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DREVESA

Uvodnik

Rodil sem se, ko se je začela II. svetovna vojna. Apri-
la 1941 je bil moj oče še na rednem služenju vojaškega 
roka. Po dobrem tednu je ob kapitulaciji prišel domov. 
Pol slovenskega ozemlja je pripadlo Italiji, tako sem se 
avgusta 1941 rodil v Italiji. Vojne grozote niso prišle do 
mene. Premlad sem bil tudi, da bi zares doživel očetovo 
internacijo v Gonarsu. Ob koncu vojne sem imel štiri leta 
in se še najbolj spominjam eksplozije celega vlaka streliva 
in eksploziva na ljubljanskem kolodvoru. V Zeleni jami so 
se ljudje zatekli v zaklonišče, meni pa se je vse skupaj zdelo 
veličastno. Ožarjeno nebo in gromke salve.

Po vojni smo slavili »svojo« zmago. Za vse to se nisem 
prav nič brigal. Živel sem brezskrbno mladost. V mojem 
sorodstvu ni bilo smrtnih žrtev vojne. Bolj sem bil priča 
povojnim obračunom nove oblasti z nekaterimi sorodniki. 
Pa tudi to mene osebno ni skoraj nič prizadevalo. Takra-
tna propaganda je tudi v meni pustila prepričanje, da so 
nekateri sorodniki trpeli po lastni krivdi. 

Vojna je bila zame stvar preteklosti. Mi smo zmagali in 
zdaj bo večno mir. Do vojne je prišlo zaradi poblaznelega 
Führerja in njegovega smešnega makaronarskega pomočni-
ka. Nekaj kasneje so jima ob bok postavili Džugašvilija. Zato 
me tudi ni zanimal pouk zgodovine v peti gimnaziji. Celo 
leto je bila na programu Narodnoosvobodilna vojna. 

Če se za drugo vojno nisem zanimal, sem se toliko manj 
za prvo. Tudi tisto naj bi nepremišljeno začel betežni 
Franc Jožef in z njim neuravnovešeni Willhelm. Ker je 
neposredni povod z umorom v Sarajevu zakrivila Srbija 
in je bila zato v začetku vojne tudi naš sovražnik, se je vse 
to po koncu vojne v Jugoslaviji pozabilo in se je v pozabo 
potisnila tudi vojna sama. O njej se ni govorilo ne v stari 
in tudi ne v novi, Titovi Jugoslaviji. Še danes je komaj kje 
omenjena krivda Srbije.

Tudi po I. svetovni vojni smo se nekako imeli za zmago-
valce. Kot pripadniki ene najimenitnejših evropskih držav 
smo jo sicer izgubili, smo se pa s tem rešili nekajstoletnega 
»jarma narodov« in zgubili velik del s Slovenci poseljenega 
ozemlja. S Slovenci poseljeno ozemlje smo zgubili tudi po II. 
vojni in nekoliko celo po naši najkrajši vojni leta 1991.

Zadnja leta sem se morda najprej po branju dnevnika 
svojega deda začel zavedati, da moram svoj pogled na 
moje in naše prednike in njihov čas in prostor popraviti. 
Najprej bi moral vse to bolje spoznati. Hitro sem se zave-
del, da slike o obeh velikih vojnah ne bom nikoli izostril. 
Premalo imam časa in ne zanesem se na pravilnost svojih 
spoznanj. Vseeno sem se ob stoletnici začetka velike vojne 
odločil, da skušam stopiti po poteh, kjer je takrat hodil 

moj ded. Že spomladi sem svoj namen zaupal ožji družbi 
in takoj dobil sopotnika. Spomladi še nisem zaznal, da 
bi se toliki drugi zavedali, kako globoko smo v pozabo 
potisnili kolektivni in osebni spomin. Že pred dopustom 
sem tudi seznanil člane rodoslovnega društva, da bi kazalo 
pripraviti posebno številko našega glasila, ki bi vsebovala 
osebna pričevanja. Šele po poletju so začele z vseh strani 
deževati vesti o razstavah, predavanjih, predstavitvah, 
oddajah…. Množičnost tega me je presenetila. Ko sem v 
začetku oktobra svoj desetdnevni načrt potovanja s traso 
in postanki po dnevih posredoval sorodnikom, je najprej 
eden od sinov predlagal, da čas odprave prestavim v teden 
šolskih počitnic. Torej ne bom sam! Z zamikom potovanja 
se mi je nepričakovano pridružilo še 29 drugih. Skupino 
teh tridesetih smo večinsko sestavljali dva brata in sestra 
z našimi otroki in njihovimi družinami.

Sem po tem osebnem obisku nekdanje Galicije dobil 
kaj trdnejšo predstavo o času in dogajanjih pred sto leti. 
Sem popravil svoj odnos do prednikov? Sem spremenil 
svoje mnenje o več- in manjvrednosti mnogih narodov, 
kultur, krajev? Sem! Zelo! Sam pri sebi sem se začel za-
vedati svojih zmot, ki so nastale zaradi nezanimanja in 
lahkovernosti, Predolgo sem zapiral oči pred prepričljivimi 
dejstvi, ki so podirala zmotno predstavo, ki je bila v veliki 
meri posledica indoktrinacije. Svojo nevednost sem zdaj 
nekoliko zmanjšal. Sram me je postalo svojih zmot. S to 
številko priznavam te zmote in bi želel, da s tem izkažem 
spoštovanje prednikom. Ne le mojim. Našim. Prednikom 
vseh tistih, ki so ta čas doživljali na bojiščih in domovih. 
Naj se ne sliši patetično: Slava jim!
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Dr. Milan Škerlj
AleksanderSlekovec

Nekaj za uvod.
Milan Škerlj se je rodil 4. septembra 1875 v Ljubljani. 

Svojo mladost je preživljal na službenih krajih njegovega 
očeta sodnika – in to v raznih slovenskih krajih (Črnomlju, 
Kranju, Žužemberku in Novem mestu, kjer je tudi dokončal 
gimnazijo, kot odličnjak,. Pravne študije je dokončal na 
Dunaju in je bil leta 1899 promoviran tamkaj za doktorja 
prava. Leta 1900 opravi sodniški izpit, bil je imenovan 
za sodnega pristava (sodnika) in prične službovati v Mo-
kronogu. V letih 1902/1903 se izpopolnjuje v Lipskem 
(Leipzig). Januarja 1904 je bil imenovan za sodnika brez 
stalnega službenega mesta in dodeljen deželnemu sodišču 
v Gradcu (Graz) in še isto leto v juliju pa pravosodnemu 
ministrstvu na Dunaju. Napredovanja v službi so bil po-
časna in tako je šele 1917 postal sekcijski svetnik. Skoro 
ves čas svetovne vojne je prebil v vojaški službi kot voja-
ški sodnik (avditor) v dalmatinskem Sinju in nekaj časa 
v Trstu. Leta 1918 je bil pozvan v Ljubljano da pomaga 
urediti pravosodje v tedaj nastajajoči novi državi. Že takoj, 
v letu 1919 ustanovljeni pravni fakulteti, je pričel delovati 
tudi kot akademski učitelj in bil 28 maja 1924 imenovan 
za rednega profesorja ljubljanske univerze, kjer je bil do 
svoje smrti, novembra1947.

V času svojega delovanja je opravil mnogo pomembnih 
del pri razvoju pravne vede in zakonodaje. Je tudi nosilec 
več jugoslovanskih odlikovanj. 

Dr. Milan Škerlj kot vojak
O svojem vojaškem izobraževanju je sam napisal v svojih 

spominih nekaj dogodkov, ki jih povzemamo:
Z vojaškim izobraževanjem je pričel po končani gimna-

ziji oktobra 1893, ko se prijavi kot enoletni prostovoljec 
k 27. črnovojniškemu pešpolku v Ljubljani. Tu opravi 
potrebno in predvideno izobraževanje in je ob Veliki noči 
1894 povišan v naslovnega korporala, leta1895, na prvih 
orožnih vajah pa je že poročnik. (Spomini str116- 120). 
Kdaj je napredoval v nadporočnika ni podatka, pač pa je 
pričel vojno službo v tem rangu. 

Dr. Milan Škerlj kot udeleženec prve 
svetovne vojne.

Dogodke in življenje v vojnih letih je Škerlj opisal v 
»VOJNEM DNEVNIKU«, ki je bil objavljen skupaj s 
SPOMINI v posebni publikaciji in opisuje dogodke od 25 
julija 1914 do 18. 10. 1915. Iz njega povzemamo:

Pred navajanjem posameznih citatov iz dnevnika je treba 

opozoriti sledeče:
Dr. Milan Škerlj je bil od 

junija 1904 premeščen na pra-
vosodno ministrstvo na Duna-
ju in je bil kasneje premeščen 
v administrativno sekcijo za 
Primorsko in Dalmacijo. Do te 
premestitve je verjetno prišlo 
zaradi njegovega poznavanja 
tega geografskega področja.

Nekaj odlomkov:

Dunaj 25. julij. Vse mesto je 
silno razburjeno ali rajši  silno 

potrto radi odgovora na noto. Ne dam tega opaziti, vendar 
mi gre jako blizu, posebno ker Pije in otrok ni tukaj. Proti 
večeru se je nenadno razširila vest o popolni predaji Srbije 
in obrazi so spet zažareli. Meni vest ni bila všeč, bila je 
po vsem zadržanju Srbije na eni, po vsebini note na drugi 
strani, le preveč neverjetna. Vendar sem pomirjen zaspal 
in ker je deževalo, sem precej pozno vstal.

26. julij. Prišlo je razočaranje. Mobilizacija! Delna 
mobilizacija! V pisarni nisem mnogo izvedel. Ulice so 
polne ljudi. Na Ringu je bila popoldne taka množica ljudi, 
kakor so jo v tem letnem času pač še komaj kdaj videli. 
Demonstracije itd. Tudi boljša publika se jih je udeležila. 
Govore o tem, da drugače res ne gre več. Brez vojne pač 
tudi propademo in po vojni si lahko za dalj časa zagoto-
vimo mir in spoštovanje.

27. julij. Milan dobi poziv in je mobiliziran v 3. odhodno 
kompanijo črne vojske v Maribor, ki je nameščen v kaznil-
nici. Tu uvaja mobilizacijo, preoblači moštvo. Razporeja 
vode in dokončno opremi. Ocenjuje moštvo in ugotavlja, 
da so to stari, lastni gospodarji in niso vajeni da bi pre-
grdo ravnali z njimi. Ugotavlja, da mnogi med njimi niso 
sposobni za fronto, ker so že preveč izrabljeni. 

31. julij. Še vedno ureja in opremlja . Pojavljajo se go-
vorice, da marširamo najbrž proti severu. Domneva, da 
se bo začelo z Rusijo. Popoldne je kompanija odkorakala, 
Milan pa je moral na okrajno komando črne vojske, ker 
so ga premestili v Sinj, k sodišču deželne brambe (Land- 
wehrgericht). Izraža zadovoljstvo, ker mu ta premestitev 
omogoča, da preživi še nekaj let. 

 1. avgusta je odpotoval z vlakom v Sinj preko Reke. 
Pri odhodu mu je težko, ker njegova soproga iz Dunaja 
ni prišla v Maribor, da bi se poslovila. Vožnja z vlakom 
ni bila prijetna. 

2. avgusta se je z ladjo odpeljal v Split, vendar le do 
Zadra, nato pa z vojaškim vlakom v Sinj. Dodeljen je bil 
vojaškemu odvetništvu (Militäranwaltschaft) v Sinj, kjer je 
od 3.avgusta 1914 do 15. januarja 1915, ko je premeščen 
v Ljubljano, od 24. maja dalje pa posluje v Gradcu.

Primer iz sodne prakse:

4. avgust. Dopoldne služba v divizijskem sodišču. Vse 
skupaj je še prav malo organizirano, pač pa je jako mnogo 
dela, to vidim že sedaj. Danes se je razširila vest, da so 
pri nekem mostu na Cetini ujeli dva Srba z dinamitom. 
Popoldne sem bil pri zaslišanju obeh. Nista naredila vti-
sa dinamitarjev, očitno sta se zelo bala. Slutil sem, da je 
žandarmerija močno pretiravala. Pri komisiji, ki sem jo 
moral popoldne narediti, se je izkazalo, da je moja slutnja 
pravilna. Morala sta res čez most, da bi prišla domov, in 
sta imela tako malo dinamita pri sebi, da bi mostu sploh 
ne mogla škodovati. S prekim sodom torej upam da ne bo 
nič. Kazniva sta oba pač iz drugih razlogov. Sploh vidim 
že sedaj iz ovadb, da gre le v majhnem številu za resne 
delikte, običajni »jebemti« itd. se veže s stvarmi, ki bi jih 
v teh časih pač ne smeli  imenovati. Razen tega je tudi 
nekaj prav resnih in grdih žalitev veličanstva. Trenutno 
se zdi, da obstoja udejstvovanje sodišča v uničevanju 
kave in alkohola. Samo odvetništvo ima delo, to pa prav 
mnogo. Mnogo dela, jako mnogo. Častniki pri sodišču se 
dolgočasijo, odvetništvo mora pošteno delati. Sedel sem 
svojih 8 ur v pisarni, in tako bo šlo najbrže še nekaj  časa. 
No, meni je prav, sicer bi mi bilo dolgčas. Saj tudi moram 
kruh, ki mi ga država sedaj prav obilno reže, zaslužiti, sicer 
bi me bilo sram.

9. avgust.   Nedelja. Druga po mobilizaciji. Dopoldne 
delo in predstavljanje pri višjih gospodih, popoldne spet 
delo, ob pol petih izlet k Cetini. Gostilna Han v vasi Gla-
vica, lov na rake, mnogo pijače, mnogo jedače, mnogo 
petja, v vseh mogočih jezikih. Stara slika precej enotne 
Avstrije v vsakem pogledu. Največ so peli pač hrvaško, 
potem nemško in italjansko, pa tudi Čehi se niso dali. Bilo 
je prav prijetno razpoloženje. Žal je podpolkovnika bolel 
trebuh in tako smo žal precej zgodaj odšli. Sicer je »žal« le 
tako, da smo zgodaj odšli, mi je bilo prav prijetno, le kak 
drug vzrok bi mi bil ljubši. Potem smo se peljali domov, 
pri mesečini, pri jasnem nebu, skozi zanimivo pokrajino 
notranjosti, v vozu, kakor so tukaj običajni, in se čudili, kaj 
zmore majhni konj, ki nas je vozil. Pokrajina tukaj sploh 
veličastna. Ravno dovolj gola, da ne pozabiš, da smo v 
Dalmaciji, a vendar toliko zelena in dobro obdelana, da ne 
dopušča vtisa revnosti. Če bi bili tukaj iz drugega razloga, 
bi se človek kar dobro počutil.

13. avgust. Delo odločno popušča. Če bi včeraj ne bil 
v Splitu, bi imel danes prav malo dela. V Mostar poslani 
akti še vedno niso nazaj. Medtem postajajo ječe počasi 
prenapolnjene in postopek se strašno zavlačuje, čeprav 
bi moral biti hitrejši kakor civilni. Ali je bila le predvido-
ma večja strogost vojaškega postopka razlog za to, da so 
ga upeljali, ali celo njegova počasnost, katere je vendar 
brez dvoma predvsem kriva čudna ureditev  »pristojnega 
komandanta« in velike oddaljenosti njegovega  sedeža od 
Sinja? To so mi trenutno temna vprašanja, katerih rešitev 

pač ni nujna zame, a za ljudi, katerih del gotovo sedi brez 
posebno nujnih razlogov, je to huda stvar. Danes je prišel 
stari prijatelj Modic k sodišču kot sodiščni častnik. Prav-
zaprav je bil tukaj  že včeraj. Kaj naj ta dela, vedo nebesa. 
Pri brigadnem sodišču že itak nič ne delajo, ker nimajo 
kaj delati. Sedaj pride še eden! Upam, da je prinesel tarok 
karte seboj, drugače lahko muhe lovi od dolgega časa. 
Sicer meni je lahko prav. Etapni komando črne vojske, ali 
pravzaprav zanj namenjenih troje častnikov in 150 mož, ki 
naj bi zavarovali progo do Imotskega, morajo zopet nazaj 
v Šibenik. Pravijo, da gre za napačno instradacijo ali kaj 
takega. Upam, da se take stvari ne dogajajo v velikem. V 
majhnem niso neobhodno potrebne. Še mnogo hujših usod 
je, kakor je moja in moral bi molče potrpeti in zahvaliti 
Boga, da mi ne gre slabše. Seznanil sem se z rezervnim 
poročnikom Mirkom, našim znanim komponistom. Tega 
so vpoklicali drugi dan po poroki. Saj ne vem, kako čuti 
on in kako čuti njegova žena, meni pa ga je bilo kar težko 
pogledati. Rad igra klavir in tako sva se seznanila, ker ga 
rad poslušam. Vse mogoče igrajo, predvsem slovenske 
narodne pesmi. Meni na ljubo igra tudi Chopina, za našo 
menažerijo (menažno publiko) pač prenežna hrana.       

Sedaj počasi začenjam spoznavati najbližje gospode od 
sodne službe. O podpolkovniku še ne govorim, zdi se, da ni 
ravno izvrsten pravnik, toda treba je vpoštevati, da se mora 
le v precej visokih letih preusmeriti na nov postopek. Je 
pa dober Avstrijec, pravičen v mišljenju in se jako zanima 
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za moštvo. Revidira pekarije, gostilne itd., kar pravzaprav 
sploh ni njegov posel (okrajno glavarstvo se zdi namreč, 
da je precej pasivno) in krepko poskrbi za to, da moštvo 
ni slabo preskrbljeno - in politicis si ne smem lastiti sodbe 
nad njim, ker ne vem, kaj dela po tujih navodilih in kaj 
iz lastnega nagona. Zvečer smo izvedeli, da nam je tudi 
Anglija napovedala vojno. Ali se bo sedaj Italija zganila? 
Bojim se, da še vedno ne. Hudiči najbrž hočejo, da izgubi-
mo brodovje. In potem si bodo v najboljšem primeru dali 
nevtraliteto odkupiti. Če bi jih bili le že prej kdaj nabili! 
Tako nas lahko ta stvar stane Albanijo in južni Tirol. In 
morje nam je potem  tudi za dolgo let zgubljeno, kajti da 
bi bilo naše brodovje kos francoskemu in angleškemu, si 
človek vendar komaj drzne upati. A naši gospodje se preveč 
razburjajo. Odločitev bo za nas padla na kopnem. Mislim 
za nas Avstrijce. Nas tukaj dol seveda tudi pomorska 
vojna jako zanima. Sploh opažam, da naši gospodje, in 
posebno Slovani, preveč in preglasno politizirajo. Moram 
jih malo posamič opozoriti. Ne poznajo dovolj Dalmacije 
in Dalmatincev.

Danes smo imeli veliko mašo v cerkvi, da bi prosili za 
zmago našega orožja. Vse kar je uradnega, je bilo zraven. 
Petje v cerkvi je močno drugačno od našega. Lepše se mi 
ni zdelo, pač pa mi je ugajalo, da so pismo in evangelij 
peli hrvaško in da so bile tudi molitve po maši v domačem 
jeziku. Imel sem občutek, da ima ljudstvo tako mnogo več 
od službe božje. Strašno vroč dan. Ubogi ranjenci!

……..
Dnevnik je skrbno pisan in dnevno so navedena deja-

nja, poti, zaslišanja, razprave in sodbe. Tudi dogodki iz 
življenja vojaščine in sodnih častnikov in osebja, razmere v 
deželi, praznovanja praznikov in podobno. Opisano je tudi 
razpoloženje prebivalstva in njihovo stališče do države. V 
tem času tudi večkrat resno zboli, vendar mu vedno uspe 
bolezni premagati. 

Še posebno velik pomen bi imel Dnevnik, če bi ga še 
nadalje kdo, ki obvlada tisti čas obdelal, ker vsebuje veliko 
podatkov o stanju na frontah, osebno mnenje aktivnega 
častnika - Slovenca do vojnih dogodkov in do tedanjega 
vzdušja. Zanimivo pa je, da se izogiba razlagi in komentira-
nju stališč posameznih vojaških kolegov. Tudi ni navedeno 
nobeno mnenje o narodnostnih problemih, katere je dobro 
poznal kot uslužbenec ministrstva zadolženega za območje 
Primorske in Dalmacije. 

Velik del dnevnika je posvečen mislim o svoji družini, s 
katero je bil zelo povezan in od katerih je tudi črpal moč 
za to dolgo odsotnost.

Dnevnik se zaključi 18. oktobra 1915 s pripombo, da 
sledi nadaljevanje. Tega pa nimamo. Morda pa ga tudi ni 
več pisal.

Celoten dnevnik je dostopen na: 
http://rodoslovje.si/index.php/sl/domov/16-drevesa/ 

160-dr-milan-skerlj-vojni-dnevnik-1914-1915

Udeleženci I. svetovne vojne so 
potrebovali tudi pošto
LidijaSlana

Moj dedek po materini strani, Karel Čeh, se je rodil 
kot četrti otrok učitelju Francu in njegovi ženi Jožefi, ro-
jeni Dajčman, dne 25. oktobra 1878. Rodil se je v Žičah, 
takratna hišna številka 43, krščen pa je bil še isti dan v 
cerkvi v Sv. Duhu v Ločah, kjer je učiteljeval njegov oče. 
Kasneje je dobil še tri sestre in brata.

Mali Karel je bil najboljši pri računstvu in po končani 
ljudski šoli so ga poslali na trgovsko akademijo. Vendar 
mladega radoživega fanta delo v pisarni še ni zanimalo in 
po končani šoli se je prijavil v cesarsko-kraljevo vojsko. 
Sprejet je bil v 4. štajersko-kranjski trdnjavski artilerijski 
polk »Grof Colloredo-Mels«, ki je bil ustanovljen v letu 
1891 in je bil nastanjen v garniziji v Pulju. Tam je na-
predoval do takratnega naziva 'narednik-vodnik'. V letu 
1904 je na dopustu srečal lepo dekle Ivano Fras, ki je 
sicer živela na Dunaju, a je bila prav takrat na obisku pri 
skupnih sorodnikih. Simpatija je bila obojestranska in po 

poroki v marcu 1905 v Mariboru sta živela v Puli. Tam sta 
se jima rodili dve hčerki, Ana v 1908 in Berta v 1910. V 
letu 1912 so se preselili v Trst, ker bil Karel premeščen v 
tržaško garnizijo. Tu je pričel delati tudi na poštni direkciji 
in dobil je naziv 'poštni asistent'.

Prišel je 28. junij 1914 in nato vojna napoved Srbiji 
28. julija 1914. Kartica z oznako 'Feldzug (vojni pohod) 
1914', posneta v Gradcu in 11.8.1914 poslana iz kasarne 
v Maria Trost Ivani Čeh, soprogi poštnega asistenta v Trst, 
kaže skupino mladih oficirjev, očitno pripravljenih na boj. 
Podpisov na kartici je več kot je fantov na sliki, med njimi 
je tudi podpis vojnega kurata patra Riharda. 

direkcije v Trstu pri 'Etappenpostamt Nr.262' v priznanje 
za odlično službo proti sovražniku podelil zlati zaslužni 
križec na traku medalje za pogum. Podelitvena diploma 
je bila sestavljena v dvorni pisarni 11. februarja 1917. Po 
pripovedovanju moje mame mu je bil ta križec podeljen 
tudi zaradi poguma, ko naj bi predvidel zasedo ruskih 
vojakov in reagiral prvi….

Verjetno se je dedek Karel kmalu potem vrnil v Trst k 
ženi in hčerkama, ki so ga ves čas zvesto čakale. Konec 
leta 1918 so prišli v Trst Italijani. Ohranjen je njegov 
'Passaporto per l'interno', izdan 21. decembra 1918 na 
ime Carlo Cech. Pričele so se gonje proti Slovencem in 
slovenščina kot uradni jezik je bila prepovedana. Dedku, 
Slovencu od glave do pete, je prekipelo. Družino in pohištvo 
je naložil na vagon in se odpeljal proti domovini. Namenil 
se je naravnost v Maribor. Za kratek čas se je vlak ustavil v 
Ljubljani. Tam je srečal nekaj vojnih tovarišev, ki pa vedno 
veselega in skrajno družabnega Karla niso več izpustili. 
Vagon z družino je ostal v Ljubljani, Karel si je poiskal 
službo, kje drugje kot na Poštni direkciji v Ljubljani, ki 
je bila takrat v Gruberjevi palači. Na Poštni direkciji je 
delal od 3. junija 1919 in se upokojil 30. septembra 1937 
kot višji kontrolor VI.skupine. Umrl je 31. maja 1944 po 
težki bolezni. 

Ne vem, kje vse je bil dedek na fronti, povedali so mi, 
da je bil največ časa na 'Rusko-Poljskem', torej v tedanji 
Galiciji. Pravzaprav je prvi dve leti delal pri 'k.u.k. 18. 
Korpstrainkommando'. To je razvidno iz zahvalnega pisma, 
ki mu je bilo poslano 24. novembra 1916 ob razpustitvi 
'18. Korpstrainkommando'. Pismo poudarja, da je bila 
njegova zasluga, da se je poštna služba v najtežjih razme-
rah vedno gladko odvijala, kar je pripomoglo k splošnemu 
zadovoljstvu oficirjev, uradnikov in moštva. Ta pohvala je 
očitno dosegla Dunaj, kjer je sam cesar 31. januarja 1917 
poštnemu asistentu Karlu Čehu iz Poštne in telegrafske 

Fotografija s poroke v marcu 1905.

Fotografija skupine Feldzug 1914
Fotografija podelitvene diplome.

Karel v Galiciji z njegovim zvestim psičkom Šnukijem – 1916.

http://rodoslovje.si/index.php/sl/domov/16-drevesa/
160-dr-milan-skerlj-vojni-dnevnik-1914-1915
http://rodoslovje.si/index.php/sl/domov/16-drevesa/
160-dr-milan-skerlj-vojni-dnevnik-1914-1915
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Moji predniki v I. svetovni vojni
MarijaPrelec

Bilo je prijetno jesensko vreme sredi oktobra na Vipa-
vskem. Zgodaj zjutraj 18. oktobra se je moj oče, takrat še 
fant, Ivan Prelc (slika desno) poslovil od doma. Poziv h 
vojakom je dobil 15. oktobra 1916. Rojen je bil 23. aprila 
1891 v Vipavi 144 kot najstarejši sin očeta Ivana. Zgo-
daj se je zaposlil in se počasi usposobil za poslovodjo v 
Škapinovi trgovini v Vipavi. Pripravljal se je na poroko z 
mojo kasnejšo mamo, Julijo Kodre, rojeno 26. jan. 1889 v 
Vrhpolju pri Vipavi. Pa je prišla vojna in prekrižala načrte. 
Pričakoval je, da bo treba v vojsko, vendar ni šel ravno 
rad. A dolžnost je dolžnost.

Tisto jutro navsezgodaj se je s kolesom in prtljago od-
peljal do Prestranka, kjer je pri dobrem prijatelju shranil 
civilno obleko in kolo. Ne vem, kako je prišel v Postojno, 
morda peš. Tam bi se moral odpeljati s plačanim brzovla-
kom ob 9.30, a ga je zamudil. Čakal je naslednji vlak ob 
12 50. Ko je čakal,je poslal Juliji prvo kartico. Vožnja z 
vlakom je bila kar dolga, do Dunaja, od koder je poslal 
sporočila 20.oktobra. Nekoliko si je lahko ogledal Dunaj, 
potem pa naprej.

Z Dunaja se je odpeljal 20. oktobra zvečer proti Če-
ški. Zdaj je imel že naslov : K.u.K. Sch. A R no 28. Za 
prenašanje prtljage so imeli črne lesene kovčke, kar se da 
težke in nerodne. Tisti očetov kovček je bil še dolgo pri 
nas doma na podstrešju. Seveda na bojiščih so bili v rabi 
nahrbtniki.

Pripeljal se je v kraj Josefstadt – Josipovo. Od tam se je 
oglasil 26. oktobra. Sporočil je, da so se novinci preoblekli 
v vojaške uniforme in začeli vojaške vaje. Večkrat je stal na 
straži in tiste noči so bile še posebno dolge. Na karticah, 
ki jih je pošiljal Juliji, je omenil, da piše dnevnik. Žal se ni 
ohranil. Pisal je tudi bratu Lojzetu na bojno črto, tako se je 
izrazil. Torej je bil brat Alojz Prelc, rojen 20. marca 1894 
v Vipavi 144, že pred njim vpoklican in je bil takrat že na 
bojišču. Ivan je tudi sporočal, da je kmalu za njim prišlo 
več vipavskih fantov, tudi njegov prijatelj Ivan Silvester iz 
Vipave. To je bilo 24 novembra. Vsi, je pisal, pričakujejo, 
da bo kmalu prišlo do miru in se bodo vrnili domov. Težko 
je čakal kakšnih sporočil od domačih, a prve kartice so 
prišle šele 9.novembra. Kako jih je bil vesel. Na vežbališču 
fantom še ni bilo hudega in v prostem času so se šli slikat. 
Tudi moj oče se je parkrat slikal. Ohranjene so tri njegove 
fotografije, ki jih je verjetno poslal v Vrhpolje.

Vaje so se končale in 29. decembra je sporočil iz Gradca, 
da pošilja pozdrave s poti na branik domovine. Pred odho-
dom na bojišče je še poslal svojo sliko v uniformi. Od tedaj 
lep čas ni bilo več nobene pošte. Vojna je trajala že več 
kot dve leti. In že spomladi leta 1915 je napovedala vojno 
Avstroogrski tudi Italija, prejšnja zaveznica. Odprla se je še 

tirolska in soška fronta. Kje vse se 
je moj oče bojeval, vem le toliko, 
kolikor je kasneje pripovedoval. 
Bil je pri 28. težkem havbičnem 
polku, torej pri težkih topovih, 
imenovanih haubice. Vojaki 
so si izkopavali strelske jarke, 
za topove havbice so izdelali 
posebne bunkerje. H topovom 
je bilo treba dovažati velike in 
težke granate. Iz skladišč mu-

nicije so jih pripeljali na vozeh 
s konji, do topa pa so jih vozili 

v samokolnicah. V tistih jarkih ni 
moglo bit ravno prijetno, a živeli so. Mojemu očetu se 
je zdel posebno smešen neki Romun, ki je v jarku trdno 
spal. Ni se prebudil, ko bi se moral umakniti samokolnici 
z granato, ki jo je moral oče prepeljati h topu. Zato je 
zapeljal kar čezenj. Tudi zdaj se ni zbudil in nič mu ni 
bilo. Trdoživ kot le kaj.

