo
pozornost univerze in oblasti, je bila ustanovitev in delovanje radikalnega kluba Slovenski
Jug, ki so ga v glavnem sestavljali študenti iz Srbije in je v svojem statutu kot cilje navajal
politično vzgajanje članov v duhu radikalnih idej in javno politično delovanje,152 kar je bilo za
univerzo sporno, saj društvo ni imelo akademskih ciljev, temveč preteţno politične. Iz
korespondence med rektorjem in ljubljanskim ţupanom Ljudevitom Peričem, ki jo najdemo v
podseriji dopisov za leto 1924, je razvidno, da tudi civilne oblasti niso imele jasnega pogleda
na delovanje akademskih društev. V znamenju univerzitetne prepovedi delovanja za Slovenski
150
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Jug je ljubljanski ţupan 13. februarja 1924 na rektorat univerze naslovil pismo, v katerem se
je spraševal, ali ima pristojnost za odobritev delovanja akademskih društev univerza ali pa je
to pravzaprav v pristojnosti mestne oblasti, ki v skladu s splošnim društvenim zakonom bdi
nad preostalim društvenim ţivljenjem. Zakon, na katerega se je pri tem skliceval Perič, je bil
avstrijski drţavni zakon št. 134, sprejet leta 1867. Iz iste korespondence je po samo štirih letih
delovanja univerze razviden precejšen razvoj na področju društvenega ţivljenja. Rektor je
namreč 8. aprila ţupanu poslal podatke vseh akademskih društev, iz katerih pa je razvidno, da
se je njihovo število iz 11, ki so na univerzi delovala v prvem študijskem letu, v petem letu
povečalo na 35. Društvo Danica je v korespondenci navedeno pod zaporedno številko 32.153

4.3 Tehnična enota IV – 212
Tehnično enoto s signaturo IV – 212 sestavljajo tri podserije dopisov, prejetih oziroma
poslanih med letoma 1931 in 1933.

4.3.1 Ustanovitev »Zveze slušateljev ljubljanske univerze«; pooblastila zastopnikov
strokovnih, akademskih in kulturnih društev
V mapi je dopis rektorata, namenjen društvom znotraj univerze. Pod dokumentom je kot
vršilec dolţnosti univerzitetnega tajnika podpisan tajnik filozofske fakultete, Zalar. V dopisu s
16. maja 1933 rektorat 19. maja vabi zastopnike akademskih društev na individualne
razgovore v zvezi z vzpostavitvijo univerzitetne študentske zveze oziroma zveze slušateljev.
V mapi so priloţeni različni dopisi društev, ki potrjujejo udeleţbo na razgovorih, s tem pa tudi
dopis JKAD Danica. Ta je na rektorat prispel v obliki kartice s pripisom: »Danica poverja za
svojega zastopnika Omahna Fr.«, 154 vendar pa ga je pozneje zamenjalo večje potrdilo o
zastopstvu društva znotraj zveze slušateljev. To potrdilo vsebuje uradni ţig akademskega
društva Danica in pripis: »Potrjujem, da je jug. Kat. Akad. Društvo »Danica« upravičen
zastopati predsednik Omahen Franc. Ljubljana, 19. 4. 33.« 155 V začetku tridesetih let so
študenti jugoslovanskih fakultet v obliki rednih protestov izraţali nezadovoljstvo nad
diktaturo kralja Aleksandra, še posebej glasno pa je bilo nezadovoljstvo beograjskih in
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zagrebških študentov, zato so jugoslovanske oblasti začasno zaprle obe univerzi. 156 V
Sloveniji so oblasti pritisk na univerzo vršile predvsem v začetku leta 1933 ob iskanju
študentov, ki so med protesti vzklikali protikraljevska gesla.157 Istega leta je ministrstvo za
prosveto kot povračilni ukrep razpustilo Zvezo slušateljev Aleksandrove univerze, ki je bila
ustanovljena leta 1930. 158 Da bi lahko ustanovili novo, za oblasti bolj sprejemljivo
organizacijo, je rektor aprila 1933 opravil pogovor z 32 akademskimi organizacijami, ki pa so
organizacijo novega predstavništva zavrnile. Ker je bila takšna organizacija predpogoj za
izvajanje izobraţevalnega procesa univerze, je vodstvo organizacijo začasno nadomestilo z
univerzitetnim zdravstvenim fondom.159

4.4 Tehnična enota IV – 213
Tehnična enota vsebuje dve podseriji dopisov, eno za leto 1934 in eno za 1935.

4.4.1 Resolucija z zahtevami akademskih društev
Z izjemo obeh liberalnih oziroma nacionalističnih društev, Triglava in Jadrana, so se
akademska društva 19. junija 1934 zbrala na meddruštvenem sestanku in sestavila dve
resoluciji, ki sta v branje senatu univerze prišli na seji 2. julija 1934.160 Resoluciji sta bili
sestavljeni potem, ko je senat v znamenju čedalje stroţjega postopanja oblasti s študentskimi
odporniki strokovnim društvom prepovedal organizacijo občnih zborov v poslopjih
univerze.161 Resoluciji spremljajo ţigi in podpisi zastopnikov akademskih društev: Društva
slušateljev juridične fakultete, Društva slušateljev filozofske fakultete, Društva medicincev
Ljubljana, Zveze strokovnih klubov tehniške fakultete, Društva slušateljev teološke fakultete,
Akademske akcije za univerzitetno knjiţnico v Ljubljani, Jugoslovanskega katoliškega
akademskega društva Zarja, Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Danica in
Akademskega agrarnega kluba Njiva. Pod obema resolucijama je ţig društva Danica, kot
zastopnika sta podpisana podpredsednik Danice Josip Rakovec in tajnik Lipovec. Prva
resolucija v štirih točkah od vodstva univerze zahteva podporo v boju proti represivnim
ukrepom ministrstva za prosveto, svobodno sestajanje akademskih društev in nove
organizacije slušateljev ter proporcionalno delitev počitniških praks in štipendij med študente
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beograjske, zagrebške in ljubljanske univerze. Druga resolucija v sedmih točkah med drugim
zahteva ukinitev štipendij in izpitnih taks, avtonomijo univerze, odreditev kredita za gradnjo
univerzitetne knjiţnice in študentsko zastopstvo v univerzitetnih organih, predvsem pri
disciplinskem razsodišču. Obe resoluciji sta nastali v skladu z zahtevami študentov v
Beogradu in Zagrebu.162

4.5 Tehnična enota IV – 214
Tehnična enota vsebuje dopise rektorata, ki so nastali leta 1936 in 1937.

4.5.1 Društvo slušateljev juridične fakultete v Ljubljani; arhiv iz leta 1936 in 1937
Arhiv v mapi obsega okoli 200 strani. V posebni mapi je hranjen poslovnik meddruštvenega
odbora s seje 13. februarja 1937. Meddruštveni odbori so v obdobju, ko študenti ljubljanske
univerze niso imeli skupnega zastopstva, poskušali urediti različne teţave. Samostojno je
delovala le pobuda za univerzitetno knjiţnico. 163 Poslovnik v arhivu strokovnega odbora
študentov prava sestavljajo štiri točke, ki med drugim društvo opredeljujejo kot najvišje
stanovsko društvo vseh študentov Univerze kralja Aleksandra I. Poleg strokovnih klubov
posameznih fakultet so bila v tem času v odbor vključena vsa katoliška društva (Danica,
Savica, Zarja in Cirilsko društvo ljubljanskih bogoslovcev), društvi jugoslovanskih
nacionalistov Jadran in Edinstvo, Akademski agrarni klub Njiva, pa tudi društvo študentov iz
Primorja in slovenska podruţnica organizacije Young Men's Christian Association (YMCA).
Mapa vsebuje potrditve pravil (oziroma odborov) posameznih kulturnih društev, vključenih v
Društvo slušateljev juridične fakultete. Dopis Danice je bil odboru juristov poslan 29. aprila
1937, dva dni po 86. rednem občnem zboru društva. V posamezni vrstici navede ime in
priimek, fakulteto ter društveno funkcijo posameznega izvoljenega člana. Tako je s 86.
občnim zborom predsednik Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Danica postal
študent filozofske fakultete France Dolenec, njegov podpredsednik pa študent tehniške
fakultete Peter Aljančič. Drugi izvoljeni člani vodstva so bili še Joţe Zapušček (tajnik), Ivan
Gradišnik (blagajnik), Leon Perhavc (gospodar) in Janez Vrtnik (arhivar). Nadzorni odbor,
sestavljen iz starejših članov, so sestavljali Lado Ločniškar, Rudolf Šegula in Franc Štular.
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Dopis je pospremljen z geslom »Z Bogom za narod!«, društvenim ţigom in s podpisom
predsednika Dolenca ter tajnika Zapuščka.164

4.6 Tehnična enota IV – 215
Tehnična enota vsebuje dve podseriji dopisov, nastalih leta 1937 in 1938.

4.6.1 Seznam vseh akademskih društev (naziv društva, namen, predsednik, tajnik) za
upravo policije
Pismo rektorata, namenjeno upravi policije v Ljubljani, je bilo poslano 2. marca 1937 kot
odziv na policijski poziv s 6. februarja istega leta, v katerem je upravnik policije »v svrho
evidence« ţelel seznam vseh akademskih društev, »… ki obstojajo na ljubljanski univerzi po
uredbi o društvih univerzitetnih slušateljev z dne 20.6.1934 Sl.1.34/61/641 z navedbo njihovih
smernic in delovanja, kakor tudi imen odbornikov. Zlasti prosim natančnejših podatkov o
akademskem društvu »Slovenski klub« v katerega so baje pristopili člani bivšega
akademskega društva »Mladi Triglav«, ki je bilo radi komunističnega delovanja
razpuščeno.«165
V prilogi odgovora rektorata policiji so društva navedena v obliki tabele iz sedmih stolpcev s
kategorijami: tekoča številka (Tek. Št.), naziv društva, namen društva, predsednik, tajnik
sedanji, predsednik, tajnik za leto 1935/36. Pri tem je Danica navedena pod tekočo številko
24. Naziv društva je Akademsko kultur-društvo »Danica«, namen pa »Gojiti med člani
katoliško ţivljenje in narodno zavest, znanost in druţabno ţivljenje. Društvo je nepolitično.«
Kot predsednik in tajnik tako za preteklo kot tudi za aktualno študijsko leto 1936/37 sta
navedena France Dolenec in Peter Aljančič.166

4.6.2 Podatki o dijaških organizacijah za ministrstvo prosvete
V enakem formatu kot prejšnji dopis je tudi priloga s podatki o vseh akademskih društvih
ljubljanske univerze, namenjenih ministrstvu za prosveto oziroma odseku za tujino v okviru
ministrstva v Beogradu. Seznam spremljata dve pismi šefa odseka za tujino, obe v
srbohrvaškem jeziku, zapisani v latinici. Prvo pismo z 22. oktobra 1937 naroča rektoratu
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univerze, naj v Beograd pošlje seznam vseh študentskih organizacij in klubov, skupaj z
njihovimi cilji delovanja, morebitnimi opombami o njihovem delovanju ter z imeni in priimki
vodilnih funkcionarjev posameznih društev. 167 V drugem pismu, ki je bilo poslano 19.
novembra, isti šef odseka rektorat opozarja, da po skorajda mesecu dni ministrstvo še vedno
ni prejelo zahtevanega seznama. Na slednjem je Danica navedena kot Akademsko kulturno
društvo »Danica«, namen društva pa je »Gojiti med člani katoliško ţivljenje in narodno
zavest, znanost in druţabno ţivljenje.« Kot ključni funkcionarji društva v zimskem semestru
študijskega leta 1937/38 so navedeni predsednik Bogo Grafenauer, tajnik Janez Gradišnik in
blagajnik Karel Novina.168

4.7 Tehnična enota IV – 216
Tehnična enota vsebuje dopise rektorata, ki so nastali med koncem leta 1938 in letom 1940.

4.7.1 Sestanki univerzitetnih slušateljev izven univerzitetnega poslopja
Enoto sestavljajo sklep univerzitetne uprave na izredni seji, ki je potekala 8. novembra 1938,
dopis uprave kraljevski banski upravi Dravske banovine in vloga z zahtevami akademskih
društev. Slednja je bila univerzi predloţena 4. novembra 1938, podpisalo pa jo je 8 društev:
Akademska Zveza, Slovensko katoliško akademsko društvo Danica, Akcija za dom
visokošolk, Slovenski klub na univerzi v Ljubljani, Akademski odsek jugoslovenskočeškoslovaške Lige, Jugoslovansko katoliško akademsko društvo Zarja, Akademski klub
Straţa in Jugoslovenski nacionalistički akademski klub Edinstvo. V resoluciji so društva
zahtevala konec policijskega nadzora akademskih društev, dovoljenje za zborovanji v
podporo Češkoslovaški in ob spominu na Rapalsko pogodbo ter dovoljenje univerze za
uporabo predavalnic za društvene sestanke po osmi uri zvečer.169 Kot je dodatno pojasnjeno v
pismu banski upravi 7. novembra 1938, bi morali biti v skladu s pravilnikom iz leta 1934
društveni prostori vseh akademskih društev organizirani na univerzitetni posesti, kar pa je
zaradi prostorske stiske nemogoče, zato društva za svoje lokale najemajo prostore izven
univerze, kar pa jim zaradi policijskih predpisov oteţuje delovanje. Policija namreč smatra
vsakršna zborovanja v najetih prostorih kot javna, ta pa morajo biti predhodno javljena
policiji, »… zato so bili predsedniki takih društev kot sklicatelji opatovano policijsko
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kaznovani z občutnimi globami.« 170 Sklep univerze na seji 8. novembra 1938 je zavrnil
zahteve društev po uporabi predavalnic in zborovanju za Češkoslovaško, a hkrati tudi podprl
pobudo za predstavitev problematike policijskega nadzora lokalov banski upravi. Na
vloţenem dokumentu so ţigi in podpisi osmih društev, med katerimi najdemo tudi ţig
Danice. Kot njena zastopnika sta podpisana tajnik Joţa Mahnič in predsednik F. Štular.171

4.8 Sklep
Gradivo Danice, ki ga hrani Arhivsko-muzejska sluţba Univerze v Ljubljani je omejeno na
dopise, ki jih je prejel rektorat univerze, pri čemer neposredno iz društva izhajata le dva
dopisa: pisno pooblastilo predsednika Danice Franca Omahna kot zastopnika društva na
sestanku o ustanovitvi Zveze slušateljev leta 1933 in dopis društva o imenovanju odbora,
poslan Društvu slušateljev juridične fakultete leta 1937. Prevladuje gradivo, ki ne izvira iz
internega delovanja društva, temveč iz skupnih aktivnosti akademskih društev univerze v
razmerju do njenega rektorata in preostalih univerzitetnih organov. Večina gradiva izvira iz
tridesetih let in razkriva prizadevanja akademskih organizacij za delovanje v negotovih
razmerah, ki sta jih prinašala prostorska stiska in represija v času šestojanuarske diktature.
Gradivo daje vpogled v resolucije in sklepe društev, njihove teţave in porajajoče se iniciative.
Glede na dokumente drugih društev v fondu v zvezi z Danico manjka bistveni dokument, tj.
vloga s statutom ali pravili društva, ki bi jih moral potrditi rektorat, kot je to storil v ţe
omenjenem primeru Slovenskega Juga ali pri ustanovitvi ţenskega katoliškega akademskega
društva Savica.172 Prav tako v fondu ni potencialnih dopisov Danice, namenjenih rektoratu.
Tako je fond v hrambi Arhivsko-muzejske sluţbe Univerze v Ljubljani predvsem priča o
sodelovanju društva pri določenih skupnih naporih ljubljanskih študentskih organizacij v
najbolj burnem obdobju Kraljevine Jugoslavije. Obenem gradivo rektorata potrjuje, da je bila
Danica ob selitvi v Ljubljano ena izmed prvotnih enajstih študentskih društev in hkrati edino
akademsko društvo, v katerem so se zbirali katoliški laiki.
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5 Nadškofijski arhiv v Ljubljani
Nadškofijski arhiv je zgodovinski arhiv ljubljanske nadškofije, s tem pa eden izmed treh
cerkvenih arhivov v Sloveniji. Zaradi pomena kulturne dediščine in cerkvenih matičnih knjig,
ki jih hrani arhiv, je njegovo delovanje sofinancirano s strani drţave in rezultat sporazumov
med Slovensko škofovsko konferenco in Ministrstvom za kulturo RS.173 Po 52. členu Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je arhivsko gradivo
Rimskokatoliške cerkve statusno izenačeno z gradivom drţavnih arhivov, določitev
postopkov arhiviranja pa je v domeni ministrstva in obenem usklajena z najvišjim cerkvenim
organom.174 Prvi je cerkveni arhiv v Ljubljani ustanovil in vodil škof Tomaţ Hren v začetku
17. stoletja. Do 20. stoletja so evidenco vodili škofje sami, leta 1911 pa je takratni škof Anton
Bonaventura Jeglič imenoval rednega arhivarja. 175 Gradivo Danice je shranjeno v seriji
fondov različnih društev iz obdobja med drugo polovico 19. in prvo polovico 20. stoletja.
Fond Danica – Slovensko katoliško akademsko društvo s signaturo NŠAL 207 obsega eno
škatlo oziroma 0,12 TM. Spisi so razporejeni v mape glede na leto izdaje. Nekoliko
obseţnejši del fonda sestavljajo spisi iz dunajskega obdobja, začenši s statutom društva. Prva
zbirka gradiva zadeva obdobje med 1895 in 1910, druga pa obdobje prve svetovne vojne, od
1915 do 1918. Ohranjenih je tudi nekaj publikacij katoliških akademskih društev iz drugih
delov Habsburške monarhije ter poročila Podpornega društva slovenskih visokošolcev na
Dunaju. Gradivo za ljubljansko obdobje pokriva zgolj tri leta društvenega delovanja; začetno
obdobje 1920–1921 in zapisnik Akademske sekcije za univerzitetno knjiţnico iz leta 1934.