Na soški fronti so avstrijske čete dobro napredovale 
in prišle do reke Piave. Tu pa se je bojna sreča obrnila. 
Italijani so dobili dodatne armade in Avstrijci so se morali 
umikati. Pri umiku je bilo nekaj zmede, slaba oskrba in 
podobno. Oče je rad pripovedoval, kako mu je furlanska 
kmetica prinesla culico polente, ko si je lačen utiral pot 
nazaj proti svoji enoti. Vse življenje ji je bil hvaležen.

Čez eno leto, 29. novembra 1917, se je spet oglasil z 
razglednico z Reke-Fiume. Naslov je bil Ung. Rotes-Kreuz-
Spittal 11, Fiume 6. Kaže, da je zbolel in so ga poslali v 
to bolnico Rdečega križa. Medtem so tudi na Vipavskem 
preživljali marsikaj hudega. Mama -Julija Kodre- je kasneje 
pripovedovala, da je enkrat prišlo sporočilo, da je Ivan 
Prelc padel. To je bil za njo hud udarec z dosti trpljenja. 
Na srečo se je čez čas zvedelo, da je padel nekdo drug z 
enakim imenom,

A možnost, da koga ne bo več nazaj, je bila dan in 
noč prisotna. Poleg tega je bilo v tistih krajih vedno več 
vojaščine, saj fronta je bila vedno bliže. Pojedli so vse 
užitno, nastanjeni povsod po hišah. Ljudje so bili lačni in 
pojavljale so se bolezni. Tudi moja mama je dobila tifus. 
Prebolela ga je, a ne čisto brez trajnih posledic.

Moj oče si je v tistih mrzlih mokrih jarkih nakopal hudo 
revmo. Tako je omagal, da so ga poslali v Varaždinske To-
plice. Prva njegova pošta iz toplic je bila datirana 2. aprila 
1918., zadnja pa 2. maja 1918. Tu se je zdravil, se spočil 
in temu primerna so bila besedila kartic, kar v pesmicah.

Naj eno navedem. 
 
“V duhu se sprehajam tam  
po naših logih dan na dan
In sen v vseh nočeh      
po naših vodi me bregeh
                 

A tam dolina mirnih sni  
mladosti ljube in vseh dni                 
Mi zemlje naše rodni kraj, 
najlepši je, je meni raj
 
Tako se mu je tožilo po domačem kraju.

Ko je bilo zdravljenje končano, je bil spet nekaj časa v 
Josipovem, od koder sta prišli še dve kartici z datumi 26. 
junija in 6. avgusta 1918. Bilo je že zadnje leto vojne. Kje 
je bil še tiste mesece, ne vem. Ker je bil tudi telefonist, 
je, tako si mislim, kaj več vedel, kaj se dogaja. Avstrogr-
ska se je bližala razsulu. Malo pred koncem vojne je bil 
v Arlonu v Belgiji. Ko je dobil ukaz, da gre drugi dan na 
fronto, si je pridobil en dan odloga, češ da je bolan in 
ponoči pobegnil.

To pot domov je rad pogosto pripovedoval. V vojski 
ni maral nobenega odlikovanja in povišanja, čeprav so 
mu ponujali. Vse je odklonil. Ko je končno prišel domov, 
je moral spet bežati, spet pred Italijani, ki so že zasedali 
Primorsko.

Drugačno usodo je doživel Ivanov brat, stric Lojze. 
V eni od bitk, najbrž nekje na soški fronti, je bil hudo 
ranjen v nogo. Ni se mogel niti premakniti, niti govoriti. 
Ko so prišli sanitejci in pobirali preživele, so šli kar mimo 

njega, misleč, da je mrtev. V obupu, da bo kar tam umrl, 
se mu je posrečilo, da je zažvižgal. Eden od sanitejcev je 
žvižg slišal, prišel pogledat – in bil je rešen. Noga je bila 
tako poškodovana, da so mu jo morali odrezati. Dobil je 
protezo- leseno nogo. Kljub invalidnosti je kasneje vodil 
kmetijo, se poročil, imel dva sina in normalno živel.

V mamini - Kodretovi rodbini vem, da je bil v vojski 
njen bratranec Anton Kodre, rojen 17. julija 1886 v Gor-
nji Branici, Kodreti 7. Njegov oče Anton Kodre sen. se je 
poročil z Ivano Mahnič, sestro kasnejšega škofa Antona 
Mahnič. Njun sin Anton jun. je ob podpori strica škofa 
študiral pravo v Gradcu in ga končal pred začetkom vojne. 
Zaradi izobrazbe, mislim, je imel čin rezervnega poročnika. 
Vpoklican je bil že leta 1915. Dve leti je bil na raznih boji-
ščih in dvakrat odlikovan. V času vojne je tudi pripravljal 
doktorat in bil 18. maja 1917 promoviran za doktorja 
prava na Dunaju. Isto leto, 20. avgusta je bil imenovan za 
nadporočnika. Služil je v 4. bosansko-hercegovskem peš 
polku. Vse gornje podatke sem prebrala v starih Slovencih, 
dosegljivih na internetu.

Stric Anton je imel mlajšega brata Anona Kodre, rojene-
ga 7. marca 1894 v Kodretih 7. Tudi ta je bil avstroogrski 
vojak, a vemo samo to, da se iz vojne ni vrnil. Kdaj, kako, 
kje je umrl in kje je pokopan, od zdaj živečih ni nikomur 
znano.

Vojak v prvi vojni je bil kasnejši sorodnik, Pavel Kobal, 
ki se je po vojni priženil h Kodretovim v Vrhpolje. Poročil 
se je s sestro moje mame, Katarino Kodre. Stric Pavle, kot 
smo mu rekli, je bil v podobni enoti težkih topov, kot moj 
oče. Vpoklican je bil že v letu 1914 in je prva leta preživljal 
v Galiciji. Ko se je odprla soška fronta, je bil premeščen in 
tu dočakal konca vojne. Njegovo delo je bila med drugim 
skrb za konje, potrebne za prevažanje topov in granat. 

 Morda se je malo vrinil v to službo, ker je imel konje 
neznansko rad. Od njega je zašla v moj arhiv skupinska 
slika z njim v snegu in z menažkami v rokah, torej pri 
najbolj pomembnem opravilu.

Slika levo: Ivan Prelc desno zadaj.
Slika spodaj: Pavel Kobal spredaj drugi z desne.
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Moji pradedje v I. svetovni vojni
RobertFonda

Ob stoletnici začetka 1. svetovne vojne se, bolj kot 
druga leta, spominjamo naših dedov in pradedov, ki so bili 
leta 1914 na strani Avstro-Ogrske poslani v boje za čast 
Avstrije in svojega cesarja Franca Jožefa I.. Vojaški spo-
pad, ki ga je sprožil atentat na prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda v Sarajevu, in je bil sprva usmerjen le proti 
Srbiji, se je močno zapletel, ko je v vojno kot zaveznica 
Srbije vstopila Rusija.

Kot je znano, je štiri leta kasneje Avstrija vojno izgubila, 
kar je nedvomno pripomoglo, da so spomini na njo kaj 
hitro utonili v pozabo. Potomcem avstro-ogrskih vojakov 
1. svetovne vojne, katerim dedje in pradedje niso zapustili 
pisnih pričevanj: dnevnikov ali vsaj spominov, pravzaprav 
ni ostalo dosti. Sem ter tja kakšna fotografija, morda listina 
ali drobec ustnega izročila.

V naši družini ni bilo nič drugače. Tudi obe moji stari 
mami, rojeni v letih 1919 in 1920, ki sta mi sicer znali 
povedati marsikaj, sta bili o družinskih dogodkih v zvezi 
s 1. svetovno vojno bolj slabo obveščeni. Očitno se o tem 
doma ni prav dosti govorilo. S pomočjo drugih virov pa mi 
je vendarle uspelo izbrskati, da so se na strani Avstro-Ogr-
ske v 1. svetovni vojni borili vsi štirje moji pradedje: Jožef 
Fonda, Miha Cerkvenik, Jovo Milanović in Franc Bevk. 
Naj vsakega izmed njih predstavim s kratko zgodbo.

Jožef Fonda (1875-1950)

Jožef Fonda se je rodil 6. julija 1875 pri Pečarjevih v 
Lokvi na Krasu. Bil je najmlajši izmed petih otrok Andreja 
Fonde in Marjane, hčere mesarja Lovrenca Obersnela. V 
zgodnji mladosti je z očetom Andrejem, dninarjem, po vasi 
opravljal priložnostna dela. Še pred poroko se je zaposlil 
na železnici v Trstu, kamor ga je na delo vozil starejši brat 
Ivan-Nane, ki je bil v službi cesarja zaposlen kot kočijaž 
v Miramaru pri Trstu1. 

Po poroki leta 1900 s Fran-
čiško Božeglav, hčero dolgole-
tnega lokavskega mežnarja in 
čevljarja Franca Božeglava, 
je Jožef pristopil v hišo Bo-
gnarjevih. Leta 1906 se je z 
bratom Antonom odpravil v 
Ameriko in se po dveh letih 
dela v Clevelandu vrnil domov. 
V družini Jožefa in Frančiške, 
ki je bila šivilja, se je med leti 
1902 in 1913 rodilo šest otrok. 

Odrasli so štirje: Jože (1902), Dora (1903), Ivanka (1909) 
in Janko (1911). Potomce sta imela le sinova. 

Spomin na vojno – črnovojnik, 20. lovski bataljon (Ga-
licija, Soška fronta)

Ob začetku 1. svetovne vojne leta 1914 je bil Jožef, kot 
že starejši avstro-ogrski vojni mobiliziranec, razporejen 
med črnovojnike. Na naboru v Trstu je bil dodeljen 20. 
lovskemu bataljonu »20.FeldjägerBataillon«. Ta se je sprva 
priključil 97. tržaškem pehotnem pešpolku v Galiciji2, ob 
odprtju Soške fronte leta 1915 pa se je preselil na položaje 
v Posočje, Krmin, Vrtojbo in v letih 1916-17 na Bovško 
in Čezsočo, na pobočje Kala in Javorščka. Iz tega obdo-
bja sta se ohranili Jožefova vojaška skrinja in uniformna 
portretna fotografija.

Zanimiva je zgodba s skrinjo, ki sem jo po naključju 
odkril konec 80. let pri pospravljanju Bognarjeve hiše v 
Lokvi. Skrinja je bila prebarvana in je služila za hrambo 
oblek in perila. Na videz nič posebnega, a se mi je kot taka 
vseeno zdela zanimiva. Naložil sem jo v avto in odpeljal 
domov, da jo kasneje očistim in morda tudi poslikam. 

Pri brušenju gornje plasti barvnega nanosa, pa se je začel 
prikazovati napis. Skrinja je pridobila nov pomen in v 
letošnjem letu sem jo ob stoletnici začetka 1. svetovne 
vojne posodil Muzeju novejše zgodovine. 

Življenje po vojni
Po vojni demobilizaciji in vrnitvi domov se je Jožef 

leta 1919 zaposlil v gostilni Muha. Leta 1924 je ovdovel 
in tudi otroci so postopoma odhajali. Jože, ki se je izšolal 
za slaščičarja, je leta 1925, kmalu po rojstvu edinega sina, 
katerega mati je umrla za posledicami poroda, odpotoval 
v Argentino. Dora je bratovega sina posvojila in s svojim 
bratrancem v 30. letih odšla v Italijo. V tem obdobju je 
bil Jožef izvoljen v štiričlansko komisijo za dodeljevanje 
obrtnih dovoljenj vaškim podjetnikom in to funkcijo je 
opravljal še leta 1942. Najmlajši sin Janko, ki se je izšolal 
za trgovskega pomočnika, je imel je dva sinova. Kot Pri-
morski Slovenec je bil leta 1940 mobiliziran v italijansko 
vojsko, bil leta 1943 na Siciliji zajet in se iz Afrike kot 
letalec Prekomorec leta 1945 vrnil domov. Leto kasneje se 
je preselil v Trst, kjer je odprl zasebno trgovino z mešanim 
blagom. Ivanka je ostala doma pri očetu in bila v gostilni 
Muha zaposlena kot natakarica.

Jožef Fonda je bil kot krčmar-kletar v gostilni zaposlen 
do leta 1948, ko se je s splošno ukinitvijo zasebnih gostiln 
upokojil tudi sam. Umrl je 28. maja 1950 v Lokvi.

Miha Cerkvenik (1886-1952) 

Miha Cerkvenik se je rodil 29. avgusta 1886 pri Braj-
dnikovih v Lokvi na Krasu. Bil je najstarejši izmed osmih 
otrok Mihe Cerkvenika in Marije, rojene Čok. Oče Miha 
st. je bil kmet, posestnik, čebelar in ustanovni član nad-
zorstva vaške hranilnice in posojilnice. Kot čebelar je bil 
dejaven v društvu »Slovenski čebelar«. Na prelomu v 20. 
stoletje je bil naročnik Koledarja Mohorjeve družbe in 
član dveh kmetijskih društev: Kranjskega in Goriškega. 
Še pred 1. svetovno vojno je bil za svoje delovanje na 
področju čebelarstva3 nagrajen s cesarsko diplomo za 
umno čebelarjenje. 

Miha ml. je bil po poklicu delavec. Pri 18. letih je kot 
težak delal na strelišču v Bazovici in leto kasneje sodeloval 
pri obnovi dela šolskega poslopja v Lokvi. Leta 1906 je 
odpotoval v Ameriko. Po dveh letih dela kot gozdar, se je 
vrnil domov in prinesel denar za obnovo domačije. Leto 
kasneje je ponovno odpotoval, prav tako v Cleveland in 
se, tokrat kot pek, zaposlil v pekarni. Nedolgo pred začet-
kom 1. svetovne vojne se je vrnil domov in se 18. julija 
1914 poročil z Jožefo Mljač, hčero kmeta in upokojenega 
dragonca Antona Mljača, Tonjevca iz Prelož.

3  V Slovenskem čebelarju je leta 1900 predstavil novo vrsto panjev, s 
katerimi je pridelal še enkrat toliko medu, kot ga je bilo mogoče pri-
delati v običajnih panjih. Raziskoval je tudi zdravilne učinke medu v 
katerem je prepoznal tudi učinkovito mazilo proti angini.

Spomin na vojno – 97. tr-
žaški pehotni polk (Galicija 
– vojni ujetnik)

Dva tedna po poroki, 3. av-
gusta 1914, je bil mobiliziran. 
V Trstu, kjer je bilo zborno 
mesto, je bil razporejen v 
III. bataljon 97. tržaškega 
pehotnega pešpolka. Pred 
odhodom na vzhodno rusko 
bojišče, v Galicijo, se mu je 
uspelo v Ljubljani še fotogra-
firati. Fotografijo je pustil za 
spomin takrat že noseči ženi. 

V daljni Rusiji se je bojeval tudi na Kavkazu in v Karpatih. 
Kmalu je padel v rusko ujetništvo. V času svoje odsotnosti 
z doma je 26. februarja 1915 prvič postal oče. Rodila se 
mu je hči Pepka.

Ob vstopu v novo leto 1916 se je preko časopisa4, skupaj 
z drugimi soborci, oglasil v domovino: »Srečno inveselo
novo leto iz strelskih jarkov vsem ...na južnembojišču….
MihaelCerkvenikizLokvenaKrasu«.

Njegova lastna pričevanja o času, ki ga je preživel v 
ruskem ujetništvu so bila skopa. Ali pa domači tega niso 
znali prenesti naprej.

Moja nona je povedala: »MojočeMihajegovorilodelu,
ki ga je skupaj s soujetniki opravljal na nekem ruskem
dvorcu, slabi inpičloodmerjenihrani inohudemmrazu,
kijihjepestil«.

Od svojega očeta pa sem izvedel naslednje: »Mojnono
Mihajepravil,kakojebilmed1.svetovnovojnokotavstro-
ogrski vojak vRusijinekjenaKavkazu in vKarpatih.Od
tamjeprineselsulicoinpravokozaškosabljozvgraviranim
napisomvnekičudnipisavi.Čevljejeimelzeloširokeinnekaj
številkprevelike,zato,dajevnjihlahkonatlačilislamo,in
se,kolikorjebilomogoče,izognilozeblinam.Tečevljesem
jazkasnejeuporabljalzasmučanje«.

Življenje po vojni
Miha se je vrnil domov sredi leta 1918. Z izročilno po-

godbo 1. decembra 1919 je dobro leto kasneje od svojega 
očeta prevzel domačo posest. V letih po vojni se mu je v 
zakonu rodilo še pet otrok: Anica (1919), Marija (1920), 
Anton (1922), Ivan (1924) in Zorica (1927-1929).

Kmalu se je dejavno vključil tudi v upravljanje lokalne 
vaške skupnosti. Iz listin je razvidno, da je bil v letu 1922 
lokavski podžupan. Župan Anton Muha ga je, kot dobrega 
poznavalca vaških zemljiških posesti (gruntov), pritegnil 
k sebi kot svetovalca za lokavski JUS. Kot podžupan je 
Miha 8. aprila 1924 na travniku pred zvonikom župnijske 

4  Slovenski narod, 4. januar 1916

1  Zanimiva je zabeležka Ivana Svetine, ki je v svojem dnevniku spomi-
nov opisal, kako je Ivan Fonda (1870-1952) izgubil službo kočijaža. 
Takole je zapisal: »IvanFondaPečar.MismomupraviliNanePečarjev
inonješepredprvosvetovnovojnobivzakočijažavMiramarupriTr-
stu,injevozivzkočijošepokojnegaFrancJožefaAvstriskegavladarja,
injeimelšeliopravkazLipicanci,invišjimiosebnostmi,injeznav
šekarpovedatiopreteklosti.…Jazsemimevtakrat17.ali18.letinon
kakih70.do72.let,kosvasesprijateljilainonmijedostipovedavo
tejpreteklostiinmijetudizaupavkakosijezapravivslužbošedosti
predprvosvetovnovojno,kjeronjemoravpeljatiFrancJožefakamor
sijezaželevdabigapeljavzkočijovPostojno,intojetudistoriu,intam
soseudobilizpredsednikovimipajdašiinsosezamotilidolgovnoč,in
potemkososeposlovilidajebilažepoznanočintemainkososepeljali
žedoŠkibinapoznovnočisijeCesarzaželivdagapopelješedoLipice,
inNanePečarjevozivkarnaprejprotiTrstu,kjerjenamestodabipri
ŠkibinunaKrasuzavivvLipicojevozivkarnaprejdoMiramarav

Trstu,intozaNanetajebilousodno,kjerdrugidankojezjutrajustav
gaježečakavodhodprotidomuinnazajpovratkanibiloveč,intudi
nobenaprošnjanibilavečuslišana,vsajješevsamnjegovsinJanko
takratkotštudentprositzapomilostitevOčeta,mavseenonipomagalo
nič,inpotempodvehletihprošenjsejeCesartolikoomehčav,dapotom
sinaJankotakijetakratštudiraujevendarNaneOčeJankotaudobil
enomalopokojninotolikodastazženopreživelatehudečase,insi
odahniladušo.«. Bolj verjetno je sicer, da je vozil njegovega nečaka, 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda.

2  O tem je v svoji knjigi z naslovom: K. u. K. 97. Infanterie Regiment 
»Freiherr von Waltstätten« pisal Filip Kosmač.
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cerkve v Lokvi posadil lipo5. V letih 1924-1938 je delal za 
Tržaško deželno vlado in iz ohranjenih listin je razvidno, 
da je bil v tem času član komisije za izdajo obrtnih dovo-
ljenj (licenc) lokalnim trgovcem. Iz neke druge listine z 
njegovim podpisom je razvidno, da je bil član komisije za 
dodeljevanje obrtnih dovoljenj še tudi leta 1942.

Vmes je bil v letu 1940 ponovno mobiliziran, takrat 
v italijansko vojsko, a je v njej služil le nekaj mesecev, 
potem pa bil zaradi starosti odpuščen. Še pred koncem 
2. svetovne vojne je pokopal oba svoja sinova. Od hčera 
se je Pepka poročila v Lipico, Marija v Trst, Anica pa je 
ostala doma.

Pred upokojitvijo je bil kot delavec še nekaj časa zaposlen 
v podjetju Infiorit (1946/7) in pri Okrajnem Gradbenen 
podjetju Sežana (1948). Miha Cerkvenik je umrl 24. fe-
bruarja 1952. Star je bil 65 let.

Jovo Milanović (1882-1914/5)

Jovan (Jovo) Milanović se je rodil leta 1882 v Gustovari 
pri Mrkonjić gradu v Bosni. Matične knjige za Gustovaro, 
hranjene v cerkvi Svete device Marije (Crkva Rodjenja
presveteBogorodice) v Mrkonjić gradu, ki je bila leta 1995, 
v času vojne v Jugoslaviji, do tal porušena, so pogorele 
in menda ne obstajajo niti prepisi. Tudi vse razpoložljivo 
ustno izročilo o njegovih starših danes ne seže več tako 
daleč in izgleda, da so matični podatki o njegovih starših 
izgubljeni. Zaenkrat velja kot najverjetnejši, a ne povsem 
zanesljiv podatek, da je bil njegov oče Peter, dekliški pri-
imek matere, ki naj bi bila doma iz Podbrda-Podrašnice, 
pa je bil Pekez. 

Jovo, ki je imel še vsaj dva starejša brata: Petra in Vida, 
se je okoli leta 1905 poročil z Milico Kudra, hčero Milana 
in Dmitre (Milice) Kudra iz Šehovcev pri Mrkonjić gradu. 
V družini, živela je v Gustovari, so se rodili vsaj trije sinovi: 
Dako (1907), Dušan (1911) in Nikola (1914).

Spomin na vojno – 2. Bosansko Hercegovski pehotni 
polk - B.H. IR 2 (Rusija)

Tudi njegova vojna usoda še vedno ni povsem razjasnjena. 
Skoraj zanesljivo je bil mobiliziran v 2. Bosansko Hercego-
vski pehotni polk, ki je imel svoje naborno mesto v Banja 
Luki. Tudi ta polk je bil sprva poslan na Rusko fronto, 
ob odprtju Soške fronte leta 1915 pa je bil prestavljen v 
Posočje. Jovo premestitve na Soško fronto ni dočakal, saj 
se je njegova življenska pot iztekla že v Rusiji. Obvestilo 
o smrti sta domov šele po vrnitvi s Soške fronte prinesla 
brat Vid Milanović in ženin brat Simon Kudra, s katerima 
se je Jovo v Rusiji boril še skupaj.

Moja stara mama je povedala: »Moja tašča Milica je
povedala,dajebilJovonafrontiskupajssvojiminnjenim

5  O tem je v Lokavskih starinah pisal Virgilij Šček. Lipa, ki raste še 
danes, se torej približuje svoji stoletnici.

bratom,kistasepovojnivrniladomov.Onadvastaporočala
onjegovismrti«.

Moja mama je povedala: »Moja stara mati Milica je
pravila,dajeJovozmrznilvRusiji«.

Za dodatno pomoč sem se obrnil na dr. Josefa Jerka, 
ki mi je iz vojnega arhiva na Dunaju posredoval naslednji 
informaciji:

1. »SeznamiIzgub2.BosanskoHercegovaškegIR2(iz
kartotekevDunajskemarhivu)…MilanovićJovan…poročilo
naVojnoministrstvonaDunajuzdne25.09.1914beleži,
dajebiltavojakpribitkahvčasuod16.9.do23.9.1914
ranjen.Izseznama,kjer je tavojakobjavljen, jerazvidno,
dajeslužilprik.u.k.bh.InftBaonIII/3.ČinjeimelGfet.
=(Gefreiter)«.

2. »Zdravstvenikarton:MilanowiczJowo,star32let, iz
Bosne, služi v 2. bosanskem regimentu. … Prišel v rusko
ujetništvoinbilinterniranvkrajuInderka,okrajKusnezk,
Govn.(Gouvernement=vladnaprovinca)Saratow.Umrlv
sanatorijuzapljučnotuberkulozo«. 

Življenje po vojni
Po vojni se je Milica kot vdova znova poročila. S prav 

tako vdovcem Nikolo Lazendićem je imela še enega sina, 
Petra (1921), ki živi v Kikindi. Sinova Dušan in Nikola 
sta vsak s svojo družino ostala v Gustovari, Dako pa je 
vstopil v žandarmerijo in preko Makedonije leta 1935 
prišel v Slovenijo.

Franc Bevk (1893-1957/8)

Franc Bevk se je rodil 22. januarja 1893 pri Danikovšu 
v Lanišah (župnija Nova Oselica). Bil je šesti od sedmih 
otrok rojenih v družini Valentina Bevka in Katarine, rojene 
Zajc iz Lazca pri Otaležu. O njegovem življenju se je ohra-
nilo zelo malo. Ni bil poročen, imel pa je dva nezakonska 
otroka: s sovodenjsko trgovko Amalijo Kacin je imel mojo 
staro mamo, Jožico Kacin (1920), s Pagonovo Ivano Mrak 
pa sina Franca Mraka (1927), ki je komaj dvajsetleten in 
brez potomcev umrl za pljučnico.

Tudi moja stara mama dolgo 
ni vedela za svojega očeta, saj 
so ji ga prikrivali. Videla ga je le 
enkrat v življenju, pa še takrat 
ga ni poznala. Ni ji bilo prav, a 
tako je bilo. Franc Bevk torej 
ni bil nikoli del naše družine, 
na njegovo mesto je s poroko 
leta 1924 vstopil Matija De-
belak, prav tako bivši vojak s 
Soške fronte. A kakorkoli, moj 
praded, in del te zgodbe, je bil 
Franc Bevk.

Spomin na vojno – 17. ljubljanski pehotni pešpolk (Ru-
sija, Soška fronta)

Iz družine Bevk so bili med udeleženci 1. svetovne voj-
ne vsi štirje sinovi. V časopisu Domoljub z dne 1. aprila 
1915 je bilo zapisano: »VdovaKatarinaBevkizvasiLaniše
vžupnijiNovaOselicaimaštirisinovevojake«. Ti sinovi so 
bili: Tomaž, Janez, Franc in Jakob. 

Če povzamem kakor je dr. Danilo Bevk, Jakobov vnuk, 
povzel vedenje svojega očeta, lahko zabeležim še naslednje: 
»Sprvasobilivsištirjebratjeposlaninavzhodnofronto,v
Rusijo.Alisopotovalihkratinipovsemjasno,zaJakobapa
seve,dajes17.ljubljanskimpešpolkompotridnevnivožnji
vvečernihurahprispelzaKarpatevmestoKolomija(dana-
šnjaUkrajina).ZodprtjemSoškefronteleta1915stabila
zvzhodnega(ruskega)bojiščavPosočjenajprejpremeščena
brataTomažinFranc,septembra1915patudiJakob,kije
bilposlanvkrnskopogorje,kjerjebiltudiranjen.Vsitrije
bratje,kisokonecvojnedočakalivPosočju,sopreživeliinse
ponjejvrnilidomov.Četrti,Janez,pajebilnaRuskifronti
zajet.Tudionjevojnopreživel,asejeponjejpridružilruski
revoluciji.DružinosijeustvarilvmestuAstrahanobKaspij-
skemmorju.Umrlježepred2.svetovnovojno.«.

V zvezi s tem je zanimiv tudi opis dogodka, ki mi ga je 
povedala stara mama. Rekla je takole: »Mojastaramama
Franca6jepovedala,dajepokoncuvojne,kosoleta1918
vojakizapuščaliPosočjeinodhajaliprotidomuenaglavnihpoti
vsmeriprotiŠkofjiLokiinKranjupotekalaskoziSovodenj.
NaSovodnjusovojakeobpotipričakaladomačadekletain
ženezjerbasiinjimponujalaposušenesadnekrhlje«. 

Življenje po vojni
Tudi o njegovem kasnejšem življenju ni znanega skoraj 

nič. Franc Bevk je umrl v poznih 50. letih in je pokopan v 
neznanem grobu na pokopališču v Otaležu.

6  Franca Kacin, mati sovodenjske trgovke Amalije Kacin-Debelak.

Anton Lenar 
17. jan. 1886, Podbrdo – jan. 1915, Galicija 

VladaEržen

Moj stari oče, Anton Lenar, izhaja iz Baške grape. Njegov 
stari oče je bil Jernej Lenar iz Hudajužne 11, po domače 
pri Joklcu. Z drugo ženo, Marijano Mavrič iz Oblok, je 
imel dva sinova, Antona in Jožefa. Jožef se je leta 1885 
preselil v Podbrdo, h Korenu, in se poročil z Ano Pajntar. 
V tem zakonu so se rodili trije fantje. 

Prvorojenec ANTON (1886) se je 1910 poročil s Ka-
tarino Mlakar z Bače pri Podbrdu in v decembru istega 
leta se je rodila Slavica (Bogoslava), moja mama, in tako 
je postal moj ded.

Bil je kovač. Ne vem, kdaj se je družinica preselila na 
Koroško, verjetno za delom. Vsekakor je bil 26. julija 1914 
vpoklican v vojsko, bil v avgustu in septembru v Ljubljani, 
pošta pa je prihajala na naslov Kati Lenar, Bistrica, p. 
Šmihel nad Pliberkom.

Vpoklican 26. julija 1914, 27. domobranski polk, 4. 
nadomestna kompanija, 17. četa, nastanjeni v mestni 
dekliški šoli v Ljubljani

Iz njegovih dopisnic in pisem:

29. 7. 1914 - dopisnica iz Ljubljane:
 ...semtrobentač,oziromaseučimzatakega.....vsakidan

popoldnešola.

5. 8. 1914 – pismo: 
Draga!Danessemprejel2pismihkrati,kersejenajbrž

eno zakasnelo na pošti vsled omenjenega prometa. Glede
onihračunov,okaterihsimipisala,Tisporočam,dasoše
odprti,torejzaiztirjatiintočimprej,kerbodoljudjeodsedaj
vednotežjeplačevali.

Preglej knjigo, če morda še kakega najdeš. Prstan sem
prejel.

Dapaziš,daprevečneporabiš,ježeprav,todanešteditoliko,
dabiVamabilonaškodo,posebnoSlavicibitakočezmerno
štedenjehudoškodovalo,kosešelerazvija,zaostalabitelesno
instemsevedatudiduševno.Nesmešmislitilenasedanje
hudečase,ampakjomorašpripravljatinaprihodnost,dabo
krepkegatelesaintudikrepkegaduhaterodločnevolje.Če
pabijiodtegovalahrane,potemsesevedanemorerazvijati
terzaostajavsestransko.Dajjitorejkrepkeinraznovrstne
hrane,kolkorpotrebuje,samoobsebiumevnoje,datovelja
tudizatebe,nikakornebibilvesel,čenazajprideminbi
dobilodpomanjkanjasključenostarkoternesposobnoroditi
šezdraveotroke.Oprostimitajasniizrazvodprtempismu,
saj se sedajza takestvarinobennezmeni.Sicerpa toza
pametnegačlovekaničneumnegani.

Za sedaj končam in Vaju v duhu poljubljam. Zdravi!
Anton.
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12. 8. 1914 - pismo
Draga!Prejel semTvojepismozdne9.VIII. terTimo-

ramvtolažbopovedatitole.MiostanemovLjubljani(toje
nadomestnakompanija)insicerzatokersmozvčerajšnjim
dnemprevzelistražnoslužbozaLjubljano,kerdrugovojaštvo
tekomtegatednaodide,mibomoimelisedajstražnoslužbo
zavojašnice,bolnišnice, smodnišnice, ječe in raznečastne
straže, ostanemo tu najmanj 2 meseca, to je toliko časa
doklernebodonovinciizvežbani,karnegretakohitro,ker
jeslužbasedajzelonatančna.Karsetorejtičenegotovosti
selahkopopolnomazanesešnamojebesedeterTinebom
ničesarprikrival,karsetičemene.

VtemtednuodidejoizLjubljanetileznanci:Muškatov,
Heblarjev France, Petercov, Jurlnov, Petelinčkov Miha,
ostanemo le še jaz, Miha Stefanov in Cerejbnarjev. Sedaj
hodimonavadnonavežbališčedopoldne,popoldnepašola.
Danessmodobilizopetplačiloterimamsedajše15kron,
vsledtegaminitrebašepošiljati,kersedajmanjporabim
kot prve dni, posebno prvi teden, ko ni bilo še nobenega
reda.Danessemprejelzopetenopismoinsicerodnedelje
popoldne.IzTvojegapismatudirazvidim,danisišeprejela
mojih dveh kart v katerih sem Te prosil da bi mi poslala
perilo,ajihbošgotovodobila,čejihnisiže,poštajenamreč
sedajzelopočasna.

SvetujemTiod srca,daostanihladnokrvna,kerkar je
usodadoločilatakopabo.Imelasvadosedajvednonemilo
usodo, ki sedaj gre k vrhuncu, ostati moramo hrabri ter
prebroditi težavemirno inudano, gotovonambo še lepše
solncesijalo..JazsenebojimničesartudiTisenerazburjaj
posebnovpričoSlavicene,davajubolezenneprime.Svetujem
Titudi,daostanešnaKoroškemžezaradiSlavice,kerdoma
bostrašnadraginja.

Za sedaj vroč poljub obema, pozdravi …....... vajin An-
ton.

Koprejme(m)perilozopetpišemčeneprej.

10. 9. 1914 
PripravljamosenaodhodnaGoriško,kersoprejšnjitudi

šlivTolmininKobarid.Znanoje,dagremovSolkan.

24. 9. 1914 
Draga!Danessejeglasilopovelje,daimajutrit.j.vpetek

bitistotnijapripravljenaob10.uripredpoldne,ob11hodhod
izvojašnicenakolodvorinob12hodhodvlaka.Kam,toni
nihčepovedal,najbržpagremovGalicijo,kakorznamenja
kažejo.Oberlajtnantnamjenamrečobljubilvsakemumožu
začasavožnjerazenmene,še4velikekranjskeklobasein
sicervsakidaneno.Torejsebomovozili4dni.Razentega
sonastudižepoučevaliorazmerahinoljudstvuvGaliciji
inRusiji,iztegatorejsklepam,dagremogorterdasebom
moral na vsak način takoj sprijazniti z novim položajem,
sevedatudiTi,karjeedinonajboljše.

Jazmislim,daneboničhudega,da sebomoše videli,
ker bomo le za rezervo. Najhujše zlo bo pač mraz, proti

temu smo pa z obleko precej dobro zavarovani. Sploh jaz
nimampravnobenehudeslutnje inčeravnovčasihnalašč
mislinapeljujemnato,karmelahkodoletitam,vendarne
občutimpravnobenegastrahuintudiskrbine,posebnoker
vajuvidimkolikortolikozapotrebopreskrbljeni.

ZaupamvBoga,vkateregaverujem,čeravnonemolim
takopogostointakoglasno,kotmnogidrugi,inBogbože
naredilprav–zatosempatudibrezskrbi.Upam,dasitudi
TineboškvarilazdravjasteminobenemspravilaSlavico
obvseotroškoveselje,karbibilopomojemnajvečjigreh.Ti
mislisedajsamonaSlavico,kermeninemorešpomagati
pravničšeboljčemislišname.Torejpamet!

Jutri na kolodvoru Ti bom poslal še eno dopisnico oz.
pismo izLjubljane inmorebitinaslov,medvožnjoTibom
sevedatudipisal,čebolemogoče.

SrčenpozdravinpoljubTebiinSlaviciVajinAnton.

25. septembra 1914 ob 12h odhod vlaka iz Ljubljane 
(na vzhod); 

25. 9. 1914 - razglednica
 iz Maribora (»malpočitek«)

26. 9. 1914 - dopisnica: 
Szombathelyob9.urizjutraj:SrčnepozdraveizOgrskega.

Noč semprecej dobroprestal, čepravprecej trese.Tu smo
dobili kavo, kruh in cigarete. Drugače se počutim dobro.
Tukajlepadežela,samaravnina.

28. 9. 1914 – dopisnica:
 Mszana Dolna (op.:Poljska, južnoodKrakova) ob 7. 

uri zjutraj: Nahajamoseševednonavožnji.Nocojsmose
celonočvozilipoGaliciji.Spalsemizvrstno.Vnašemvozu
nasjesamo23možterlahkoležimopoklopehinnatleh,
karvdrugihvozovihnemorejo,kerjihjeprevečinmorajo
sedeti.SPoljakisedobrorazumemo.

ZADNJI GLAS : 7. septembra 1914, listek, iztrgan iz no-
tesa in na njem oporoka; poslano s fronte, pred odhodom 
v akcijo (?), naslovljeno na Kati in Slavico Lenar, Bistrica 
p. Šmihel nad Pliberkom: 

Ker ne vem, če še pridem iz bojišča, naj bo to moja zadnja 
volja, s katero imenujem kot edinega dediča mojo zakonsko 
ženo Katarino.

Janez Veider, enoletni prostovoljec  
v zaledju Tirolske fronte
AlojzijPavelFlorjančič

Janez Veider, (takrat še pod imenom Ivan Veiter), r. 28. 
5. 1896 v Mengšu, u. 15. 5. 1964 v Ljubljani, je bil januarja 
1917 vpoklican k vojakom. Ne najdemo ga v 17. pešpolku 
»kranjskih Janezov«, k.u.k. Krainerisches Infanterie Regi-
ment »Ritter von Milde« Nr 17, kamor bi sodil, saj je bil 
rojen v Mengšu in je tako spadal v naborni okraj Ljubljana. 
Kot enoletnega prostovoljca (Einjährig-Freiwilliger) ga 
najdemo v zgornje avstrijskem mestu Vöcklabruck v bližini 
Welsa, kje je nastanjen 1. bataljon četrtega polka Tirolskih 
lovcev (4. k.u.k. Tiroler Jäger Regiment (Kaiserjäger). Kot 
kandidat za semenišče (ugovor vesti), ni nosil orožja in je 
delal v skladišču vojaških zimskih uniform. 

Kako se je znašel v zaledju tirolske fronte? Janezov oče je 
bil Tirolec, zato je imel njegov sin tam mnogo sorodnikov, 
med njimi tudi strica, stotnika iz Innsbrucka. Ta je verjetno 
izposloval, da je prišel nečak v njihovo bližino. 

Leta 1918 ga najdemo v neposrednem zaledju tirolske 
fronte, kjer dela v cenzurni pisarni v Boznu. Tu ima teto 
v uršulinskem samostanu in ima kot Priesterkandidat tudi 
določene ugodnosti. Ker se je uspel vpisati v ljubljansko 
bogoslovje, začne s študijem v exilu v briksenškem semeni-
šču, saj ni upati, da ga bodo pustili domov. Ob zlomu fronte 
na Piavi in transportnemu kolapsu zaradi bežečih vojakov 
najde zatočišče v Meranu pri teti, prednici tamkajšnjega 
samostana. Domov se vrne šele leta 1919. 

Dva dnevnika in zvezek pesmi, ki so ohranjeni, so drago-
cen vir življenja vojaka, ki išče in ohrani zaradi predanosti 
svojemu duhovniškemu poslanstvu notranji mir in ob tem 
oblikuje svoj profil humanega in domovini svoje matere 
zvestega človeka. Svojo novo mašo leta 1921 ponovi tudi 
na Tirolskem, a se vrne domov, kjer se kasneje, v naslednji 
vojni in kmalu po njej sooči še s hujšimi stvarmi. 

Iz dnevnika

24. junij 1917
...Popoldneprvičvtujinikrščanskinauk.
...Premislilsemtudičlanek,kigamislimposlativ»Mladost«

»Prostost,enakost,bratstvovnašisvetiCerkvi«(trojeslikiz
mojegaživljenja:1.vojakivSchöndorfskicerkvivsakvečer
porabijoprostost,daseresoproste,2.enakost-vJožefovski
kapelicivPedagogiumuposv.mašiinsv.obhajilusosestre
invojaki3.)bratstvo,ljubezen–UsmiljenkafrauBaroninv
salzburškivojaškibolnišnici.

26. junij: Feria s. Antonii de Padua
...SedajpridejovJožefovokapelicoksv.mašiinsv.obha-

jiluvsakdantudimojiprijateljienoletniprostovoljci–učitelj
Bauerinfr.Joannes.

Vsakdannadziramurejevanjemagacinazimskeobleke
»Baumannmagazin«,kateregaupravokotjedoločeno,dabi
tudijazprevzel.Jazupam,dameboSrceJezusovooprostilo,
čepravtoopravilonipravničtežavno.Pisarnosemsipriredil
oboknu,kigledaprotiDörfelkirche,takodaimamcerkev
zNjimvednopredočmi. ...(kisemijezelopriljubila,ker
metakospominjananašeGroblje innekolikonaprijazni
Homec.24.6.)

27. junij
....ČudnabobodočnostČeške,karsemsrečalČehov,vsi

sobrezverci,moji delavci so celo očitno formalno izstopili
izkat.(toliške)Cerkve,dijakinočejovečpostatiduhovniki.
Presv. Srce Jezusovo, usmili se tužne Češke! Vse obožava
prevečJanaHusainhusite,karnivpridsv.Cerkvi.

28. junij
...MojdelavecjeČeh,izobražendelavec,nekakpanteist,

hudnasprotnikduhovnov,akarjenajboljžalostno,nočeo
verskihrečehnitigovoriti,njegovtovarišjeateist,pačtužna
bousodalepeČeške,kersopovečinivsiČehitaki.

6. julij
...Popoldneob2hsembilvpisarnienoletnikovzaraditega,

kerznamtudislovenskoterbimelahkoporabilizatolmača,
kje,sešeneve.O,presvetobožjeSrceJezusovo,nedaj,dabi
taaferaoviralamojooprostitev,pospešizatoodločitevprošnje,
tivodniksrcjihmorešnagibati,kamorhočeš.
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21. julij
...OddalsemNjijuVeličanstvucesaricipismokotprošnjo

zaoprostitev.Sv.Jožef,spremljajtipismo,dodelimuuspeh.
Amen.

1.junij 1918
Dan začne z ministriranjem pri evharistincih, zvečer še 

prisostvuje pri pobožnosti Srca Jezusovega. Prejšnji dan 
je začel devetdnevnico k Srcu Jezusovemu.

...Danessemdobilprvozvezdo,dalBog,dadrugeneboveč
trebačakati,ampakdadomžetam,kjermeGospodkliče.

12. junij
.../Ad.11.VI./Bilspetprip.Omerbornunaobisku,prav

ničnedvomiomojempoklicu,silnosezanimazame,spet
naj pridem. – Ob 4 h sem bil pri deputaciji na vojaškem
pokopališču(zelolepo).

24. junij Joannes Baptistae Patroni mei
...DaneszjutrajsovKranjug.Komlanecbralisv.mašo

zame,šliksv.Obh.,Volk,Benedikovipeteri,Stani,Schwal-
novamati vVőcklabrucku,mamabrezdvoma, tetedve in
gotovo šemarsikateridrugi. ...Velikomolitve jebilo zame
opravljenetadan,vsemljubiBogpovrni!

Darila:Prejelknjige,cvetje,drugadobradarilaodS.Kla-
udije(Slovenka),S.Bonaventure(Slovenka),S.Philonille,
S.Theodozije,od teteUrsuline tudi lep šopek,odLukane
»AgnusDei«.

Pisalisomizagod:mama,Jurij,Izidor,Micka,Urška,
tetaMarie,stricHans,(tososorodniki);

Schwalnovamati,tantResieinEmma,tantMarie,Benedi-
kovamati,Francek,Janko,Zdravko,Volk(pismojakolepo),
Kristelj,Bertek,pl.Singer,družinaSchönherr,stricJakob
združino.Čestitalisomišepolegimenovanihvsivsobipri
cenzuripoposredovanjufenrihaKatza(fenrih (Fähnrich, 
tudi Feldwebel) – vojaški čin, praporščak, zastavnik),
Slavko,StaniinKoblar.

ZvečersvabilasStanijemprievharistincihinnatopašla
vmojosobodomov,prišelšeSlavko.Do10hsmoseprav
prijetnozabavali,vživalidobrotoobehtet(kruhzmaslom,
marmelado, šarkel in malinovec). Še nikdar nisem godu
prijetnejšeobhajalkotletos.

Narediltudioltarček.

1. julij
...Kohitimizcerkve,mepokličenekaprijaznadamain

mipodarirožnivenec(vojni,kigajeizdalsv.oče,samoeno
10 - desetinko ima in se potem vednona tomoli, pa ima
pravtakoodpustke).

...Posv.mašibomvsakdanštudiralitalijanščino.
Pošta:odg.Kalanapismo(spopravljenimspisomoMar.

Grinj.pobožnosti,najšepilim),mamiposlal2paketa.

14. avgust
Lt. (Leutnant) Kelsen, konvertit iz judovstva, se mi je

popolnomaodkril.

Moja dedka in njuna sorodnika  
med vojno

FrancJamšek

Jožefa Jamška, mojega ded-
ka, so vpoklicali k vojakom v 
obrambo cesarja in domovine 
26. julija leta 1914. 

Opis dogodkov temelji na 
raziskavi tedanjih razmer. 
Kako je potekal vpoklic, kje 
je bila zbirna postaja, v kateri 
enoti je bil, ni bilo mogoče 
natančno ugotoviti. Verjetno 
je bil poklican v Mokronog 
in po potrditvi napoten v Lju-
bljano, kjer je bil na krajšem 

urjenju. Po ustnem izročilu je bil na podlagi njegovega 
pripovedovanja in pripovedovanja njegovih otrok poslan 
na rusko fronto. Po poizvedovanju v Vojnem arhivu Re-
publike Avstrije na Dunaju sem dobil odgovor, da niso 
našli nobenih podatkov o njem. Razložili so, da je bila 
vsa vojaška dokumentacija po koncu vojne uničena, zato 
o tem obdobju ni veliko podatkov.

 Po nadaljevanju raziskovanj in s pomočjo raziskovalca 
na Dunaju dr. Josefa Jerka smo našli nekaj dokumentov 
o smrti Jožefa Jamška. Bili pa so pomanjkljivi, ker ni 
bila vpisana letnica rojstva. Bili sta namreč dve osebi s 
tem priimkom, ki sta padli leta 1914. Iz leta 1915 ni bilo 
nobenega zapisa o smrti Jožefa.

 Naborniki z Gorenjske in Dolenjske so služili v 7. 
lovskem bataljonu, ljubljanskem 2. gorskem strelskem 
polku, 17. pehotnem polku, 27. pehotnem polku, 27. 
črnovojniškem polku, 26. strelskem polku in 26. črnovoj-
niškem polku, ki so bili del III. korpusa. Jožef je glede na 
razpoložljivo dokumentacijo in način vpoklica vojakov 
verjetno moral v 5. kompanijo (četo) 17. kranjskega pol-
ka, ki se je bojevala na ruski fronti in imela velike izgube 
(poziv o zglasitvi v vojne enote).

 Vzhodna fronta, na kateri naj bi se bojeval Jožef, je 
bila glavno bojišče prve svetovne vojne od tromeje med 
Romunijo, Avstro-Ogrsko in Rusijo mimo meje nemškega 
cesarstva do Baltskega morja. Na tem bojišču sta se izo-
blikovali dve fronti, in sicer v vzhodni Prusiji in Galiciji. 
Na prvi so se borile večinoma nemške enote, na drugi pa 
avstro-ogrske enote. Njun nasprotnik je bila ruska vojska 
z več kot dvema milijonoma vojakov.

Že v prvih bojih avgusta 1914 so bili vsi slovenski pol-
ki skupaj s III. korpusom, v katerega so spadali, razbiti. 
Polki, ki so šli na bojišče s tri tisoč možmi in so vsak 
mesec dobili tisoč mož za izpopolnitev izgub, so imeli ob 
koncu prvega vojnega leta samo še nekaj sto ljudi. Sledili 
so vedno novi nabori. Vpoklicanim, ki so bili v mirnem 

času pogojno obsojeni na manj kot šest mesecev kazni, 
je cesar izrekel amnestijo.

 Jožef je bil verjetno razglašen za mrtvega avgusta ali 
septembra 1914, potem ko je bil težko ranjen in zajet. Po 
razpoložljivih podatkih o smrti Jožefa se je to zgodilo med 
bitko pri Gologoryju (26.–27. avgusta 1914) ali med bitko 
pri Grodku (8.–11. septembra 1914). V teh bitkah so imeli 
vsi pešpolki z območja III. korpusa hude izgube. 

 Jožef je bil ranjen na bojni črti. Poškodbe so bile tako 
hude, da je frontno sanitetno osebje mislilo, da rane ne bo 
preživel. Ker je ruska vojska vnovič napadla, se je osebje 
umaknilo in vzelo samo tablico s podatki o ranjencu. 
Na podlagi tega je vojska izdala uradno obvestilo ženi 
Mariji Jamšek, rojeni Kordan, da je padel v boju. Hkrati 
s to novico je po pripovedovanju sorodnikov dobila tudi 
njegovo obleko in dokumente.

 Dokumentov, v katerih bi bilo kaj zapisano o njem, 
nismo našli, razen zapisa v statusu animarumu v župniji 
Šentrupert, da je bil ruski vojni ujetnik. Dokumente, ki bi 
jih lahko imeli domači, so bili verjetno izgubljeni, ko je bila 
družina med letoma 1941 in 1945 izseljena v Nemčijo.

 Kaj se je dogajalo v ruskem vojnem ujetništvu? Soro-
dniki, ki bi lahko o tem kaj povedali, so že pokojni. Po 
pripovedovanju sorodnikov (ki so slišali zgodbe svojih 
staršev (sinov/hčera Jožefa Jamška) so ga na fronti našli 
kmetje in poklicali ruske vojake, ki so starega očeta od-
nesli v bolnišnico ter ga tam pozdravili. Kje se je zdravil, 
v katerem taborišču je bil zaprt in podatkov o tem, kaj se 
je z njim dogajalo, nimamo.

 Kljub ujetništvu nismo našli nobenega zapisa o tem v 
seznamu dokumentov o vojnih ujetnikih v Rusiji, ki so v 
Vojnem arhivu na Dunaju. Tako nimamo nobenega doku-
menta, ki bi lahko razkril, kaj se je v ujetništvu dogajalo. 
Tudi iz Rusije ni prišlo nobeno sporočilo, ki bi govorilo 
o njegovi usodi. 

 Na podlagi znanih dejstev, ki so bila zapisana v priče-
vanjih vojnih ujetnikov v Rusiji, so težko ranjene vojake s 
frontnih previjališč poslali v Lvov in od tam prek Brodia 
na vlak na nadaljevanje zdravljenja v bolnišnico v Kijev. 
Tam so opravili zahtevnejše posege in do konca pozdravili 
tiste, ki so do takrat preživeli. Iz bolnišnice so ljudi, ki so 
si opomogli, premestili v kijevsko trdnjavo, v kateri je bilo 
zbirališče transportov in taborišče vojnih ujetnikov. Od 
tam so jih vozili naprej čez Moskvo v druge dele Rusije.

 Kaj se je zgodilo ob njegovem prihodu domov, je zapi-
sala Eva Antonija Kobalč po pripovedovanju svoje mame 
Angelce Jamšek (hči Jožefa Jamška), poročene Kobalč.

 »Jožef se je vrnil domov ves zaraščen in neprepoznan. 
Prva oseba, ki jo je srečal, je bila Angelca. Spraševal jo 
je, kje je mama, ali imajo novega očeta in podobno. V 
kuhinji je bila Marija, ki se ji je glas, ki je to spraševal, 
zdel znan. Ugotovila je, da je to njen mož, objela sta se 
in ona je razglasila, da ni več vdova.«

 Jožef je povedal, kaj se mu je zgodilo na fronti. Ko je 
bil ranjen in so ga soborci pustili na bojnem polju težko 
ranjenega, je mislil, da je že mrtev oziroma da zaradi težkih 
ran ne bo preživel. Kljub temu je dočakal, da so se boji 
pomirili. Tam so ga ranjenega našli neki ruski kmetje, ki 
so se potikali po zapuščenem bojnem polju. Obvestili so 
ruske vojake o ranjencu, ki so ga zajeli, in ga odpeljali 
v sanitetno oskrbo. Ruskim zdravnikom je uspelo, da so 
ga pozdravili. Verjetno je bil do druge polovice leta 1918 
vojni ujetnik. Domov se je vrnil deloma peš in deloma z 
železnico.

Janez Kordan je bil rojen 11. 
aprila 1899 na Ravnah 11 pri 
Šentrupertu na Dolenjskem. 
Vojsko je odšel služit med 
vojno, star sedemnajst oziro-
ma osemnajst let, kar pomeni, 
da je bil vpoklican med letoma 
1916 in 1917. Odšel je na 
Kras, boril naj bi se tudi na 
soški fronti. Med bojem na 
Krasu je bil ranjen v nogo, 
posledica strelne rane je bila 
pet centimetrov krajša noga. 

O dogodkih med vojno mi je pripovedovala njegova hči 
Ivanka Kordan, poročena Tratar.

 Janezov letnik, 1899, je bil vpoklican v vojsko spo-
mladi 1917. Izjema so bili mladeniči, ki so se priključili 
prostovoljnim deželnim strelcem. Ti so bili na fronti že 
med 9., 10. in 11. soško bitko. Večina letnika 1899 je 
prišla na fronto jeseni 1917 po koncu 11. soške bitke, kar 
pomeni, da so se udeležili bojev med 12. soško ofenzivo 
(preboj pri Kobaridu) in nato bojev na Piavi in Asiagu 
(januar–november 1918). 

 Kje je služil? Večina letnika 1899 s Kranjske je služila 
pri 17. pešpolku, 117. pešpolku in 2. gorskem strelskem 
polku. Ob tem moramo omeniti, da so polki poslali več 
pohodnih formacij tudi v druge pešpolke!

 Zapis o njem je bil najden v dokumentaciji Geb. Sch. 
R. Nr. 2. (2. gorski strelski polk). Ker je polk sodeloval 
pri težkih bojih, je bila dokumentacija, ki jo je bilo treba 
pregledati, zelo obsežna in nepregledna zaradi številnih 
žrtev, ki jih je ta enota imela v obdobju od leta 1917 do 
1918.

 
Zaradi takega obsega smo se najprej odločili, da pre-

gledamo del manj obsežne dokumentacije iz leta 1918. 
Tako smo pregledovali gradivo o ranjencih iz obdobja 
med letoma 1917 in 1918 ter smo v gradivu Phonetischer 
Kataster der Kriegsverluste 1914–1918 našli listič s podatki 
o Janezu (Johannu) Kordonu. Proti koncu junija 1918 
(morda že pred 25. junijem 1918) je bil ranjen (Stecksc-
huss Oberschenkel). Sprva je bil gotovo oskrbljen nekje 
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v bližini fronte. Znano je, da so ranjene vojake s fronte 
velikokrat peljali v zelo oddaljene bolnišnice, tako tudi 
veliko vojakov s Krasa na Dunaj, celo na Češko in še v več 
oddaljenih krajev. Tako daleč zato, ker so bile bolnišnice 
v bližini, kot na primer v Ljubljani, že popolnoma zasede-
ne. Potem so nadaljevali zdravljenje v Vojaški bolnišnici 
K.u.K. Res. Spit II Varaždin. 

Polk je junija 1918 v junijski ofenzivi napadal v smeri 
Trevisa, po neuspešni ofenzivi pa se je umaknil nazaj čez 
Piavo. Verjetno je bil Janez ranjen v teh bojih. Tedaj se 
je ljubljanski 2. gorski strelski polk junija 1918 boril pri 
Zensonu na reki Piavi, in sicer v obdobju med 17. in 22. 
junijem 1918. Na zemljevidu bojev ob Piavi junija 1918 
je z rdečim krogom označeno območje, na katerem se je 
boril 87. celjski pešpolk. Severno od celjskega polka pri 
kraju Zenson pa se je boril ljubljanski 2. gorski strelski 
polk. Polka sta po hudih bojih vzpostavila šibko poveza-
vo pri zaselku C. Romano. Danes je to območje občine 
Zenson di Piave.

V gradivu VL od Geb. Sch. Rgt. Nr. 2 (2. gorskega 
strelskega pešpolka) za leto 1918 je list, na katerem 
je zapisan Johann Kordan. Na VL so zapisali vermisst 
(pogrešan), kar gotovo pomeni, da Johanna Kordana 
najprej niso našli ranjenega in je tako tudi vpisano. To 
pomeni, da je najbrž kar nekaj časa trajalo, da so ga na-
šli. Zanimivo je, da je v stolpcu tot (mrtev) pri Johannu 
Kordanu narejena majhna črtica, kar bi lahko pomenilo, 
da so najprej mislili, da je mrtev, ker mrtvega niso našli, 
so zapisali vermisst = pogrešan. Po pripovedovanju Ivanke 
Kordan, njegove hčere, je pripovedoval, da je na bojišču 
ležal celo popoldne in noč. Rešili so ga samo zato, ker je 
mahal z roko in se poskušal dvigniti iz jarka, v katerem 
je obležal. Pripovedoval je, da je bilo najhujše, ko so ga 
vlekli čez bojišče do jarkov njegove enote.

 Na seznamu žrtev je zapisano, da je bil Janez Kordan 
ranjen 20. junija 1918. Kot je že zapisano, je bil potem 
oskrbljen v frontni bolnišnici in poslan na zdravljenje v 
bolnišnico Varaždin. Bil je vojak 7. kompanije (čete) 2. 
gorskega pešpolka

 Kmalu po tem, ko je bil ranjen, je bil 25. oktobra 1918 
v Codroipu tik pred odhodom na bojišče upor v polku. 29. 
oktobra so se vojaki ponovno uprli in se pod vodstvom 
svojih častnikov odpravili proti domovini. V Gorici se je 
preimenoval v Jugoslovanski gorski strelski polk št. 2 in 
prisegel narodnemu svetu. Iz slovenskega jedra 2. gorskega 
strelskega polka je v Ljubljani nastal Slovenski planinski 
polk in se je bojeval za slovensko severno mejo.

 Večina, rojena leta 1899, letnik Janeza Kordana, je 
prišla na fronto jeseni 1917, po koncu 11. soške bitke. To 
pomeni, da se je Janez verjetno udeležil bojev med 12. soško 
ofenzivo (preboj pri Kobaridu) in nato bojev ob reki Piavi 
in Asiagu (januar–november 1918). Bojna pot je opisana 
po zapisih Ivana Matičiča, Na krvavih poljanah.

 Boji so se začeli 23. oktobra 1917 z bombardiranjem 
s plinskimi granatami in močnim topniškim obstreljeva-
njem italijanskih položajev. V jutranjih urah je močno 
deževalo, ko so se avstro-ogrske enote pognale v napad. 
Prve italijanske linije so bile razbite in uničene. V jarkih so 
ležali vojaki, mrtvi zaradi bojnega strupa, imeli so požgane 
obraze in usta ter zeleno olupljeno kožo. Čeprav nekateri 
niso takoj umrli, je bilo to samo vprašanje časa.

 Druga linija fronte se je še krepko držala, a enote so 
nadaljevale pohod in se prebile naprej proti Bovcu, na 
Rombon in v koroško gorovje. Dež je še naprej močno 
močil bojišče.

 Naslednje jutro so se polki pognali čez Sočo na Volče, 
Livek, vzpenjali so se na Kolovrat, se zaganjali na Kuk in 
zvečer zasedli Kobarid, Mrzli vrh in Matajur. 27. oktobra 
se je začel nov napad in vojaki so se zagnali po Beneški 
ravnini, italijanska vojska je bila poražena ter se je začela 
panično umikati.

 2. pešpolk je prišel do reke Vipave, nato v Miren, kjer je 
bilo vse uničeno in skoraj neprepoznavno. Za Mirenskim 
gradom so se prvič odpočili, še prej pa so se zapodili v 
zapuščene italijanske barake, v katerih so našli kruh, vino, 
sir, konzerve in buteljke. Bili so poklicani v zbor in po 
kritiki komandanta (zaradi obnašanja vojakov) odšli po 
cesti za Rublje, na Zdravščino in naprej. Cesta je bila polna 
opreme in orožja bežeče armade, ko pa se je stemnilo, so 
Italijani onkraj Soče na Beneški ravnici zažigali strelivo in 
hrano ter s plameni osvetljevali noč. Še naprej je močno 
deževalo, tudi ko so prišli v Sagrado, kjer so prenočili. Iz 
gorečih skladišč so vlačili hrano, opremo, obleke, vino, 
čevlje in vse, kar se je dalo.