5.1 Leto 1920
Mapa vsebuje 35 posameznih dopisov, ki jih lahko vsebinsko razdelimo na dopise o
imenovanju odborov različnih akademskih društev, dopise posameznikov v zvezi s članstvom
v društvu in na dopise, povezane z društvenim ţivljenjem.

5.1.1 Dopisi o odborih
Dopisi o imenovanju društvenih odborov so ena najpogostejših oblik dokumentarnega gradiva
akademskega društva Danica in sorodnih društev. V najbolj splošni obliki gre za besedilo na
173
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eni ali dveh straneh. Dopisi povečini vsebujejo datum, obvestilo o volitvah odbornikov
društva za tekoči semester, ţig društva in podpise vodilnih funkcionarjev. V obvestilu so
navedeni datum volitev, imena in nazivi novoizvoljenih članov odbora ter imena volilnih
revizorjev. Poleg ţiga dopis ponavadi zaključujeta podpisa novega predsednika in tajnika
društva, pri nekaterih dopisih je namesto tajnika predsednikovemu podpisu pridruţen podpis
podpredsednika. V fondu se nahajajo tako dopisi akademskih društev znotraj Univerze v
Ljubljani kot tudi dopisi Danici idejno sorodnih društev tujih univerz.

5.1.2 Katoliška društva
V mapi za leto 1920 so shranjeni dopisi Slovenske dijaške zveze, Jugoslavenske katoliške
Ďačke lige, Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Krek v Pragi, Cirilskega
društva ljubljanskih bogoslovcev in društva Jug na Dunaju. Dopisi so bili poslani v obdobju
med oktobrom in decembrom 1920. Korespondenca s Cirilskim društvom ljubljanskih
bogoslovcev, strokovnim društvom 176 katoliških študentov, ki so vstopili v semenišče,
vsebuje dva različna dopisa, poslana 26. oktobra 1920.
V prvem Cirilsko društvo prosi člane Danice, naj se, ko bogoslovci zastopajo interese
»daničarjev«, slednji udeleţijo zborov in glasovanj Podpornega društva jugoslovanskih
akademikov. Ta organizacija je nastala jeseni leta 1919 v precej neurejenih razmerah, ki so
študente navsezadnje pripravile do organiziranja protestov. 177 Podporno društvo je skrbelo
predvsem za socialno plat študentskega ţivljenja, od nastanitve in prehrane do štipendij in
skrbi za bolne študente.178 Po prvem letu so se znotraj društva, ki je k članstvu spodbujalo vse
študente univerze, pojavila ideološka trenja med različnimi društvi in političnimi skupinami.
Za bogoslovce, ki v dopisu kličejo k podpori svojih laičnih kolegov, je bilo udejstvovanje v
podpornem društvu še posebej pomembno, in sicer tudi zato, ker so bili zaradi izrazitega
delovanja znotraj katoliških organizacij ena izmed poglavitnih tarč kulturnega boja med
študentskimi društvi. Primer tega boja se je odvil na občnem zboru podpornega društva, ki je
potekal 5. marca 1921, na katerem so študenti iz liberalne skupine predlagali, naj se
bogoslovcem odvzame status rednih članov, saj so materialno preskrbljeni ţe kot stanovalci
semenišča. Katoliška stran je ta predlog zavrnila, rekoč, da je denarna podpora bogoslovcem
nizka, medtem ko se morajo z ţivili, tako kot ostali študenti, preskrbeti sami. Iz liberalne
strani je nato izšel predlog, da bi bogoslovci kot izredni člani dobivali podporo, ne bi pa imeli
176

Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje, 68.
Prav tam, 40.
178
Prav tam, 44.
177

40

pravice glasovanja na zboru, po čemer je katoliška stran naposled ugotovila, da je bil motiv za
predlog liberalnih študentov zgolj pridobitev glasovalne moči. Predlogu so sicer nasprotovali
tudi komunisti in naposled je propadel. Podobno je bil zavrnjen tudi predlog, da bi imeli
status rednih članov le študenti slovenskega porekla. V prvem primeru je bilo glasovanje tudi
po komunistični podpori bogoslovcem tesno, od 415 glasov je predlogu nasprotovalo 224
študentov.179 V kontekstu društvenih zborov, kjer je bil torej pri glasovanju potreben vsak
glas, se tudi dopis Cirilskega društva, ki spodbuja h kar največji udeleţbi katoliških študentov,
ne zdi neumesten. Pod dopisom je podpisan predsednik društva Josip Jagodic.180 Drugi dopis
Cirilskega društva zadeva volitve v odbor društva in odboru Danice sporoča, da so člani 24.
oktobra v odbor poleg predsednika Jagodica izvolili še novega podpredsednika, tajnika,
blagajnika, knjiţničarja in pet revizorjev. Dopis spremlja podpis predsednika in društveni
ţig.181
Od društev na slovenskih tleh je za leto 1920 ohranjen tudi dopis Slovenske dijaške zveze, ki
pa ne zadeva volitev v odbor, temveč teţavnega člana Danice, jurista Čampo. Odbor je tako
14. decembra Slovenski dijaški zvezi (SDZ) poslal obvestilo o disciplinskem postopku zoper
študenta prava. SDZ je 15. decembra odboru Danice poslala odgovor, naj se Čampo
nemudoma kaznuje, in »… prime v prvi vrsti radi pijanosti in neakademskega vedenja ob
priliki slavnega komerza na Dijaški dan.«182 SDZ ob tem nadaljuje, da je jurist Čampa tudi
kot srednješolec škodljivo vplival na člane ljubljanske srednješolske organizacije in »… da
tak človek ne spada v katoliško akademsko organizacijo, tudi kot novinec ne.« 183 Pismo
zaključuje prošnja, naj odbor Danice sproti obvešča SDZ o postopku zoper teţavnega člana,
»… da moremo paralelno z vami nastopati proti rušilcem discipline, reda in dostojnosti v
naših organizacijah.«184 Pod besedilom sta podpisana predsednik in tajnik Slovenske dijaške
zveze. V obdobju po prvi svetovni vojni se je v znamenju povojnega razpada obstoječih
vrednot in vsesplošnega praznovanja razmahnil alkoholizem,185 proti kateremu so katoliški
krogi ostro nastopili. V istem letu, ko so v Danici načrtovali sankcije zoper pijane ekscese
jurista Čampe, je Zora-Luč, glasilo jugoslovanskega katoliškega dijaštva, še enkrat ostro
nastopilo proti alkoholizmu in tudi akademsko mladino spodbudilo k protialkoholni akciji:
179

Akademično podporno društvo, Slovenec, 6. 3. 1921, 2.
Nadškofijski arhiv v Ljubljani, Društva, Danica – Slovensko katoliško akademsko društvo na Dunaju, NŠAL
207, 1920, ae. 4, I. redna odborova seja, 22. 10. 1920.
181
NŠAL 207, 1920, Cirilsko društvo ljublj. bogoslovcev, 26. 10. 1920.
182
NŠAL 207, 1920, ae. 49, Slovenska dijaška zveza v Ljubljani, 15. 12. 1920.
183
Prav tam.
184
Prav tam.
185
Studen, Andrej, Kjer se pijančevanje ustavi, red in sreča se zopet pojavi. V: Zgodovina za vse, letnik XXI,
št.1, ur. Borut Batagelj, 46. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 2014.
180

41

»Ali bi ne bilo umestno, da bi socialni odseki naših akademskih društev izdelali (četudi
nepopoln) načrt, kako poglobiti in na nov, učinkovit način izpeljati protialkoholno akcijo?«186
Pisec članka poudarja, da sam ni abstinent in da taka akcija ne more biti uperjena zoper
uţivanje alkohola, temveč proti alkoholizmu kot druţbenemu problemu. Pri tem poudarja
sposobnost samoobvladovanja, saj se mora »… vsak član našega pokreta znati obvladati v
tem vprašanju /…/ Krokarjev in slabičev ne rabimo.«187
Ostali dopisi katoliških akademskih društev prihajajo izven slovenskega ozemlja. S koncem
svetovne vojne ter selitvijo Zarje in Danice v Ljubljano so v univerzitetnih mestih nekdanje
monarhije ostali številni slovenski in juţnoslovanski katoliško usmerjeni študentje, ki so
ponovno osnovali lastna društva. Danico je na Dunaju v veliki meri nadomestilo društvo
Jug, 188 ki je 23. oktobra 1920 Danici v Ljubljano na naslov v Ljudskem domu poslalo
dopisnico o imenovanju lastnega društvenega odbora, ki se je vršilo 14. oktobra in ki ga je po
imenovanju vodil predsednik, poznejši kmetijski strokovnjak, 189 Josip Rustja. 190 S koncem
vojne je središče jugoslovanskih študentov na tujem postala Praga. 191 Do tedaj obstoječe
katoliško usmerjeno društvo Dan se je maja 1919 preimenovalo v Jugoslovansko katoliško
akademsko društvo Krek.192 Bratskemu društvu Danica so 24. oktobra 1920 poslali dopis o
volitvah v društveni odbor, po katerem gre sklepati, da je bilo za razliko od društva Jug, ki je
še vztrajalo v tedaj neprijetni dunajski atmosferi, Krek kot društvo mnogo bolj
jugoslovanskega oziroma hrvaško-slovenskega značaja. Dopis je napisan v hrvaščini, Danico
pa obvešča, da so odborniki društva Krek 18. oktobra izvolili nov društveni odbor. Ta je bil
sestavljen iz hrvaških in slovenskih študentov, načeloval pa mu je predsednik Josip Fleger,193
kasnejši hrvaški dermatovenerolog. 194 Dopis vsebuje tudi podpisa Flegerja in društvenega
tajnika Mija Gračanina ter ţig društva.195
Dva dopisa v hrvaščini sta na naslov Danice prispela s sedeţa Jugoslavenske katoličke Ďačke
lige. Ta organizacija s sedeţem v Zagrebu je bila eden izmed pomembnejših rezultatov
povezovanja hrvaškega in slovenskega katoliškega gibanja, dveh različnih skupin z istim
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pobudnikom, krškim škofom Antonom Mahničem. Ta se je po besedah hrvaškega pisca in
urednika katoliškega glasila Luč Ljubomirja Marakovića196 ob obisku na Dunaju leta 1902
navduševal nad napredkom Danice in hkrati obţaloval pomanjkanje katoliških akademskih
organizacij za hrvaške študente.197 Hrvaško gibanje je v naslednjih nekaj letih zaţivelo tudi ob
slovenskih vplivih. Preko Slovenije je v Zagreb prispelo orlovsko gibanje kot odgovor na
liberalne Sokole, na Dunaju je bila ustanovljena Hrvatska, naposled pa je po zgledu
slovenskega glasila Zora tam leta 1906 zaţivelo tudi hrvaško glasilo Luč.198 Jugoslavenska
katolička Ďačka liga je nastala leta 1919, ko sta se zdruţili krovni organizaciji slovenskih in
hrvaških katoliških društev, Slovenska dijaška zveza v Ljubljani in Hrvatski katolički Ďački
savez v Zagrebu.199 Ob zdruţitvi sta se povezali tudi glasili katoliškega dijaštva obeh narodov,
v novo glasilo Zora-Luč, ki je izhajalo v Zagrebu. Če je veljalo, da je Zora predvsem »…
znanstveno in leposlovno, Luč pa organizatorno glasilo celokupnega jugoslov. kat.
dijaštva,«200 je novo glasilo zaradi raznolikosti vsebine bolj spominjalo na slovensko glasilo,
v katerem so se sedaj objavljali članki in leposlovni sestavki v obeh jezikih. Z organizacijo
Lige se je 28. julija 1920 ob orlovskem taboru v Mariboru

201

vršilo tudi srečanje

jugoslovanskih katoliških dijaških in akademskih organizacij pod njenim okriljem.
Predstavniki društev so med drugim sklenili, naj se v duhu poenotenja znotraj posameznih
društev sestavijo karseda podobna pravila in poslovniki. 202 Da je bilo to poenotenje
pomembno, priča tudi prvi dopis Jugoslavenske katoličke Ďačke lige Danici, ki je bil v
Ljubljano poslan 21. novembra 1920. V njem krovna organizacija odbor Danice obvešča, da
je moral predsednik Nikola Kolarek kot bogoslovec v zadnjem letniku študija s svojega
poloţaja odstopiti. Nadomestil naj bi ga Dragutin Priknjel, ki za nastop funkcije v skladu s
pravilnikom potrebuje privolitev bratskih društev. Dopis prosi vodstvo Danice, naj čimprej
pošlje odgovor. Poleg ţiga lige sta na dopisu še podpisa novoizvoljenega predsednika in
tajnika upravnega odbora Pera Ivanišića. 203 Drugi dopis je Priknjel Danici poslal 26.
novembra 1920. V njem se je s sopodpisnikom in tajnikom Antejem Padovanom Danici
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zahvalil za poslan seznam članov njenega odbora in hkrati obljubil, da bo odbor v Ljubljano
prejel tudi zapisnik sestanka odbora Lige. V drugi točki je izpostavil pomanjkanje resnih
pogledov na krščanski socializem, v tretji pa potoţil, da s slovenske strani glede urejanja
Zora-Luči ni dovoljšnega sodelovanja. »Daničarjem« je predlagal, naj sodelujejo pri pisanju o
socioloških pojavih. »To odavno Su Slovenci poznati kao majstori u tome.« 204 Naslednja
številka Zora-Luč tako tudi zares vsebuje članek Janka Kralja o izgradnji socialistične druţbe,
ki da lahko uspešno zraste le na temelju krščanskih etičnih principov. V tem pogledu je
marksizem pravzaprav nasprotnik socialistične druţbe, saj po Kralju pozablja na pomen
vzgoje in v ospredje postavlja materializem ter gospodarsko politiko. V isti številki je v
slovenščini objavljen ţe omenjeni članek o alkoholizmu kot širšem socialnem problemu.205

5.1.3 Druga akademska društva
Med gradivom za leto 1920 so tudi dopisi drugih, bodisi političnih bodisi strokovnih
akademskih

društev

Univerze

v

Ljubljani.

Med

političnimi

prevladujejo

dopisi

Jugoslovanskega naprednega akademskega društva Jadran, ki je bilo v Ljubljani ustanovljeno
januarja 1920 kot dedič dunajske Slovenije, 206 društva, iz katerega so leta 1892 izstopili
poznejši ustanovitelji Danice. V Ljubljani se mu je od liberalnih društev pridruţilo še
akademsko društvo Triglav iz Gradca, obe društvi pa sta svoje delovanje v Ljubljani osnovali
na jugoslovanskem nacionalizmu, četudi so bili pri Jadranu pri tem rahlo uspešnejši, tudi zato
ker je društvo ţe maja 1920 postalo najštevilčnejše akademsko društvo na slovenskih tleh.207
Triglav, ki je tedaj kot društvo ostalo v Zagrebu, je v Ljubljani odprlo podruţnico in postalo
glede na število članov drugo največje društvo v slovenski prestolnici.208 Dopis Jadrana z 22.
oktobra 1920 »daničarje« obvešča o sestavi društvenega odbora za prvi celotni zimski
semester na univerzi. Tega je vodil Stane Rape, sestavljali pa so ga še podpredsednik, dva
tajnika, čitalničar, dva knjiţničarja, blagajnik, arhivar in gospodar. Pri dopisih društev hitro
spoznamo raznolikost struktur posameznih odborov, ki so v svoji najbolj osnovni strukturi
ponavadi vsebovali zgolj predsednika, tajnika, blagajnika, knjiţničarja in gospodarja. Dopis
Jadrana v tem primeru spremlja podpis prvega tajnika in društveni ţig.209 Ţe 26. novembra je
v odbor Danice prispel nov dopis, v katerem je naveden nov odbor, ki ga še vedno vodi Rape,
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vendar pa so na preostale funkcije z izjemo enega izmed tajnikov imenovani popolnoma novi
odborniki. Ko je mesec dni pozneje prišlo do spremembe v sestavi odbora in je tedanjega
predsednika zamenjal podpredsednik iz prve seje, se je društvo znova čutilo dolţno to
spremembo javiti sorodnim akademskim društvom.210 Drugo izmed političnih društev, ki je
navezalo stik z Danico, je bilo akademsko društvo Vstajenje, v prvotni obliki Društvo
študentov-komunistov, ki si je ob teţavah pri potrditvi pravil s strani vodstva univerze nadelo
videz kulturnega društva, s tem pa tudi novo ime. 211 Dopis Vstajenja je bil poslan 16.
decembra, »daničarje« pa obvešča o sestavi odbora po zboru članov, ki je potekal štiri dni
prej.212 Vstajenje ni imelo predsednika, organizacijo je formalno vodil tajnik, v tem primeru
Franjo Ţgeč, ki se je revolucionarnih idej navzel v času vojnega ujetništva v Rusiji. 213 Za
razliko od številčnega odbora društva Jadran je Vstajenje v odbor imenovalo dva tajnika,
blagajnika, knjiţničarja in še enega odbornika brez naziva. Dopis zaključujeta Ţgečev podpis
in ţig.214 V Ljubljani so v znamenju velikih ozemeljskih sprememb delovala tudi regionalna
društva, med drugim Klub koroških akademikov in Udruţenje jugoslovanske akademske
omladine, ki je izviralo iz Pirana.215 Slednje je bilo v svojem bistvu zdruţenje jugoslovanskih
nacionalistično usmerjenih študentov s področij, ki so v tem času romala v italijanske roke.
Leta 1938 ga je nadomestilo Akademsko društvo Doberdob, ki je bilo bolj usmerjeno k
socialnim problemom primorskih študentov.216 Društvo je Danici dopis poslalo 10. novembra,
v njem pa imenovalo deset članov odbora. Poleg ţiga sta na dopisu še podpisa predsednika
Anteja Gorupa in tajnika Josipa Kosovela.217 Od strokovnih društev sta za leto 1920 shranjena
dopisa Društva slušateljev filozofske fakultete in Društva slušateljev juridične fakultete. Oba
obveščata o konstituiranju lastnih odborov, pod prvega sta se ob društvenem ţigu podpisala
predsednik Ivan Sosič in tajnik Pavel Sušnik, 218 pod drugega pa predsednik Aleksander
Trampuţ in tajnik Geiger Baldomir.219