 Naslednji dan je posijalo sonce, pogorišča so ugašala, 
pionirji so popravili razdejan most in polk je prekoračil 
podivjano Sočo ter prišel v furlanske vasi. V Tapoglianu 
je prenočil in se na novo okrepčal, zjutraj pa že ob štirih 
odšel in obstal v Torsu, ki je bil prazen. Naslednji dan je 
polk odšel proti Rivignanu, ki je večji trg pred Tagliamen-
tom, po poti pa se mu je brez boja predajala italijanska 
vojska, a nihče od vojakov se ni zmenil zanje.

 Pet dni so čakali na topništvo, da jim je s svojim ognjem 
omogočilo prehod čez reko. Prišli so v Cordovado, kjer 
so prenočili v grajskem poslopju. Pot so naslednji dan 
nadaljevali v Pramaggiore, od tam pa naprej v okoliške 
vasi, v katerih so pekli meso in popivali. Ob treh zjutraj 
so nadaljevali po dolgih ravnih cestah, skozi neskončne 
drevorede, mimo polj in vinogradov, mimo lovorjev in oljk. 
Italijanska vojska je pred avstrijsko uničevala mostove, 
opremo, zažigala skladišča. Ustavili so se pred Livenzo, saj 
je bil most uničen. Inženirske enote so ga za silo popravile, 
da so lahko vojaki šli čezenj, in prišli so do mesta Motta di 
Livenza. V mestu so zastražili trgovine, a čez nekaj časa so 
vojaki začeli ropati in odnašati iz trgovin in graščine. Od 
tam so odšli v Chiarano ter nadaljevali do Piave. Tja so 
prišli 13. novembra 1917. Prvi bataljon polka je poskusil 

prodreti čez reko, a so bili ustavljeni in imeli velike žrtve. 
Enote so bile v rezervi v Campu di Pietra. Na fronto ob 
Piavi so spet odšli decembra na območje Ponto di Piave, 
vendar tam ni bilo večjih spopadov. Okrog božiča je bil 
polk spet v rezervi v Chiaranu, sredi januarja 1918 pa 
se je vrnil na obrežje Piave na območju Candole in San 
Nicole. V začetku februarja je bil polk zamenjan in poslan 
čez Chiarano, Motto, Cinto Caomaggiore, Tagliamente 
in se nastanil v vaseh Gradiscutta, Glaunicco in še nekaj 
naseljih. Enote so se pripravljale za preboj čez Piavo in 
zasedbo območja do Adiže ali pa še celo do Lombardije. 
Vaje so si ogledovali člani generalnega štaba, včasih pa 
tudi Borojevič in Wrum.

Spomladi je prišel na ogled enot cesar Karel in pregledal 
vso postrojeno divizijo. Po tem obisku je bil polk prema-
knjen v Codroipo in Gorčico. Maja je prišlo odposlanstvo 
iz Ljubljane s srebrnim rogom. Tedaj je prvič izbruhnil 
narodni čut in klic po svobodi. Na travniku v Ljubljani 
je imel takratni župan dr. Tavčar govor, ki ga je končal 
s tem stavkom: »Fantje, vi se borite, vaše trpljenje nima 
konca, a še večja borba vas čaka, ko se vrnete v domovino.« 
Poleg župana je imel svoj slavnostni govor v slovenskem 
jeziku tudi polkovnik Pour. Polkovnik trobentač Matija 
Visočnik je zatrobil v nov srebrn rog. Zvečer so bili ljudje 
dobre volje in slišalo se je: »Živela Jugoslavija!«, »Živel 
Tavčar!«, »Živela naša domovina!«, »Živela svoboda!« Po 
slavnosti se je polk pripravljal na težko in krvavo pot, na 
predor čez reko Piavo.

 44. divizija je bila pripravljena in na ukaz so se polk za 
polkom pognali proti Casarsi in med gromom in bliskom 
z neba naprej skozi San Vito.

 15. junija 1918 se je ob treh in pet minut začel topniški 
ogenj, saperji so pahnili pontone v vodo in začeli mrzlično 
polagati tramove in deske ter metati sidra v vodo. Pehota 
se je prebila na nasprotni breg, ob desetih pa za njo še 
baterije čez mostove, ko so Italijani začeli obstreljevati. 
Ofenziva je bila izdana. Prva in druga linija italijanske 
fronte sta bili prazni. Pol ure pred začetkom ofenzive so 
se povlekli iz zaklonišč in razen straž niso mimo pustili 
nikogar. Prvi dan ni bilo hudo, a ko je polk prišel do tretje 
linije obrambe, se je ustavilo. Italijansko topništvo je uni-
čevalo pontonske mostove in morilo med avstrijsko vojsko. 
Nad mostovi so letela letala, ki so opazovala ali streljala 
na zemljo. Na obrežju so imeli vojaški žandarji ukaz, da 
ustrelijo vse, ki pridejo nazaj čez Piavo. Med ujetimi Ita-
lijani so bili tudi Čehi, ki so pobegnili iz avstrijske vojske 
in se začeli boriti na njihovi strani. Italijani so jih izdali 
in komandant Wrum jih je dal obesiti kot dezerterje in 
izdajalce. Češki letalci, ki so se borili na italijanski strani, 
so začeli obstreljevati in bombardirati položaje avstrijske 
vojske in zagrozili so, da bodo pobili vse zajete avstrijske 
častnike. Takrat so Avstrijci nehali z usmrtitvami.

 Polk je prav tako prišel na vrsto in je dobil ukaz, da 
pri Salgaredi prestopi Piavo v smeri Trevisa. Bližje so bili 

fronti, hujše je bilo. Francosko in italijansko topništvo 
sta natančno obstreljevali pot, po kateri so hodili, in 
samo mehki zemlji so se lahko zahvalili, da ni bilo še več 
žrtev. Napad je bil zavrnjen z napadom in polk je moral 
odstopiti, se zbrati in na novo pripraviti. Zaradi italijan-
skega zapornega ognja niso mogli pripeljati okrepitev in 
odpeljati ranjencev. Začelo je močno deževati in gladina 
reke je narastla ter začela odnašati mostove, tako da vojaki 
niso dobili pomoči, hrane, orožja in streliva. Pod močnim 
nasprotnikovim ognjem je bilo vse manj ljudi, ki so bili 
sposobni za bojevanje. Avstrijski generalštab je počasi 
dojel, da je vojska poražena. Vseeno so se enote še enkrat 
pognale v boj, naskok je bil odbit, prišel je poraz.

 V tem obdobju, natančneje 20. junija, je končal svojo 
bojno pot Janez Kordan. Bil je ranjen in ko so ga našli na 
bojišču, je bil odpeljan najprej v frontno, potem pa vojaško 
bolnišnico v Varaždin na Hrvaško. Od tam se je verjetno 
nekje po koncu vojne ali pa še prej vrnil domov. 

 Ob reki Piavi je bila zadnja velika bitka. Avstrijsko 
vrhovno poveljstvo je začelo resno razmišljati o nadalje-
vanju jesenske ofenzive šele spomladi 1918. Toda načrt za 
zadnjo avstrijsko ofenzivo junija 1918 je bil popolnoma 
zgrešen, saj je avstrijsko vrhovno poveljstvo napačno 
ocenilo nova razmerja moči na bojišču, tako da je ofen-
ziva klavrno propadla že na samem začetku. Cena tega 
napada so bile visoke izgube, ki jih avstrijska armada ni 
mogla več preboleti. 
 Od takrat je italijanska vojska s pomočjo zavezniških sil 
obvladovala dogajanja na fronti, medtem ko je avstro-ogr-
ska armada v nepredstavljivih razmerah začela polagoma 
razpadati. Napad italijanske vojske in njenih zaveznikov 
konec oktobra 1918 je naletel samo še na razpadajočo 
avstrijsko armado.

Franc Žerjav, rojen 23. sep-
tembra 1884 v Borovnici, je 
bil udeleženec prve svetovne 
vojne in ranjen na Tirolskem. 
V vojski je bil od leta 1905 do 
1908. Napredoval je v nadde-
setnika (Zugsfürer). Imeli smo 
njegovo sliko v vojaški unifor-
mi. Njegova matična enota 
je bila verjetno 17. pešpolk 
iz Ljubljane. Iz razpoložljive 
dokumentacije je razvidno, 
da je bil tudi v 97. pešpolku 

iz Trsta v pomožni delavnici za motorna vozila. Med 
vojno so vojake pošiljali za dopolnitev enot tudi v druge 
enote, ker so bile izgube zelo velike in je primanjkovalo 
vojakov v polkih.

 Mobiliziran je bil verjetno takoj ob prvi mobilizaciji 
pripadnikov rezervnih enot in je z Vrhnike odšel v Ljubljano 
ali Trst, po dvomesečnem urjenju pa na fronto v Galicijo. 
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Pot ga je peljala mimo Celja, Pragerskega, Balatona in 
Budimpešte v Galicijo. Sodeloval je pri prvih spopadih 
enot, ki so prišle s Kranjske.

 Kaj se je z njim v tem času dogajalo, ne vemo. Polkovna 
dokumentacija, iz katere bi lahko razbrali njegovo vojaško 
pot, ni na razpolago. V vojaškem arhivu na Dunaju smo našli 
dokumentacijo, da je bil sprejet v bolnišnico v Ljubljani. 
Tu je omenjena njegova verjetna bojna pot, o kateri mi 
je nekaj povedal Ivan Žerjav, stric iz drugega dedkovega 
zakona. Vemo, da se zaradi narodne sestave 97. pehotni 
polk ni nikoli bojeval na italijanskem bojišču. Izjema je bil 
njegov 10. pohodni bataljon, ki je bil maja 1915 poslan na 
soško bojišče in je na Krasu v bojih pokazal tako veliko 
srčnost, da je dobil častno ime Soški bataljon.

Najprej so ga avgusta 1917 sprejeli v bolnišnico Lju-
bljana K. u K. es. Sp. No 2. Abt. V. Laibach (Ljubljana), 
4. septembra 1917 pa v bolnišnico K. u.K. Reservespital 
M.A. xxxx 332. Od tam je bil poslan v bolnišnico K. u. K. 
Feldspital, Nr. 904, 9. septembra 1917, od 6. septembra 
1917 je bil kot rekonvalescent v Lovranu v Istri, in sicer 
42 dni, iz bolnišnice je bil odpuščen 19. oktobra 1917 

Korp titl. Zugsfuehrer Žerjav Franz je služil 9. septembra 
1917, ko so ga sprejeli v bolnišnici, pri IR 97, in sicer v 
Behilfkraftwagenwerkstatt Feldpost 339, torej v pomožni 
delavnici za motorna vozila.

 Na prvi strani dokumenta piše, da je bil naddesetnik 
Franc Žerjav 9. septembra 1917 sprejet v bolnišnico K. u. 
K. Feldspital, Nr. 904, v Lovranu (verjetno kot rekonvale-
scent). Postavili so diagnozo Bronchialkathar (bronhialni 
katar), Guertelausschschlag (izpuščaj na pasu). Na drugi 
strani dokumenta je v stolpcu 12 omenjena Ljubljana, a 
zapis ni čitljiv. Opisujejo stanje bolnika; prehranjenost do-
bra, sluznice precej blede: H.u. B. dihanje zelo piskavo.

V kateri od bolnišnic v Ljubljani je bil Franc Žerjav, ne 
moremo ugotoviti, ker so podatki o tem neznani.
O našem dedu nam je uspelo najti samo neki znani del 
njegove vojne zgodbe, našli smo dokumente, ki govorijo o 
delu dedkove vojne poti. Vemo, da so vojake prestavljali 
iz ene enote v drugo.

Anton Žerjav je bil rojen 6. novembra 1892 v Borovnici. 
V prvi svetovni vojni se je boril tudi v Doberdobu. Več 
podatkov o njegovi udeležbi v bojih mi ni uspelo dobiti. 
Kot se spominjajo svojci, ni hotel govoriti o strahotah 
vojne, v kateri je sodeloval kot vojak avstro-ogrske arma-
de. Teta je Tonetu Žerjavu povedala samo to, da je pri 
eksploziji granate v rovu od tridesetih soborcev on edini 
preživel. To pove vse.

Vpoklican je bil leta 1916. Iz Borovnice je odšel na 
Vrhniko in od tam v Ljubljano, od koder je bil poslan 
v svojo enoto na urjenje in od tam na bojišče, tudi na 
soško fronto.

 V dokumentaciji, ki nam jo je uspelo najti, smo ugotovili, 
da je bil med vojno tudi v 7. ogrskem trdnjavskem arti-

lerijskem bataljonu, nemško 
Ungarisches Festungsartille-
rie Bataillon Nr. 7. Bataljon je 
bil sestavljen iz štirih stotnij. 
Baterije so bile oborožene z 
različno oborožitvijo. Tako 
so bile v oborožitvi 38-centi-
metrske Belagerungshaubitze 
M 16 havbice in tudi 35-inčni 
top št. 2, tudi 12-centimetrski 
trdnjavski top. Katero oboro-
žitev je imel ta bataljon, nisem 
mogel ugotoviti.

 Glede na vojno stanje ime trdnjavski topniški bataljon 
ne pomeni, da je bila enota posadka v kakšni trdnjavi. 
Enote so se uporabljale za obleganje in napade na dobro 
varovane objekte in trdnjave. Pogosto so za to v bojih 
uporabljali tudi prirejene topove mornarice.

Iz razpoložljive dokumentacije ugotavljamo, da je An-
ton 25. marca 1917 zbolel in bil zdravljen v garnizonski 
bolnišnici št. 2 na Dunaju III. Od tam je bil poslan na 
nadaljnje zdravljenje v Baden. Baden je topliško mesto 
(uradno Baden bei Wien), ki leži v istoimenskem okrožju 
avstrijske zvezne dežele Spodnja Avstrija. Je okoli 26 
kilometrov južno od Dunaja.

 Tam se je zdravil v garnizonski bolnišnici 27. Kdaj se 
je vrnil v bojno enoto, ne moremo ugotoviti. V družin-
skem spominu je ostalo, da se je boril na soškem bojišču 
v Doberdobu.

Lahko še omenimo, da je bil lahko poslan tudi v kakšno 
drugo enoto, kar v tistem obdobju ni bilo nič posebnega. 
Če bi prišli do njegove vojaške kartoteke, bi morda lahko 
ugotovili, kaj se je z njim dogajalo in v katerih enotah je 
bil.

Kaj se je dogajalo na doberdobskem delu bojišča, je 
zapisano v nekaj knjigah. V spopadih so Italijani upo-
rabljali topništvo, s katerim so učinkovito obstreljevali 
cilje na avstro-ogrski strani. Zaradi kraškega sveta je bilo 
pri topniškem obstreljevanju veliko žrtev zaradi letečih 
drobcev kamenja in skal, ki so bile težke tudi po nekaj 
kilogramov. Vojaki so bili skriti za kamnitimi škarpami, 
ki so dajale nekaj zaklona, dokler nasprotna stran ni 
ugotovila, kje so, nato so jih s topniškim ognjem uničili. 
Avstro-ogrska vojska tedaj še ni imela urejenih jarkov, 
da bi bili vojaki zaščiteni pred delovanjem topništva. 
Vojaki na začetku bojev še niso imeli čelad, tako da so 
bile izgube še večje.

 Enote, ki so prihajale na bojišče, so imele v zelo kratkem 
času velike izgube. Pogosto se je zgodilo, da jim je zmanj-
kalo moštva za boj. Tako se je zgodilo, da je bataljon v eni 
uri izgubil tudi po 10 mož. Mnogi so tudi zaradi strahot 
bojišča zblazneli, tistim, ki jim je usoda namenila preži-
vetje, so s spomini, polnimi strahot, za vedno obremenili 
svoje življenje. Zaznamovala jih je smrt, ki je neusmiljeno 

prekinila življenje milijonom ljudi v tej vojni.
 Doberdob je bil v pravem pomenu besede grob sloven-

skih fantov. Obenem je bil priča brezmejnega junaštva 
takratnega rodu, ki je to s svojo srčno krvjo zapisal v 
Kras, česar ne bo mogla zgodovina nikoli izbrisati ali 
utajiti. Slovenski borci so se ne glede na to, da so bili 
vojaki avstro-ogrske monarhije, borili za svojo zemljo, 
svojo ožjo domovino, današnjo Slovenijo. V teh bojih so 
sodelovale tudi topniške enote, ki so pogosto imele hude 
izgube, ker so imele krajši doseg kot topništvo njihovih 
nasprotnikov.

Leopold Zgaga z Bače pri Podbrdu
rojen 4. 11. 1896, umrl 7. 2. 1982

CvetkoZgaga

V ruskem ujetništvu 
Leopold Zgaga je bil vpokli-

can v avstro ogrsko vojsko v 
aprilu 1915. Služil je v Gradcu 
pri 7. pehotnem polku. Nemški 
jezik mu ni delal večjih težav, 
saj ga je že prej precej obvla-
dal. Trdo hribovsko življenje 
pa je pripomoglo, da je dobro 
prenašal naporna urjenja. 

Imel je zelo strogega »hauptmana« (stotnika), ki jih je 
gonil kot živali. Zjutraj se je pritihotapil v sobo in vojake 
zbudil s kratkim in tihim nagovorom:« Guten Morgen, 
kameradi, kako ste kaj spali, sedaj pa bo treba počasi 
vstati…« Potem pa se je nenadoma zadrl:« Auf stehen!« 
Tisti, ki ni takoj stal na nogah, je bil kaznovan z ribanjem 
stranišč ali podobno. 

Oče je imel rahel spanec in se je ponavadi prebudil takoj 
ob njegovem prihodu v sobo. Navadil se je, da je takoj 
skrčil noge in ob povelju je že stal ob postelji.

Stotnik jih je dan za dnem gonil po najgršem terenu, 
polnem kamenja in blata. Oče je imel to srečo, da priimka 
Zgaga ni mogel pravilno izgovarjati. Največkrat ga je klical 
»Skaka«, potem pa ga je raje pustil pri miru. Po treh me-
secih urjenja so regiment že poslali na fronto v Galicijo. 
V prvi bitki je hudobni stotnik padel. Pripovedovali so, da 
ni padel od sovražnikove krogle, ampak naj bi ga krogla 
zadela od zadaj.

Oče je v Galiciji doživel veliko bitko, ko je nanje nava-
lila številčno mnogo močnejša ruska vojska. Večkrat se je 
spominjal, da jih je bilo kot listja in trave. Rusi so v napad 
krenili kar stoje v vrstah. Prvo vrsto so deloma pokosili, 

potem pa so regiment dobesedno pregazili. Poleg očeta 
je bil zadet soborec, Nemec po narodnosti in se mrtev 
zvalil nanj. Zavlekel se je še bolj podenj in se potuhnil. 
Kri padlega tovariša je tekla po njem, da je bil ves krvav. 
Rusi so mislili, da je mrtev. Gazili so čezenj, tako da ga je 
pohodilo na stotine nog in je imel od tega po vsem telesu 
črne podplutbe.

Nenadoma je priletela granata, ki jo je ob umiku izstrelila 
avstrijska artilerija in eksplodirala prav blizu njega. Mrtev 
soborec mu je še enkrat rešil življenje. Ko pa se je zavedel, 
je začutil v nogi pekočo bolečino. Šrapnel granate mu je 
preluknjal stegno.

Po končani bitki je čez bojišče prijezdila skupina br-
katih kozakov s kučmami na glavah in z zakrivljenimi 
sabljami v rokah. Med kupi mrtvih so iskali preživele 
avstrijske vojake. Eden od njih je zagledal očeta, ko se je 
ves krvav dvigal izpod trupla. Skočil je s konja in se mu 
približal.«Aha, dobrovoljec!« je zavpil. Nekateri fantje, ki 
niso bili še dovolj stari za služenje v redni vojski, so se 
namreč javili v vojsko prostovoljno. Rusi pa so vsakega 
ujetnika, za katerega so zvedeli, da je prostovoljec (žig v 
vojaški izkaznici), takoj usmrtili. Oče je res s svojim drobnim 
životom in mladostnim obrazom zgledal mlajši, kot je bil. 
Kozak ga je zgrabil za lase in dvignil sabljo, da mu odseka 
glavo. Oče je ostal popolnoma miren, samo nepremično 
ga je gledal naravnost v oči. Kozak je za trenutek okleval, 
nato pa se je zakrohotal, zamahnil s sabljo in mu odsekal 
šop las. Potem je skočil na konja in odjezdil. Spominjam 
se, da je imel ob pripovedovanju o tem dogodku vedno 
solzne oči.

Za kozaki so prišli ruski sanitejci (bolničarji) in ranjence, 
svoje in avstrijske, obvezali. Kozaki so se vrnili, nagnali vse 
ujetnike skupaj in jih navezali v vrvi. Očeta je šele takrat 
prešinilo spoznanje, da je od celega regimenta, to je tisoč 
mož, preživelo le šestdeset. 

Kozaki so vrvi s privezanimi ujetniki privezali h konj-
skim sedlom in začel se je naporen marš. Med hojo se niso 
ustavljali, celo potrebo so morali opraviti kar med hojo. 
Kdor se je ustavil ali obnemogel, so ga pri priči pobili.

V nekem večjem mestu so jih gnali skozi špalir množice 
ljudi, večinoma žensk in otrok. Ti so jih pljuvali, kamenjali 
in tepli s palicami. Mnogi izmed ujetnikov, predvsem težji 
ranjenci in oslabeli, so pri tem podlegli.

Nazadnje so jih strpali v živinske vagone in vozili več 
dni. Tako se je znašel v bolnici v Odesi ob Črnem morju. 
Šrapnel granate mu sicer ni poškodoval nobene pomembne 
žile ali kite, toda naporni marš je opravil svoje in rana se 
mu je zagnojila. Večkrat je izgubljal zavest in ko se je nekoč 
prebudil, je spoznal, da je izgubil spomin. V bolnici so ga 
dodelili med Čehe, ker je govoril podoben jezik, kot oni. 
Trpeli so veliko lakoto. Čehi pa so se pogovarjali samo o 
knedličkih (štrukljih). Vsak po svoje se je spominjal, kakšne 
je skuhala njegova mama. Oče je nekoč celo zakričal, naj 
utihnejo, saj je ob poslušanju čutil še večjo lakoto. 
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Po nekaj mesecih se mu je spomin začel počasi vračati. 
Vsako jutro se je nečesa spomnil: najprej staršev, domače 
hiše, le od kod je doma, se dolgo ni mogel spomniti.

Po osmih mesecih, ko je ozdravel, so ga s skupino 
sojetnikov, med katerimi je bilo tudi nekaj Slovencev – 
Korošcev, odpeljali najprej z ladjo po reki, nato pa še 
z vlakom v notranjost dežele. Razdelili so jih po velikih 
posestvih na delo. 

Očeta so dodelili na posestvo, katerega gospodar je bil 
grof nemškega rodu. Tam je pasel konje, krmil živino, de-
lal na polju, pozimi pa čistil in popravljal poljsko orodje 
in stroje. Življenje v ujetništvu mu ni bilo prehudo, vsaj 
hrane ni primanjkovalo. 

Pasel je več kot sto konjev. Naučil se je dobro jezditi . 
Spočetka je pri urjenju večkrat telebnil

s konja. Domače hčere so se krepko zabavale na njegov 
račun. 

Pozimi so ujetniki stražili ogromen sadovnjak, obdan z 
visokim obzidjem. Cele noči so kurili mokro slamo, da je 
gost dim varoval sadna drevesa pred hudim ruskim mrazom. 
Sadje je namreč imelo v Rusiji visoko ceno. 

Vsako nedeljo je s kočijo vozil domače hčere na ples v 
oddaljeno vas. Verjetno je doživel romanco z eno izmed 

njih. To sklepam po drobnem lističu s posvetilom v nem-
škem jeziku, ki sem ga našel med njegovo zapuščino v 
starem kovčku. 

Toda v Rusiji je izbruhnila revolucija. Boljševiki so 
pobijali svoje nasprotnike in pri tem zravnali cele vasi z 
zemljo. Ujetniki na posestvu, kjer je delal oče, so uvideli, 
da bo kmalu tudi do njih pridrvela neustavljiva boljeviška 
Rdeča armada.

Zbralo se jih je okoli deset Slovencev in neke noči so 
skupaj zbežali s posestva. Po štirih dneh in nočeh nepre-
stanega bežanja so se ustavili na nekem velikem posestvu, 
ki so ga upravljale same ženske. Moški so bili v vojski ali 
pa so se že priključili boljševikom. Ženske so jih dobro 
postregle in kar nič se jim ni mudilo naprej. Ko so se po 
nekaj dneh dodobra odpočili,

So krenili naprej. Potovali so peš, pa tudi z vozovi, če 
so na kakšnega naleteli. Včasih so se skrili tudi v vagon 
tovornega vlaka in tako prek Madžarske pripotovali domov, 
v novembru 1918. 

Ko je oče prišel iz ruskega ujetništva, prva vojna še ni 
bila končana. Po komaj štirinajstih dneh so prišli ponj 
orožniki. Spet se je znašel v Gradcu pri svojem na novo 
formiranem regimentu. 

Že po nekaj dneh so krenili z vlakom na soško fronto 
na pomoč avstrijski vojski. Nekega jutra so se pripeljali 
v Bohinjsko Bistrico. Sporočili so, da bo vlak nadaljeval 
vožnjo šele zvečer. Oče je svojega »hauptmana« in še nekaj 
oficirjev povabil v gostilno strica Luke. Ob s klobasami 
obloženi mizi je našel priliko in prosil »hauptmana«, 
če mu dovoli obiskati domače, preden gredo na fronto. 
Dovoljenje je dobil, ko je obljubil, da se jim bo pridružil 
na vlaku zvečer v Podbrdu. Oče se je odpravil peš čez 
Bačarsko sedlo na Bačo pri Podbrdu, kamor je prispel v 
treh urah. Zvečer ga je oče Jakob pospremil na železniško 
postajo v Podbrdo.

Avstrijska vojska je na soški fronti strla italijanski od-
por in jih potisnila do reke Piave. Ko je očetov regiment 
prispel na bojišče, je bila bitka že končana. Večkrat je 
pripovedoval, kako strašen je bil pogled na bojišče. Do 
koder je segel pogled, je ležal mrlič pri mrliču. Avstrijci 
so bili zmagovalci, toda monarhija je morala podpisati 
kapitulacijo.

Sredi novembra 1918 se je s skupno domačinov, še vedno 
oboroženih, vrnil v Podbrdo. Zasedli so železniško postajo 
in ustavljali vsak avstrijski vlak, ki je vozil domov izčrpane 
vojake. Z vlaka so ropali vse, kar je bilo koristnega. Tako so 
v Podbrdu z vojaškim materialom napolnili vsa skladišča. 
Tudi zase si je prilastil celo balo pravega usnja. Oče je bil 
namreč čevljar in je tako dobil materiala za nekaj let.

Del družine nemškega grofa

Zgaga Leopold (sedi levo) s svojimi sojetniki)

Franc Kremenšek
MarijaŽupevc

Moj oče Franc Kremenšek 
se je rodil 10. maja 1894 na 
Veliki Ilovi Gori, očetu Jožefu, 
1859 in materi Katarini roj. 
Vider, 1857. Velika Ilova Gora 
je gručastem naselju v občini 
Grosuplje, ki pa spada pod 
pošto Videm Dobrepolje in v 
župnijo Kopanje. Župnija je 
znana po stari cerkvici iz 15. stoletja, pa tudi po tem, da 
je vaški kaplan Jožef Prešern vzel k sebi v župnišče malega 
nečaka Franceta za pastirja, v njegovi knjižnici pa se je 
bodoči slovenski pesnik že zgodaj naučil brati in pisati.

Velika Ilova Gora je revna vasica. Tudi Kremenškovi 
so bili revni, hudo pa je bilo tudi takoj po Francetovem 
rojstvu, ko mu je umrla mati. Tako je oče ostal sam s tre-
mi mladoletnimi hčerkami: Marijo (1884), Ano (1886) 
in Frančiško (1888), ki so nekako poskrbele za bratca, 
dojenčka. Leta 1908 se je ovdoveli stari oče vnovič poro-
čil, petnajstletni France, moj oče, pa je kmalu zatem, po 

Janez Prosen 
Zadobje 24. 4. 1884 – Lučine 7. 3. 63

JankoProsen

Do poroke mojih staršev, ki 
je bila v predpostnem času leta 
1911, je oče živel v sosednji 
župniji. Služil je na kmetih 
od ranih otroških let, sprva 
kot pastir, kasneje kot hlapec. 
Kakšno leto pred naborom 
oziroma pred vpoklicem k 
vojakom, se je oče izučil zidar-
skega poklica pri mojstru Petru 
Likarju iz Lučin. Pri njem je 
ostal na delu tudi po končani 
učni dobi. Med učno dobo in 
po njej, ko je delal že kot izučen zidar, je še naprej ostal 
na stanovanju pri istem kmetu - Krvinetu v Šentjoštu. Na 
isto kmetijo se je vrnil tudi po odsluženi obvezni vojaščini 
v avstrijski vojski in ostal tam vse do poroke. Imel je veliko 
veselje do branja, zato sta se z gospodarjem dogovorila, 
da bosta naročnino za časopis delila na polovico. Branje 
je očetu veliko pripomoglo k splošni razgledanosti, kajti 
takrat na podeželju, še posebej pa v manjših krajih, ni bilo 
nobenih možnosti izobraževanja. V podeželskih šolah pouk 
še ni bil obvezen, niti reden. Trajal je le nekaj mesecev v 
letu. Poučevali so predvsem branje in pisanje, ter verouk 
in računanje. Učitelji so bili povečini župniki in kaplani, 
ki pa se zaradi drugih obveznosti niso mogli v polni meri 
posvečati temu dodatnemu opravilu. 