5.1.4 Dopisi članstva
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Večji del dopisov zadeva članstvo v Danici. Če dopisi društev razkrivajo hierarhijo in
reševanje posameznih zadev na ravni vodilnih odborov, pa nam dopisi posameznikov
odkrivajo pomen članstva v akademskih organizacijah in postopke ob vstopu v akademsko
društvo. Za razliko od društvenih dopisov so tu vsa pisma, ki so jih posamezniki naslovili na
odbor Danice, zapisana ročno.
Od dvanajstih ohranjenih dopisov jih je osem povezanih z vstopom v društvo. Ti se povečini
skladajo z razmerami, ki so vladale ţivljenju slovenskih študentov v obdobju po prvi svetovni
vojni. V zadnji generaciji, ki je še povečini študirala na Dunaju, je bil tudi Slavko Savinšek iz
Kamnika, ki je odboru Danice 27. oktobra 1920 poslal prošnjo za vstop v društvo. Pri tem je
zapisal, da je bil v letih 1917 in 1918 član Danice, nato pa je, tako kot številni drugi, odšel v
Zagreb, kjer je v študijskem letu 1919/1920 deloval v hrvaškemu katoliškemu akademskemu
društvu Domagoj.220 Odločitev za odhod z Dunaja je bil za velik del študentov samoumeven,
še posebej po začetku bojev za severno mejo, ko so dunajske oblasti iz univerze izključile vse
jugoslovanske študente. Slednji so bili po besedah Franceta Ţarna glede ugovorov popolnoma
nemočni, dokler nista češki in slovenski predstavnik katoliških organizacij zagrozila s
povračilnimi ukrepi, kar je nato univerzo omehčalo do te mere, da so bili za en semester
izključeni le še slovenski študenti.221 Tisti, ki so odšli študirat v Zagreb, so glede na izredne
razmere, ki so nastale, doţiveli preteţno dober sprejem. Nastanjeni so bili v poslopju ljudske
šole. Ko je zmanjkalo prostora za vse študente prava, so le-ti dobili bivalne prostore v
telovadnici realne gimnazije. Vendar pa je obenem sedemdeset odstotkov novih študentov na
univerzi smelo študirati brezplačno, med preostalimi pa marsikdo tudi za polovično plačilo, tj.
100 kron na mesec.222 Katoliško usmerjene slovenske študente z avstrijskih univerz je v svoje
vrste sprejelo akademsko društvo Domagoj, kar so v Zori pozdravili kot dobro spodbudo za
krepitev odnosov s Hrvati, s tem pa kasneje tudi laţjo zdruţitev jugoslovanskih narodov, kot
jo predvideva nova drţava. Obenem so se v katoliškem taboru zavedali, da je pred njimi teţka
naloga, saj je velik del članstva v vojnem času bodisi padel na fronti bodisi v celoti opustil
versko udejstvovanje. Domagoj, ki je štel nekaj 100 članov, je v svoje vrste sprejel le 50
slovenskih študentov, kar je bilo za starešine v Ljubljani jasno sporočilo: »Treba bo dvojnega
dela, da svoje ljudi zopet zberemo, kulturno orijentiramo in - ubratimo.« 223 Tudi Slavko
Savinšek je bil med študenti, ki so v povojnem obdobju za nekaj časa pozabili na katoliško
220

NŠAL 207, 1920, ae. 5, Kat. Akad. društvo Danica, 27. 10. 1920.
Ţaren, France. Naš dijak na Dunaju. V: Zora, letnik XXI, št. 6-10, 66. Ljubljana: Ludovik Tomaţič, 1919.
222
Srebrnič, Jos. Preglejmo se!, Zora, letnik XXI, št.3-5, 28. Ljubljana: Ludovik Tomaţič, 1918.
223
Prav tam.
221

46

društveno ţivljenje. Kot piše v pismu Danici, se je v letnem semestru 1920 pozabil vpisati v
društvo, zato bi rad to storil zdaj. Pri tem se Savinšek sklicuje na svojo kilometrino znotraj
dunajske Danice in Domagoja ter prosi odbor, naj bo znotraj društva obravnavan kot eden
izmed starešin.224 Odbor se na dopis domnevno ni odzval, saj je v fondu hranjeno še eno
Savinškovo pismo, tokrat poslano 29. novembra, vendar z enako sestavljeno prošnjo. 225 Za
sprejem k članom je odbor zaprosil še en bivši član Domagoja, in sicer študent inţenirstva
Miloš Seničar. Njegovo pismo razkriva, da so bili slovenski študenti v zagrebško društvo
sprejeti kot gostujoči člani ter so morali v njem pred pridobitvijo rednega članstva dlje
sodelovati. Seničar je bil tik pred sprejemom med redne člane, ko je zbolel za malarijo in se je
bil prisiljen vrniti domov. Po uspešnem zdravljenju je moral nato v vojsko, ko pa se je v
začetku leta 1920 vrnil, je ostal doma in se pripravljal na izpit. Njegov dopis odbor obvešča,
da je naposled, z zimskim semestrom 1920/1921, vloţil prošnjo za članstvo v Danici.226
Nekateri izmed študentov so kot razlog za pridruţitev Danici navajali preteklo članstvo v
Cirilskem društvu ljubljanskih bogoslovcev. Ante Kozjek je odboru poslal dva dopisa, prvega
novembra in drugega decembra leta 1920. V prvem dopisu je študent filozofske fakultete
navedel le, da je leto poprej deloval v Cirilskem društvu.227 Ker ni prejel odgovora, je bil v
drugo pri svoji prošnji bolj natančen. Tako kot Savinšek je tudi Kozjek ţelel odboru predvsem
sporočiti: »… da mu potrebna orientacija in informacija nista nikakor tuji«228 in da se mu
nemara zato dozdeva, da bi bil lahko v sprejemnem postopku za razliko od preostalih
novincev izjema. Tako zagotovilo je bilo z njunega stališča zagotovo nujen poskus preskoka
teţkih selekcij med novinci. Da je bil sprejemni postopek zagotovo za marsikoga zahteven,
lahko sklepamo po resolucijah srečanja katoliških akademskih skupin v Mariboru, kjer so
med drugim sklenili, da bodo v društva sprejemali le tiste študente, ki v celoti sledijo
katoliškim načelom in ki so pripravljeni podpisati pisno zaobljubo, da bodo v društvu delovali
aktivno. Obenem naj bi bili vsi novinci deleţni temeljite prevzgoje in mentorstva s strani
starejših članov.229 Da je morda obstajal način, kako se tem procesom izogniti, priča zaključni
stavek Kozjekovega dopisa, v katerem prosilec zapiše, da društveni poslovnik prestope iz
bratskih društev dovoljuje brez pogojev, ki so naloţeni novincem. Podobno je menil tudi Joţe
Prijatelj, ki se v kratkem dopisu brez datuma sklicuje na svoje članstvo v Cirilskem društvu v
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študijskem letu 1919/1920, »… zato smatra, da je upravičen prositi za redno članstvo
Danice.«230 Med člani društva so bili tudi taki, ki tega članstva niso ţeleli ali mogli zadrţati.
V pismu 20. novembra 1920 redni član France Kodrič odboru naznanja, da se je odločil za
vstop v semenišče, s tem pa tudi za prestop v Cirilsko društvo. Kodrič v pismu odboru
obljubi, da bo društveni knjiţnici v kratkem vrnil tudi dve knjigi, ki si ju je izposodil. Obenem
prosi, naj mu pustijo obdrţati društveni trak231 in se opravičuje vsem tistim članom, ki jih je
morda v času svojega delovanja v društvu razţalil. 232 Manj apologetičen je dopis Josa
Špendala, ki je odbor šest dni pozneje v pismu obvestil, da zaradi zdravstvenih teţav ne bo
mogel več opravljati funkcije knjiţničarja. Pismu naj bi dodal tudi ključ društvene knjiţnice,
na koncu pa je zapisal še, da bo prestopil v Jugoslovansko katoliško akademsko društvo
Zarja.233 K temu prestopu je odbor sicer enega izmed članov tudi spodbujal. Iz pisma, ki ga je
18. novembra odboru Danice poslal študent inţenirstva Joţko Boţič, lahko izvemo, da so
vprašanje njegovega članstva obravnavali na seji odbora, kjer so ţeleli izvedeti, zakaj ne ţeli
prestopiti k »zarjanom«. V ţe omenjenem pismu Boţič razloţi, da je finančno odvisen od
staršev, ki dobro poznajo Danico in vejo, za kakšno društvo gre: »S tem pa, da sedaj
prestopim v »Zarjo« more postati zame zelo opasno in v slučaju da bi bili moji podpiratelji o
društvu Zarja napačno informirani, namreč da je to društvo bodisi liberalno ali komunistično
tedaj bi nastopila moja materjelna katastrofa.« 234 Posledično je torej študent inţenirstva
zaprosil odbor, naj ga znova sprejmejo za rednega člana v Danici.
Poleg laikov so v okviru Danice, kot je bilo za katoliška društva običajno, delovali tudi
duhovniki. Dva izmed dopisov je decembra 1920 odboru društva poslal Ivan Hanţič, ki je kot
kaplan sluţboval v Kozjem. V dopisu Hanţič zapiše, da je bil član Danice tako na Dunaju kot
tudi v Zagrebu, zato prosi, naj ga sprejmejo tudi v ljubljansko društvo. Kot kaplan na
Kozjanskem Hanţič ni imel moţnosti redne prisotnosti pri študiju. Pismu je po svojih lastnih
besedah priloţil potrdilo o izpisu iz zagrebške univerze, za katero je člane odbora prosil, da ga
izročijo Gregorju Kreku, dekanu tedanje pravne fakultete. 235 Tudi v drugem dopisu,
naslovljenemu na tajnika društva, je kaplan prosil za uslugo članov, tokrat da bi mu priskrbeli
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podpise za indeks oziroma k temu pripravili slugo pravne fakultete.236 Drugi duhovnik, ki je
ob istem času prosil za članstvo v društvu, je bil frančiškan pater Janez Ţurga, ki v svojem
pismu 16. decembra odboru sporoča, da mu kot bivšemu članu društva Sv. Bonaventure
teologov-frančiškanov vrednote in poslanstvo društva Danica niso tuji.237 Dopisi tega obdobja
potrjujejo, da so se v tem obdobju katoliški in akademski klubi navkljub ţe skorajda
enoletnemu delovanju v Ljubljani še vedno izgrajevali in polnili s članstvom. Pri slednjem so
glede na dopise prevladovali študenti, ki so bili člani Danice v času ob koncu prve svetovne
vojne ali takoj po njej ter so se z društvom tudi selili z ene univerze na drugo. Morebitnih
odgovorov odbora na te dopise v fondu ni.

5.1.5 Dopisi o društvenem ţivljenju
Za najbolj raznolik del gradiva v letu 1920 lahko opredelimo gradivo, ki zadeva ţivljenje in
delovanje katoliškega akademskega društva Danica. Nadškofijski arhiv hrani devet dopisov,
ki lahko osvetlijo nekatere dejavnike društvenega ţivljenja v času po selitvi v Ljubljano.
Dokaz, da se je jeseni 1920 za študente po letu spopadanja s teţavami ob selitvi v Ljubljano in
s kaotičnimi razmerami v novem univerzitetnem mestu končno začela doba ustaljenega
druţbenega ţivljenja, je dopis s 7. novembra 1920, v katerem nekateri študenti iz Danice in
Zarje obveščajo odbor, da so ustanovili zabavni klub Danice in Zarje, ki si je za nalogo zadal
organizacijo izletov, športnih dejavnosti in plesnih vaj. Slednje naj bi klub organiziral ţe 18.
novembra na verandi hotela Union. Odbor Danice so v novem klubu prosili, da bi jih pri
njihovem delovanju podprli. Dopis ima sicer ţig Danice, podpisana pa sta predsednik novega
kluba Škvarča in tajnik Pfeifer.238 V drugem dopisu podpisani predsednik Škvarča odgovarja
na dopis predsednika Danice Mihe Kreka, ki je poudaril, da tak klub ne sme omejevati števila
svojih članov. Škvarča zagotavlja, da omejitve ne bo, da pa v klubu potihem upajo, da se
(verjetno zaradi problemov organizacije večjih dogodkov) ne bo prijavilo več kot 50
študentov.239 Koliko študentov se je prijavilo na te dogodke, gradivo ne razkriva, vendar pa
zadnji dopis zabavnega kluba nakazuje, da so bili njegovi člani precej obremenjeni z delom.
Zadnji dopis je na odbor prispel decembra, v njem pa sta spodaj podpisana Škvarča in Pfeifer
dala pobudo za ustanovitev posebnega dramatskega odseka ob proslavljanju 25. obletnice
društva Danica. O ustanovitvi takega odseka so razpravljali tudi znotraj zabavnega kluba,
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vendar nato sklenili, da sami za tak podvig nimajo dovolj časa.240 Organizacijo druţabnega
dogodka je zadevalo tudi pismo odboru, poslano 27. decembra 1920. Pošiljatelj, Druţabni
klub v Ljubljani, se je »daničarjem« predstavil kot »… društvo z nalogo meščanstvu
slovenstva ponuditi poleg predavanj, izobrazbe, izletov, knjiţnice itd. tudi druţabna
razvedrila, da se pospešuje medsebojno spoznavanje in dvigne zavest skupnosti.«241 Obenem
iz kluba sporočajo, da za 15. januar 1921 prirejajo plesni večer v dvorani hotela Union, zato
naprošajo člane akademskega društva, da razširijo novico o plesu in obenem klubu pošljejo
informacijo o tem, koliko vabil naj pošljejo članom društva oziroma njihovim svojcem. Dopis
vsebuje ţig Druţabnega kluba in podpis tajnika.242
»Daničarji« so prirejali tudi lastne dogodke znotraj posameznih fakultet. Dopis s 16.
novembra 1920, ki ga je društvu poslal predsednik Društva slušateljev filozofske fakultete v
Ljubljani, Ivan Sosič, opominja Danico, naj dogodke znotraj fakultete prireja za vse študente
in ne le za svoje člane, saj tako ravnanje znotraj fakultete pomeni uvoz strankarstva v polje
znanosti. Sosič obenem Danici v primeru širitve dostopa do njenih dogodkov na vse študente
obljublja tudi finančno podporo. 243 Politično udejstvovanje Danice je razvidno tudi iz teh
dopisov. Akademska društva so povečini odprto podpirala politične stranke njim lastnih
ideoloških usmeritev, zgodnji primer takega udejstvovanja je bil skupen nastop naprednih
skupin (Jadran, Triglav, Slovenski Jug in Orjuna) proti protestnemu zborovanju, ki so ga
katoliški in komunistični klubi organizirali potem, ko je konec leta 1924 prosvetno
ministrstvo v rokah Svetozarja Pribićevića prisilno upokojilo rektorja in tri predavatelje
univerze v Zagrebu. 244 Podobno so bila katoliška društva povezana s politiko Slovenske
ljudske stranke, ki jim je ob koncu leta 1918 tudi odstopila prostore za skupne sestanke.245 V
fondu je ohranjen dopis volilnega odbora SLS za Ljubljano akademskemu društvu Danica, v
katerem stranka naproša člane za pomoč na dan volitev v ustavodajno skupščino 28.
novembra 1920. Volilni odbor SLS za Ljubljano je za 14 ljubljanskih volilnih okroţij
načrtoval postavitev agitacijskih lokalov s stalno pisarniško sluţbo na dan volitev. Daničarjem
v dopisu sporoča, da za tak podvig potrebuje vsaj 50 študentov, ki bi bili pripravljeni, seveda
za plačilo, delati v teh lokalih. Prostovoljci naj bi se 12. novembra najprej zbrali na sestanku
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na sedeţu tajništva SLS v Jugoslovanski tiskarni.246 Na volitvah je SLS sicer doţivela poraz,
saj je navkljub največjemu številu poslancev izmed vseh slovenskih strank, izgubila absolutno
večino, ki je bila značilnost njenih volilnih rezultatov v predvojnem obdobju.247
Dva dopisa sta del korespondence med odborom Danice in odvetniki. Prvi dopis je odboru
poslal Juro Adlešič, kasnejši ljubljanski ţupan in vidni član Slovenske ljudske stranke. 248
Dopis je bil 16. decembra 1920 poslan iz Adlešičeve odvetniške pisarne na Sodni ulici 15 v
Ljubljani. Drugi dopis ima isti datum, vendar je iz drugega vira. Adlešičev pisarniški papir
ima v glavi natisnjeno ime, naslov in uradne ure njegove pisarne, medtem ko je drugi dopis v
tem pogledu prazen. Četudi je tudi ta zagotovo prišel iz ene izmed odvetniških pisarn, se
podpis pravnika ne ujema z Adlešičevim podpisom. Oba dopisa se ukvarjata z organizacijo
častnega sodišča, pri tem je prvi odgovor na dopis odbora Danice, ki Adlešiča prosi za
prevzem mesta predsednika sodišča, kar slednji sprejme. Razsodišče bi sestavljali trije člani,
zato odvetnik odbor prosi, da mu sporočijo imena preostalih dveh članov. Ker so pri Danici
ţeleli sodišče organizirati ţe naslednji dan, Adlešič v svojem sporočilu zapiše, da se v tem
primeru zbora ne bo mogel udeleţiti. Odbor prosi, naj mu glede zadeve pošljejo pripravljalne
spise. 249 Dopis drugega odvetnika je identičen, tudi njemu so v odboru ponudili mesto
predsednika in tudi on jih mora glede termina zavrniti. Vendar pa drugi dopis obenem tudi
razkriva, da naj bi častno sodišče sodilo enemu izmed članov Danice, in sicer tovarišu
Reskarju.250 Za kakšno zadevo gre, dopisa ne sporočata, prav tako v mapi ni ne pripravljalnih
dokumentov ne ponovne omembe Reskarja.
Zadnji dopis zadeva finančno stanje društva, ki se je kot številna ljubljanska akademska
društva v svojem začetnem obdobju spopadalo s finančnimi teţavami in zadolţevanjem. V
tem primeru gre za decembrsko sporočilo ravnateljstva Jadranske banke, ki potrjuje prejem
dopisa iz društva, toda hkrati ugotavlja, da »… na podlagi zadevnega sklepa seje sindiciranih
denarnih zavodov, vaše cenjene vloge ţal ne more uvaţevati«.251 V času, ko je moralo biti za
reševanje velike socialne stiske med študenti organizirano podporno društvo, smemo
domnevati, da je Danica iskala predvsem način za izposojo večje vsote za društveno
delovanje. Obdobje med 1919 in 1921 je hkrati tudi čas, ko katoliška društva še niso imela
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rednih prostorov. Ti so bili organizirani leta 1921, ko je bil zgrajen Akademski dom. Ta je
poleg sedeţev društvom del prostora namenil tudi za nekaj bivališč katoliških študentov, 252
kar je bilo v času velike bivanjske stiske večjega dela študentov v Ljubljani253 dobrodošla,
četudi verjetno nezadostna tolaţba.

5.2 Leto 1921
Mapa vsebuje 36 različnih dopisov, od tega jih deset zadeva prošnje za članstvo v
akademskem društvu. Preostale dopise lahko kategoriziramo bodisi kot del korespondence
med različnimi akademskimi društvi bodisi kot dopise v zvezi s splošnim delovanjem društva
in posameznikov v njem. Med dopisi iz leta 1921 sta tokrat le dva, ki obveščata o sestavi
društvenih odborov. Vidno je tudi čedalje trdnejše sodelovanje med katoliškimi skupinami,
katerih dopisi sestavljajo večino mape.

5.2.1 Dopisi o odborih
Kot prvo je Danico o spremembi sestava odbora obvestilo Jugoslovansko katoliško
akademsko društvo Krek iz Prage. Dopis ima datum 18. februar 1921, poleg društvenega ţiga
pa vsebuje še podpis novoizvoljenega predsednika Franja Bratušiča in tajnika Franceta
Meţana.254 Drugi dopis o odboru prihaja iz Ljubljane, 12. februarja ga je poslalo Udruţenje
dalmatinskih akademičara v Ljubljani, ki se je zavezalo zastopanju interesov študentov z
območja Dalmacije in skrbi za socialno ogroţene med njimi.255 Društvo je v tem času šele
nastalo, zato je ta dopis obveščal o konstituciji njihovega prvega odbora. Tega so sestavljali
različni, v dopisu neimenovani, odborniki, posebne funkcije so imeli le trije, predsednik
Matulović, tajnik Boško Poduje in blagajnik Josip Šašić Gadlin. Pod ročnim dopisom sta
podpisa Matulovića in Gadlina ter društveni ţig.256

5.2.2 Drugi dopisi
Preostala društva s korespondenco iz leta 1921 so katoliška društva iz istega kroga, od katerih
je zunaj slovenskega ozemlja delovala le krovna organizacija, in sicer Liga v Zagrebu. V mapi
je pet dopisov, ki so prišli iz Zagreba. Dva iz začetka februarja je kot akademski tajnik poslal
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Ante Padovan. Dopisa sta nečitljiva in kratka, podobno kot predhodni dopisi iz leta 1920 pa
zadevata urejanje skupnega glasila Zora-Luč. Da se je skupno glasilo, tudi v znamenju
mrtvila, ki je vladalo med katoliškimi študenti po vojni, znašlo v finančnih teţavah, je
Padovan ponovno sporočil v Ljubljano 25. februarja, ko je zapisal še, da je celotna Liga v
teţkem poloţaju, saj da posamezna društva ne plačujejo več članarin. Obenem je odbor prosil,
da pri svojih članih pobere članarino, ki je znašala dve kroni na osebo. 257 V dopisu dan
pozneje je »daničarje« povprašal, kako so Slovenci rešili problem prevelikega članstva
društev, ki se je pojavil na Hrvaškem. Ob tem je tajnika Lige zanimala predvsem odcepitev
društva Zarja od Danice, Zarja je bila namreč v Ljubljani obnovljena mesec dni pred
Padovanovim pismom, januarja 1921.258 Poslednji dopis je bil poslan 5. februarja, v njem pa
predsednik Lige prosi Danico, da posreduje odgovor Ferijalnega saveza glede pogovorov z
Ligo o morebitnem vstopu katoliških društev vanj. 259 O ustanovitvi ljubljanske podruţnice
Ferijalnega saveza je bila Danica obveščena mesec prej, ko je prispel 26. februarja napisan
dopis odbora nove podruţnice. V dopisu ni imen, le podpisi funkcionarjev (predsednik, tajnik,
trgovec, blagajnik in gospodar).260
Organiziranje počitnic, izletov, seminarjev in podobnih aktivnosti je v povojnih letih potekala
v rednih zamikih, toda študenti so bili navkljub aktivnostim v svojem poslanstvu nedejavni. 261
Da je temu tako, je Liga tekom študijskega leta 1920/1921 dala vedeti v glasilu Zora-Luč, ki
se v naslednjem letu ni več obnavljalo. Teţava je bila zagotovo v večji meri na slovenski
strani, saj se je po propadu skupnega glasila hrvaška Luč obnovila in delovala vse do leta
1942, v tridesetih letih tudi kot glasilo Katoliške akcije.262 V prvem in zadnjem letniku ZoraLuči smo priča stalnim poročilom uprave o finančnem stanju revije. Naročnina za visokošolce
je znašala 18 kron, plačilo pa so urejala posamezna društva, vendar je uprava apelirala na
katoliške študente, naj finančno podprejo revijo tudi izven naročnine. 263 Največje teţave
revije so bili dolţniki, pomanjkanje rednih denarnih prilivov in predrag tisk. V boţični
(dvojni) izdaji so se bralstvu opravičili za zakasnitev in obenem pojasnili, da je v okolici
Zagreba teţko najti tiskarno, v kateri bi se lahko cenovno ugodno tiskala revija, ki sloni na
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študentskih naročninah in donacijah.264 Te so le redko presegle 300 kron. V sedmi številki, ki
je izšla marca 1921, so naznanili, da uredništvo zaključuje s svojim delom za še tri številke,
zaradi katerih mora uprava od bralcev nemudoma pridobiti naročnine za poplačilo velikih
količin tiska.265 Ţe naslednja številka pa je razkrila, da se delovanje Zora-Luči bliţa h koncu.
Kot piše v uvodniku, bo kot zadnja znova izšla dvojna številka, še ta pa le zavoljo usmiljenja
tiskarne, ki še kar čaka, da ji bo uprava lahko plačala za tisk. Navkljub stalnim prošnjam
dolţnikom, naj le poravnajo dolgove, so vse prošnje naletele na gluha ušesa. Poslednji poziv
umirajoče revije je namenjen katoliškemu dijaku. Prosi ga, naj izpolni dolţnost do svoje
organizacije in poravna dolg ter naj enako naroči tudi svojim kolegom. »Ne trpi podniposto u
svojoj bliţini sudrugova, koji su tako nemarni .«266
Poleg dopisov Lige so na naslov Danice prihajala tudi pisma slovenske krovne organizacije,
Slovenske dijaške zveze. V mapi za leto 1921 so trije dopisi. Januarja 1921 je SDZ Danici
poslala obvestilo o sestanku. Poleg datuma je pripis »Zaupno!«, sestanek pa naj bi 11.
januarja potekal v Jugoslovanski tiskarni. Pri tem SDZ ţeli, da se sestanka udeleţi celoten
odbor Danice, saj da se bodo usklajevali glede katoliškega stališča do Ferialnega saveza.
Dopis sporoča še, da če bo čas dopuščal, bo na sestanku govora tudi o dijaških katoliških
organizacijah in zapletenih političnih razmerah v Kraljevini SHS.267 To je namreč obdobje po
volitvah novembra 1920, ko je začasna vlada pod vodstvom Milenka Vesnića v dobrobit
centralistični struji Radikalne in Demokratske stranke med drugim uvajala laţje pogoje za
sprejem centralistično obarvane ustave in prepovedala delovanje Komunistični partiji
Jugoslavije.268 V slovenskem katoliškem tisku so v novi vladi pod vodstvom Nikole Pašića
prepoznavali interese kapitala in avtoritarnost, ki se je izkazala v cenzuri ne le komunistov,
marveč posledično vseh nasprotnikov, torej tudi republikanske struje.269 Pod dopisom sta se
poleg ţiga podpisala predsednik SDZ Ivo Peršuh in tajnik Milan Bano. 270 Februarja sta
prispela še dva dopisa Slovenske dijaške zveze, ki razkrivata načrte o širjenju vpliva krovne
organizacije. V prvem SDZ odboru Danice sporoča, da bo začela z izdajanjem lastne
publikacije, katere prva številka bo stala med 5 do 6 kron. Vsebovala bo tudi pravila in
poslovnik organizacije, odbor pa naj med članstvom naredi seznam morebitnih naročnikov.271
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Drugi dopis je SDZ poslala vsem katoliškim akademskim društvom, v njem pa naznanila, da
bo poslej za vse člane društev pod njenim okriljem izdajala enotne izkaznice, zato naj odbori
članom izročijo pristopne izjave, te pa naj člani nato pošljejo SDZ do velike noči.272 Oba
dopisa nosita ţig Slovenske dijaške zveze in podpisa predsednika Peršuha ter tajnika Banoja.
V fondu sta tudi dopisa Slovenske krščanske socialne zveze, prvi s konca februarja vsebuje
podpisa podpredsednika in tajnika ter naroča odboru Danice, naj v novem letu imenuje tudi
novega predstavnika na sejah krščanske socialne zveze, saj se prejšnji predstavnik le-teh ni
redno udeleţeval. 273 V drugem dopisu zveza vabi na sestanek, ki bo potekal 3. marca v
Jugoslovanski tiskarni. Dopis ni podpisan, pač pa le oţigosan.274 Naslednji dopis ni naslovljen
na Danico, temveč na Zarjo, poslalo pa ga je Slovensko katoliško akademsko starešinstvo
(SKAS). V njem predsednik starešinstva člane Zarje opominja, da biti starešinstva znotraj
društva ne gre enačiti s članstvom v SKAS, za slednje mora kandidat, kot narekujejo pravila
starešinstva, najprej vloţiti prošnjo.275 Kot tajnica je pod dopis podpisana zgodovinarka in
bibliotekarka Melitta Pivec. 276 Zbrani dopisi različnih katoliških krovnih organizacij in
društev prikazujejo tako nivo organizacije znotraj celotne katoliške mreţe kot tudi različnost
področij, na katerih je moral poleg vodenja društva delovati odbor Danice.

5.2.3 Dopisi članstva
Tudi v letu 1921 so »daničarji« sprejemali prošnje za članstvo, četudi jih je ustanovitev
Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Zarja zagotovo razbremenila. V mapi se
nahaja en dopis, povezan z odhodom iz društva. Študent Milan Berar je 13. januarja prosil,
naj ga odbor izključi in izbriše iz društvenih registrov.277 Med vlogami za vstop v društvo je
za leto 1921 ohranjenih devet ročnih dopisov, v katerih posamezni študenti na kratko
zaprosijo za vstop v društvo. Pri vseh prosilcih so navedena imena in priimki, pri treh ni
datuma, pet izmed študentov je prošnjo vloţilo ob koncu februarja, eden pa v začetku aprila.
Za vstop med članstvo Danice so zaprosili Lojze Čampa, 278 Andrej Šobec, 279 Josip
Padovnik, 280 pesnik Anton Vodnik, 281 pesnik ter pisatelj Miran Jarc, 282 Mirko Jeršič, 283

272

NŠAL 207, 1921, ae. 69, Slovenska dijaška zveza v Ljubljani, 17. 2. 1921.
NŠAL 207, 1921, ae. 86, Odbor S.K.S.Z., 26. 2. 1921.
274
NŠAL 207, 1921, Vabilo na sestanek SKSZ, 3. 3. 1921.
275
NŠAL 207, 1921, Slovensko katoliško akademsko starešinstvo; 2. 6. 1921.
276
Pivec-Stele, Melita. Slovenska biografija. Dostop: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi431314/
277
NŠAL 207, 1921, ae. 61, Milan Berar, 13. 1. 1921.
278
NŠAL 207, 1921, Lojze Čampa, 26. 2. 1921.
279
NŠAL 207, 1921, ae. 80, Andrej Šobec, 26. 2. 1921.
280
NŠAL 207, 1921, ae. 79, Josip Padovnik, 24. 2. 1921.
281
NŠAL 207, 1921, ae. 87, Anton Vodnik.
273

55

Vekoslav Rustja284 in goriški publicist Rado Bednarik,285 ki je kasneje postal tudi predsednik
Danice in Akademskega podpornega društva v Ljubljani. 286 Leta 1921 je v okviru Danice
vodil pevski odsek. 287 Vsi ohranjeni dopisi so ročno zapisani na manjše kose papirje, v
velikosti kartotečnih listkov.

5.2.4 Dopisi o društvenem ţivljenju
Dopisi za leto 1921 razkrivajo, da je bil začetek novega leta za »daničarje« buren. Iz dopisa
10. januarja, ki ga je odboru Danice poslal gospodarski odsek Orlovske zveze tako izvemo, da
se je v tem času društvo iz Ljudskega doma preselilo v prostore v okviru novozgrajenega
Akademskega doma. V dopisu poverjenik gospodarskega odseka Tomaţič sporoča odboru, da
jim bo zveza odpovedala prostore v Ljudskem domu, saj je Orlom njihove prostore
odpovedala Jugoslovanska tiskarna. Ker imajo sami čas za izpraznitev prostorov do 18.
januarja, v odseku naprošajo odbor Danice, da svoje društvene prostore izprazni in se do tega
dne preseli v Akademski dom. Pri tem ne pozabi omeniti, da po besedah inţenirja Rueha v
novi stavbi sicer še ni električne napeljave.288 Posebna zgodba so finančne teţave akademskih
društev, ki finančnih sredstev niso namenjala samo druţabnim prireditvam, temveč podpori
pri študiju v obliki društvenih čitalnic in knjiţnic. Društvo Danica je bilo kot akademska
skupina naročeno na Časopis za slovenski jezik, knjiţevnost in zgodovino, znanstveno revijo ki
so jo v tem času urejali jezikoslovec Fran Ramovš, literarni zgodovinar France Kidrič in
slavist ter filolog Rajko Nahtigal. V fondu je ohranjena kuverta z neizpolnjeno poloţnico in
dopisom, v katerem trije uredniki naročnike obveščajo, da bo jeseni v dveh številkah izšel
novi letnik revije. Naročnina zanj naj bi znašala 80 kron.289 Marca 1921 so v Danici sicer ţe
izplačali neznano vsoto za izdelavo društvenih trakov. To potrjuje ena izmed redkih dopisnic
v fondu, ki jo krasi motiv blagoslova notranjosti kmečke hiše. Na drugi strani je zapis Erne
Makec, ki je najverjetneje pripadala ţenskemu samostanu. Skupaj s preostalimi sestrami
obveščajo odbor, da so prejele plačilo za trakove in obenem »daničarjem« voščijo za
velikonočne praznike. Kot kraj je pri datumu naveden Maribor. 290 Taki in podobni stroški so
se lahko v kontekstu financ društva hitro izkazali za problematične. Serija treh dopisov iz
282

NŠAL 207, 1921, Miran Jarc, 26. 4. 1921.
NŠAL 207, 1921, ae. 81, Mirko Jeršič, 28. 2. 1921.
284
NŠAL 207, 1921, ae. 78, Vekoslav Rustja, 24. 2. 1921.
285
NŠAL 207, 1921, ae. 82, Bednarik Rado.
286
Bednarik, Rado. Slovenska biografija. Dostop: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001830/
287
NŠAL 207, 1921, Poročilo pevskega odseka, 28. 2. 1921.
288
NŠAL 207, 1921, Orlovska zveza Ljubljana, 10. 1. 1921.
289
NŠAL 207, 1921, Vaše blagorodje!.
290
NŠAL 207, 1921, ae. 14, Predsedstvu Danice, 19. 4. 1921.
283