Po odsluženi vojaščini, se je oče popolnoma posvetil 
zidarskemu delu, in ga opravljal vse do vpoklica v vojsko 
1914 leta. Že do tega časa sta skupaj z ženo, mojo drago 
mamo, dosegla kar solidno osnovo za dostojno skupno 
življenje. Škoda, da je druga svetovna vojna preprečila 
nadaljnji napredek ...

Oče je ostal v vojski vse do konca vojne, nato pa še 
dve leti v italijanskem ujetništvu. Najprej je služil na ru-
ski fronti, v Galiciji in Karpatih. Meseca maja 1915, ko 
je na strani ANTANTE stopila v vojno tudi Italija in se 
izneverila trojni zvezi med Avstrijo, Nemčijo in Italijo, 
se je odprla soška fronta. Oče je bil takrat premeščen 
iz Galicije na italijansko fronto. Služil je pri kanonirjih. 
Kot podoficir (Feldwebel-narednik), je bil odgovoren za 
eno od transportnih enot, ki je imela nalogo oskrbovati 
fronto s strelivom in drugimi potrebščinami. Pogosto je 
bil v smrtni nevarnosti, še posebej v gorskih in hribovitih 
predelih soške fronte, kjer je prežala nanj velika nevarnost, 
ne samo neposredno od granat, temveč tudi in predvsem 
od kamenja.

Kadar je pot do najbolj izpostavljenih položajev vodila 
po skalnatem pobočju, ki je bil sovražniku viden in ga je 

iz svojih pozicij lahko nadzoroval, je bilo posebej nevarno, 
ker je poleg izstrelka ubijalo tudi kamenje, katerega je 
sprožila eksplozija granate. Če je sovražnik opazil premike 
na avstrijski strani bojne črte, je takoj postal bolj aktiven. 
Kljub temu pa oče ni bil nikoli ranjen. Tudi zdravje mu, 
v vojnem času, ni nikoli odpovedalo. Ostal je neposredno 
na fronti vse do konca vojne oziroma do velike in zadnje 
italijanske ofenzive, ki se je začela 26. oktobra 1918 pri 
VITTORIO - VENETU. S to ofenzivo so Italijani takrat 
dosegli premirje z Avstrijo. Premirje je bilo podpisano 
dne 29. oktobra 1918.

V tej ofenzivi je bil oče zajet. Zaradi neprestanega pe-
šačenja, več dni zaporedoma, ko so Italijani vodili zajete 
avstrijske vojake na razna zbirališča v notranjost Italije, je 
bil oče izpostavljen velikim telesnim naporom pri čemer 
se je močno prehladil. Prehlad je kasneje prešel v težko 
pljučnico, zaradi katere ni bil več v stanju slediti gonjačem. 
Zaostal je na poti in se ob nekem hlevu zakopal v steljo 
za živino, ki ga je vsaj delno zaščitila pred mrazom. To 
ga je verjetno rešilo gotove smrti, kajti november je že 
tako hladen, da pljučni bolnik na prostem gotovo ne bi 
preživel. Na tem kupu stelje je očeta naslednji dan našel 
gospodar in ga izročil italijanski vojski, ki ga je prepeljala 
v eno od bolnišnic v PORDENONE, kjer je ostal več kot 
dva meseca. Ko je bil odpuščen iz bolnice, je ujetništvo 
preživljal v Trstu. Domov se je vrnil šele 1920 leta.
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nekaj razredih osnovne šole, odšel za hlapca k Omahnu 
v Višnjo Goro.

Takoj na začetku 1. svetovne vojne 1914 je bil vpoklican 
v 17. pešpolk kranjskih Janezov. Kot postavnega in moč-
nega mladeniča so določili v strojnično četo tega polka, 
ali kakor so takrat rekli na kratko »MGWK« oz. nemško 
»Maschinengewehr Kompanie«. Pred odhodom na fronto 
so vpoklicane vojake na hitro izurili v ljubljanski Šentpe-
trski kasarni, nato pa so jih v »marškompaniji« napotili z 
vlakom ali peš v sestavo svoje matične enote: 17. pešpolk, 
na vzhodno fronto, v Galicijo in Karpate.

Oče je zelo nerad govoril o mukah in grozotah, ki so jih 
vojaki doživljali v krvavih spopadi na frontah v Galiciji in 
pozneje v Karpatih. Iz ohranjenih dokumentov v dunajskem 
vojnem arhivu pa sem izvedela, da je bil med 8. julijem in 5. 
avgustom 1915 hospitaliziran v rezervni vojaški bolnišnici 
na Ptuju zaradi odtiska (za dlan velika rana) na nogi, za 
katero so zdravniki posumili, da si jo je prizadejal sam. 
Na golo kožo (običajno na nogi) so si namreč za nekaj 
časa tesno navezali rezine surovega krompirja in nastala 
je rana, imenovana »flis«. V tistem času je bila pogosta 
navada, da so si vojaki zadajali rane ter se tako vsaj za 
nekaj časa rešili grozot in naporov fronte.

Ker pa je bil 17. pešpolk avgusta 1915 poslan na soško 
fronto, se je tudi oče iz bolnice vrnil v svojo enoto. Tako 
je tudi sodeloval v 3. soški bitki od 18. oktobra do 5. no-
vembra 1915, ko so Italijani z veliko topovsko premočjo 
začeli napad na celi fronti s ciljem, da bi dokončno zavzeli 
Gorico, vendar so doživeli popoln neuspeh. Izgubili so 
68.000 vojakov, medtem ko je na strani branilcev, tudi 
17. pešpolka, padlo 42.000 vojakov.

V teh hudih spopadih je bil oče, po podatkih iz vojnega 
arhiva, 29. oktobra 1915 v Podgori pri Gorici ranjen – pre-
strelna rana v predelu glave. Bil je takoj poslan v vojaško 
bolnišnico v Judenburg, vendar ni podatkov, kako dolgo 
se je tam zdravil. Predpostavljam, da kar nekaj mesecev, 
verjetno do avgusta 1916.

Ko se je malo pozdravil, so ga poslali nazaj na soško 
fronto. Ker je včasih pripovedoval o neizmernem trplje-
nju, ki so ga vojaki doživljali na soški fronti, pri čemer je 
omenjal Doberdob, Fajti hrib in Piavo, predpostavljam, da 
je sodeloval v zadnjih sedmih soških bitkah 1916 in 1917 
in jih tudi čudežno preživel.

Po mnenju zgodovinarjev je bil v 6. soški bitki oktobra 
1916 v ospredju Doberdob, v 8. soški bitki oktobra 1916 
pa Fajti hrib in nazadnje v 12. Soški bitki oktobra in no-
vembra 1917 prodor avstro-ogrske in nemške vojske do 
reke Piave.

Od 15. do 25. januarja 1918 je oče ležal v garnizijski 
bolnici v Gradcu zaradi obravnave in zdravljenja posledic 
poškodbe glave. Rana se mu namreč ni pravilno zacelila, 
ker je projektil poškodoval zaušesno žlezo slinavko.

Ker očeta ni na seznamu 17. pešpolka po italijanskem 
porazu na soški fronti, predvidevam, da so ga odpustili 

iz vojske kot trajno nesposobnega. Po vsej verjetnosti se 
je vrnil v Višnjo Goro k Omahnovim, kjer je bil že prej 
za hlapca.

Leta 1932 je našel zaposlitev v Ljubljani. Imel je status 
vojaškega vojnega invalida in je prejemal invalidnino, 
nazadnje okrog 1.500 din mesečno.

Med italijansko oz. nemško okupacijo 1941–1945 je 
delal v Ljubljani in zaradi invalidnosti ni sodeloval v no-
benih vojaških formacijah. Poročil se je leta 1947 in leta 
1949 je pri 55 letih postal oče edine hčerke. Umrl je 19. 
februarja 1970 v svojem 76. letu.

Kakorkoli, oče je preživel vse strahote prve svetovne 
vojne na galicijski in soški fronti, rana na glavi pa mu je 
pustila trajne posledice. Oče je bil pošten, skromen in 
dobrega srca. Večkrat mi je pravil, da v vojni ni nikoli 
meril na človeka in ni ubil nobenega sovražnega vojaka. 
Zato sem še posebno ponosna nanj!

 

Matevž Podjavoršek  
izpod Javorja pod 
Kozjakom
MarijaSkrt

Ob 100-letnici prve svetov-
ne vojne poskušamo mi, ki v 
tistem času še nismo živeli, 
poiskati in ohraniti v spominu 
pričevanja naših prednikov. 
Moja sestrična, Elizabeta Koro-
šec, rojena Podjavoršek, je vestno 
hranila in letošnje leto ponatisnila 
dnevnik, knjižico 9x14.5 cm, v katero je naš dedek Matevž 
Podjavoršek zapisoval svoje življenje v času od 2. avgusta 
1914 do 1. marca 1915. Menim, da je potrebno spomin na 
to prvo totalno vojno, kjer so propadli evropski imperiji, 
prikazati tudi s takšnimi malimi zgodbami. 

Vsi gospodarji na domačiji Podjavoršek so živeli na 
današnjem naslovu Kozjak 80, Dolič pri Mislinji. Matevž, 
prvorojeni sin Mihaela Podjavorška in Rozalije Krejan, ro-
jen 18.8.1889 je bil leta 1910 vpoklican v redno avstrijsko 
vojsko v cesarsko kraljevi pešpolk regiment 87 v Puli. Ko 
bi se Matevž moral vrniti domov, se je začela I. svetovna 
vojna. Namesto domov, je odšel v najprej v Višegrad v 
Bosni, potem pa bil poslan še na Soško fronto in bil skupaj 
8 let vojak. 13. avgusta 1914 je bil poslan preko Celja, 
Bosanskega Broda v Sarajevo na bojišče, kjer so potekali 
boji proti Srbom. V Višegradu ga je med obstreljevanjem s 
sovražnikove strani zadela granata in ga ranila v levo roko 
in ramo. Odpeljan je bil v bolnišnico v Sarajevo, od tam 

pa čez nekaj dni v skoraj 600 km oddaljeno Budimpešto. 
Iz bolnišnice v Budimpešti pa kasneje še na okrevanje v 
Rodecki kasarno v Vác ob Donavi na Madžarskem.

V tem obdobju je v svoj dnevnik zapisal nekaj utrinkov 
z bojišča in kasnejšega zdravljenja. Imel je izreden čut za 
opazovanje okolice in ljudi.

Odlomek iz dnevnika: »13. avg. odhod iz Bosenskog
broda.Vjutroob3došlivSarajevo.Jakolepomesto.15-16
Sarajevo,zvečervVišegrad,vnedeljosmopočivaliinčakali
poveljazavboj…Celdanzvečerintrajalispopadiprednjih
straž.Vponedeljeknadaljevanjeboja,obstreljevanjesovražnih
pozicij zartilerijo.18.avg. zjutrajblizunašega…taborišča
padalegranate.Ravnokotopišempadlakakih50korakov
odmene.Namniničnaredila.Danes je šelnašaeroplan
(letalo) na poizvedovanje ter se čez pol ure vrnil. Zvečer
smoseprestavilinadrugostranDrinevborovgozdič.Tam
prenočiliinostalidrugidan.19.avgust.20.avg.obpolnoči
alarm v Višegradu. Ob 1h zadeli na sovražnika, ki se je
dobroutaborilnahribu,vneloseživahnostreljanje,kiseje
razvilovpraviboj,nakarsoseSrbimoraliumakniti,mismo
jihsledilidaljeinbojjetrajalvnoč,našihprecejranjenih,
mrtev šenobeden.Popoldneob4.uri ranjenodgranate v
levorokoinramonatošelzenimtovarišemMesar..naHilf-
splacinpotemvVišegrad.Drugidan.21semseodpeljalv
Sarajevovbolnišnico.Tamsembildo26.inpotemsmobili
ransportiranivBudimpešto.Budapest,SpitalBarmheraige
BruderII.Bezirk,Zigmansgasse19,cimerNo9,I.stuk;4.
september1914Mojitovariši:KrinkerAlojzizŠentiljaineden
izPameč,edenizVaraždinaDušekIstvan.IvanizGalicije
priCeljuinšepar,kinisovistemcimrusoSlovenci.Dalje
Albanec izZadraučitelj, simpatičenčlovek…DvaSlovenca
FlisizZidanmostainPokrivačizsv.BolfenkapriSredišču.
DanessemnašelvVinesVolks…meddrugimitiskiumrlih
inranjenihimena87.regimenta.Medprvimiomenimsamo

FranJančič,kijebilmojdoberprijateljintovarišjebil11
danpriKorp.priM.G.187terbilistidansmrtnoranjen.Bil
jeblagpoštenmladenič.Počivajvmirudragitovarišvbratski
zemljiBosanski!Mogočesekmaluvidiva!21september,1914
MatevžPodjaveršek.« 

08.11. 1914 se je vrnil na Štajersko, po rehabilitaciji pa 
nazaj na vojno bojišče. Kasneje je bil premeščen tudi na 
Soško fronto, kjer je bil še drugič ranjen. Povedal je, da je 
tudi na Soški fronti imel srečo, saj je, ko je bil 3 tedne na 
rednem dopustu, potekal preboj v katerem je od celega ba-
taljona ostalo živih 75 ljudi. In v to je bil bataljon v katerem 
je služil vojsko Matevž. Po vojni se je vrnil na domačijo, 
se poročil ter si ustvaril družino. Svojim sorodnikom in 
znancem je s ponosom rad pokazal ramo, kjer je še imel 
kroglo iz vojnih časov. Običajno je slekel srajco, da se je 
kroglo dalo tudi potipati. 

Matevž Podjavoršek stoji v drugi vrsti, četrti, šteto z leve strani.
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so odpirali tako, da so na 
vrata navezali granato in jih 
razstrelili. Tako je enkrat pri 
iskanju hrane in vina naletel 
na odprta vrata vinske kleti 
in vstopil. Pri vstopu v klet je 
naletel na pijanega Italijana 
pri vinskem sodu, z eno roko 
pa je bil naslonjen na puško. 
Ker je Italijan vzel puško v 
roke, jo nameril in se ni hotel 
predati, ga je Miha ustrelil. 
Kot je ob tem pravil, mu ni 
preostalo drugega. Prav tako 
je italijanskemu vojaku vzel 

fotografije njegove družine in jih odnesel s seboj.
Konec vojne je dočakal kot vojni ujetnik v italijanskih 

rokah, ko je bil zajet na Rombonu. V ujetništvu je tudi 
zbolel za malarijo in je bil 3 mesece v bolnici. Malarijo naj 
bi pozdravil tudi s pitjem večjih količin kozjega mleka. V 
italijanskem ujetništvu se je tudi javil z drugimi devetimi 
prostovoljci in so šli delat k italijanskim kmetom. Obirali 
so oljke, pomagali pri prešanju in pridelavi oljčnega olja. 
Tako so tudi dobili hrano in nekaj zaslužili.

VIRI
Slovenski narod, 20.11. 1914. | Ustni vir Franc Ocvirk, sin Mihaela 
Ocvirka | Ustni vir Jožefa Lapornik, rojena Ocvirk

 

S svojo ženo, Marijo Blazinšek je Matevž imel osem 
otrok, ki so se spominjali očeta kot strogega, z vojaško 
disciplino obdanega, razgledanega moža, ki je še v pozni 
starosti korakal kot pravi vojak. Na Kozjaku pod Javorjem, 
na senčni strani je sadjaril, bil je strasten, napreden čebelar 
in ljubitelj knjig. V drugi svetovni vojni so mu njegova znanja 
pomagala, da so lahko prehranili množice partizanov, ki 
so se prebijali s Pohorja na Kozjak. Njegovi hčeri Mimika 
in Angela, pa sta vodili 14. divizijo na Kozjak. Vendar to 
je že druga zgodba.

Prva svetovna vojna je bila prva globalna vojna, način 
bojevanja in nova orožja so povzročila, da so vojaki na 
fronti umirali na industrijski ravni, trpelo je tudi civilno 
prebivalstvo. Na koncu vojne je bilo ocenjeno, da so 
vojaške in civilne izgube na obeh straneh znašale preko 
37 milijonov mrtvih, ranjenih in pogrešanih. Od tega je 
bilo 16 milijonov mrtvih in 20 milijonov ranjenih. Umrlo 
je 10 milijonov vojakov in 7 milijonov civilistov. V vojni 
je umrla cela generacija Evropejcev, samo v Franciji so 
izgube v populaciji med 18 in 30 letom znašale 25% mr-
tvih in ranjenih. Francija je med vojno izgubila 1.385.300 
vojakov, po številu mrtvih je bila takoj za Rusijo, ki je 
izgubila med 1,7 in 2 milijona vojakov. Britanski imperij 
je imel preko 900.000 mrtvih in preko 2 milijona ranjenih. 
Nemčija je imela preko 2 milijona mrtvih, Avstro-Ogrska 
1,4 milijona, Otomansko cesarstvo 700.000 in Bolgarija 
87.500. Na vsakega mrtvega vojaka so prišli še trije do 
štirje ranjeni. Ko te številke pomnožimo, dobimo rezultat 
od nekaj tisoč do nekaj milijonov ranjenih na posamezno 
državo udeleženko v vojni. V teh izgubah niso všteti tisti, 
ki so zaradi ran umirali še mesece in leta po vojni.

SpremnitekstpovzetizspletnestraniWikipedija
inprepisizMatevževegadnevnikauredilaElizabetaKorošec

 

Od Galicije do Soške fronte
MatejOcvirk

Člana družine Ocvirk v 1. svetovni vojni
Moj pradedek Jernej Ocvirk, rojen 1885, se ni udeležil 

bojev v 1. svetovni vojni. Vojnega vpoklica naj bi se rešil, 
ker je imel veliko otrok. Imel jih je kar 10. Tako so zatrjevali 
sorodniki. Zato pa sta v bojih na frontah 1. svetovne vojne 
sodelovala dva njegova brata, Mihael in Franc (Franček) 
Ocvirk. Najmlajši brat Matej (Matevž), rojen 21. septembra 
1900 pa ni bil vpoklican v 1. svetovno vojno.

Franc (Franček) Ocvirk
Franc Ocvirk je bil rojen 1.3. 1893 v kraju Bezovje pri 

Šentjurju, župnija Šentjur pri Celju. Tako je bil Franček, 

kot so ga klicali, prvi vpoklican v Avstro-Ogrsko vojsko 
takoj ob izbruhu 1. svetovne vojne julija leta 1914. V boje 
je bil poslan na vzhodno fronto v Galicijo, kjer so se av-
stro-ogrske čete bojevale proti Rusom. Vojna leta Frančeka 
niso znana, prav tako se niso ohranila njegova pisma, ki 
jih je pisal domov v Bezovje. V pogovoru s sorodniki sem 
izvedel, da je bil ranjen in je ležal v bolnišnici. Takrat je 
poslal tudi zadnje pismo domov. Kasneje so izvedeli, da 
je padel v bojih leta 1915.

Pri preverjanju časopisov sem izvedel, da je bil ranjen me-
seca novembra 1914 kot vojak 27. domovinskega pešpolka 
v 1. stotniji pod rubriko Seznam vojnih izgub na frontah, 
ki so jih slovenski dnevni časopisi redno objavljali; tako 
mrtve, pogrešane, ranjene in odlikovane vojake z rodom 
in polkom vojske. Novico sta objavila tako Slovenski na-
rod kot Slovenec. Po zatrjevanju sorodnikov naj bi padel 
leta 1915, v mrliški knjigi župnije Šentjur pri Celju pa je 
zapisana letnica 1916.

Na pobudo mojega pradeda Jerneja so vsi trije brati, 
Jernej, Miha, ki je preživel svetovno morijo in najmlajši 
Matej, klicali so ga Matevž, poimenovali svoje sinove z 
imenom Franc ali Franci v spomin na padlega brata na 
bojišču 1. svetovne vojne. Na tak način je tudi moj dedek 
dobil ime Franc.

Mihael Ocvirk
Mihael Ocvirk, rojen 12.9. 1897, je bil vpoklican v 

vojsko Avstro-Ogrske jeseni leta 1915, ko je dopolnil 18 
let. V tem letu se je odprlo soško bojišče, kjer so se av-
stro-ogrske čete borile proti Italijanom. Tako je bil Miha 
poslan na Soško fronto. Naprej se je boril na kraških tleh, 
pri slovitem Doberdobu. Kasneje je bil poslan na fronto 
v Julijske Alpe v dolino Soče, kjer so kot avstrijski vojaki 
branili hrib Rombon, dva tisoč veliki skalnati vrh severno 
od Bovca. Tu naj bi bil zajet s strani italijanske vojske in 
odpeljan v ujetništvo.

Miha je večkrat rad povedal zgodbo z bojišča na kraških 
tleh svojim otrokom, kako je ustrelil nekega Italijana v 
vinski kleti pri iskanju hrane. Ob tem je poudarjal, če ne 
bi ustrelil Laha, bi pa mene on. Vseskozi je bilo na boji-
ščih pomanjkanje hrane. Kot vojaki so dobili dovoljenje 
s strani vrhovnih poveljnikov, da si lahko vzamejo hrano 
in pijačo iz zapuščenih hiš in kraških kleti. Vino so pogo-
sto dobili v gorcah. Vrata raznih gospodarskih objektov 

Časopisni izrez o ranjenem Francu Ocvirku na vzhodnem bojišču 
(Slovenski narod, 20.11. 1914)

Moji spomini in utrinki iz očetovih 
pripovedovanj 
MajdaPovh

Zakaj Pepi?
Moj oče – Jože Stritar – rekli so mu Pepi - je bil rojen 

27. 3. 1892. Zakaj so ga imenovali Pepi prav natančno ne 
vem, vem pa, da je na Dolenjskem splošno znano preime-
novanje Jožetov v Pepije, nekaj pa se najde tudi italijanskih 
priimkov kot npr. Ignoti ali Lazarini …

Morda zato, ker so mu Furlani, ki so po navadi jeseni 
hodili in zbirali po Dolenjskem slive, dali ime Pepi. Njegov 
oče Andrej je bil namreč priznan posestnik in gostilničar, 
ki je med drugim trgoval s suhimi slivami, prodajal seno, 
tovarnam dobavljal kostanjeve kole za izdelavo sprehajal-
nih palic in še kaj … Umno in napredno je gospodaril in 
te lastnosti prenesel tudi na sina.

Služenje Vojaškega roka 
Oče je šel služit v vojsko leta 1913, ko je bil star 21 let 

in je bil torej že polnoleten. Najprej so ga poslali v Pulj, ki 
je bil takrat glavna avstro-ogrska vojaška luka. Natančneje 

rečeno je služil vojaški rok 
na Verudi pri Pulju v proti-
artilerijski obalni obrambi. 
Pripovedoval je, da so kar 
pogosto streljali na ladje. S 
služenja vojaškega roka je 
tudi fotografija, ki je nastala v 
Pulju pri fotografu na Piazza 
Nimfea.

Vojna
Ob izbruhu vojne 1914 

je moral oditi s svojim regi-
mentom v Galicijo. Kmalu po 
začetku vojne, je bil ranjen 
in premeščen v bolnico v 
Wienerneustadt. Zdravniku, 
ki ga je tam zdravil, je postal 
simpatičen in ga je obdržal v 
bolnišnici z izgovorom, da še 
ni sposoben za fronto. Kljub 
temu so ga kasneje poslali na 
italijansko fronto – na Soško 
fronto. 

Soška fronta 
Na Soški fronti je bil med italijanskim letalskim napa-

dom ponovno ranjen. Spet je moral v bolnico. Pozdravili 
so ga in ponovno se je znašel na fronti. Ko mu je leta 1916 
umrl oče, so ga demobilizirali in lahko se je vrnil domov. 
Bil je namreč edini gospodar na kmetiji in Avstrijci so 
spoštovali princip, da če kmetija ni imela gospodarja, se 
je vojak lahko vrnil domov, kmetovat. 

Ko je odhajal s Soške fronte mu je neko neznano dekle 
podarilo velik kos še vroče polente – kaj več hrane mu tudi 
ni mogla dati. Oče kot Dolenjec ni poznal polente. Bilo 
je mraz, nosil je debel zimski plašč in kos vroče polente 
si je – za slovo – stlačil v žep. 

 Oj; Doberdob
V meščanski gimnaziji, ko sem bila stara 12 let, v Kr-

škem, smo prepevali razne pesmi, saj je bil naš ravnatelj 
gimnazije muzikalen človek in je vodil pevski zbor. Peli 
smo tudi znano pesem Oj, Doberdob. Večkrat sem jo za-
pela doma. Oče, ki je bil po videzu sicer grob človek, in z 
globokim pevskim glasom – basom – se je ob poslušanju 
te pesmi povsem raznežil …in zjokal. Spoznala sem, da je 
bil znotraj v bistvu zelo nežen. Verjetno se je spomnil vseh 
vojnih strahot, požiganja hiš in podiranja celih vasi in na 
področjih kjer je potekala fronta izseljevanja ljudi, ki so 
bili tam vezani na svojo zemljo, v druge kraje. Veliko se 
jih je izselili v Novo mesto, v Maribor in drugam.

Oče je umrl 19. 1. 1969.
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Jožef Hamer
MarijaKrajnc

Letos mineva 100 let od 
začetka prve svetovne vojne.

Tudi iz moje družine sta bila 
dolgih pet let na ruski fronti 
moj dedek Jožef Hamer in 
njegov brat in moj stari stric 
Ludvik Hamer. 

Ded Jožef se je rodil 14. 
marca 1884 v Vinički gori v 
Jablancah kot sedmi otrok iz-
med 11 otrok očetu Ludviku in 
materi Johani. Ob prebiranju 
njegovih pisem ženi Barbari 
mi je jasno, da je imel nežno in čutečo dušo. Zapisoval 
si je ljudske pesmi, skrbno je vodil evidenco opravljene 
dnine, zapisoval si je rodbinske podatke in skrbno hranil 
čtivo (pratike, molitvenike). Oče mi je zapustil vso njegovo 
gradivo. Med njimi so mi posebej draga njegova pisma iz 
vojske od leta 1915 do konca leta 1918. 

V njegovi zapuščini sem našla tudi listek, na katerega je 
zapisal, da ve, da se mu bo zgodila velika nesreča in res je 
umrl leta 1946 v reki Dravi v nepojasnjenih okoliščinah. 
V mrliški knjigi je zapisano, da je storil samomor, vendar 

mi je oče povedal, da ga je nekdo potisnil v Dravo, ko so 
zajemali vodo za škropljenje…. 

Prilagam slike deda Jože-
fa in tri izmed njegovih 

pisem, ki jih je pošiljal 
svoji ženi Barbari iz 

bojišča.

FrauHammerBarbara
BeiAndreasŠwarz
MetaupostSt.PeterbeiMarburg
ŠtaiermakrOstereich

PrelubaženaRusia6/12915

Z najprisrčnejšim pozdravom Ti v duhu podam mojo
desnicoinTinaznanimdasemšezdrav,hvalanebeškemu
očetu,samostokratnodolgihurnočebitikonec,našerešitve
niodnikoder.NaznanimTilubamojaženadašenisndo-
bilnejednebesediceodTebeinodnikodertominajhujše
težimojesrce.Zdajpatakvečnedobimničkersmoodšli
iztistegazavoda.DragaženaprosimTeneobupajpreveč,
Jazšeimamzmirajupanjedašesevidiva.ŠeenkratTeiz
celigasrcapozdraviminostanemTvojmožJosefdoklernas
nepokrijeblagazemlja.

Op: Žena Barbara je stanovala pri očetu Andreju Švarc

Lubažena31.juli1917
24.oktober

ZzačetkommojgapisanjaTepravizsrcapozdraviminti
vduhusvojodesnorokopodam,želimTiizsrcadabiteta
kartanajšlaprilubemzdravjutakželimtudivsemTvojim
inmojimdragim.

Tudi jaz semše zdrav in zmirajnaenemmesti,kjer je
vsedrugačekakjebilosprva,nevempišemtimnogomnogo
kart,pismintudislikesemtiposlal,četovsepridedoVas,
Jazvemdamoretebitmalozadovolni.Tudijazsemžedobil
devetkartodTebeinodLineenopismoinfotografijo.

Bodimipotolaženalubamoja,mojduhjezmirajpriTebi
domainenkratupamdabomvresnicimogostebojveselo
živet.PrelepoteprosimodpišimikjejeLešnikinLudvig,ker
minihčeničnedaznat.SprisrčnimipozdraviJazsklenem
mojopisavoinTevduhuprisrčnopoljubiminostanemTvoj
neminljivisoprogJosef.

Napresrečnosvidenje??
OmnpabimishHammerJosefVojnoplenjeni
KontovaNovoruskegaO-B
StancijaVečerni–kut
GubernijaEkaterinoslavRusia

Op: Ludvig je bil dedkov brat, ki je tudi bil na fronti, 
Lina je bia njegova sestra.

16.9.1918

PreljubamojaŽena!
Prejkotikajpišem,Vasvseskupajpravlepopozdravim

posebnoTebe lubamoja inVamvsemvduhusvojodesno
rokopodamdragistemivsienako.Lubamojanezamerimi
datakmalopišem,enoprifkartosemtihitropisal,dasem
srečnovseprinesel,tudijajceseninobenozlomilo,lepšeje
blosezavozitkotsemmislil, insedajmi je težkokospet
Vašihmilihobrazovnevidim,posebnopoTebilubamojami
jenajtežje,tudipisalbiževečkratkajpanemoremnekak
spravitvredLiudnantovihstvarizatoimammaločasaker
smasepreselilaizPishlslosavNeumarkt.TudikošTipošljem
obprvipriložnostidomukerbovsakčasizlezloiznjegavse
karjeblovnjem.Nevemčudnosemizdidaniničodgovora

do danes ker Jaz sem že odpisal na dvanajstega. Ko sem
prišel sem, semdobil odLudvikaenokarto inmipišeda
pridenajbržmescaoktobranaorlaub,kobivsajjazmogo
tistikratnaorlaubdaobjamemsvojeganajdražjegaBrata
spetpodolgihletih.Tudimojimlubimpišemdanesčebodo
dobili.Šeenkratmibodipozdravljenalubamojatisočkratin
prosimTenepozabinameneTvojganeminljivegasoproga
Josefa.Napresrečnosvidenje.

Mojnaslov
HammerJosef

K.uK.FeldjagerBaonNo20
Štampkompanie

Neumarkt
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Tri dni zasuti
TinoMamić

Poleti, med aprilom in septembrom 1916 je na Soški 
fronti kamenje zasulo kaverno, v kateri je bilo sedem 
avstro-ogrskih vojakov. Rešili so jih po treh dneh. Po 
ustnem izročilu je bilo to na Sabotinu. Med zasutimi je 
bil tudi Petar Mamić, rojen 1883 v vasi Lokvičići v bližini 
Imotskega na Hrvaškem.

Mamić je bil zaradi izčrpanosti poslan v bolnišnico v 
zaledje. 27. oktobra 1916 je umrl v vojaški bolnišnici v 
Doboju (Bosna in Hercegovina). Služil je v domobranskem 
polku LIR 37 s središčem Dubrovniku, v rekovalescentnem 
oddelku. 

Seveda se priporočam za vsako informacijo, povezano 
s sedmerico, ki je bila iz zasute kaverne rešena tretji dan 
(tino.mamic@gmail.com, tel. 05-639-42-69). Dosedanje po-
izvedovanje pri poznavalcih namreč ni obrodilo sadov.

V dunajskem vojnem arhivu smo našli podatke o tem, 
da je bil zdravljen v bolnišnici v Sisku. Strel v prst je dobil 
v prvih bojih med Avstrijo in Srbijo septembra 1914. V 
zagrebškem državnem arhivu pa smo našli njegovo ime med 
izgubami. Naslednje leto pa je bil njegov polk prestavljen 
na novo Soško fronto. 

Aprila 1916 je bil na obisku doma. Tisto leto je bilo za 
njegovo nosečo soprogo Ružo Nosić in štiri otroke (najsta-
rejši Ljubo je imel 12 let, najmlajši Ante pa 2) zelo težko. 
Potem so v dobrem letu v hišo prišle tri smrti. Avgusta 
je umrl njen tast, Petrov oče. Potem je sledila novica o 
smrti moža. Oktobra 1917 pa je po nekaj mesecih umrl 
še njun najmlajši sin, ki se je rodil že po očetovi smrti 
januarja 1917.

Petrov sin Ljubo Mamić (1904-1988) je vse življenje 
iskal očetov grob. Isto željo je imel tudi njegov vnuk Ivan 
Mamić (r. 1944). Iskanje se je končalo poleti leta 2013, ko 
sva vnuk Ivan in pravnuk, moja malenkost, našla približno 
lokacijo groba na pokopališču v Doboju.

Dokument o Petrovem pokopu, ki ga hrani dunajski vojni arhiv.

»V družinskem arhivu ni ohranjena nobena Petrova fotografija,  
Vemo le, da je bil nižje rasti in temnejših kodrastih las. Imamo  

le risbo, ki jo je narisal Petrov pra-pravnuk Luka Mamić.«

Petrova vnuk in pravnuk na pokopališču v Doboju, kjer je bil (pra)
ded pokopan.

Zgodba je v tem trenutku kratka, a prepričani smo, da 
bo prej ali slej dobila svoje nadaljevanje. Nenazadnje po 
vsem svetu živi že več kot 150 njegovih potomcev.

Petrovo ime v seznamu avstroogrskih izgub, ki ga hranijo v Zagrebu. 
Seznam je zelo dober vir, čeprav so novice bile objavljene s precejšno 

zakasnitvijo. Upati je, da bo ta seznam prej ali slej digitaliziran.

Matko Štefin in velika vojna
AndrejKerin

Pričujoči zapis je nastal 
po pripovedi prof. dr. Jane-
za Prinčiča, vnuka avstro-
ogrskega aktivnega oficirja 
Matije Štefina (1880 – 1957) 
rojenega v Postojni, vojaka 
in komandanta bataljona ce-
sarskih strelcev – elitnih enot 
cesarsko kraljeve armade, ki so 
bile izurjene in opremljene za 
gorsko bojevanje.

Matija – Matko Štefin, 
stotnik cesarskih strelcev, je 
v bitke prve svetovne vojne 
vstopil na vzhodnem bojišču cesarsko kraljeve armade, v 
Galiciji. V bitki s Kozaki (Sever, 2006) pri kraju Przemyśl 
je bil 30. avgusta 1914 težko ranjen (Slovenec, 1916). 
Ranjenega so našli in oskrbeli Rusi. Po daljšem zdravljenu 
je bil v ujetništvu v bližini Moskve, od koder je pobegnil 
preden naj bi bil premeščen v Sibirijo. Preoblečen v ru-
skega kmeta, z znanjem ruščine je na parniku bežal po 
Volgi proti jugovzhodu prek Kostrome vse do Astrahana, 
kjer se je ponovno vkrcal na ladjo in prečkal Kaspijsko 
jezero. Izkrcal se je nekje na vzhodni obali in peš ponovno 
prečkal gorovje na rusko perzijski meji ter pot nadaljeval 
po Perziji do Teherana. Prek Kermanshah-a je odšel v 
Bagdad (Reisepass, 1915) in bil na poti priča genocidu 
nad Armenci. Kot najvišji oficir sil osi je bil imenovan za 
začasnega komandanta Kurdov, ki so napadali Turke in 
kasneje Arabce in bil tam krajši čas. Iz Bagdada je s poštno 
kočijo (Beglaubigungsschein, 1916) preko današnje Sirije 
potoval do Carigrada. Na poti se je srečal z Atatürkom. Iz 
Carigrada se je nato februarja 1916 vrnil na Dunaj.

Po vrnitvi je bil stotnik Štefin poslan na tirolsko fronto 
(Bolzano) v boj z italijanskim sovražnikom (Visoko odliko-
vanje slovenskega junaka, 1916). Aprila 1916 je bil odliko-
van s križcem za vojaške zasluge tretjega reda za borbeno 
dejavnost (Verdienstkreuz, 1916). Za beg iz ujetništva in 
vrnitev v domovino je bil odlikovan z Leopoldovim redom, 
ki je »že sedmo odlikovanje vrlega Postojnčana« (Visoko 
odlikovanje slovenskega junaka, 1916).

Kot poveljnik 1. – sturm bataljona II. polka cesarskih 
strelcev 22. divizije je prišel na Ravelnik pri Bovcu (Klavora, 
1998). V slavnem napadu preko Žage na Kobariški stol 
25. 10. 1917, ki se je pričel z jutranjim obstreljevanjem s 
plinskimi granatami, je s prvim bataljonom prodiral na SV 
pobočja Stola. Vrh grebena so dosegli tik pred Italijani in 
jih pokosili z mitralješkim ognjem. Komandant Štefinovega 
mitralješkega oddelka je bil nadporočnik Dolfus, kasnejši 
Avstrijski kancler.

Po kapitulaciji Avstro-Ogrske armade se je vključil v 
slovenske enote in poveljeval zahodni koroški fronti, s 
sedežem v Radovljici in Borovljah, po preboju na Avstrij-
sko stran.

1. novembra 1918 je napredoval v majorja.
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Slovenski stotnik ušel iz ujetništva, Slovenec (14. 02. 1916), 44, 
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%27keywords%3dSlovenec%2c+1916%2c+44%2c35%27&pageSize=2
5 (Pridobljeno 26. 2. 2013) 
Visoko odlikovanje slovenskega junaka, 1916. Osebni arhiv, Prinčič, 
J. (13. 12. 2014) 
Podelitev Verdienstkreuz za borbeno dejavnost 25. 4.1916, 1. 5. 
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Major Cesarskih strelcev Matko Štefin 
Vojaška knjižica podpolkovnika Matka Štefina pred upokojitvijo 
Odlikovanja podpolkovnika Matka Štefina
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Franc Bricelj  
r. 1. 8. 1889 v Ljubljani, u. 24. 12. 1969 v Ljubljani

PeterHawlina

Kot vojak v Galiciji je bil 
v prvih mesecih dodeljen kot 
pomočnik (ordinanc ali purš) 
zdravniku Ottu Hawlini. Otto 
ga večkrat omenja kot vestne-
ga in zvestega tovariša. 

Jaz sem ga nekajkrat videl 
blizu doma njegovega vnuka 
Janeza Tihlja. Janez Tihelj je 
bil sin Franceve hčere Roza-
lije (r. 17. 1. 1913) njen sin 
Rado Tihelj pa 9. 8. 1941. 
Na isti dan sem bil rojen 
tudi jaz. Bila sva sošolca in 
od leta 1957 do 1963 člana 
plesnega ansambla The Mo-
onlight Shadows. Rado je 
igral trobento, jaz kitaro. 

Večkrat sem bil pri Radotu v Mostah. Nekoč mi je po-
kazal neke slike in povedal, da je to prinesel domov njegov 
ded po koncu I. vojne. Še to je vedel Rado, da je Bricelj 
ob zapuščanju Udina (Vidma) rekel Ottu: Šef, a ne bova 
midva nič nalagala? Pripravni FrancBricelj je menda naložil 
cel voz robe iz stanovanja v katerem sta bivala zadnje dve 
leti. O tem stanovanju piše Otto ob vselitvi:

1. pismo iz Vidma, 27.11.1917 - Opisuje pot iz Ljubljane 
do tja. Najprej udobno v brzovlaku do Občin. Iz Ljubljane 
so se odpeljali z enourno zamudo. Iz Občin naj bi pot nada-
ljevali do Prvačine, od tam pa bi jo mahnili peš do Gorice. 
Pa je prišla vest, da bo peljal drug vlak prek Nabrežine in 
Tržiča do Gorice. Čakali so dolgo, vlaka od nikoder, še 
tovornega ne. Promet je bil blokiran, ker je nekje prišlo do 
iztirjenja. V od bomb in granat razbitem postajnem poslopju 
v Nabrežini niso mogli ostati in ker tudi nazaj do Občin 
ni peljal noben vlak, so se s tovornim vlakom odpeljali v 
Trst, kjer so prenočili, naslednjega dne pa so se z zobato 
železnico spet odpeljali do Občin in od tam v Prvačino po 
prvotnem načrtu. Po daljšem iskanju so dobili tovornjak, 
ki naj bi jih odpeljal v Gorico; toda kakšna je bila vožnja 
po od granat razritih cestah! Naravnost sploh niso mogli, 
pač pa skozi Dornberk, Batuje, Šempas in Rožno dolino. 
Tu so prišli skozi avstrijske položaje tik ob mestu, kakih 
dvesto korakov od semenišča. Vsa pokrajina je bila posuta 
z lijaki po eksplozijah granat, podobna je bila lunini po-
krajini, gozdovi so bili uničeni - mrtvi. Semenišče je bilo 
preluknjano kot sito; stavba je sicer še stala, toda z vseh 
strani si videl skoznjo. Skozi strelne jarke in žične ovire so 
se prebili do srede mesta. Tu so si lahko ogledovali grad, ki 

je bil praktično razvalina. Po ulicah so še ostanki pouličnih 
bojev: okna so založena z vrečami peska in žimnicami, 
vmes so strelišča, po cestah raztreščeni topovi in stroji, 
ponekod še požari, po cestah se podijo podgane, katere 
preganjajo psi. Z avtom niso mogli naprej. Namestili so jih 
v hotel Pošta, kjer so prenočili. Z Dub-om sta našla gene-
rala Geduldiger-ja, ki ju je povabil v svoje stanovanje, kjer 
jima je nazdravil z dobro slivovko. Imel je lepo opremljeno 
stanovanje in je še vedno ostal ‘stari’. Tu so tudi izvedeli, 
da je od postaje Lucinico (Ločnik) spet možno potovati, 
zato so se Dub, dva druga častnika in on peš odpravili do 
tja. Prtljago so oddali na nek prateški voz. Spotoma so 
videli prizore uničenja: Podgora, povsem uničena postaja 
Lucinica, italijanske položaje v betoniranih strelnih jarkih 
in mitraljezkih stolpih. V Lucinici so našli tovorni vlak, 
ki jih je pripeljal do cilja. Med vožnjo je bila pokrajina 
videti malo manj razdejana, pri postaji San Giorgio pa so 
videli ruševine velikega skladišča streliva, ki so ga Italijani 
pognali v zrak. Pri tem so se kilometre daleč okoli sesule 
hiše, barake pa so se podrle kot hiše iz kart. Mnogo granat 
je neraztreščenih priletelo več kilometrov proč. Povsod 
ob progi so ležali plašči, perilo, čelade in razni predmeti, 
ki so jih Italijani na begu odmetavali. Na neki drugi po-
staji je bilo ogromno lesa za kurjavo in gradbenega lesa, 
pripravljenega za vgradnjo in zloženega v skladovnice; 
celi deli barak, raznih strojev, žica, celi vagoni žebljev, 
orodja itd. Nekdo je rekel: Smo zmagovalci, toda berači 
ob tolikšnem premoženju!

V nedeljo popoldne, iz Ljubljane je odpotoval v petek 
zjutraj, je prišel do cilja. Poveljstvo je bilo v lepi palači, 
kjer sta bili dve dvorani, večja in manjša, za oficirje, klavir, 
električna razsvetljava, soba za biljard, vodovod in centralno 
ogrevanje. Njemu so dodelili luksuzno urejeni damski budo-
ar z veliko francosko posteljo z baldahinom, vse pohištvo 
prevlečeno s svilo, vse polno visokih zrcal, velika debela 
preproga iz Smirne, klavir. Oskrba je knežja.

Na sliki trobentač Rado Tihelj, vnuk Franca Briclja in kitarist Peter 
Hawlina, vnuk Otta Hawline, oba rojena 9. avgusta 1941.

Iz tega luksuzno urejenega damskega budoarja je torej 
Franc Bricelj nanosil za poln voz vojnega plena. To sta si 
kasneje razdelila. Danes nihče več ne ve, kaj in koliko je 
bilo tega. Pri Bricelj so marsikaj raznesli brez sledu, pri 
Hawlina pa je ostala vsaj ena starinska skrinja. Ta je danes 
v moji dnevni sobi. Po grbu bi se dalo ugotoviti čigava je 
bila pred vojno omenjena palača.

Franc Bricelj je bili črkoslikar. Najprej sta imela skupno 
delavnico s Filipom Pristovom, kasneje se je osamosvojil. 
Med njegovimi deli se je pred leti pri rušenju zgradb na 
Kolodvorski ulici v Ljubljani za kratek čas prikazal ogromen 
fasadni oglas, na katerem je neka ladijska družba ponujala 
svoje storitve pri potovanju izseljencev v ZDA. Avtor je 
bil Franc Bricelj.

 

Anton Suhadolc
2. 7. 1897 Ljubljana – 14. 3. 1983 Ljubljana

PeterHawlina

Anton Suhadolc je bil moj 
stric, brat moje mame. Po ma-
turi leta 1915 je šel v službo 
k železnici. Tam je leta 1916 
dočakal vpoklic v vojsko. Slu-
ženje je začel v Judenburgu. 
Prve dni je po nasvetu svojega 
strica Mihaela Peruzzija šel 
na pregled, kjer ga je dr. Ja-
mar spoznal za zdravstveno 
nesposobnega za bojevanje. 
Dodeljen je bil pisarniškim 
poslom. Poslan je bil na stro-
kovno usposabljanje v Graz in od tam kot administrator 
v Sarajevo, kjer je dočakal konec vojne.

Po vojni je začel študij gozdarstva v Zagrebu, kasneje pa 
nadaljeval študij tehnike v Brnu. Po končanem študiju je 
delal kot gradbeni inženir in kmalu postal tesen Plečnikov 

sodelavec. Obdobje sodelovanja s Plečnikom je opisal v 
posebnih spominih, ki so izšli pod naslovom Plečnik in 
jaz. V drugi svetovni vojni je bil najprej vpoklican kot 
poročnik, ki je od Pragerskega do Krapine vodil enoto, 
ki je s seboj gnala vole za potrebo vleke. 28. 6. 1942 so 
ga Italijani aretirali in poslali v internacijo. Že na Verdu 
so partizani ta vlak ustavili in internirance osvobodili. 
Suhadolc je bil dodeljen inženirski enoti. Svoje obdobje 
pri partizanih je opisal posebej in tudi ti spomini so izšli 
v knjižni izdaji.

Tu bom naredil kratek povzetek njegove udeležbe v 
prvi svetovni vojni. Povzel bom po zapisih, katere je po 
spominu pisal že kot osemdesetletni upokojenec. Te zapise 
je sistematično uredil njegov sin, jaz pa priredil za spletno 
objavo. Spomini so urejeni po poglavjih:

1. Rana mladost
2. Moji starši
3. Moja mladost
4. Sosedje in sorodniki v Zeleni jami
5. Šolska leta
6. Avstrijski vojak
7. Univerzitetni študij
8. Začetek službe in družine
9. Vojna in povojna leta
10. Delo na sodniji in bolezni
11. Delo pri Ljubljanskih mlekarnah
12. Nadaljevanje in konec
13. Pri partizanih

V nadaljevanju prinašam samo nekaj izbranih odstavkov. 
Celo poglavje je objavljeno na spletni strani Slovenskega 
rodoslovnega društva pod naslovom Avstrijski vojak. 

Suhadolc je imel še kot upokojenec izreden spomin. 
Dokaz je spisek oseb, katere omenja v tem poglavju: Stern, 
Pertot, Lovšin, Peruzzi, Jamar, Košir, Dolinar, Wolf, Sav-
nik, Guzelj, Mayr, Levstek, Bajec, Kordin, Arzelin, Habe, 
Kaiser, Wiesthaler, Babnik, Krahar, Roglič, Gorup, Pungar-
tnik, Rus, Fajdiga, Bevc, Škerlj, Podboj, Schwerder, Kuhelj, 
Belec, Fux, Sajevic, Delak, Cankar, Smrekar, Oblak, Bajc, 
Blatnik, Gale, Šavnik, Weingraber, Kiesenwetter, Diegru-
ber, Pratnar, Stranick, Ravnik, Hribovšek, Frančič, Gaber, 
Strem, Ciuha, Sterle, Mežin, Rojc, Žibert, Manzoni, Koch, 
Majcen, Zupin, Wallner, Blane, Palz, Sinkovič, Planinšek, 
Jarc, Magajna, Stofbal, Groger, Maršek, Gunther, Blahul, 
Kobal, Čermošnik, Šramek, Kambič, Muntenau, Hafner, 
Bežek, morda sem jih nekaj spregledal. 

Dnevnik začne takole: Drugi dan, mislim da je bil
ponedeljek,pridemvslužbo indobimvpoklickvojakomv
Judenburg.Dokajvelikorazburjenjejevpisarni,kersmose
medsebojdobrorazumeliinSternmejeimelzelorad.Ko
pridemknjemu,mireče:»IchhabemichsehrbemühtSiefrei
zubehalten.Eswürdegehen,wennsiesichnochalsEinjä-
hrig-freiwilligergemeldethätten,alsLandsturmmanwürde
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ichSieleichtzurückhalten.Ichwerdemich,weilichSieso
langehiergehaltenhabe,nochverantwortenmüssen«.Potem
semšelzvpoklicnimlistomdomov.Tujebilorazburjenjaše
več.MamajetakratnosilavsebizadnjimesecsestroAnko
(mojomamo,op.P.H.).Kupilisomilepzelentrpeženkovčeg
indrugemalenkosti,kijihmoravojakimeti.Nekegavečera
sem se odpeljal z vlakom v Celovec. Slovo je bilo kratko,
mislimbrezsolza.Mamašereče,»Karboššerabil,papiši.«
VCelovcusemženakolodvoruobčutil,dasempostalničla.
Med kovčegi in drugo ropotijo, med različnimi neznanimi
obrazi,semčakaldolgočasanavlak,kiodpeljevšt.Vidob
Glini,odtodpavJudenburg.Mislim,dasemprišelenkrat
dopoldnevTrauz...VodjapisarneZugsführer(vodnik)Pertot
mejenekajzafrkavalčešzakajsemzamudilenoceloleto.
Odgovornizatobodoodgovarjalidrugje.Dodeljensembil
mislim4.kompaniji.Dobilsemodejoinspalnaslamnatem
modrocubrezrjuh.Hlačnisemdobilprimernihinsemdolgo
nosil svoje tenke pumparice. Bluza, suknja, kapa in neko
perilojebilovredu.Mislimpa,dasemšedolgonosilsvoje
čevlje,visokenogaviceinperilo.Prideljensembiltakojzum
Unterrichtsausbildung(usposabljanje).TamjebilvodjaLo-
všin.Nibilneroden,česigapakajpolomil,jetakojiznjega
prišlaglasnakrilatica:»WennSiemirnichtparieren,solass
ichSieaufdenZirbizkogellaufen,dassIhnendieZungebis
zumNabelobhängt.«Imeljesevedašedrugarekla.Sicerpa
nibilhudoben.Česibilbolan,sidobilnajpreje»dreiTage
liegen«(tridnipočlitka,čejebilohuje,»7Tageliegen«,če
jebilošehujšeAspirinaliPyramidon,zadnjapostajajebila
»Isolierbarrake« (karantena).Tam jih jepadosti pomrlo.
Nekegadnegrempotrgujudenburškem,pameustavima-
min polbrat Svitoslav Peruzzi in mi reče: Ali si zdrav? Ja
okolisrcabimoglokajbiti,muodgovoriminonPojditakoj
k zdravniku.Meni se jekojnekaj zasvetilo.Čudil pa sem
seSvetkotu,damijeontopovedal,kerPeruzzijevinisokaj
obrajtaliSuhadolce.Večnamuhvala!Njegovnasvetjeimel
velikanskeposledicemenivprid.Šelsemkzdravniku,kije
bil takrat velikdobrotnikJanezov,dr.ToneJamar.Kaj ti
je,mevpraša.Notoleintole.Slecise.Poslušainpravi,tisi
marodinnebošvečekserciral.Odtedajsmošlijazinšetrije
podobniskompanijonavežbališče,mištirjepahajdvhosto,
kjersmoseigrali.Slikotehštirihpostopačevšeimam,imen
panevemveč.Tojetrajalonekako14dniali3tedne,nakar
mepokličevpisarnoErsatzkompanijeprostovoljecKoširin
mi pravi:Ti boš vodil četicomaroderjevnakonstatacijo v
Leoben.Nevem,kolikonasjebilo.KovbolnicivLeobnu
sedim, pride v predsobonekmlad zdravnik in pravi »Wer
von Ihnen kann Deutsch? (Zna kdo nemško?)« Takoj se
prijavimingremzazdravnikom.Tamsemtolmačil,nakar
vzamemenetakojvroko.Komejepreiskal,napišetakozvani
»Befund C«, to je za orožje nesposoben. S tem Befundom
semšelskozicelovojaščinokljubnekaterimkomisijam.Bog
plačajzatistebesedepremodremupolstricuSvetkotu,sajje
žedavnopokojni.Jazsemostvarikasnejepremišljeval in
mislim, da je Svetko mene že Jamarju najavil. Slovenska

inteligencapajevJudenburguzelodržalaskupaj.Svetkota
potemnisemvečvidel,bil jevojaščineoproščen in je šel v
Split.OnjeprejevnekiutiobpotivJudenburgzastavilka-
mnatikip»Janeza«,kiga jepoznejedovršilvJudenburgu
LojzeDolinar.Delalapastaobamaloinstrašnopočasi.Si
mislišzakaj!Pokonstatacijisemprišelvkasarnoimenovano
»Wanzenburg«(ušivigrad).…….

Vmes 
Majameseca1918semdobilobvestilo,damoramvSa-

rajevo.Tako sem skoraj podveh letih zapustil Judenburg,
kjersemodvojaškedisciplinezelomalookusil.Občuteksem
imel, da semzasebniuradnik.Bilo jena splošnoprijetno,
medtemkosodrugi,mordaravnotakobolnikotjaz,krvaveli
zaHabsburgovce.VsmeriSarajevonasješloveč.Zmenilipa
smose,daostanemotridnivLjubljani.Tusempustilnepo-
trebnošaro,nakarsmošlizvlakomnajprejdoSiska.Tusmo
prenočevalivnekemprenočiščuzušmi.GremoprotiBalkanu.
Nevempokolikemčasusmoprišli vSarajevo.Tusmose
ločili.Jazsemspalsprvavnekemhotelu.Stenice.Začelme
jeboletizob.Nevemkako,dasemponaključjusrečalnašega
sosedaJankaJarcizZelenejame.Onjebilnadporočniks
srebrnokolajnozahrabrost.Povedatimoramše,dasemv
SiskunaRdečemkrižunašelsošolcaAl.Magajno.Tanas
jeoskrbelzraznimipraški,mednjimitudimorfij.Čenasje
onkajpoučilouporabitehpraškov,nevem.Kosemzvečer
prišelvhotel,semvzel,prednosemšelvposteljo,enprašek
morfija.Spalsempotemmislimdo12.ureopoldne.Zatadan
sembilzmenjenzJarcem,dabovašlavvojaškobolnico,kjer

poznanekoSlovenko-zobarko.Resmejetaženskarešila
bolečine.Drugegadnesemse javilprikomandi,kamorso
meposlali.Komandantmesprašuje,kjesempriželezniciže
delal.Mupovem.Ondvigne slušalko inpokličenekdrugi
oddelek.Pravipotelefonu:«Hierhabeicheinenschrecklichen
Mann,ichglaubeSiekönntenIhngutbrauchen«.Odgovor
je bil pritrdilen. »Gehen Sie zum Feldleitung Nr. 13, dort
werdenSiewahrscheinlichzurDienstleistungaufgenommen
werden.«Gremrestjavposlopježelezniškedirekcije,kjerje
bilaFTJ.13nameščena.Nevem,kdomejesprejel,verjetno
stotnikinrekel,dalahkonastopimprinjihslužbo.

Konča pa se tako: ….  Potem,kojebilovojnekonec,ko
jebilarazglašenasamoodločbanarodov,sejezačelogovoriti
tudivSarajevuvraznihuradih,takotudiprinaspriF.T.L.
No.13.Nevem,česmoimeličasazapoštenoslovo.Nevem,
katerivečer jebilovSarajevuvseživo,vsevzastavah.Ko
sejeznočilo,jeprišelvlaksrbskihvojakovizsmeriUžicev
Sarajevo.KojevlakdrčalpostrminiTrebevič-Sarajevo,so
seže videle luči.Kosoprihajali vojaki vSarajevov sredo
mesta,jebilonavdušenjenepopisno.Bilsemmedgnečoin
sevsemunisemmogelnačuditi.PravkaršeAvstrija,danes
pa žeSrbija.Če je bilo vsemSarajevčanom takoprav, ne
vem.Mislim,dane.Moramšepovedati,dajebilovSarajevu
polnošpanskihJudov.Imelisovrokahmislimvsotrgovino.
Njimdogodki,kisoseodvijali,najbržnisomoglibitizelopri
srcu.Moramšepovedati,dasomezanekajčasaizpisarne
Blahut-Güntherpremestilivfrontnopisarno,kjersonaravna-
valivojaškepošiljke.Moralsemoddajatitelegrame,govoriti
potelefonu.TelegramesempodpisovalzS.Nekegadnesem
telefoniralvBosanskiBrod.Kokončamgovor,semioglasi
poslovenskonekLjubljančanBežek.Sevedasvaseprecejna
širokopogovarjala,nakarvprašamajorGröger:»Wasisdenn
dasfüreineSprache?«(kateragovoricajeto?)Molčalsemin
nahitrozaključilpogovor.Poopisanislavnosti,kjernibilo
koncavzklikovinigranjagodb,semostalsam.Jarcsemije
nekamizgubil.Pomestusozačelehoditimeščanskestraže.
Takojemeninekdopobralbajonet,akoravnosemnosilna
kapislovenskokokardo.Nikazaloseprepirati.Ostalmije
samopas,kiga imamšedanes.Podolgem iskanju,kako
pritiizmestadomov,semslednjičledobilvlak,kiješelproti
BosanskemBrodu.Vzelsemnajnujnejšesseboj,kernisem
vedel,kajmešečakanadolgipotivLjubljano.VDoboju
semdobilnekajpodzob.Nasrečojebilovremelepo.Počasi,
zelopočasisemprišelpodvehdnehsredinočivLjubljano.
Staršem sem začel takoj pripovedovati, kako je bilo. Šel
semvsvojosobicovpodstrešju,kijeimelažeodleta1916
električnoluč.Vsemojestvari,tehnibilomalo,sempustilv
svojemstanovanjuvSarajevuinobljubil,dapridemobčas
ponje.Trajalojedolgo,dasemprišelponjeizZagreba,pa
semšemnogopustiltamzavedno.Takosonehaleprijetne
uricevSarajevu,kisemijekotmestozelodopadlo.

Celoten zapis njegovih spominov: http://rodoslovje.si/
index.php/sl/domov/16-drevesa/161-avstrijski-vojak

Sedemnajsti bataljon, ki ga vidla več ne bom
Tak je naslov pesmice, ki ni zelo splošno znana. Nanaša 

pa se nedvomno na pripadnike znamenitega sedemnajstega 
regimenta, kateremu so zaradi večinske slovenske sestave 
rekli regiment Kranjskih Janezov. Pesem je eksplicitno 
erotična z izrazito nostalgičnim nabojem. Izvora in avtorja 
ne poznam.

Na to pesmico sem se spomnil tudi ob branju tega od-
stavka Suhadolčevega dnevnika: 

Jaz sem šel iz Judenburga maja meseca. Komaj sem
odnesel pete, je izbruhnila tam mala revolucija. Možje iz
marškompanijesoseuprli,zasedliskladiščainšekaj.Vodili
sozadevovojaki,kisoprišliizRusije.Misliliso,dasovPe-
trograduindabodokončalivojno.Bilisomendatudipijani.
PrišlisoMadžariinstvarustavili.Prišlajerihtainobsodila
kolovodjenasmrt.Nevemtočno,kolikojihjebilo,mislim
da 5. Vodja je bil nek Hafner, mislim da iz Škofje Loke.
Očividcisovedelipovedati,da jebilo takratvJudenburgu
grozno.Najprejesohoteliustrelitivsakega10.vojaka,karpa
senasrečonizgodilo.17.regimentsejepredvojnoimenoval
RegimentNr.17Kronprinz.PotejrabukipaRegimentNr.
17.Ves regiment so prestavili iz Judenburga vAmpezzo v
Italiji.Judenburžanisojokali,zlastipunce.Splohjetakrat
vesJudenburgživelsamoodJanezov.