56

aprila in maja 1921 demonstrira finančno negotovost, v kateri so se znašla društva. Ta so
organizirala lastne knjiţnice, da so s tem članom omogočile dostop do študijskega gradiva in
knjig, ki so bile študentom finančno teţko dostopne. V kratkem dopisu iz januarja istega leta
študent prava obvešča društvo, da je med hojo po trgovinah izgubil knjigo iz društvene
knjiţnice in prosi društvo, naj ga odveţe plačila njene vrednosti. 291 Ohranjen je dopis
Jugoslovanske knjigarne s 16. aprila 1921, ki vsebuje račun s seznamom knjig, ki jih je pri
knjigarni za društveno knjiţnico naročil odbor Danice. Od 14 knjig, ki jih je naročila Danica,
jih je bila večina povezana s študijem na Tehnični fakulteti, vse razen dveh pa so bile v
nemščini. V slovenščini sta bila izdana le priročnik Wilhelma Krottmayerja, Dvostavno in
ameriško računovodstvo, ter knjiga Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu, ki jo je napisal
Valentin Ţun. Skupen račun je vseboval 20% pribitka in na koncu znašal 1830 dinarjev in 28
par.292 Ker je bilo leto 1920 zadnje v fazi dokončnega umika krone s slovenskih in hrvaških
trgov ter menjave v dinarje, so oblasti v Beogradu, ki so sicer stalno spodkopavale kupno moč
krone, menjalno razmerje z začetkom leta 1920 spremenile tako, da je bila vrednost enega
dinarja enaka vrednosti štirih kron.293 Vrednost vsake številke glasila Zora-Luč je za člane v
tem času torej znašala pribliţno štiri in pol dinarja, zato leto pozneje račun za skorajda 2000
dinarjev deluje kot hudo breme za akademsko društvo. Pri tem pa je treba upoštevati, da je
jugoslovanska drţava po vojni svoje stroške lahko odplačevala le s tiskanjem dodatnega
denarja, kar pa je sproţilo hudo inflacijo. Ta je kmalu po menjavi avstro-ogrske valute v
dinar, slednjemu vrednost zniţala celo pod vrednost krone. 294 Navidezno visok račun iz
knjigarne je tako hkrati tudi odraz inflacije, ki je tedaj doletela kraljevino. Vseeno pa društvo
tega zneska ni moglo izplačati takoj, kar dokazuje dopis iste knjigarne z dne 2. maja, v
katerem od Danice zahtevajo, naj znesek poravna do 15. maja, sicer bodo poiskali pravnika,
ki bo denar izterjal skupaj z dodatnimi obrestmi.295 Kako je društvo uspelo plačati račun, fond
ne razkriva, je pa iz naslednjega dopisa razvidno, da se je morala Danica pri poravnavi tega
stroška obrniti na Katoliško tiskovno društvo. To se je v dopisu odzvalo na prošnjo, ki jo je
Danica društvu poslala šele 18. maja. Šest dni pozneje je sledil odgovor, v katerem je
Katoliško tiskovno društvo Danici za namene društvene knjiţnice izplačalo 1000 dinarjev.
Pod dopisom sta podpisana predsednik in tajnik društva.296 S tem je lahko akademsko društvo
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vsaj delno poplačalo dolg do knjigarne. Poleg zapisov, ki razkrivajo finančno stanje v društvu,
je v mapi še nekaj manjših dopisov, ki se dotikajo društvenega ţivljenja. Nekateri izmed njih
so nečitljivi, npr. dopis Franja Klavca, ki je zapisan v teţko berljivi latinščini. 297 Na
društvenega predsednika Slavka Papeţa je naslovljen dopis ţenskega odseka Slovenske
dijaške zveze, v katerem je predsednica društva M. Pavec na kratko opisala sestanke
odseka. 298 V dopisu brez datuma odbor dijaško-trnovskega orkestra ponuja svoje usluge v
primeru posebnih društvenih slovesnosti.299 Zadnji dopis je ob koncu februarja odboru poslal
član Rado Bednarik, kot načelnik pevskega odseka Danice. V njem je odboru sporočil, da se
je v pevski odsek včlanilo 24 pevcev, od tega jih vaje redno obiskuje 15.300

5.3 Leto 1934
Zadnja mapa v fondu vsebuje dva izvoda zapisnika izrednega občnega zbora Akademske
akcije za univerzitetno knjiţnico, ki je potekal 16. maja 1934. Poskusi študentov, da bi dosegli
vzpostavitev univerzitetne knjiţnice znotraj Univerze v Ljubljani so bili dolgotrajna posledica
dogodkov ob ustanovitvi univerze, ko slednja v svoj okvir ni vključila tedanje Študijske
knjiţnice v Ljubljani, temveč se je raje odločila za organizacijo knjiţnic v okviru posameznih
seminarjev. Študijska knjiţnica je tako ostala samostojna enota, vendar brez razvojne podpore
bodisi univerzitetnih bodisi pokrajinskih oblasti. Zaradi čedalje večjih količin gradiva je bila v
stavbi današnje gimnazije Poljane utesnjena, pa tudi preveč obremenjena s strani novonastale
študentske populacije. 301 Kljub temu da si je prizadevala, da bi ji bil priznan status
univerzitetne knjiţnice, se to v naslednjem desetletju ni zgodilo. Ustanovitev univerzitetne
knjiţnice je bila tudi v interesu profesorjev in študentov. Slednji so leta 1933 prizadevanje
zanjo oblikovali v Akademsko akcijo za univerzitetno knjiţnico, pri čemer si niso toliko
prizadevali za podelitev statusa Drţavni študijski knjiţnici v obstoječi zgradbi, temveč so
imeli v mislih gradnjo nove knjiţnice. Akademska akcija je stalno spodbujala pristojne
institucije k zavezanosti o izgradnji, s svojimi pobudami pa je skrbela tudi za nabiranje
finančnih sredstev. Pri tem ji ni uspelo pridobiti podpore vlade v Beogradu, četudi so jih
podpirali tako rektorji jugoslovanskih univerz kot tudi slovenski ministri. Nezanimanje vlade
za problem ljubljanske univerzitetne knjiţnice je zato spodbudil člane Akademske akcije, da
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so 16. maja 1934 sklicali izredni občni zbor.302 Kot kaţe zapisnik občnega zbora, so se člani
zbrali v zbornični dvorani univerzitetne zgradbe. Pri tem so bili njihovi glavni cilji vzbuditi
zanimanje za problematiko med preostalimi študenti, se zahvaliti dotedanjim podpornikom in
zaradi pomanjkanja posluha izreči kritiko na račun vlade v Beogradu. Akcija je zdruţila
študente najrazličnejših društvenih in političnih usmeritev. Govorci so poudarili, da se vlada
preveč ozira na zagrebško in beograjsko univerzo, ki sta ţe dopolnjeni, medtem ko se v
Ljubljani univerza ne spopada le s problemom knjiţnice, temveč tudi s splošnim
pomanjkanjem ustreznih institucij.303 Ob burni razpravi sta se oblikovali dve listi, ki sta se
potegovali za vodstvo Akademske akcije. Prva lista je pod vodstvom Novaka predlagala
eskalacijo boja v obliki tridnevne stavke, medtem ko je druga, zmagovita, lista pod vodstvom
Viktorja Turnška stavko odsvetovala.304 Člani obeh list so navedeni v zapisniku. Eden izmed
dveh izvodov zapisnika ima na vrhu društveni ţig Danice.305 Na listah obeh struj Akademske
akcije so sodelovali tudi daničarji, ki si glede rešitve problema niso bili enotni. V zapisniku
sta na Novakovi listi navedena Poberaj in Marjan Dermastja, medtem ko so se Lojze Vrhovec,
Alojzij Loţar in Ciril Ţebot znašli na listi Viktorja Turnška. Slednja pri nadaljnji borbi ni
imela sreče, saj je bila Drţavna študijska knjiţnica v sklop univerze vključena šele z odlokom
Ministrstva za prosveto leta 1938.306

5.4 Sklep
Nadškofijski arhiv hrani velik del obstoječega gradiva društva Danica, vendar pa med
ohranjenim gradivom prevladujejo prejeti dopisi, ki so jih društvu poslala druga društva,
institucije ali posamezniki. Fond ne vsebuje odgovorov na te dopise, niti ne internih
dokumentov, kot so statut za ljubljansko obdobje ali zapisniki sestankov odbora in občnih
zborov. Prav tako fond ne razkriva društvenega ţivljenja ali korespondence iz obdobja po letu
1921, s čimer pa zaradi svojega vsebinskega obsega ustvarja predvsem vtis o veliki količini
izgubljenega gradiva. Vseeno pa so glede zgodnjega obdobja društvenega delovanja v fondu
bogato zastopana vsaj tri področja, in sicer meddruštveni odnosi, članstvo in društveno
ţivljenje. Pri meddruštvenih odnosih poleg številnih dopisov drugih študentskih društev v
burnem povojnem obdobju najbolj izstopa korespondenca s krovnimi organizacijami
katoliškega kroga, saj med drugim razkriva ozadje sodelovanja tako s Slovensko dijaško
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zvezo, kot s Katoličko Ďačko ligo v času, ko je bila Danica edino, kasneje pa glavno,
katoliško študentsko društvo na slovenskem ozemlju. Te povezave so manj poznane, četudi
sta ustanovitev in nato propad skupnega glasila Zora-Luč dobro dokumentirana. Gradivo v
fondu razkrije povezave med zagrebškim in ljubljanskim katoliškim študentskim krogom,
četudi je pri tem zaradi majhnega števila dopisov omejeno. Tudi zbirka pristopnih in izstopnih
izjav članov v povojnem času zaradi pomanjkanja odgovorov na prošnje ni popolna, vendar
pa dodobra pripomore k osvetlitvi razmer, v katerih so se v luči razpada Avstro-Ogrske znašli
slovenski študenti, ki so v letu dni lahko zamenjali tudi po tri univerze, mnogi med njimi pa
so v tujini ostali še dolgo po ustanovitvi jugoslovanske drţave. Morda vsebinsko najbogatejši
del fonda se dotika društvenega ţivljenja, pri čemer ugotavljamo, da je kljub pomanjkanju
aktivnega udejstvovanja povojne generacije, vodstvo Danice ob prihodu v Ljubljano na
številne načine poskušalo presekati to pasivnost. Ustanavljali so se novi odseki, med katerimi
izstopa zabavni klub kot skupni projekt Danice in Zarje, slovenski prispevek h glasilu ZoraLuč je razviden vse do zadnje številke, disciplinske zadeve so se urejale ob resni pravniški
podpori, odbor pa je skrbel tudi za obogatitev društvene knjiţnice, ki je bila prišlekom v
mesto ob pomanjkanju študentom prijazne infrastrukture še kako potrebna. Pri tem se je
moralo društvo Danica soočiti tudi s finančnimi teţavami, vendar pa fond razkriva, da so se
lahko tako odbor kot tudi posamezni študenti ob reševanju stisk obrnili na številne
organizacije, od Podpornega društva jugoslovanskih akademikov do Akademskega doma in
drugih katoliških organizacij, npr. Katoliškega tiskovnega društva. Fond Danice v
Nadškofijskem arhivu tako navkljub majhnemu obsegu odstira veliko dejavnikov društvenega
ţivljenja in podrobnosti o delovanju članov ter odbora v začetnem obdobju po prvi svetovni
vojni.

6 Arhiv Republike Slovenije
Arhiv je od osamosvojitve v domeni ministrstva za kulturo, s statusom drţavne upravne
organizacije. Zbira in hrani gradivo drţavnih institucij, filmsko arhivsko gradivo in gradivo
notranjih in obrambnih drţavnih organov. Obenem evidentira in hrani fonde in zbirke
drţavnih organov, organizacij, društev in posameznikov, ki so delovali na slovenskem
ozemlju od 9. stoletja do danes.307
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6.1 Jugoslovansko katoliško akademsko društvo Danica
Arhiv Republike Slovenije (RS) hrani fond Jugoslovansko katoliško akademsko društvo
Danica, 1894–1941, s signaturo SI AS 624. Leta 1952 je vsebino fonda osrednjemu arhivu
Slovenije izročila Študentska zveza.308 Arhiv RS hrani 0,2 TM gradiva, ki je razdeljeno v dva
dela. Prvi del sestavlja mapa oziroma fascikel z naslovom Društveni arhivi, ki najverjetneje
izvira iz leta 1944. Mapa vsebuje ustanovne dokumente društva iz leta 1894. Drugi del
sestavlja devet zvezkov, v katerih se je vodila društvena dopisna knjiga. Dve knjigi pokrivata
obdobje med letoma 1894 in 1902, povečini gre za osebne dopise članov in zapisnike sej. Štiri
knjige pokrivajo obdobje med letoma 1906 in 1908, sedma po vrsti pa zapise iz leta 1913. Za
delovanje Danice v Ljubljani prideta v poštev le osma in deveta knjiga. Prva vsebuje nekaj
dopisov iz obdobja vojne in zapise za leto 1920, druga pa opisuje delovanje društva v letih
1933 in 1934.

6.1.1 Dopisna knjiga (1914/1915 in 1920)
Zapisi članov v dopisni knjigi obsegajo 277 strani, zapisi iz ljubljanskega obdobja se začnejo
na strani 21, datum odprtja knjige je 27. februar 1920. Prva stran člane opozarja na pravila
komuniciranja: »Vsi dopisi naj bodo stvarni, resni in dostojni. Vsako neprimerno zabavljanje
in prazno šaljenje je prepovedano.«309 Kratkemu zapisu sledi ţig Danice in podpis tajnika
Ljuba Zupana. Način komuniciranja preko dopisne knjige v večini primerov obsega ime
prejemnika, kratek zapis in podpis sporočevalca. V redkih primerih je dodan tudi datum
zapisa. Sporočila posameznim članom se dotikajo izpolnjevanja društvenih dolţnosti in
odnosa do društvene knjiţnice. Ponekod se pojavljajo zapisi članov, ki naslavljajo
predsednika ali druge člane odbora. Obenem je dopisna knjiga za komuniciranje z odborom
sluţila tudi ljudem izven društva. V zapisu 22. julija je Ivan Stanovnik, zastopnik levega krila
stranke SLS, v dopisni knjigi člane obvestil, da je umrla njegova svakinja in podpornica
društva Minka Jeglič. Odbor je prosil, naj ji na pogrebu zapoje pevski odsek Danice.310 Med
daljšimi objavami so vabila na različne prireditve znotraj društvenih in katoliških krogov. Te
so se odvijale med marcem in majem, od tega so bile tri organizirane znotraj društva. Zapis o
semestralnem občnem zboru razkriva potek srečanja članov društva ob začetku letnega
308
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semestra. Pri teh zborih so se organizirale volitve odborov, s tem pa tudi izdali dopisi o
imenovanju le-teh. Semestralni zbor ob začetku letnega semestra za leto 1919/1920 se je 13.
marca odvijal v Jugoslovanski tiskarni. V dopisu je tajnik Danice Ljubo Zupan člane pozval,
naj na zborovanje prinesejo svoje društvene trakove. Poleg volitev v odbor je program zbora
obsegal tudi sprejem novih članov, poročila načelnikov posameznih odsekov, kakršna sta bila
zabavni klub in pevski odsek, poročila revizorjev in dotedanjih članov odbora. 311 Poleg
občnega zbora je med 15. in 17. aprilom na verandi Hotela Union potekal socialni tečaj za
člane Danice, kjer so se zvrstila predavanja katoliških intelektualcev. Predavanju Antona
Gosarja o temeljih socialnega vprašanja so sledila predavanja Aleša Ušeničnika, člana prve
Narodne vlade Antona Breclja, Franceta Kremţarja, Jakoba Mohoriča in Antona Kralja, ki je
»daničarjem« predaval o zadruţništvu. Svoja predavanja so pripravili tudi člani, tovariš Šporn
o odnosu med Jugoslovani in Bolgari, tovariš Uršič o mednarodni dijaški zvezi in tajnik
Zupan o socializmu v okviru svetovne politike. Predavanja »daničarjev« je zaključil France
Ţuţek, ki je govoril o odnosu katoliške akademske mladine do komunizma. 312 Teden dni
pozneje je Danica organizirala še izlet k Svetemu Joštu nad Kranjem, h kateremu so bili
povabljeni tudi bogoslovci in maturanti.313 Poleg dogodkov in članske korespondence je bil v
tem času med najbolj aktivnimi pisci v knjigo študent medicine Ivo Peršuh, ki je v znamenju
povojnega razpoloţenja odstopil z mesta načelnika abstinenčnega odseka. Pri tem je kot
razloga navedel obremenitev s študijem in odnos javnosti do abstinence; »Znano je, da
javnost postavlja za abstinentsko gibanje duhovščino in ga smatra za izrazito katoliški
(klerikalni!) pokret. Če sem abstinent sem eo ipso tudi ţe klerikalec. Tov. Predsednik boš
vedel, v kakšen poloţaj me tako mnenje doma postavi.«314 Peršuhovi zapisi razkrivajo napeto
ozračje v društvu, značilno za Daničino povojno organizacijo. Obenem potrjujejo, da je bila
to za katoliške študente »… doba ţivotarjenja, breziniciativnosti, tišine.« 315 Društveno
ţivljenje razkriva najprej Peršuhov zapis iz začetka maja, ko poskuša preostale člane
spodbuditi k udeleţbi v Ljubljanskem akademskem športnem klubu, potem ko se nihče iz
društva razen njega ni udeleţil občnega zbora. Pri tem izpostavi pasivnost in opozori, da bodo
taisti »daničarji«, ki ne ţelijo pristopiti v športni klub, le-tega zagotovo kmalu obtoţili
liberalne ali komunistične usmerjenosti.316 Odmevna je tudi korespondenca med Peršuhom in
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predsednikom društva Slavom Papeţem, ki se je vršila med 6. in 9. majem 1920. Peršuh je v
prvotnem dopisu kritiziral nedejavnost odbora in predsednika, rekoč, da delo slednjega
ustvarja okolje, v katerem je namesto verske vzgoje pomembno število društvenih odsekov in
sestankov. V skladu z dejstvom, da je v prvih povojnih letih večino bremena v katoliških
mladinskih skupinah nase prevzemalo starešinstvo, je Peršuh Papeţu očital, da je bil v celem
letu organiziran le en večji društveni dogodek, tudi tega pa ni organiziral predsednik. Ta
dogodek je bil ţe omenjeni socialni tečaj, na katerem so predavali člani starešinstva. V
svojem naslednjem dopisu je Peršuh zavrnil Papeţev predlog, naj študent medicine poda
svoje ideje na sestankih, rekoč, da je organizacija mrtva. Predsednik je nato zapisal, da je
lahko obrekovati, čemur je Peršuh odgovoril, da njemu samemu ostane le zavedanje, da je v
letnem semestru Danico vodil nekdo, »… ki se je z vsemi štirimi otepal kritike, ko je šlo za
temelj katoliške organizacije.« 317 Da je imel glede organizacije prav, naj bi po njegovih
besedah pokazala šele prihodnost. V tej burni korespondenci se zrcali osnovna teţava
katoliških društev, v katerih se je zrcalil razkol med predvojno in povojno generacijo. Če je
prva iz ţelje po vrnitvi v normalnost, iz Danice ustvarila poslovno društvo, v katerem so
prevladovali »… paradni nastopi s trakovi, preganjanje najneznatnejših formalističnih muh,
brezplodno debatiranje o takem in drugem tolmačenju poslovniških klavzul itd.«,318 je druga,
mlajša struja, ţelela društvu znova vcepiti katoliški program in konstruktivne idejne
usmeritve.319

6.1.2 Dopisna knjiga (1933–1934)
Drugo knjigo ljubljanskega obdobja sestavlja 179 strani dopisov iz obdobja med 7.
decembrom 1933 in 17. septembrom 1934. Od zunanjih dopisnikov izstopa zapis policijskega
upravnika Pesterška, ki obvešča o stališču policije do organizacije socialnega predavanja.
Policija je v tem primeru dopustila predavanje, ne pa tudi razprave o marksizmu, ki je bila
načrtovana po njem. Ta bi namreč pripeljala do pogovora o političnih vprašanjih.320 Dopis ni
datiran, vendar izhaja iz konca leta 1933, saj so v tem obdobju krščanski socialisti, ki so med
katoliškimi študenti širili sintezo krščanskega nauka in marksistične teorije, 321 postopno
izgubljali moč v vodstvu Danice. Dopisna knjiga razkriva način delovanja novega vodstva v
razmerju do članov, ki zaradi nove, s cerkvenim vodstvom usklajene, idejne usmeritve niso
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več delili vrednot odbora. Maja 1934 se je podpredsednik Rakovec v dopisu odzval na protest
dveh članov, Benedičiča in Erjavca, ki sta odboru očitala nezakonito izključevanje članov iz
društva. Rakovec je poudaril, da odbor članov ni izključil, »… temveč le črtal iz imenika
članov, ker je ugotovil, da so dejanski (kot se kaţe v vsem njihovem mišljenju, ponašanju in
delovanju) ţe davno sami prenehali biti pravi »Daničarji«. Za take in podobne primere pa
poslovnik ne zahteva oklicanja razsodišča.«322 Te nenadne izključitve so kritizirali tudi drugi
člani, npr. tovariš Hafner: »Če sedanji odbor misli /…/ čistiti v članstvu Danice, bo ostal
nazadnje sam odbor.« 323 Toda odbor je imel popolno podporo Akademske zveze in po
dolgem času finančno stabilno društvo, zato so si lahko privoščili tudi zaprtje svojih vrat
študentom iz socialistično usmerjene katoliške skupine.324 Poleg konflikta ob menjavi vodstva
v dopisni knjigi izstopajo dopisi o praznovanju štiridesete obletnice društva. Za potrebe le-te
je bil ustanovljen Prireditveni odbor za proslavo 40-letnice JKAD Danice, ki je v dopisni
knjigi objavil obvestilo o sejah 23. marca in kasneje 12. maja v Akademskem domu. 325
Dopisa sta pospremljena s posebnim ţigom novoustanovljenega odbora. V knjigi je zapisan
tudi spored proslave, ki se je odvijala v petek 25. maja in v nedeljo 27. maja. V petek je
Danica obletnico praznovala v opernem gledališču, kjer je dramski odsek društva izvedel
predstavo Igralec in milost (Henri Gheon: Le Comedien et la grace, piece d'apres la vie de
Saint Genes). Ob tej priloţnosti je Slovenec poročal: »Akademiki prostovoljci so svoje delo
postavili prav spodobno in brez vsake večje nesreče; posamezne vloge so bile docela
prepričevalne (ţalibog so večkrat pretiho govorili). Reţiserju laiku je treba priznati močno
roko in trdno voljo, da se ni prestrašil ovir in kaj malo obetajočega zadoščenja.«326 Vseeno
pa je bilo delo s strani občinstva po poročanju časnika sprejeto z zadovoljstvom. V nedeljo je
sledila maša, ki jo je vodil krški škof Josip Srebrnič, po njej pa predavanje Antona Gosarja v
beli dvorani hotela Union. Po kosilu so proslavo zaključili z izletom na Ţalostno goro pri
Preserju. Člani, ki so se ţeleli udeleţiti izleta, so se morali v dopisno knjigo podpisati.
Podpisalo se jih je 20. Kot je poročal Slovenec, je bila prireditev »… ena najprisrčnejših in
najbolj uspelih katoliških mladinskih prireditev v zadnjih desetih letih.« 327 Ob tem časnik
poudarja spravno naravo srečanja starejših generacij bivših »daničarjev« s sedanjo generacijo,
ki se za razliko od romantične generacije povojnih študentov aktivno vključuje v druţbene
procese in razume potrebo po močnih verskih temeljih svojega delovanja. Slednji bodo za
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katoliška akademska društva ključni predvsem zaradi spopada, ki se obeta: »Na razvalinah
liberalne druţbe skuša zasaditi svojo zastavo materialistični kolektivizem, pa naj ima za svoj
znak kladivo ali srp ali pa kljukasti kriţ.«328
V letu 1934 je bilo aktivno tudi nogometno moštvo Danice, ki je ekipo osnovalo aprila, tekme
pa odigralo proti drugim akademskim klubom. V dopisu sredi maja je »daničar« Tone
Knaflejs člane opomnil, da so ob nogometni tekmi med Danico in Zarjo na Rakovniku nastale
tudi fotografije, dostopne članstvu.329 Zaradi očitnih znakov tranzicije med dvema različnima
idejnima poloma je študijsko leto 1933/1934 glede dogodkov skopo, dopisna knjiga je
povečini posvečena osebnim dopisom med člani, z izjemo proslave ob obletnici. Poleg
nogometnih tekem se je Danica s katoliškimi društvi povezala še pri organizaciji spoznavnega
smučarskega izleta na Rakitno, ki so se ga »daničarji« udeleţili skupaj s člani Zarje in
članicami Savice.330
Dokumentarno gradivo iz fonda Danice se le v majhnem delu dotika obdobja Kraljevine
Jugoslavije, vendar pa so dokumenti društva v okviru arhiva na voljo tudi v fondih drugih,
predvsem katoliških društev. Za raziskavo najbolj uporabno in zgledno obseţno je
dokumentarno gradivo Slovenskega katoliškega starešinstva in bratskega, Jugoslovanskega
katoliškega akademskega društva Zarja.

6.2 Slovensko katoliško starešinstvo
Fond društva je iz dveh fasciklov. Velik del vsebine sestavljajo letaki in zborniki o društvenih
prireditvah ter tuja korespondenca. Za namene raziskovanja akademskih društev na domačih
tleh so uporabne društvene publikacije Izvestja, ki jih je društvo izdajalo vsako leto. Vsebina
Izvestij vključuje poročilo o akademskih društvih v prejšnjem študijskem letu. V fondu je pet
publikacij, izdanih za leta 1931, 1932, 1933, 1934 in 1936. Publikacija za leto 1936 je izšla
šele leta 1938. V zvezi z društvom Danica je najpomembnejša funkcija publikacije poročilo o
številu članov posameznih društev. V prvem fasciklu so Izvestja hranjena v mapi Izvestja
slov. kat. akad. starešinstva, ohranjeni pa sta številki za leti 1931 in 1936. V prvem je
poročilo o društvih, po katerem je imela Danica v letu 1931 sto članov, več kot preostala
navedena društva in več kot preostali ljubljanski društvi Zarja in Borba skupaj.331 V drugem
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fasciklu so Izvestja za obdobje med 1932 in 1934, pri čemer je poročilo o članstvu objavljeno
le v izdaji za leto 1932. Po tej je imela Danica tedaj 119 rednih in 3 izredne člane, s čimer je
ostajala največje izmed društev. Pri vseh navedenih društvih je število članov narastlo za
pribliţno 20, celo pri novoustanovljenem ţenskem društvu Savica, ki je od 24 članic leta
1931, leto kasneje prešlo na 40 članic. 332 Akademsko društvo Danica je omenjeno še v
Izvestju za leto 1933, v poročilu predsednika starešinstva Antona Gosarja. Poročilo govori o
burnem letu za študentska društva, ki ga je kronal spor med Akademskim domom ter
društvoma Danica in Borba. Spor je imel korenine v sporu med cerkveno organizacijo in
obema društvoma, ki sta od tedanje doktrine in papeţeve okroţnice Quadragesimo anno
odstopala predvsem pri socialnih vprašanjih. Borbi je odbor Akademskega doma maja
sporočil, da morajo društva, ki delujejo v njegovi stavbi, svoje dejavnosti snovati na »…
versko dogmatičnih in moralnih osnovah katoliške veroizpovedi po določilih katoliške
Cerkve.«333 Borba je bila jeseni razpuščena, Danica pa se je v teţavah znašla poleti, ko ji je
Akademski dom odrekel prostore in se je morala seliti na Vegovo ulico 8. Jeseni je vodstvo
prevzel s škofijo usklajen odbor in s tem zaključil spor. Gosarjevo poročilo o dogodkih
prejšnjega leta je preudarno. Stanje v Danici opisuje kot mrtvilo in obenem pove, da so
nesoglasja nastajala predvsem med »daničarji« in mlajšimi člani starešinstva. V odboru
slednjega sta dva člana po sporu med Akademskim domom in obema društvoma odstopila in
čeprav Gosar ne zapiše imen, ne pozabi omeniti, da sta bila ta člana hkrati tudi v odboru
Akademskega doma. Starešinstvo je tako, iz Gosarjeve perspektive, iskalo predvsem načine,
kako te spore, ki niso prizanesli niti njim, zgladiti in hkrati ponovno zagnati društveno
ţivljenje v katoliških društvih. Pri tem predsednik odbora omeni, da je k slednjemu zagotovo
prispevala tudi organizacija skupnega brucovskega večera Danice, Zarje in Savice.334

6.3 Slovensko katoliško akademsko društvo Zarja
Največ gradiva Danice v Arhivu Republike Slovenije hrani obseţen fond bratskega društva
Zarja. Prevladujejo dopisi o imenovanju odborov društva Danica v več obdobjih. Ker dopisov
o odboru Danice v društvenem fondu ali v fondih drugih organizacij (z izjemo
Nadškofijskega arhiva) ne hrani, so ti dokumenti bistveni za spremljanje sprememb v
društveni hierarhiji. Poleg njih je v fondu še en ključen društveni dokument, in sicer Začasni
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idejni in delovni program odbora Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva
»Danica«, ki je nastal ob razvpiti menjavi vodstva 30. novembra 1933.

6.3.1 Dopisi o odborih in drugi meddruštveni dopisi
Prvi dopis Danice je bil poslan le nekaj mesecev po prihodu Zarje v Ljubljano, 9. maja 1921.
V njem je predsednik Danice Slavo Papeţ obvestil odbor Zarje o tajni seji društva, na kateri
so članu bratskega društva Pogačniku prepovedali vstop v društveni lokal Danice, prepoved
pa naj bi veljala do preklica. Kot razlog so navedli obnašanje Pogačnika, ki »… vkljub
ponovnim opominom društvenega predsednika ni hotel drţati sobnega reda, temveč je
društvenega predsednika – ko ga je le ta opomnil, da bi se moral ţe z ozirom na to, da je kot
gost v društvu, dostojno vesti – začel vpričo 2 članov društva obkladati z nedostojnimi
priimki.«335 Papeţ je prosil »zarjane«, naj to obvestilo objavijo v društveni dopisni knjigi. Pod
dopisom se je podpisal skupaj s tajnikom in dodal ţig Danice. Dopis je zanimiv z
materialnega vidika, napisan je na ilustriran papir, z osredinjenim napisom Slovensko kat.
Akademično društvo »Danica« na Dunaju, ki ga v levem zgornjem kotu spremlja ilustracija.
Ta upodablja dekle, ki s šopkom v roki stoji sredi polja. Pod naslovom je društveno geslo »Na
delo krščansko!«, v desnem kotu pa predloga za datum, ki ţe navaja kraj (Dunaj) in stotiški
del letnice (19). 336 Enak papir so v Danici uporabljali v nekaterih dopisih iz dunajskega
obdobja, ki jih hrani Nadškofijski arhiv. V ljubljanskem obdobju je to edini ohranjeni dopis s
to predlogo, ki je bila pred pošiljanjem ročno popravljena; v naslovu je zaimek »Slovensko«
ročno popravljen v »Jugoslovensko«, prav tako sta prečrtana napisa »na Dunaju« v naslovu in
»Dunaj« pri datumu. Prvega je nadomestil ročni zapis »Ljubljana«, drugega pa kratica »LJ«.
Iz mape za obdobje med letoma 1913 in 1922 je to tudi edini ohranjeni dopis društva Danica.
Fascikel za obdobje med 1926 in 1932 vsebuje štiri dopise o odborih. S pomočjo datumov
dopisi razkrivajo dinamičnost menjavanja članov odbora in obdobje v letu, ko so se v okviru
občnega zbora (dvakrat letno) te menjave izvrševale. Prvi dopis je iz 4. marca 1927. Tiskana
predloga se razlikuje od dunajske, na vrhu strani je natisnjeno ime društva, pod njim pa
društveni naslov »Ljubljana, Miklošičeva ulica 5«, kjer je imela sedeţ stavbna zadruga
Akademski dom. Dopis obvešča o občnem zboru 3. marca, na katerem je bil za predsednika
izvoljen študent prava Joţe Logar. Imenovani so bili še tajnik, podpredsednik, blagajnik in
gospodar. Dopis spremljata podpis novega tajnika Antona Hribovška in društveni ţig. V
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odboru so prevladovali študenti prava, izjema je bil le podpredsednik Janko Hafner, študent
Tehnične fakultete. V dopisu revizorji niso omenjeni.337 Tudi naslednja dopisa obveščata o
konstituiranju odbora za letni semester, prvi je bil poslan 1. marca 1928, drugi pa 10. marca
1929. Leta 1928 se je občni zbor sestal 29. februarja in za predsednika določil jurista Zdravka
Kalana. 338 Naslednje leto je zbor potekal 8. marca, predsednik pa je postal jurist Miha
Potočnik.339 V obeh odborih študenti prava sicer niso več prevladovali. V vseh primerih je bil
imenovan petčlanski odbor, sestavljen iz predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in
gospodarja. Pod obema dopisoma je tudi društveni ţig in podpisi, za leto 1928 podpisa
predsednika Zdravka Kalana in tajnika Adolfa Črnigoja, za leto 1929 pa podpis Miha
Potočnika in tajnika Franca Štularja. Od leta 1928 naprej so v dopisih navedena tudi imena in
študijske smeri revizorjev, za vsake volitve v odbor pa so bili imenovani trije. Prvi dopis o
občnem zboru za zimski semester je nastal 19. novembra 1931 in poroča o občnem zboru 16.
novembra. Vodstvo Danice je prevzel študent prava Jurij Dolenec, poleg članov odbora pa so
znova navedeni tudi trije revizorji. Dopis vsebuje društveni ţig in podpis predsednika
Dolenca ter tajnika Ivana Štalca.340
V fasciklu za obdobje med letoma 1932 in 1939 so trije tovrstni dopisi. Marca 1932 je bil na
76. občnem zboru izvoljen nov odbor pod vodstvom Stanka Zupana, dopis o njem vsebuje ţig
in podpise Zupana ter tajnika Toneta Testena.341 Naslednji dopis nima datuma, vendar je eden
izmed pomembnejših, saj poroča o razvpitem 79. občnem zboru, tj. o volitvah 30. novembra
1933, ko se je z izvolitvijo odbora, naklonjenega katoliški doktrini, končal spor med
cerkvenim vodstvom in društvom. Novi člani odbora so postali predsednik Joţef Majcen,
podpredsednik Stanko Bitenc, tajnik Zdenko Lah, blagajnik Viktor Schart in gospodar Tone
Knafelj.342 Po Majcnu je Danica s tem znova postala katoliško društvo, ki je sicer v zadnjih
letih tako kot Borba postalo naklonjeno marksizmu. Največ zaslug za katoliški prevzem
vodstva je Majcen leta 1940 pripisal tajniku Lahu in blagajniku Schartu, omenil pa je še dva
člana Danice, in sicer Maksa Loha in Antona Tepeţa. Glede občnega zbora je izpostavil
protikomunistični govor Vladimirja Dolenca,343 ki je v dopisu zabeleţen kot eden izmed treh
revizorjev. Novi odbor je še istega dne izdal nove programske usmeritve društva, ki so za
nekatere člane pomenile tudi konec društvene poti. Decembra je bil izključen Marjan
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Dermastia,344 ki je še leto poprej sluţil kot revizor na 76. občnem zboru. Tudi naslednji občni
zbor marca 1934 pomeni prelomnico v zgodovini društva, saj so na njem člani volili odbor,
zadolţen za pripravo proslave ob štirideseti obletnici društva. Dopis, ki so ga Zarji poslali 16.
marca 1934, obvešča, da so bili izvoljeni predsednik Franc Jenko, podpredsednik Josip
Rakovec (ki je postal urednik publikacije o obletnici Povsod Boga), tajnik Vinko Lipovec,
blagajnik Franc Škofic in gospodar Karel Dolenc. Med revizorji sta bila bivši predsednik
Majcen in bivši tajnik Lah. Pod dopisom sta se podpisala novi predsednik in tajnik, ki sta
dokument potrdila z ţigom Danice.345
Navkljub pomanjkanju dopisov o jesenskih občnih zborih je vzorec razviden. Občni zbori, na
katerih so »daničarji« volili odbor, so načeloma potekali v novembru in v marcu, izstopa le
poročilo o občnem zboru 29. aprila 1937, iz fonda Arhivsko-muzejske sluţbe Univerze v
Ljubljani.346 Volilo se je odbor petih članov: predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika
in gospodarja. Vsakokrat je volitve nadzorovala skupina treh revizorjev. Za funkcionarje je
bila ponovitev mandata v novem študijskem letu redkost, niti ni bilo pričakovati, da bodo
svojo funkcijo, pridobljeno v zimskem semestru, zadrţali še v letnem. Glede na vzorec
dopisov je svoje mesto v odboru v naslednje študijsko leto prenesel le Adolf Črnigoj, ki je leta
1928 opravljal funkcijo tajnika, leta 1929 pa blagajnika. V času med 75. in 76. občnim
zborom v študijskem letu 1931/1932 je odbor zamenjal dva člana, predsednika Jurija Dolenca
je zamenjal Stanko Zupan, tajnika Ivana Štalca pa Tone Testen. Bolj pogosto se je zgodilo, da
je član odbora po mandatu kot ţe izkušen funkcionar prevzel vlogo revizorja na naslednjem
občnem zboru, pri čemer najbolj izstopa Jurij Dolenec, ki je po opravljanju predsedniške
funkcije v zimskem semestru 1933, v letnem semestru prestopil med revizorje, nato pa to
nalogo vršil tudi leto pozneje, na novembrskem občnem zboru 1934.