Kolikor vem, je Anton Hafner edini posameznik, ki 
je sicer dolgo po svoji smrti dobil najprej spominsko 
ploščo na rojstni hiši v Godešiču leta 1968, dobrih 40 let 
kasneje pa je bil uvrščen še v Alejo zaslužnih Ločanov.  
Op.P.Hawlina

Hafnerjev doprsni kip v  
Aleji zaslužnih v Škofji Loki  
ter spominska plošča na njegovi 
rojstni hiši v Godešiču.
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II. sv. vojna
Suhadolc ni bil udeležen samo v prvi vojni. V II. svetovni 

vojni ga je usoda pridružila partizanom. Tudi ta dnevnik je 
zanimivo branje. Kljub temu, da ne sodi v kontekst te številke, 
ga vstavljam kot primer udeleženca v obeh velikih vojnah. 

Samo prvih nekaj dni…. 28.VI.1942.Blokada.Razgovor
sSattlerjem inPrimožičem.ŠahnavrtusŠorlijem.Remi.
PreiskavasstraniItalijanov.Tinajdejovkrompiriščusmuči.
čigave.Nilastnika.Prvanevšečnost.Italijannajdevpeskolovu
kantico.Druganevšečnost.Pokvarjeneotroškesmučiodnesejo
Italijani.NaložijonatovornjakJarcaMirana,Vladkota,Šorlija
inmene.Natašapravi:Nebojse,trijenedolžnizatemolijo.
Kratkoslovo,zrokoiztovornjakainvBelgijskokasarno.V
vrstah.OddalečmimahaRudko,žezaItalijopripravljen.
Maha.Nalevo.Obstopijomevojaki.»Senzadocumenti«,pa
tiodvzamejolegitimacijo.»Hoavutolegitimazioni.«Vsobo:
MiranJarc,PavelPodboršek,prof.Arkoinnastotinedrugih.
Prof.Arko:»Prvaprilika,kisemiponudi,odskočim,pamakar
mestaneživljenje.«Odgovorim:«Počasi,hraniteglavozaboljšo
priliko.«Občutkizbetompoglavi,karboljši inodločnejši.
Zavedno.Žena,otroci,edennapoti.Bokarbo,sajnisisam.
Jarc:Sedajsiopredeljen,soTenašli.«Predurošesvoboda,
sedajtema.Zažicami,nasoparnemsoncu.Stoteriznanciin
ne,namahsmosivsorodu.Enausodanasveže,envzrok.
Nerad mora trpeti. Vsi prenašajo dostojno, ja veličastno.
ŽenapridezMatičkomposlovo.Nekateridobivajopakete,
kovčke,bisage.Protišestizvečerzačnodelativrste.650jih
je.BežigradinZelenajama.Potemzopetzamrežo,tihose
obiraš,žalostnoje,kerjeVidovdaninnedeljapatolikogorja
insolza.Obdevetihnekako,kosmodobilikoščeksalamein
dvapanjoka,vvrstozaodhod.Rajžažalostnanakolodvor.
Temačno.Uliceprazne,popožaru.Datojepožar,čegre650
ljudiBogvekam.Marsikdosenebovrnil.Vvagoneživinske,
brezslame,klopi,odprtin,po50možinzaklenjeni.Čakamo
težko.Sedaj,koježetako,naprej,samočakanjene.ZJarcem
sedivavkotuprvegavoza.čudniobčutki,čudenpoložaj.Družba
pisana.Ulijesedež,potemodhod.Počasi.Zbogom,Ljubljana.
Mlajšilezejokmrežamkotopice.Videlbom.Kaj?Da,žalost,
nepreglednažalost.Vseveka,sevedadoma.ProtiBorovnicise
slišibobnenjetopov.Strel,blisk,pok.Pošastno.Ozračjekljub
dežjusoparno.Skoropričakovanjenekihizjemnihdogodkov.
Tema,nikogarnevidiš.Samokvantanjenekaterihinsmeh.
Petjenegre.Mladiposkušajovse,dabipozabili,starejšise
pogreznejo.Sosedmesar,zatopljenvasezmisliminadom,na
spremembe,navzroke,nadejanjaingrehe.VBorovnicidalj
časastojimo,takodaodhajamoprotidvanajstiuri.Vbližini
Verda nenadoma pok, blisk. Pokanje postaja divje, puške,
strojnice.Zatemmir,nakarnovasalvašeboljdivjakotprej.
Kroglagreskozinašvoz.Ostanemmiren,karbo,bo.Naenkrat
vlakobstane.Nekajčasašepokanjepartizani-Italijani,potem
mirinnaskokpartizanovnavlak.Krikiinšumenje,odpiranje,
izkladanjeranjenih.Žalost,veselje.Našvozodprotako,da
ustrelevžabico.»Vsivenalibomba«,zakričipartizan.Vse

uboga.čudno,niodpora.Da,vsegressilointamnegovori,
kdornimapuške.»Fantjevhrib,karzanami,hitro,karna-
prej«.Strašnotemnanoč,nekolikoprši.Grmovjeinrastlinje
izgledakotsslanoalisnegompobeljeno.ZJarcemsedrživa
zaroko.Potemsezgrešiva.»O,TiSuhadolc«,menagovori
močanpartizan.»Kdosi?«»KamnikarjevVikl.Pozdravljenin
karnaprej.Jutrisevidimo.«Vtrebuhranjenemupartizanu
hladijopristudencurano.OBože,žegagrabismrt.Partizani,
sanitetke,vojščakinje,vsejetu.Pomagamnositinekajčasa
ranjenegavlakovca.Kakoječlovektežak,koseneobvlada.
Šedrugiranjenci,obvezanci,kihodijo.Bajesovvlakuostali
trijemrtviinšedrugiranjenci.Žrtve.Nevešdneva.Partizani
trde,dasoosvobodilivse,amivsehnevidimo.Mnogonasje,
avsehnisemmogelugotovitivtemi.Potgrevednonavzgorpo
pešpoteh,blatu,kamni.ZJarcemsezopetdobiva,tudiRudko
jetu,vesokrvavljen.Nosiljeranjenca.VasPokojišče.Nekoliko
sedani.Žejni.Kmetjedajovodo.Vozovepripravljajo,dagredo
poranjence.Prvepartizanskeobrazevidimo.Vseresno.Prvič
se vidimozbrani vlakovci.Da,komajpoloviconas je vseh.
Kosemalooddahnemo -naprej.ZJarcemsvaprerešetala
položaj. Sprva, oj kakšna romantika, doživljaj nima para.
Sedajsoodločili:življenjealismrt.Potemsejepriplazilatiha
skrb:živišvnelegalnemobčestvu,čepridešItalijanomvroke,
jesodbažesojena.Inkorakničistopremišljeninsvoboden.
Za vse to ni bilo več časa. Dejanja so odločila. »Previdno
hodite,Italijanisoblizu,imajotopovskopostojanko.«Tako
gremo izmučeni, neprespani, mokri, nemirni v notranjosti.
»Italijanipripravljajoofenzivo«.Slišaliinvedelismo,kajbo.
Zapuškosebomtežkoodločil.VasPadež.Sledovitopovskega
obstreljevanja.Mraz.Pogroznemblatuinskalah,kovidim
partizanskomumijospatipoddrevesom,dospemonažage.Dve
sta.Vidišsledovepartizanskegaživljenja.Odpobitegavola
koža,drobovje.Ognjišče.Žageobstopimo,vsepretaknemoin
leževsak,kjermuprija,kjerdobiprostor.Polesenihtleh,po
hlodihvinizvenžage,popodstrešjih,posobicah,pokletnih
prostorih.Vsejetrudno.ZJarcemzlezevananekpodstrešek,
kjerjenekajslame,očividnopartizanskoležišče.Leževa.Čez
polure vprašamJarca: spiš?Nemorem,premišljujem.Jaz
tudi.Vstaneva.Zlezevanapodingledavasebe inžalostno
vojsko,kispiinbdi,kakorkdomore.

29.VI.Danesjeprazniksv.PetrainPavlainvčerajjebil
Vidovdan.ZJarcempremlevavapoložaj.Živcisenapenjajo,
dabinašlirešitev,alijeni.Toboprineslaprihodnost.Nazaj
nemoreminneupam,akoravnometakostrašnovleče.Dan
je in gruče se prično zbirati. Vidim znane obraze. Mlade,
stare,vesele,žalostne,vsepajeumazano,mokroinnepre-
spano.SosedaVodnikavidimvmodrioblekinavzvišenem
prostoru.Zravnan,bledinzamaknjen.Ponekajminutahga
hočemogovoriti,aježeušelizpredoči.Nisemgavidelveč.
Šeljenazaj.Našeljezatomočališibkost.Ogledujemznane
obraze:tesarMenart,mesarPodboršek,mizarMišvelj,rav-
nateljWagner,dijakAhlin,Jurca,Rudko,BineKobol,urar
Zajc.Pridejoposameznipartizaniinpartizankeinnasrado-
vednoogledujejo.Prvivtisi.Jatujetudiživljenje,popolnoma

novo,svojevrstno.Alipaspadamsem,tojevprašanje,kiga
nemoremorešiti.Jainne.ZJarcemgadoonemoglostire-
šujevavesdan,doklerzvečerneomagava.Premišljevanjene
vedenikamor.Nazajnemoremo.Zdnempridejonekateri
odvišjih.Pozdravljajonas.Vabijovborboinnadelo.Tudi
domu,kdorhoče.ZJarcemseodločivazadelo.Takotudi
Rudko,Wagnerin220drugih.70jihgretakojmedborce.
Okoli 30 je domotožcev. Pripovedujejo jim nesmisel take
odločitve.Alijemnogotrmoglavcevinvztrajajo.Partizanipa
sonapravilidomotožcesamonavidez,dejanskonebonikdo
odšel.Zaubeglicojematilda.Matildajetudizavsakdrug
prestopek,kotkraja,goljufija.Pogovorizznanimipartizani.
Mednjimisotudinekateri,kisobiliprinapadu.Božekakšni
sotiljudje.Zdise,dasokamen,odločni,navdušenizavsak
napor, vsak trenutek pripravljeni dati tudi življenje. Zakaj
najvsakživljenjetvega,tojevprašanje,kisigajemarsikdo
nadel.Oni,kisopolitičnozreliinprepričani,temjezaideal
novegagibanja,kiobetanovo,pravičnejšeživljenje.Drugim
lebdinarodinnjegovotrpljenjepredočmi,nekaterepadrži
lebojazenpredhujšim.Ampakvsakodtehborcevjeposvo-
jereven,imasvojesrceinmisliBogvekod.Otroci.Pripove-
dujeViklosvojihdoživljajih.KakolepfantVikl,kakozgo-
vorenkotbipartizannesmelbiti.Bradatikuharobetakosi-
lo.Restrijealištirjesedejoklupljenjukrompirja,mesopri-
nesejoodnekod,tudinekajmokejenamestu.Pravpoho-
starsko.Kuhargovoriopartizanskihrabrosti,ouspehih,o
redu, o disciplini, o matildi. Prav fleten dečko ali dedec,
originalpo svoje.Splohsmovidelinažagahkotmalokdaj
kasnejeprikupneljudi.KomisarJan,Jokltudisimpatična.
Domotožcesodaliposebej inso jih tudiposebejzastražili.
Zdise,kartedajnismovedeli,daseznjimipripravljajoprve
žrtvenadbelogardo.Zamejebilpoglednanjevednoboleči-
na.Kasnopopoldnevujekosilo.Žlicpovečininimamo,posod
tudine.Alipartizanipravijo,dasebomovsinajedli,vseh308
mož.Inresodrokdorokgredoposodepartizanov,odustdo
ustžlice,žlicepartizanovintovarišev inprimeromakmalu
smobiliresvsinasičeni.Dobrajuhaskoruznomoko,krom-
pirjeminmnogomesa.Jazsemsimogelšenekajmesavta-
kniti v žep. Potem smo polegali, sedeli v neki soparici po
dežjuinpreddežjem.Najraznovrstnejšipogovoriopoložaju.
Soparicajeprignalahudonevihto,kisejezlilapopoldne.Vsi
smosetiščalivstrehahžaginihposlopij,kisobilazatočišča
partizanov.Postranisemgledalležečepartizane,opremljene
spuškami,municijo,noži,da,tudibombami.Tjazaenkrat
še ne spadam. Po nevihti zakoljejo vola. Oh koliko trpi tu
žival predno pade. Obljubljajo dobro večerjo. Proti večeru
postajajodomotožcivseboljčemerniinsejihdovečerjepo-
lovica spreobrne. Razpoloženje proti njim postaja skoro bi
dejalsovražno.Pamendanečistopopravici.Nevem,kakšne
mere,kakšnividikisobilipartizanommerodajni,dasočlo-
veka obsodili. O Hmelakovih dveh sinovih pravijo, da sta
hotelauitiinstapadla.Protivečeruslišimopokanje,vdolini
je moralo biti, nedaleč od nas. Vedno hujše. »Kaj da je«,
vprašamo. »Ah kaj, Italijani silijo po dolini, naši pa

branijo.«Karnaenkratprideneksel.Govorispartizani.Ti
serazžive,poiščejopuškeinstrojniceinžetečejonapomoč.
Šeslišimopokanje,začnesetemnitiinnatoponehaogenjin
pok.ProtivečeruimavazJarcemšeenkratreseninburen
razgovorgledenašepristojnosti.On,danidoraseltemraz-
meramindabišelradnazaj.Rekelsemmu,dajeprepozno
indaostanem,nakarsepomiri.Zaradivečerjejebiloneko
zbranje.Skoro se je ženočilo.Komisar Jokl je že podnevi
enkratdejal,dabovašlazJarcemnaagitacijo.Karnaenkrat
sepojaviinpovabimeneinJarcasseboj.Pomokriinblatni
cesti,potempopotiskozihostoingozd.Nevidimskoronič.
SledimJokluboljposluhukotpovidu.Mesecosvetljujegozd
inhostoterdelačudovitesence,čudoviteobjekte.Zdiseti,
davidišsamestebre invhode in timpanone instavbe.Ena
slikamine,prikažesežedrugaizneznatnostivvelikansko
arhitekturo.Grmičje jekot iz srebra. Jarcme vpraša »Kaj
tuditividišvseteobjekte,stebre,palače.Da,tudijaz.«Pot
jevčasihjasnejšakotumazanaprogamedostalimsrebrom.
Inkljubtemučaruhodimpoblatu,strašnospolzkem,mastnem
blatu,dastežavodržimravnotežje.časihsipomagamzro-
kami.Božekakšenobčutek,kamgremo,kajboznami.Po
dolgi hoji, gotovo je trajalo kako uro, pridemo slednjič do
nekekoče-kuhinje.Prvoje,dasedemkognju.Kuharpripra-
vivečerjo.Lonecfižolainkosmesa.Nemoremvsegapojesti.
Izutrujenostiinduševnihbojev.Potemsepremaknemovišje
vbarako-pisarno.Ahkajvidim:telefon,radio,pisalnistroj.
Nekajposlušamo,telefonbrenči,nekajsepogovarjamo,nakar
grevazJarcemspatpodlesenšotor,kjerspistraža.Naslami
mendazenoodejozaoba.Mrazje.Jarcjepriizhoduinmu
je šehladneje.Slabo spanje.Ponočimenjajo innekdokar
noče vstati. Pravi, naj kar naju pobara in pobere, saj sva
novinca.Nojazsenisemdal,Miranpatudine.Zgodajvsta-
neva. Nekaj si skušava umiti roke, potem v kuhinjo, kjer
menda,dabožgancev.Vpisarnonakratekpomenek.Jokl
pravi:EvobrataLukaSuhadolc.Visok,nevečmladpartizan
-poveljnik,kijenaIgužeprodiralprotiLjubljani.Leitali-
janskitopovisomeustavili,pravi.Pomenektudišezdrugimi
partizaniopoložaju,nakarnaspospremijokostalemmoštvu,
ki je šloprotiOtavi.Primeroma lepapotpri sončnemsiju.
Takonekakoob12.uripridemonaOtave,kjersonasznan-
ci radovedno in zaskrbljeno pričakovali. Rudko, Wagner.
Spoznal sem tam inprecej govoril zAbulnarjem izZelene
jame.Nekaterisositamnakupilinekajpotrebščin,mislim
tudi jestvin. Kosila ni nič. Popoldne nas odvedejo v neko
hosto, kjer bodo nekaj skuhali. Po vsej hoji čutimo lačne
želodce.Posodajemajhnainmorajošeenkratkuhati.Ohje
totežko.Proti5.urienkratpopoldnepridemonavrsto.Juha
zmokoinnekolikomesa.Premalojebilo.Jedlismopakar
poštirjeizenegalonca.Izposojenihžlicinloncev.Nepomivaj,
jekardobro,najsibožlicaalilonec.Vsihigijenskipredsodki
sougasnili.ProtivečerunazajnaOtave,kjersemijedopadlo.
Zvečer,kosmožeoddeljeni,prideGolobovRoman.Prisrčen
pozdrav.Pripovedujedostioptimističnoocelizadevi.Opisuje
organizacijo,napakeinuspehe.Pokažetudipartizanskidenar,
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bankovec za5000.- lit.Simpatični listki.NekajnaOtavah
odbere,pravijo,dasonekamnezanesljiviingredopoposeb-
nipoti.Kdovekam.Mednjimi jeMišaLajovic inMišvelj.
Mendastahoteladomov.Obnastopunočigremo,kam,ne
vemo. Izredno krasna pot, mesečna. Bi pel da kaj, o čem.
Ampakresprekrasno,čarobno.Mivisokonahribih,tamdoli
papokojnoalitudinevas,domovina,rojaki.Poznoponoči
pridemovnekovas,mendaZavrh.Spotomasemvidelneko
ogromnobrezno,tojeCerkniškaplanota.Vsemegleno,čudno
jeizgledalo.TamnaprejdalečsopaBloke.SloviteBlokein
tamsotudiItalijani.Vednosovbližini,nemorešsejihzne-
biti.Pokažejonamposteljevnekempokritemdvojnemkozol-
cu, ki je imel spodaj hlev. Pri slabih električnih svetilkah
začne delo z zbiranjem slame im mrve za ležišča. Nisem
zraven,najsiurede,bomžekakošenašelsvojprostor.Šu-
menjeponehava,trudnatruplapopadajopopodihposlami
enopolegdrugega.Kmaluneslišišdrugegakotsopenje.Od
zunajpalegahladnatelesainjihhladi.Jazsemsinajprej
zbralležiščenadveh,poševnoležečihvoznihrantah.Alihlad
protijutrupritiskazvsehstrani.Nezdržim.Zlezempodnek
voz inhočemtampočivati, zopethlad.Po lestvi zlezemna
gorenji pod innajdemajdovco.Se vležemkakor sembil s
klobukomnaglavi.Nemoreminnemoremseogreti.Ajdov-
cajeprepusta,pretrda,nevležesepotelesu,zatoševedno
mrazi.Nadenemsijošenase,nakarnekolikozadremljem.

30.VI.1942.Vstanemsajast,neprespan,premražen.Po
lestvinavzdolvidimšespečoarmado.Napoloblečenatelesa
enopolegdrugegaspe.Kakospe.Pohišahhodijoinprosijo
zamleko.Parhiš,kjedobitimlekazatakoarmado.Nekje
kuhajočajizbezgovihjagod.Približamseindobimskodelo.
Nekajjetoplegaaliželodeckričipotršem.Nekjenekajvode,
dasiizperemoči.OdnekodprilezeMežan.Vesjesajast.»Kje
sibil?Oh,vhlevusemspalvjaslih.Bilojekarprijetnotoplo,
sicernebimogelspati.«Pojutranjemopravilusmopolegliali
posedali.Ogledalismocerkevsv.Duha,dalečdolipasobile
vojašniceBlok.Zbordopoldanenkratinhajdnaprej.Proti
poldnevuenkratpohudihojiprižagivVintgarju.Voda.Mnogi
porabijoprilikokersončnoinsoparnozakopelalivsajumi-
vanje.Posedamopožagi,potravi,pojezuinpestvamoprazen
želodec,kizvsosilopritiska.Hišapolegimanekolikovrtain
tamvednonekdokajpuli,vhišipakuha.Pakajmaločrne
kavealičaj,nepridemnavrsto.Potemvsegazmanjka.Hrane
odnikoder.Vsakišče,kjebinašelkajzapodzob.Vsamogoča
zeliščanabirajo,kuhajo,pijejovodo.Solatosoimelinavrtu,
pasovsopospravili.Brezzabeleseveda.Malosolipajebila
kardobra.Rudkotudimeniprinesepestsolate,kijopojems
soljo.Abulnarnabirapolžeinjihkuha.BineKoballovirake
inmienegaprinese.Zanoževokonicojetegarakca,toliko
kotnič.Vročinaraste,znjolakota,kobisežeganiliiztega
kotla.PoleghišicezagledamnavzvišenemkupčkuMirana
inšenekajtovarišev.»Kajje,«vprašam.»Kštabudagredo
štirje,mednjimitudiMiran«.Hudomejezadelo.ZMiranom
svažeoddomasemimelaintimnepogovore,bilasvavparu.
Stanovaljevnašihiši,sedajpanajbližjiceledruščineoddi-

de.»Veš«,mipravi,»tomeniprija,tobozame«.Ressembil
žalosten.Bilsemstrašnosam,kosemvidel,kakonatenko
semejedržal.Skoroneutolažljivsembil,doklernisemprišel
domisliinuvidevnosti,dasenimočboritiprotivoljiNjegovi.
Fiatvoluntastua.Nevem,alionve,zakajjetodobro.Miran
stovarišioddide.Izberemsidrugpar-nečakaRudkota.Rad
jepustil svojega tovariša insemipridružil.Bil jeprijeten,
uslužen.DoRobamijepriskrbeltudilesenožlico.Popoldne
enkratsedvignemo,daseprikopljemohkakšnihrani.Vroče,
komajsepremikamo,kerželodecnepusti.Telefonskana-
peljava.Obhostahkjermnogoborovnicinrdečihjagod,ali
nevanje,naprej,kmaluseustavimo.Mnogisegredopastv
hosto.Alijemalo.Končnoprivozivozshrano.Nekajjebilo,
apičlo.čakamoobhostiobpotinečesa.Karnaenkratgodba
inpetje.četaizbranihpartizanovzzavihanihrokavovskapo,
puško,municijookolipasu,bombamiprikorakaprotinam.
Edenskitaro,drugipapojejo.Sončen,gorakvečer,partizani
rdečerutepodvratom,pojejoinpojejo.Vsaka,najskrivnejša
vlakencaobčutkajezatrepetala.Nasvojem,prisvojihmočnih
inveselih.Najlepšitrenutekvsepartizanije.Nekdopove,da
semudivbližinidr.AntonZupančič.Poiščemga.Ahkako
prijetnosnidenje.NjegasemimelradževLjubljani.Pokaže
misvojepartizane.Pravi,dajetamžepetnjegovihbratov.
Enegasemvidel.TudiKraljičevjeeden.IzIgajihješlo78
vpartizane.Vabime,najgremznjim,dabopripuškibolje
kotpridelu.Zelomikavno,aliostanemprisvojem,kernisem
večmladinzdravtudine.Vodgovormipokažepartizana50
letstarega,kiimadomamenda18otrok.Pravidalje:Naši
vasbodospremljaliprekoproge.Brezskrbi.Vsebododobro
izpeljali,sodečki.Poslovivasekotstaraprijatelja.Pridem
nazajkčeti,odbirajostrokovnjakezarazneobrti.Mehanike,
ključavničarje,kemikeitd.Rudkotavzamejokotkemika,no
inostalsemzopetsam.Leposlovoinnigaveč.Tudijazse
ponudim,amenerabijo.Zopetnevemzakajvsetodobro.
Bog že ve. Izberem si novega druga, Bine Kobal, študent
gradbe,dostiprijeten,vsekakorzelopožrtvovalen.Dejalje,
daječakal,dagapokličem.Petjesevlečedovečerje,kijo
pripeljejo skoroobmraku.Nekapolenta, skorodosti jo je
bilo.Potemsevspremstvupodamonapotprekoproge.Ho-
dimoinhodimo.Vidimponočiobratujočoparnožago.Mirje
sicer,ačudenmir.Grozljivo.Podolgihojivšt.Vidu,kjerso
ranjencespravljalivnekohišo.Dajezanjelepoposkrbljeno,
daimajocelooperacijskosoboinpodobno.Nekaterisošli
gledatranjenceizvlaka.Nisemhotelgledatibedeinbolesti.
Posedamopohlodih,kisoobcesti,dopoveljanaprej.Tišje.
Protiprogigremo.Alibiloješedaleč.četapartizanovodcepi
proti hribu. Slišim od daleč pokanje, kam gredo. Tako so
otroškoveseli.Kolikočasa,kajjihčakapotakoprešernem
ukanju?Hodimopocesti,kmaluvečkratrazkopaniinzaba-
rikadirani.Počasneje in tišje.Nepoznanevasi, slednjičvas
Ponikve.Božemili,vserazkopano,požgano,osamljeno.Hiše
gledajovgluhonočkotstrašila.Bombardiranajebilavas.
Vidimoinčutimobrezobzirnovojskoinvojno.Totičenas,naše
grude.Kajsejezgodilosprebivalci,kjeso.Miposedamoin

čakamo,kdajbomomogličezprogo.Spremljajočipartizani
sezleknejonavlažnatlainzaspetakojkotkamen.čudim
se.Tojetrdoživljenje.Polnetriurečakamovnoči.Hladno
je,nekateriiščejotoplotovseniku.Naenkratznakzaodhod.
Partizansedvigne, je žepri sebi.Gremo,ne, tečemo, vseh
220.Kakohitimo.Alitečitrebahitro,dauidemosovražniku,
dasespravimozopetvvarnohosto.Četrturetrajadirkačez
progo.Potemzopethosta.Hitrokarnaprej,danasnezalotijo.

31.VI.1942.Navkreberpočudnih,slabihpoteh,grmičevju,
kamnu.Bineponudikoščekparmezana.Trdje,aboljekot
vsak sladkorček.Končno smonavrhuhriba.Zaslišimoše
močanpok-progosopognali.Kljubmočniitalijanskistraži
nasješlo200čezprogoinprogajezletelavzrak.Nekoliko
seoddahnemo.Zajcjeopešal,moralisogapodpirati.Hitro,
dokler ne pride dan. Napenjali smo svoje moči do kraja.
Zjutrajje,danprihaja.Skozihostoingozdpridemonajprej
vPodgoro.Tamnajbinekolikočasapočivali.žepripravljajo
mesto.Nekateriželezejopohišahzahrano,kopridepovelje
naprej.ItalijanisovVidmuinlahkostreljajonanaspozneje,
kobožedan.UberemojoprotiKompolju.Tuditamrazdejanje.
Stopovisoobdelovalitovas,zatosivsakdelaskrivališčain
zaklonišča.Nekajsipriberejohrane.Hitronaprej,dapridemo
vvarnohosto.Takosmoseusidralivzgodnjihurahnekjepri
Kompoljah.Polegamopotraviinlistju,vsakkakormore.V
klopcusedržimojaz,WagnerinBine.Ljudjeprinašajožganje,
kupimopollitra,prinašajojajca.Kupimojihmenda5kosov.
Partizaniprihajajoinnasogledujejo.PrimeniseustaviNiko:
zakajdanismopriborcih.Ahzdajnajsegrdonašiminerji
solit,imamoinženirja.Odgovorimkolikormoreminsmem.
Neprijetno,zeloneprijetno.Kcelineprijetnostišekosžolča.
Mi smo strahopetcinevredni svobode.Najbo,kar žehoče
biti.Priličnokosilovnekivrtači.Branjeporočevalca.Čutimo
kolektiv.Poznovečerja,potemzbranjezapohodnaprej.že
prizbranjuopažamprivide.čudnasituacija,dasmovbližini
nekihhiš,palač,splohnekaurejenost,pasmolevsredineke
hoste.Potemodrinemo,znašli smosevKompoljah,potem
papopotidaljeindalje.Strašnautrujenostpopadatelesa.
Pokoncispimoinočesasoodprtazato,kerjihssiloodpira-
mo.Opletavaminskoropadempriopletavanjuprednjega.V
Strugahsmo,vvasi,kijetudinapolrazdejana,popolnoma
zapuščena, šepsane slišiš.Nekaj časapočivamo.Neverje-
tnogroznoučinkujehišassnetimiokni.črne luknjezijajo
izbelinevčrnonočnekolikoodmesecaposrebreni.Potem
pakarnaprej.Pocestiinzopetpohostizgroznimiprividi
opalačah,ostebrih, tympanonih,portalih.Stemnilose je,
soparnoingroznioblakiobljubljajonevihto,bliskinblisk.
Smovhribihkočevskih-suhokranjskih.Pašnikiposejaniz
belimikamni.Spehamo,dabiušlinevihtipodkakostreho.
Papridemalavas,žemislimo,dasmonacilju,panaprej.
Kapljainbliska,grminadsuhokranjskempustemozemlju.
Kakosiželimostrehe,počitka.Zbiti in izmučeniseopote-
kamopopoti.črpamoposlednjemočiponeprespanihnočeh.
Zvirče,suhokrajinskavas.Tolikojesvetlo,darazpoznamo
veliko, bedno naselje. Tudi tu nam ne privoščijo počitka,

čepravgrozinaliv.Alisrečajehotela,dajebilovelikobliska
ingroma,kopičenjaoblakov,dežpa jeprizanesel.Kakšna
srečainmilostzavsotoizmučenodružbo.