6.3.2 Drugo gradivo
Ko je 30. novembra 1934 prišlo do menjave vodstva, je novi odbor še isti dan izdal program z
naslovom Začasni idejni in delovni program odbora Jugoslovanskega katoliškega
akademskega društva »Danice«, ki je sestavljen iz dveh odsekov in ohranjen v fondu Zarje.
Prvi odsek z naslovom Naše načelno stališče opredeljuje stališča odbora v petih kategorijah:
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1. »Do katolicizma. Kot članom katoliškega društva nam je katolicizem glavna osnova
našega ţivljenja in dela.
2. Do drţave. Smo in ostanemo zavedni Slovenci; smo in ostanemo zavedni Jugoslovani.
Odločno odklanjamo vsako omejevanje pravic slovenskega naroda in hočemo biti
enakopravni in odločni sodelavci za močno drţavo – Jugoslavijo, s teţnjo, da
zdruţimo v njenih mejah tudi vse še neodrešene brate.
3. Do soljudi. Smo brezpogojno za temeljito rešitev socialnega vprašanja. V načelnem
okviru naukov, ki so zajeti iz večnoveljavnih resnic katoličanstva, iščemo iz vseh
raznih teoretičnih in praktičnih sistemov ter smernic realne rešitve.
4. Do akademskih organizacij. V akcijah, ki so skladne z našimi načeli, smo pripravljeni
sodelovati z vsakim društvom na podlagi medsebojnega spoštovanja nazorov. Z
bratskimi društvi, ki so včlanjena v Akademski zvezi, hočemo vzdrţevati najtesnejše
prijateljske stike.
5. Do S.K.A. Starešinstva. Stiki z S.K.A. starešinstvom niso bili nikdar prekinjeni in jih
tudi mi ne ţelimo prekiniti, saj nam je skupna osnova obojim – katolicizem.«347
V drugem odseku program opisuje tri področja dela, na katera se osredotoča odbor:
1. »Na verskem polju. Gojiti med člani katoliško ţivljenje. (&2. Društvenih pravil.)
2. Na socialnem polju. Študij socialnega problema, h kateremu so obvezani vsi člani
Danice.
3. Na društvenem polju. Lokal mora postati ţarišče društvenega ţivljenja. Cilj nam je
pritegniti k skupnemu delu vse naše člane.«348
Velika sprememba v smernicah odbora je pri odnosu do Slovenskega katoliškega starešinstva,
s katerim so, kot je v Izvestju ugotavljal ţe Anton Gosar, »daničarji« prišli v konflikt, ki je
posredno povzročil tudi selitev Danice iz Akademskega doma. Ker je novi odbor v skladu s
prvo točko svojega programa v celoti prevzel katoliško doktrino, vključno s Quadragesimo
anno, je to v četrti točki pomenilo vrnitev tesnih stikov s preostalimi katoliškimi akademskimi
organizacijami, v petem pa konec sporov in nesoglasij s starešinstvom. Obenem se
»daničarji« po programu sodeč niso odrekli socialnim vprašanjem, temveč so jih uskladili s
cerkvenim vodstvom ter nastopili proti marksističnim interpretacijam.
O razmerju med Danico in Zarjo pričata dva dopisa. Leta 1932 je Zarja praznovala svojo
trideseto obletnico, vendar ta po dopisu sodeč ni dosegla uspehov obletnice Danice leta 1934,
temveč je društvo spravila v teţave. V dopisu z 20. oktobra 1932 so »zarjani« odboru Danice
pojasnili, da so zaradi skupnega brucovanja Zarje, Danice« in Borbe, prirejenega na čast
društveni obletnici, zašli v dolgove in da med drugim še vedno dolgujejo 2200 litrov vina.
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Ker sta jim zaradi dolgov grozila toţba in sodišče, so se za pomoč pri poplačilu obrnili na
bratsko društvo. Pod dopis se je podpisal tajnik Zarje.349 Danica je, kot dokazuje dopis iz leta
1927, pobudo prevzela tudi pri pogajanjih z Akademskim domom. Gre za dopis, ki ga je
Akademski dom 17. novembra poslal Danici, slednja pa ga je nato s pripisom »na znanje«
posredovala Zarji. Glede na dopis je Danica v začetku novembra pri Akademskem domu
vloţila vlogo za pridobitev skupnega prostora Danice, Borbe in Zarje, v katerem bi lahko
društva vršila svoje seje. Akademski dom je s tem dopisom društvom dodelil sobo v stavbi.
Pod dokument so podpisani predsednik, tajnik in gospodar Akademskega doma, s pripisom,
naj se akademiki za urejanje podrobnosti obrnejo na knjiţničarja Blaţa Pozniča.350 Prostorske
zadeve ureja tudi eden izmed dveh dopisov Danice in Dijaškega podpornega društva. Odbor
Danice je v dopisu 18. aprila 1928 Dijaško podporno društvo prosil, naj izprazni predsobo, ki
jo je Danica dala društvu v uporabo, preden se je slednje preselilo v Marijanišče. Predsobo
naj bi Danica nato uporabila za seje odbora in društvene omare. Podpisnika dopisa sta tajnik
Adolf Črnigoj in predsednik Zdravko Kalan.351 Drugi dopis Dijaškemu podpornemu društvu
je bil 23. februarja 1928 zapisan na papir s tiskanim besednim znakom Danice, pod katerega
sta se podpisala tajnik in predsednik. V dopisu odbor pojasnjuje, da v nasprotju s trditvami
nekaterih pripadnikov podpornega društva študent filozofske fakultete Tone Krošl ni član
Danice.352 Slednji je bil v tem študijskem letu sicer zagotovo član društva, saj o tem priča
društveni seznam iz oktobra 1927.353
Preostala dokumenta v fondu razkrivata nekatere informacije o članstvu Danice ter o številu
dopisov, ki jih je prejela Zarja. Vpogled v količino izgubljenega gradiva Danice razkriva
delovodnik Zarje med letoma 1934 in 1938, ki je sestavljen v obliki tabele in pokriva vse
prejete in odposlane dopise, pri čemer navede datum prejema oziroma pošiljanja, pošiljatelja
oziroma prejemnika in kratek opis vsebine. Zastopana so tako vsa akademska društva kot tudi
druge, za študente pomembne, institucije, kot sta na primer rektorat in uprava policije. Pri
korespondenci z Danico so najpogostejši dopisi o imenovanju odborov, ki jih je Zarja
pošiljala vsak semester. Zadnji navedeni dopis Danice, ki je bil poslan odboru Zarje, je bil po
delovodniku 17. novembra 1938, »daničarji« pa so v njem poslali obvestilo o imenovanju
odbornikov za zimski semester. Tega dopisa ni v fondu, vendar je občni zbor, o katerem
poroča, pomemben za nadaljnjo usodo obeh društev, saj so na volitvah zmagali »mladci«,
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zastopniki krščanskih socialistov pa so nato v velikem številu prestopili v Zarjo.354 Poslednji
dopis Zarje je bil glede na delovodnik Danici odposlan 14. maja, šlo pa je za obvestilo o
izletu na Golico.355
Zadnji, z Danico povezan, dopis v fondu je seznam starih in novih članov v začetku
študijskega leta 1927/1928. Novinci so ločeni od starih članov, pri vsakem posamezniku pa so
navedeni njegovo ime, priimek in študijska smer. V novo študijsko leto je vstopilo 24 starih
članov Danice, pri čemer člani odbora niso všteti, niti ni navedeno, koliko članov je študij v
prejšnjem letu zaključilo. Društvu se je obenem pridruţilo 25 novincev. Glede na študijsko
smer je bilo med člani največ študentov pravne (19) in filozofske fakultete (16). Medicino je
študiralo šest članov, med študenti tehnične fakultete pa so bili v Danico včlanjeni trije
študenti montanistike, dva študenta geodezije, en študent tehnike in dva študenta
elektrotehnike.356 V dopisih o imenovanju odborov v tridesetih letih so bili študenti tehnične
fakultete enakomerno zastopani, najmanjkrat pa so se v izvršilnem organu društva znašli
medicinci, in sicer le v letnem semestru 1927/1928, ko je blagajnik društva postal študent
medicine Štefan Šobar. Sam seznam je zapisan na enak list papirja kot dopis o odboru,
imenovanem 3. marca 1928, s tiskanim nazivom društva na vrhu strani ter z naslovom
Akademskega doma tik pod njim.

6.4 Sklep
V fondu Danice Arhiva Republike Slovenije podobno kot v Nadškofijskem arhivu prevladuje
gradivo iz dunajskega obdobja, medtem ko je dokumentacija o delovanju društva v
jugoslovanskem obdobju omejena na dve dopisni knjigi, v katerih je pomembnejšim
dogodkom društva ali univerze namenjenih le nekaj zapisov. Obenem pa dopisna knjiga
razkrije podrobnosti o društvenem ţivljenju in medsebojnih odnosih članov, in sicer predvsem
v obdobju takoj po prihodu v slovensko prestolnico ter v času štiridesete obletnice društva leta
1934. Dopisni knjigi ţal ne pokrivata obdobja dvajsetih let ali obdobja pred drugo svetovno
vojno. Predvsem v času po prvi svetovni vojni se skozi dopisno knjigo zrcali ţe potrjena slika
o društvu, ki je postajalo poslovno, ki je ustanavljalo pododbore in odseke, vendar ostajalo
preteţno neaktivno. Spoznavamo lahko, da je člane pri tem vodilo predvsem spremenjeno
druţbeno ozračje, ki je od njih samih narekovalo vrnitev v normalnost in zavračalo nekatera
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predvojna katoliška gibanja, še posebej gibanje za abstinenco. Mnogo burnejša je podoba
druge dopisne knjige, ki skozi zapise opisuje dogajanje v času trdnega preskoka med
krščansko socialno in konvencionalno katoliško usmeritvijo, ki se navsezadnje zrcali tudi
skozi protestni zapis proti izključevanju članov. Slednji je naposled zahteval tudi odziv
odbora, ki je svoje poteze zagovarjal. V drugi knjigi je, še posebej po idejnem preobratu,
vidna boljša organiziranost in večji razpon društvenih dogodkov, k čemur je zagotovo
pripomoglo tudi to, da se je društvo ponovno pobotalo s katoliškimi starešinami. Ti so se, kot
nakazujejo njihova poročila v vsakoletnem starešinskem Izvestju, trudili za čim večjo
udeleţbo študentov pri različnih prireditvah, praznovanjih, izletih in pri drugih druţabnih
dogodkih. Fond Danice je v kontekstu jugoslovanskega obdobja vseeno uboren, četudi je
glede druţabnih dejavnikov informativen. Tudi tu ni programskih usmeritev, zapisnikov sej,
dopisov drugih društev ali poročil o občnih zborih. Ključni društveni dokumenti tako ostajajo
izgubljeni, četudi se je marsikateri društveni papir znašel v drugih fondih. Fond Slovenskega
katoliškega starešinstva je v pomoč predvsem glede štetja članov v nekaterih obdobjih
tridesetih let, medtem ko je obseţen fond Zarje tisti, ki daje vpogled v delo odbora Danice in
vsebuje tudi enega izmed najpomembnejših dokumentov svojega bratskega društva, in sicer
začasni program novembrskega občnega zbora leta 1933. Fond Zarje je hkrati edini, ki
vsebuje večjo zbirko Daničinih dopisov o volitvah odborov. S tem razkriva večino vodilnih
funkcionarjev Danice v obdobju med letoma 1927 in 1934, tudi tu pa manjkajo predvsem
dopisi spomladanskih občnih zborov. Da je veliko gradiva izgubljenega potrjuje ohranjeni
delovodnik Zarje, v katerem so zabeleţeni vsi dopisi Danice v času med 1934 in 1938. Z
ohranjenim gradivom si lahko ustvarimo predstavo o delovanju društva kvečjemu za
posamezna študijska leta, pri tem pa najbolj izstopa obdobje med 1927 in 1934, iz katerega
izhaja večina dopisov Zarji, pa tudi seznam vseh članov Danice za študijsko leto 1927/1928.
Četudi za zgodnja obdobja primanjkuje vsebine, je fascikel prvega obdobja zanimiv z
materialnega vidika, saj vsebuje dopis, zapisan na ilustrirani papir Danice, kakršnega je
društvo uporabljalo v dunajskem obdobju. Kasneje so ga, kot je razvidno tudi iz zbirke
društvenih dopisov v fondu Zarje, nadomestili z novim, manj ilustriranim formatom.

7 Narodna in univerzitetna knjižnica
Nastanek Narodne in univerzitetne knjiţnice v Ljubljani izvira iz odločitve o ustanovitvi
univerzitetne knjiţnice leta 1938. Z ustanovitvijo od študentov dolgo zahtevane knjiţnice je
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bila Drţavna študijska knjiţnica v Ljubljani skupaj z osebjem prenesena pod Univerzo v
Ljubljani. 357 Leta 1945 se je z imenovanjem Narodne vlade preimenovala v Narodno in
univerzitetno knjiţnico (NUK), status nacionalne knjiţnice pa je pridobila leta 1982 in ga
ohranila do danes. Kot javni zavod NUK zbira in zagotavlja uporabo knjiţničnega gradiva v
nacionalnih zbirkah ter strokovno podpira javne knjiţnice pri njihovem delu.358

7.1 Povsod Boga
NUK hrani en sam dokument Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva Danica,
izvod publikacije Povsod Boga, ki je izšla pri Konzorciju 25. maja 1934, ob štirideseti
obletnici društva. Natisnjena je na dvanajst strani časopisnega papirja in vsebuje deset
različnih člankov in razprav, pri čemer je uredniške naloge prevzel tedanji društveni
podpredsednik in študent filozofije Josip Rakovec. Pod naslovnico na prvi strani je uvodni
članek, ki ga spremlja fotografija Frana Jankoviča, člana dunajskega parlamenta in pozneje
Protićeve vlade v Kraljevini SHS. Jankovič, ki je preminil dva meseca pred obletnico
društva,359 je bil eden izmed ustanoviteljev Danice na Dunaju in njen prvi predsednik. Uvod v
glasilo govori o škodljivih učinkih razsvetljenske misli, zaradi katere danes po Evropi divjajo
»… nemiri, upori proti avtoriteti, brezsrčni kapitalizem, komunizem …« 360 , ki so glavne
groţnje krščanski civilizaciji. Toda v tem divjanju katoliško usmerjeni študenti in dijaki z
geslom »povsod Boga« kličejo k duhovni, krščanski obnovi materializmu in subjektivizmu
zapadlega sveta. 361 Uvodu sledita pozdrava ljubljanskega škofa Gregorija Roţmana in
krškega škofa Josipa Srebrniča kot dveh bivših članov društva. Roţman je izpostavil
predvsem zasluge vernih intelektualcev za utrjevanje narodove duhovne kulture, medtem ko
se je Srebrnič članom zahvalil za njihovo pismo in povedal, da ga na lastno študentsko
delovanje v Danici veţejo lepi spomini. Pozdravoma obeh škofov sledi tiskani spored
proslave ob štirideseti obletnici, ki se je začela na dan izida publikacije ob 8. uri zvečer s
predstavo Igralec in milost, uprizorjeno na odru opernega gledališča.362 Po v dopisni knjigi
omenjeni maši škofa Srebrniča v ljubljanski stolnici je sledila prireditev v beli dvorani hotela
Union, na kateri je imel Anton Gosar predavanje z naslovom Katoliški inteligent in sedanja
doba. Temu je sledil govor predsednika Danice Franca Jenka, ki je govoril o povezavi med
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Daničino sedanjostjo in preteklostjo. Po kosilu v veliki dvorani hotela in izletu na Ţalostno
goro se je proslava zaključila šele s ponedeljkom 28. maja, ko je v ljubljanski stolnici
potekala jutranja maša za umrle »daničarje«. Začetek odseka s posameznimi članki pospremi
pesnitev v devetih kiticah z naslovom Naš spev. Temu sledi spis soustanovitelja Danice
Antona Doklerja, v katerem oriše dogajanje pred in ob ustanovitvi društva, ki je izšlo iz
vseslovenskega društva dunajskih študentov Slovenija. 363 Nadaljnji članki razkrivajo novo,
konvencionalno katoliško idejno usmeritev, ki ostreje nastopa proti sekularnim teţnjam
sodobnega sveta in ki je hkrati uperjena proti struji, ki se je kasneje opredelila kot krščansko
socialistična, ter znotraj Borbe in Danice prihajala v spor s cerkvenim vodstvom. Ţe prvi spis
z naslovom Za pravi pojem katolicizma označuje vernike, ki nasprotujejo volji cerkvenega
vodstva in zunaj verskega ţivljenja ne priznavajo katoliškega nauka, kot katolike le še po
nazivu. Pisec pri tem ne skriva, da je članek v prvi vrsti uperjen proti krščanskim socialistom,
ko reče »Nekatoliško je dalje vse prikrito in neprikrito napadanje hierarhije, vsako
polemiziranje glede papeških enciklik itd.«364 Tako obsodi neupoštevanje Quadragesimo anno
s strani struje, ki je še do pred kratkim drţala večino v odborih Danice. Poleg socialistov
znotraj katoliškega kroga je publikacija uperjena tudi zoper druge oblike levičarskih gibanj,
začenši z boljševizmom v Sovjetski zvezi, ki ga podpira, kot pravi pisec, velik odsek
intelektualcev, »… ker niti pribliţno ne sluti, kakšni oblaki se zgrinjajo nad evropskim
človeštvom in njeno kulturo.«365 Članek izpostavlja predvsem protiverske ukrepe sovjetskih
boljševikov, zapis, ki mu sledi, pa se ukvarja s historičnim materializmom. Pri tem ima
pomisleke predvsem glede ekonomskega izvora človekovih estetskih, spoznavnih in verskih
nagibov.366
Najbolj odprt in oster odgovor na upor tedaj ţe razpuščenega društva Borba, ki se je
zoperstavilo Akademskemu domu v sporu glede papeške okroţnice, najdemo v spisu Borci in
borčevstvo, ki je hkrati odziv na vprašanje iz Borbine knjiţice Borci iz leta 1933: »Kje ste
zdaj, klicarji in gromovniki izza kriţarskih dni, kje ste navdušeni »Borci« iz njenih prvih let,
kam ste se skrili »revolucionarji« okoli »Ognja«?« 367 Iskanju revolucionarjev v katoliških
vrstah pisec odgovarja z vprašanjem: »Kje ste zdaj, »Borci« iz borčevskega leta 1933, kje ste
gromovniki proti kapitalistični druţbi in Cerkvi …?« 368 Obenem jim napoveduje izginotje
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skupaj s propadom marksizma, medtem ko bo šlo ţivljenje »… svojo pot preko vaših
meglenih teorij in socialnih konstrukcij.«369 Nova vizija druţbe, kot jo opisuje članek, se v
svojih principih in idejah pribliţuje osnovnim ciljem straţarskega gibanja. Nova katoliška
mladina naj priznava avtoriteto Cerkve in katoliškega nauka ter naj na tem nauku in naravnem
pravu postavlja temelje za novo in pravično druţbo, mimo materialističnih druţbenih redov,
kakršna sta kapitalizem in komunizem. Ob obletnici društva je zadovoljstvo nad Danico in
njeno zavezanostjo krščanskemu nauku izrazil tudi avtor okroţnice Quadragesimo anno,
tedanji papeţ Pij XI. »Daničarji« so namreč papeţu preko apostolskega nuncija v Jugoslaviji,
škofa Ermenegilda Pellegrinettija, v začetku junija 1934 poslali poseben pozdrav.370
Avtor zadnjega članka v publikaciji je Niko Kuret, ki osvetljuje delo francoskega dramatika
Henrija Gheona, čigar predstavo Igralec in milost so »daničarji« izvedli ob obletnici društva.
Gheon je v Franciji veljal za vodilnega pisca krščanskih dram, ki je svoja dela povečini
uprizarjal na ljudskih odrih. Na Slovenskem je bila igra ob obletnici Danice tretja izmed
njegovih del, dramsko uprizoritev v slovenskem jeziku sta do takrat doţiveli ţe igri Sultanova
hčerka in dobri vrtnar ter Tri modrosti starega Wanga.371 O Gheonovi igri Igralec in milost je
v reviji Dom in svet kmalu po uprizoritvi pisal tudi France Koblar in ugotavljal, da »…
odkriva resnični, skoraj nerazrešljivi misterij pravega umetnika, ki stremi preko sebe, v
slutene svetove.«372 Kraj dogajanja je postavljen na dvor rimskega cesarja Dioklecijana v času
preganjanja kristjanov. Glavni junak je Dioklecijanov gledališki igralec Genezij, ki ob igri o
krščanskem mučencu postane veren in preko svojega lika izpričuje svojo veroizpoved, zato je
naposled usmrčen. Tako Koblar ugotavlja, da »laični igralec«, kot nekdo, ki ne igra samo lika,
oziroma se na odru ne pretvarja, občasno pri občinstvu doseţe več od resničnega umetnika.
Vseeno pa je Gheonova igra pisana »… za veliko gledališče in postavlja naloge, ki jih laični
igravec ne zmore;«373 Na zahtevnost predstave kaţe tudi dejstvo, da je bila načrtovana za 18.
maj, a so jo morali zaradi teţavnih priprav in pomanjkanja časa preloţiti do 25. maja.374
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8 Zaključek
Gradivo društva Danica, ki je v hrambi arhivov na ozemlju Republike Slovenije, lahko glede
na vsebino razdelimo na dva tipa; gradivo, ki je nastalo v sodelovanju z drugimi skupinami,
društvi in institucijami ali pa ima izvor zunaj društvenih prostorov, in gradivo, ki izhaja
neposredno iz društvenega delovanja. Od slednjega so v arhivskih fondih Danice shranjeni
povečini dopisi posameznih članov društva, medtem ko so dopisi odbora Danice kot vodstva
in zastopstva društvenih članov večinoma končali v fondu bratskega društva Zarja, ki ga hrani
Arhiv Republike Slovenije. Med gradivom društva, ki izvira neposredno iz društvenih
prostorov, so tudi fragmenti korespondenc med odborom in različnimi katoliškimi ali
zunanjimi organizacijami, kjer pa ponavadi manjka korespondenca odbora. Edini neposredni
vir o ţivljenju znotraj društva so poleg članske korespondence v društvenem fondu shranjene
dopisne knjige, ki pa so povečini navezane na obdobje pred prvo svetovno vojno. Za
preučevanje zgodovine društva med obema vojnama je tako bolj zanimivo sekundarno
gradivo, v primeru Arhiva Republike Slovenije je to gradivo, ki se je znašlo v fondih drugih
društev. Fond rektorata Arhivsko-muzejske sluţbe Univerze v Ljubljani nam odkrije
področja, na katerih je društvo delovalo v okviru celotne skupine akademskih organizacij,
najpogosteje v obliki seznamov in resolucij s podpisi odbornikov oziroma funkcionarjev
društva, vendar pa ne vsebuje dopisov, ki bi se dotikali internega delovanja društva
(pravilniki, volilni seznami, zapisniki sej ipd.). Na drugi strani fond v Arhivu Republike
Slovenije pomaga pri raziskovanju vsakdanjega ţivljenja katoliških študentov, vendar je pri
tem omejen na obdobje štirih let. Podobno je omejen fond Nadškofijskega arhiva, ki pomaga
predvsem pri dedukciji imen in priimkov posameznih članov ter njihovih funkcij znotraj
društva, vendar z izjemo ene resolucije le za obdobje takoj po prvi svetovni vojni. Časovni
pregled se razširi le s pomočjo vpogleda v sorodne arhive, predvsem pa v fond društva Zarja
pri Arhivu Republike Slovenije, s pomočjo katerega je mogoče sklepati o poteku občnih
zborov in društvenih volitev, pridobiti fragmentarne podatke o strukturi posameznih
društvenih odborov in obenem s pomočjo delovodnika presoditi o količini gradiva, ki ostaja
izgubljeno. Ta fond je obenem pomemben, ker vsebuje dva izmed treh ključnih dokumentov
društvenega delovanja v študijskem letu 1933/1934, ki je bilo za Danico prelomno iz dveh
razlogov; zaradi idejnih sprememb v vodstvu in zaradi štiridesete obletnice delovanja. Oba
dokumenta (dopis o odboru 30. novembra 1933 in začasni idejni program) se dotikata prvega
dogodka. Drugega dogodka se dotika tretji dokument, ki se je ohranil s pomočjo Narodne in
univerzitetne knjiţnice v Ljubljani. Publikacija Povsod Boga: ob štiridesetletnem jubileju
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»Danice« dodobra oriše s cerkveno doktrino preţete ideje katoliške mladine v času pred
drugo svetovno vojno, pri čemer je iz objav razvidna tudi slutnja o prihajajoči se vojni in
ponovni spremembi svetovne ureditve. Nobeden izmed fondov ne vsebuje dokumentov, ki bi
nastali po letu 1938, kar se ujema tudi s prestopom demokratične skupine iz Danice v Zarjo v
času, ko je vzdušje v društvu postajalo totalitarno. Med prestopniki so bili celo vodilni
funkcionarji Danice, kar je zagotovo ustavilo aktivnost društva. O zaustavitvi dejavnosti
pričajo tudi poročila tistih, ki so društvo prevzeli, v tem primeru »mladcev«, ki so društvo
navsezadnje razdelili na prvotno organizacijo in na novo društvo, ki je v svoje vrste prevzelo
le študente prava. Celotno gradivo društva Danica za čas med letoma 1919 in 1938 pa je v
slovenskih arhivih, tudi če prištejemo primarno gradivo iz drugih fondov, manj obseţno in
tudi v manjši meri naklonjeno raziskavi, kot je gradivo, ki ga je društvo ustvarilo v času
Avstro-Ogrske. Zaradi razdrobljenosti gradiva, predvsem pri korespondencah in delovanju
odbora, je zatorej teţko pridobiti celostno predstavo o delovanju društva.
Med razlogi je zagotovo druga svetovna vojna, ki je v veliki meri prekinila z vsakdanjim
ţivljenjem v društvu. Vojna in čas takoj po vojni sta tudi obdobji, v katerem se je izgubil
največji del arhivskega gradiva, med vojno tistega, ki so ga hranili predvojni arhivi, po vojni
pa predvsem gradivo, potrebno arhiviranja. Okupator je v italijanskem primeru uničenje
arhivskega gradiva dosegel z bombardiranji in poţiganji, v nemškem pa z zaplembo gradiva,
ki je po vojni doţivelo repatriacijo,375 vendar se je v domovino pogosto vrnilo le v omejeni
obliki. 376 Povojna oblast je v duhu revolucije mnogokrat prišla do sklepa, da je potrebno
arhive okupatorja in kolaboracije uničiti, zaradi teţkih povojnih razmer pa so velike količine
dokumentov končale v papirnicah z namenom predelave, marsikateri dokument je bil celo
rešen neposredno iz industrijskih objektov.377 Burna povojna leta so zagotovo vplivala tudi na
gradivo Danice, ki je v drţavni arhiv prišlo z letom 1951. To je obdobje, ko je na arhive
pritiskala velika količina dokumentacije, ki so jo le-ti z veliko teţavo procesirali.378 Veliko
arhivskega gradiva je ostalo pri ustvarjalcih, kjer je zaradi neustreznih pogojev propadlo, od
obstoječega gradiva drţavnih arhivov pa je izginil deleţ gradiva prosvetnega oddelka
banovinske uprave, pa tudi velik del gradiva Prosvetne zveze. 379 Tudi v poznejših časih
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gradivo katoliških akademskih društev ni vzbudilo zanimanja oblasti. Glede na dokumente o
predvojnih akademskih društvih, ki so v sedemdesetih letih nastali na Republiškem
sekretariatu za notranje zadeve, je slednji zbiral predvsem podatke o liberalnih društvih,
dokumentacijo o katoliškem taboru pa v glavnem pridobil s pomočjo povojnih zaslišanj.
Uporabljali so jo predvsem za raziskavo medsebojnih stikov med liberalnimi in katoliškimi
akademskimi društvi.380 Tako je obstoječe gradivo v slovenskih arhivih najverjetneje celotna
zapuščina društva Danica. Navkljub fragmentarni naravi glede političnega udejstvovanja in
internih sestajanj ter zborov društva pa je ohranjeno gradivo v kombinaciji s članki v
predvojnih katoliških publikacijah ustrezen prenašalec znanja o vsakdanjem društvenem
ţivljenju določenih obdobij. Iz fondov so tako razberljivi podatki o članih, njihovi aktivnosti
in o njihovih odzivih na druţbeno realnost predvsem začetka dvajsetih let in sredine tridesetih
let prejšnjega stoletja. Ti dve obdobji sta bili, kot dokazujejo časopisni viri o Danici, katoliška
poglavja Kremenškove študije in sodobne študije o delu celotnega katoliškega tabora na
območju Kraljevine SHS, za razvoj in zgodovinsko usodo Jugoslovanskega katoliškega
akademskega društva Danica najpomembnejši. Tako se je navkljub opazni odsotnosti gradiva
v slovenskih arhivih ohranil ključni del dokumentacije o društvu – tisti del, ki najbolj
učinkovito prikazuje jugoslovansko obdobje društva in hkrati uresničuje ţeljo »daničarjev« po
spominu na Daničin obstoj in delovanje. »Ni korenin izpodjedel nam čas, ni vej nam polomil
vihar, ni nas končala vročina ne mrtvi mraz…«381
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9 Povzetek
Magistrsko delo raziskuje delovanje Jugoslovanskega katoliškega akademskega društva
Danica v obdobju med obema vojnama. Ob koncu prve svetovne vojne se je društvo preselilo
z Dunaja v Ljubljano in postalo eno izmed društev katoliško usmerjenih študentov Univerze v
Ljubljani. Pri raziskavi društvenega delovanja se delo naslanja na arhivsko gradivo, ki je
povezano z društvom in ki ga hranijo slovenski arhivi. Gradivo Danice je ohranjeno le v
fragmentih, razdeljenih med posamezne arhive in arhivske fonde. Osrednja fonda z gradivom
društva sta shranjena v Arhivu Republike Slovenije in Nadškofijskem arhivu v Ljubljani.
Poleg teh so sledovi Danice ohranjeni še v gradivu, ki ga hrani Arhivsko-muzejska sluţba
Univerze v Ljubljani, izvod društvene publikacije, ki je nastala ob 40. obletnici Danice, pa
hrani Narodna in univerzitetna knjiţnica Slovenije. V osrednjih fondih je gradiva, ki bi
nastalo v okviru društva, malo, v večini so se ohranili dopisi posameznikov in drugih
akademskih društev ter organizacij. Dopisi, ki so nastali pri Danici, so se ohranili znotraj
fondov drugih društev, predvsem v arhivskem fondu Zarje, drugega ljubljanskega katoliškega
društva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Arhivsko gradivo Danice vsebuje predvsem
dopise o sestavi odborov drugih akademskih društev ter dopise članov Danice, od slednjih so
v Nadškofijskem arhivu povečini ohranjene prošnje za vstop v društvo, v Arhivu Republike
Slovenije pa dopisne knjige društva, kjer so zapisi članov bolj vsakdanje narave. Večina
ohranjenega gradiva v obeh fondih Danice sodi v obdobje pred prvo svetovno vojno, ko je
društvo delovalo na Dunaju, medtem ko je gradivo za ljubljansko obdobje omejeno na nekaj
posameznih let društvenega delovanja. Ohranjeno gradivo predvojnega rektorata Univerze v
Ljubljani, ki ga hrani Arhivsko-muzejska sluţba Univerze v Ljubljani, daje vpogled v skupne
študentske akcije, pri katerih je sodelovalo društvo Danica, medtem ko publikacija Povsod
Boga, ki jo hrani Narodna in Univerzitetna knjiţnica v Ljubljani, razkriva idejni program
društva v obdobju po letu 1933. Ohranjeno gradivo ne zadostuje za podroben pregled
društvenih dejavnosti, članov in društvenega ţivljenja v času med obema vojnama, zadostuje
pa za osnovno rekonstrukcijo društvenega ţivljenja in dejavnosti članov odbora Danice,
predvsem v času selitve v Ljubljano in v tridesetih letih 20. stoletja.
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