1.VII.1942.Nevihtasejeunesla.Počasisezačenjadaniti.
Nogeinstopalameboledoonemoglosti.Nezmogelbiveč.
Pravijošedveuri.Patonebomogoče.NaposledsmovHinjah.
Kervidijo,danemoremovečnaprej,nasspravijovodprte
senike.Poležemo,aspatinemoremo.Pretrudniinprehladno
je.Vremejepusto,mrzelveterpopihava.Nekaženskapravi,
dagrevLjubljano.Nanosijojipošte,vsaksvojlistek.Nisem
ničnapisal,kersemžeprejenekajsporočil.Kmetjesonabrali
nekajgorkegamlekainkruha,kismogadeležnivsi.Edenveč,
drugimanj.Podolgihojitovseizbornotekne.Wagnerdobitu
bratasvojegapredhodnikanašoli,Pečjaka.Prodamusviter
inpokrepčaga.PozajtrkuzopetnapotvžalostnoKočevsko.
Toplodopoldne,počasijokrenemovNovilog.Imamvtis,da
nasogledujejoradovedno,dajevNovemlogukoskomande.
Po kratkem premoru naprej proti Staremu logu. Medtem
vidim,danekajpartizanovspremljakolono,dasenekdocelo
vozi z motornim kolesom mimo nas. Slutim komandante.
Nebopasetemniinpretizopetzmočo.Starilog,centrala
partizanska.Vodijonasnanekoplanotoizvenvasi,kjerso
nameravalislavnostnosprejemati.Delilisomlekoinkruh.
Alizmanjkalojemlekainkruhatudinizadosti.Mimotega
jeprecejšendežzaustavilnameravansprejem.Edenodvišjih,
A.Lubejmepobarainspregovorinekajnavdušenihbesed.
Lepomejepozdravilinmidalnekajpogumazabodočnost.
Dežjepovzročil,dasonasspravilipo20vposameznesenike.
Prišelsemvnekseniknekecestarice.Mislim,dajebiloše
okoli15tovarišev.Skromnosmostanovalinamrvi.Vendar
semimelobčutekizrednegazadovoljstva,kosemsemogel
vlečinasenoinpočivatibreznujezadolgpočitek.Izposodil
semsipricestaricibrisačo,posodoinsedodobraumil.Prav,
kosemnajnujnejšeopravil,panaszopetzbobnajoskupajin
odvedejonanekodvorišče,kjersostala3lesenaposlopja:pod,
seniki.Tamsonasnastanili,češ,dasomednamiizdajalci
insenesmemosvobodnogibati.Tančica teme je leglana
pridobljenosvobodo.Vmojibližini jebilMenart,Wagner,
Bine,Plevela,Tominecindrugi.Napolodprtpod,senopod
seboj,tojenašestanovanje.šeistidanpopoldnerazgovorz
DrejčetompriučiteljuTrobišu.Drejčeminatankopojasni
položaj,vsesevedaoptimistično,razlagaosvobodilneodbore,
zastopstvo naroda v nekem parlamentu, ki mu je podlaga
neka vlada - narodna vlada. 460 občin da je osvobojenih,
drugepridejonavrsto.Italijanskeofenzivenejemljeresno,
kerdaseItalijanibojehoste.Oniustrahujejobližnjevasis
požigiinspontaniminapadi,dasepotemzopetpovlečejo.Tudi
bombardirajovasiinpožigajo.Gledemenepravi,jeizreden
slučaj,dasemprišel,dabomimelmnogodelassušilnicami,
kijihnameravajopostavitiporaznihkrajih,dabodomogli
ljudjenasušitimnogosadja-kruhabodočezime.Daboon
odpotovalza7dni,damoremdobitipojasnilašeodtovarišice
Bože.Tako jeprvidanvStarem logudosti svetlominil in
semsežemogelpripravitinadejstvovanje.Skromnavečerja
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vzgornjikuhinji.Spanjeprvičvmiruinpokoju.
Četrtek, 2.VII. 1942.Moj rojstni dan.Da, skoro toliko

imamnasebikottakrat,kosemserodil.Resjepa,danimam
nikogaroddomačih,dabimizatadanvoščilprijaznobesedo.
Karimam,jerujavaoblekasklobukominčevlji,spodnjepe-
rilo,polnilnimsvinčnikominrobec.Našeprebivališčejepod.
Pokritsicer,pazelozdelan,kotvsekočevskestavbe,kmetije.

Njegov dnevnik je izšel v knjižni izdaji. Najdete ga na 
Cobissu pod iskalnimi pojmi Suhadolc, Pri partizanih.



Kje so grobovi
PeterHawlina

Število žrtev Velike vojne ne bo nikoli natančno ugoto-
vljeno. Pokopališč je na stotine. Veliko trupel je neiden-
tificiranih. Le redki sorodniki so se odpravili na več kot 
tisoč kilometrov oddaljene kraje z namenom, da najdejo 
grob padlega. Le redki so ga našli. Obiskal sem samo dve 
od morda 200 ali 300 pokopališč na področju galicijskih 
premikov in spopadov. Eno od teh pokopališč je v kraju 
Gorlice, drugo v Przemyslu v današnji Poljski. Obe sta 
veliki in še vedno lepo vzdrževani. Od mojih bližnjih 
sorodnikov ni nihče obležal na bojnem polju, zato nisem 
iskal določenega groba. Tudi če bi ga, bi ga najbrž težko 
našel. O taki izkušnji mi je pravil znanec Viktor Porenta iz 
Bitnja, ki je bil že dvakrat s tem namenom v Galiciji.

Število žrtev torej ne bo nikoli čisto natančno, lokacije 
grobov pa toliko manj. Zelo natančno pa vejo za število 
žrtev v majhnih in večjih krajih. Tem so jim začeli v poznih 
dvajsetih letih postavljati spomenike, na njih pa so vklesa-
na vsa imena. Znano je torej točno število po področjih, 
največkrat po župnijah. 

Pokopališče v Przemyslu, 
današnja Poljska.

Nagrobnik nemškemu zastavniku 
Heinrichu Pavliku ter napis 
Feldspital 7/4, ki je še po100 
letih ostal vklesan v vhod na 
škofjeloško pokopališče.

Zgoraj spomenika v Stari Loki, 
desno v Retečah in spodaj 
spomenik v Škofji Loki.

Roza Gallatia 
roj. Hawlina (1879 – 1959)

PeterHawlina

Roza je bila teta mojega 
očeta, sestra posebej opisa-
nega Otta Hawline. V času 
vojne je bila vdova po zdrav-
niku Evgenu Gallatia. Njena 
sinova sta bila leta 1914 stara 
9 in 6 let.

O njej sicer vem zelo malo, ostalo pa mi je nekaj njenega 
arhiva in v tem arhivu zbirka fotografij. Med temi so tudi 
fotografije prizorov iz vojne bolnice. 

Osebe na slikah niso opisane in bi jih verjetno komaj 
kdo danes prepoznal. Na nekaterih prepoznam samo »teto 
Rozo«. Šele po teh slikah sem svoje vedenje o njej dopolnil 
z dokazom, da je bila med vojno prostovoljno aktivna med 
osebjem ene od ljubljanskih bolnic.

Takim prostovoljnim strežnicam oziroma pomožnim 
bolniškim sestram so rekli tudi dame Rdečega križa. Potrebe 
po sanitetnem moštvu so bile velike in so se za ta namen 
prirejali tečaji za usposabljanje že pred vojno, toliko bolj pa 
po začetku vojne. Med šolanimi strežnicami so bile zlasti 
dobro usposobljene redovnice. Sestre usmiljenke Družbe 
sv. Vincencija so veljale za najbolj izurjene. 

Letos smo si lahko v Kranjskem muzeju ogledali predsta-
vitev vseh gorenjskih spomenikov žrtvam prve vojne. Mirno
vojakispitevečno spanje je bil naslov razstave in kataloga. 
V katalogu je poleg vseh drugih prispevkov tudi spisek 
vseh žrtev na Gorenjskem. Domnevam, da je bilo nekaj 
podobnega narejeno tudi v drugih slovenskih pokrajinah. 
S tem postaja število gorenjskih žrtev dokaj natančno in 
se približuje številki 4.000.

Na teh spomenikih so imena, lokacije grobov pa niso 
evidentirane za vse. V slovenskem zaledju so pokopali 
največ tiste, ki so umrli v zalednih bolnicah. Tak primer 
je grob z nagrobnikom za nemškega zastavnika Heinricha 
Pavlika, ki je umrl v poljski bolnici 7/4. Redkost ni le 
ohranjen nagrobni spomenik, napis Feldspital 7/4 je celo 
še danes vklesan v vhod na škofjeloško pokopališče. Še 
en spomenik torej. 

Spomeniki so postavljeni vsem padlim v nekem področju. 
Tak spomenik je kostnica na ljubljanskih Žalah in takih 
je še skoraj v vsaki župniji po eden ali celo po več. Zelo 
redki so spomeniki posameznikom. Meni dobro znana je 
izjema iz soseske, kjer živim. To je Anton Hafner, ki je bil 
spoznan za glavnega vodjo upora v judenburški vojašnici tik 
pred koncem vojne. Maja 1918 je bil skupaj s tremi tovariši 
kaznovan z ustrelitvijo. Njemu so ob petdesetletnici na 
fasadi rojstne hiše postavili spominsko tablo. Pred kakimi 
petimi leti pa je bil njegov kip uvrščen tudi v škofjeloško 
alejo zaslužnih. Veliko let je moralo miniti, da se je njegovo 
dejanje začelo razumevati ne le kot nekaj dobrega, temveč 
celo izjemno dobrega. Spomenik zasluži!? Vsi sicer s tem 
niso soglašali, zavedati pa se moramo, da so tudi spomenike 
po župnijah začeli postavljati šele kakih deset let po koncu 
vojne. V Kraljevini Jugoslaviji smo postali bratje s Srbi, 
katere smo najprej napadli zaradi zahrbtno pripravljenega 
umora prestolonaslednika. In umor prestolonaslednika je 
postalo veliko dejanje malega Gavrila Principa in gibanja 
Mlada Bosna, za katero nikoli nismo vedeli, kaj sploh hoče. 
Jaz se tega do letos nisem zavedal.

Kaj ni pomenljivo 
dejstvo, da se žrtve te 
vojne prešteva šele po 
stotih letih? Tudi jaz 
sem se ravno ob pri-
hajajoči stoti obletnici 
prebudil iz otopelosti in 
iz megle se mi začenjajo 
kazati vse ostrejši obrisi 
spoznanja.

Pokopališče v kraju Gorlice na Poljskem.
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Otto Hawlina 
12. 11. 1876 Hôrka – 5. 8. 1931 Tržič

PeterHawlina

Oto je bil oče mojega očeta Herberta. Med svetovno 
vojno je prvega pol leta v Galiciji vsak dan pisal dnevnik 
in vestno beležil vse važnejše dogodke in premike. Prav ta 
dnevnik je bil najmočnejši povod, da sem se odločil ob stoti 
obletnici obiskati vsaj nekatere od v dnevniku omenjenih 
galicijskih krajev. Cel njegov vojni dnevnik s fotografijami 
in odlomki iz korespondence bi bil za objavo v tej številki 
predolg. Namesto tega bom za povzetek njegovega življe-
nja uporabil kar spis, katerega je o njem nam, njegovim 
vnukom, pustila njegova hči, naša teta Marija.

Zapis:MarijaHawlina(Röger)

Oto(Otto,Otokar)jekototrokprišelsstaršivOplotnico
inSlovenskeKonjice.Tamjehodilvšolo.Kotodličnjakje
končal gimnazijo v Celju. Kot stranski predmet se je učil
tudi francoščine. Ko je študiral medicino, se je družina
preselilavPlaninopriRakeku.Novookolje,drugačensvet.
Trst in morje niso daleč, "dišalo" je po Italiji, že zaradi
"kontrabantarjev".Hitrose jenaučil tudi tega jezika.Oče
jegozdarknezaWindischgrätza,zelosamostojeninčislan
poklic.Jedoberpoznavalecnarave,rastlininživali,Otoga
zveseljemspremlja,kadarjetomogočeinhlastnovsrkava
razlagesvojegaočeta.

VdružiniHawlinovih jebilo lepo,složnoživljenje.Mati
jebilasicerbolehna,umrlajekmalupotem,kojeOtoma-
turiral.Taproblemsejerešiltako,dajeočeporočilsestro
svojepokojnežene,obanistabilavečmlada,otrokizdrugega
zakonanibilo.Pačpa jebila tamačehapriobehotrokih
zelopriljubljenaintudizanas,njenepriženjenevnuke,vedno
pojemdobroteinljubeznivosti.

Mladidoktorjestažiralvcelovškibolnišnici,tamseješe
posebej izobrazil vporodniški stroki, vsegadve leti (1903-
1905). Njegov oče je šel v pokoj, z ženo sta se preselila v
Ljubljano,tetaRozasejeporočilazdr.EugenomGallatijem
in se tudi preselila v Ljubljano, Oto pa je nastopil službo
zdravnikavLitiji(1905-1908).

Spet nova prelomnica: v Tržiču je umrl dr. Jagodic in
naneslo je (verjetno zveza: predilnica Litija - predilnica
Tržič),dajeprišelvTržičmladidoktorOtoHawlina.Vsak
prostičasjesmuknilvgozdove,nagričeinhribe.Tamseje
seznanilzing.Sugg-om,domaizBludenza,kijebiltakrat
tehnični vodja v predilniciTržič.Najbrž je on občasnona
izletpovabiltudiPolakovegospodične(Fini,Ana,Žaneta)
inParisovojabolkosejezakotalilodoAne.Vdovapokojnega
dr.Jagodica jeodstopilavnajemmlademudoktorjune le
ordinacijo,temvečcelohišozvrtomvred,samasejeodselila
nasvojprvotnidomvKovor.

Dr.Hawlinahitronajdestikzljudmi:dobrojeznalsloven-
sko,tržiškešprahešenepovsem,nemškoitak,biljevesele

narave, dober pevec, udeleževal se je lokalnih prireditev,
prijetensogovornik.Vsisogahitrosprejeli,cerkvenikrogi,
liberalci,kmetje,delavci,"purgarji",baroniindirektorji,lepri
družiniPollakovihjebil"privandrovec".Tržiškomeščanstvo
sonamrečobvladovaleleštiridružine:Pollak,Ahačič,Mali
inPeharc,tesobiletudisorodstvenopovezane,inpravveno
odtehdružinjezaneslonašegaočeta.Starejšasestranaše
mami,tetaMici,jebilaporočenazdr.Vrtačnikom,sodnikom
upravnegasodišča,paganihčevdružininiklicalskrstnim
imenomIvan,temvečle"Vrtačnik".Našočejebiltudivedno
le"Hawlina"inneOto,tetaAnka,ženastricKorlnale"Ra-
kovčeva",karjebilmendanenapisanzakonvTržiču.

Obporokijemamadobilaizplačanodotoinprivoščilasta
siporočnopotovanjeprekoDolomitovdofrancoskeRiviere.
Mislim,dastavsopotpotovalaskočijo,vvsakemkrajupa
stakupilarazgledniceinjihzlagalavalbum.Nakupilasta
trpežnopohištvo,kiješedolgaletaslužilo,inšeslužinam
otrokominvnukom.Dobro,dastatakratpotrošilatistidenar,
vnasprotjustetoFiniintetoŽaneto,kistasvojodotodali
zavojnoposojilovletih1915-16,innistaimelaodtegaprav
ničesar!Razumljivo,dastabilinekolikozagrenjeniinstaz
nekakšnozavistjogledalinaAninodružinico.

Patuditejdružinicinibilovednolahko.Očetovamama
(mačeha),vdova,se jeleta1912preselilaktetiRozi, tudi
vdovi,brezpokojninezdvemaotrokoma,kisejepreživljala
s poučevanjem klavirja. Gotovo je tu pa tam kak novčič
našelpot tja, lebolje,dase topri tržiški žlahtini slišalo.
30. 5. 1914 je prikobacal Herbert na svet. Naslednji dan
jebilamendanedeljainočeOtojevcerkvi,takojevedela
povedatinašamami,vsakemu,kigajepozdravil,intehni

bilomalo,zvsemponosompripovedoval,dajedobilsina!A
kaj,dobrih8tednovpotem,pravnamamičingod,nasvete
Anedan,26.7.1914jebilpoklicankvojakom,zbirnomesto
KanalobSoči.

Ohranjenjenjegovdnevnikiztistegainizkasnejšihčasov,
zatomoremošedostinatančnopovzetidogajanja tedobe.
Leta1914sobiliItalijanišezaveznikivelikeAvstrije,kije
obsegalatudiTrst.ZaKranjskoinPrimorsko,vključnoTrst,
so"nabirali"vojakevKanaluinGorici.Tjajebilposlannaš
očekotzdravnikpripregledunabornikov,mordapravzato,
kerjeobvladalpolegnemščinetudislovenščinoinitalijan-
ščino.Ubogi"KranjskiJanezi",tusojihnabraliinnagnetli
vvagoneinvozilivdaljnoGalicijo,mimoLjubljane,Celja,
Ptuja,BudimpeštedoŽdanovaintood14.do18.8.1914.
Vočetovemdnevnikujelističsslovenskimiimenionih,kijih
jekotpreslabotne,žeiztrošene,ssrčnonapako,itdizločil,
akolikotisočjihjekljubtemubiloposlanovtonesmiselno
vojsko!

Avstrijcisomislili,dapridejonaozemlje,kiješe"njiho-
vo",medtempasoRusitamžeimelisvojepostojankeinčete
enihindrugihsosenekakoneorganiziranopremikalesem
tertja,prišlojetudidospopadov,pritemnajomenim,daje
bilazdravstvenaslužbaboljzadaj,avseenoničkajprijetna.
Dnevnikujepriloženzemljevidiztistihčasov,dajemožno
"hoditi" s temi reveži po blatnih, zasneženih, zmrznjenih
cestah. Naštejem le nekaj krajev: Striy, Židacov, Bobrka,
Przemislany,NoviSandec,potemumikprekoDuklevBartfo,
Eperjes,inšedostidrugih.Prvihšesttednovnibilonobene
pošteoddoma,intudikasnejejehodilatapoštaskoromesec
dni,dajeprišladonaslovnika.

PresunljivjeopisizkrajaZablotcepriPrzemislavuvdneh
od19.10.do31.10.1914.Razpaslasejekolerainlazaret
(osvojenadvorcainšupe,prejlastkneginjeLubomirske,kjer
jeruskaarmadažetemeljitopobrala,karsejepobratidalo),
kjerstabilaodgovornazdravnikamojočeinnjegovprijatelj
izGraza, dr.Negri, je bil imenovan "infekcijskabolnica".
Zvsehstranisopripeljaliteubogereveže,vvsehjezikihje
biloslišatitarnanje,moledovanjezapomoč,zlastizavodo,
čaj,pijačosploh,sanitetanibilakostemuvelikemunavalu.
Predolgabi bila povest, vse to tunaštevati, omenim le to,
dajebilotulegloočetovebolezni,vsledkaterejeohromelv
decembru1920inpotemumrlavgusta1931.

Poodločniintervencijimojegaočetaprištabnemvodstvu,
češ,čenepošljejododatnegastrežništvainzdravil,najvsaj
postavijonekajstrojnicinvseterevežepostrelijo,dajihrešijo
mukpočasnegaumiranja,sodobilidodatnemobilnebolnice
zapomočsaniteti.Ubogiljudje,kisobiliposlanitja,zakaj?,
včigavokorist?Vsekakorsosepriočetu,takrat38letnem,
pojavilebolečinevnogahinpekočiizpuščaji,kisojihzdra-
vilizarzenom.Spet jemladost inkrepkanaravatrenutno
premagalanapadestrupov,kisosezajedlivtelo,azačetkom
januarja1915sogaleposlalivGrazvbolnico,odtamvLju-
bljanovgarnizijskobolnico;znavodilidomačegazdravljenja
sogasredijanuarja1915poslalidomovvTržič.

Gotovojedomačeokoljeinsinček,kiganividelskoraj
osemmesecev, pripomoglo,da se je spet postavilnanoge.
Črvvtelesujelemiroval,dokdaj?

NisogaposlalinazajvGalicijo,pačpasovLjubljani,v
obrtnišolinaAškerčevicestiuredili"rezervnovojnobolnico"
intujebilzadolženzavodstvotebolnice.Dapanebospet
sam,ježenossinčkomnastanilvbližini,vhišigospeVide
Försterjeve, roj.Gogala,naRimski cesti.Mladidružini je
življenje teklo šenekamurejeno, rodili sva seLote in jaz,
a Soška fronta je zagorela v novem plamenu in rabili so
zdravnike,takojebiločetjaposlansredinovembra1917,
mamistremiotrokipajeodšlaspetnazajvTržič.

UdinesobilebližekotGalicija,aspečičrvsejeradigro-
ze,kijetamnimanjkalo,spetzačeljavljati.Tupatamje
bolnik"skočil"naDunajkprijateljudr.Neckerjupokako
injekcijo;zlastiobkapitulaciji,koncemoktobra1918,ješel
najprejtjainšelepotemvTržič.Kakosejetamzdravilni
najtivzapiskih.

Vojne jebilokonec,oče jespetzačelordinirati,vladala
jerevščinapovsod,kolikosejihnivrniloizvojnealipaso
prišli domov kot invalidi! Na Golniku so v stari graščini
uredili nekak dom za vojne invalide, predvsem na pljučih
bolne,kinisoimelimožnostidomačeoskrbe.Tjasejemoj
očevečkratvtednupopoldnevozilskolesomalipatudišel
peš;invalidisomubilipačkotstarikameradizeloprisrcu.
Čuvaj v tistemgradu je z velikimkravjimzvoncemzvonil,
kogajevidelprihajati,dasosebolnikizbrali.Včasihjeoče
tudienegaalidrugegaodnasotrokvzelsseboj,največkrat
Herberta.

Zdaj se šele pričenja tista doba, ko smo postali prava
družina,kosmodobilinašegaočeta,našega"papačita",kot
smomurekli.Biljeenkraten!ŽiveljemedSlovenci,hodilv
slovenskešole,zavedalsejesvojeganemškegaporekla,spoznal
jevažnostznanja jezikov inhotel je,dasedobronaučimo
obehjezikov,nemškegainslovenskega.Najenostavnejejebilo
tovdružiniuredititako,dasmozočetomgovorilinemško,
zmamicoslovensko, intonamnidelalotežav.Kakoprav
mijetoprišlovživljenju!

Pakaj jevseznal!Izvrbovihvej jedelalpiščalke,kiso
tudivresnicipiskale,izorehovihlupinsonastalejadrnice,
plavalesovskledicah,zelenpereščeksobilajadrainnaša
sapaveter,kijihjegnal.Izdivjihkostanjevsonastaleprav
majhneposteljicezavile.Navrtusoraslemodrerože,po-
znalismojihpodimenomRittersporn(ostrožnik).Kakoje
znal razložiti, da je to vilinski voz,kočijaž sedi spredaj in
zadajsedijodeklice.Vserožejepoznal,sevedasobilinajbolj
zanimivimlečki,kisocedilirumeninbelmleček,invsaka
rožicaje imelasvojolastnopovestico.Pozneje,kojebilže
hrominsejeHerbertukvarjalsherbarijem,jezlastiHerbert
nanosilznane inneznanerože indobil"specialni"pouko
njih.Takon.pr.mijeostalavspominupovestoAronovipalici
(vbotanikipoznanakotpegastikačnik),dase tarastlina
imenujepoAronu,Mojzesovembratu,pakososeIzraelcipo
izselitviizEgiptanapotiskozipuščavoMojzesunekajpuntali
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in zahtevali drugo vodstvo, somorali preknoči poglavarji
vsakegarodupostavitivsvetišotorvsakpoenovejoinčigar
vejabozjutrajozelenela,bonjihovduhovnivodja.Ozelenela
jeAronovapalicainpostaljevodjalevitov,t.j.duhovnikov.
Resjetacvetnekakopodobenpalici,kinakoncucvete.Kje
semjaztakratkajvedelaoAronuinMojzesu,večalimanj
semseveroukanaučiladomapriočetu,zlastineomajnega
zaupanjavbožjovsemogočnost.

Ker sem ravno pri poglavju prirodopisa, kako je znal
oponašatiptičkeinrazločevatinjihovežvižgeinnapeve.Pri-
povedovalje,kakojepripohodihvGalicijitakojločilmed
pravimiglasovičukovodonih,skaterimisosisignalizirali
izvidniki,kisočukeleoponašali.

Spetnovaprelomnica:predBožičemleta1920jeohromel.
NavečersoprišlizLomazlojtrskimvozomponj,pomagatnaj
bišelporodnici.Očejebilševkopalnici,hitrosejeoblekel
inodpeljalvmrzlonoč.Kosejepoopravljenemobiskuvrnil,
jemogellešestujopomočjokomajpritidopostelje,inod
takratnivečvstal.Hudojebilotozanjinzavsenas.

Skušali so ga zdraviti v ljubljanski bolnici, tudi do dr.
NeckarjanaDunajsogapripeljalizvlakomžezačetkomleta
1921.Hišniredprinassejespremenil,mamasejeposvetila
leočetu,nastrijenadzorovalatetaMatilda,maminateta,
kijeimelapreužitekpravzapravpristricuKorluvPollakovi
hiši,asojotamkarradiposodili.KuharicaMarijebilaže
odnekdajgospodarkuhinje,prišlapaješegospodinjskapo-
močnicaMickaŽbontarjevaizKamnegorice,inteligentna,na
pametjeznalaGregorčičeve,AškerčeveinPrešernovepesmi;ta
jebilaotrokomrespravaprijateljica.Obnedeljah(pomaši)
stanamhodilipomagattetaNetaintetaFini,boljerečenov
kontrolonamvsem,skrbelistazagarderobo,zlastizaLote
inzame.Onidvestabilipovod,dasemsenaučilastrpnosti
doljudi,kijihnisemmarala,leraditega,kerstaočeinmati
toželela.Česetegaizmladanenaučiš,tibopomanjkanje
temodrostikasnejevživljenjudelalopreglavice!

Očejespalvdvoriščnisobici,naddrvarnico,kerbigabilo
pretežkoprenašatidoprejšnjespalnicevprvemnadstropju.Da
ponočinibilsam,jevednonekdoodotrokprinjemdežural.
Tojebilimenitenposel;zvečersoprišliznanciinsorodniki
napogovor,intisti,kijeravnodežural,jelahkovsenaušesa
vlekel,sevedasejebilotrebapretvarjati,dadobrospi.Naš
očejeimeledenprvihradioaparat,pasotudizaraditega
radi prihajali znanci. Poznal je opere, in če so bile kake
oddaje,jihjetudirazlagalnamotrokom.

Tudispolnovzgojojeznalpravočasnoinlepoposredovati.
Hudovalasemsenadpetelinom,ki"muči"kokoške(kurnik
jebilvdrvarnicipodoknomočetovesobe);vzeljesvinčnik
inzačelrisati,kakoseoplodijojajčka,izkaterihsepotem
izvalijopiščančkiindabrezpetelinčkovtudipiščančkovne
bibilo.

Česemgakajpolomila,recimo,danisemprišladomov
obdogovorjenemčasu,alitudi,dasemsezlagala,alisedo
teteMatildepredrznovedla,mijepovedal,dajehudname
insenebovapogovarjala,doklertegasamanebomželela.

Kaj jebilohujšega,kotdaočenegovori zmenoj!Seveda
semsepripravilanapridigo,pravzapravpogovor,nebipa
preneslamednamabojnegastanja.KotHerbertopisuje,da
gajeočetepel,meneninikdar,spametnobesedosobilevse
nevšečnostiodpravljene.

Očejetorejšenaprejordiniral,mamamujepomagalav
ordinaciji,naročilsijenajaktualnejšozdravniškoliteraturo,
hoteljenajtitudipotdosvojegaozdravljenja.Vmedicinise
jetakododatnoizobrazil,stemjemarsikomupomagal.S
temvzveziomenjamZinkleim,kigajemedprvimiuvedel
pri zdravljenju nog, hoja s škornji ob bradlji na našem
dvorišču pa mu ni pomagala. Kljub temu je še obiskoval
bolnike,zinvalidskimvozičkomsejepeljaloz.sogapeljali
dohiše, povečini sobili ozkihodniki, stopnice itd, tam so
gapačmoralinositi,aniseustrašiltehštrapacov.Zanas
otrokejebilposebenčar,česoponjprišlizvozomzakakega
bolnika.Takratjesmelkdoodnasotrokprisesti.Spotoma
namjedeklamiral,zlastiževmraku,pesnitve,kotn.pr.Der
Erenkönig,DiedreiGrenadiere in šekakšno.Repertoarja
munizmanjkalo.

Mamisenibilotreba"matrati",dabipotiskalavoziček
zočetompoTržiču,karmenjavalisose,kosmošli,recimo
kmašialikamdrugam.Mendasosištelivčast,dasmejo
svojegadoktorjapeljati.Takratniimelnihčekajpridade-
narja,priBolniškiblagajnisobilizavarovaniletovarniški
delavciinželezničarji.Obrtniki,pomočniki,vajenci,kmetje,
gozdarjiitd.pane,papridr.Hawlinijebilvsakdobrodošel
tudi"brezlistka",intosejevedelo.

Otto Hawlina z ženo Ano, hčerko Marijo in sinom Herbertom.

Šenekaj,karpravzapravspadakprejšnjemuodstavku,
kosmosezočetomvozilidobolnikov.Kakojepoznalnebo!
Razlagalnamjeozvezdja,opozorilna jezdecaprivelikem
vozu,pripovedoval,kakososemornarjiorientiralipozvezdah,
košenibilokompasovindrugihpripomočkov.Seznanilnas
je z grško mitologijo, po kateri so ozvezdja dobila imena.
Pregnalnamjetudistrah.Nismosebalitemealipokopališča
ponoči,vednojepoudarjal,dasoljudjevbistvudobri,čejim
zdobrotopridešnaproti.

Poletijeprišlaknam"grosi",očetovamačeha,neznatna
majhnaženica,mipasmojoimelisrčnoradi.Mamajevse
letozlagalastrganoperilovposebenpredal,vsetojegrosi
poletizakrpala,anašla ječas,danas jenaučilakvačkati
inplesti, inkar jebilonajvažnejše, imela je velikozalogo
pravljic,kinamjihjepripovedovala,oRepoštevuindrugih
tamizKrkonošev.

Odčasadočasajemoraločespetvbolnico,včasihvLju-
bljano,tudinaDunajstasepodalazmamo.Nekočjeprišel
dr.NeckersamzDunaja,dajeprisostvovalnekioperacijiv
ljubljanskibolnici,kjerjebiločetovzdravnikdr.Jug.Paza
vsetonizahtevalnitigroša.

Dosredeleta1930jezočetovoboleznijošenekakošlo,
vsajmiotrociznjonismobiliobremenjeni.Odkonca1930
pa se jemočno slabšalo in leta1931 jebil že velik revež.
Zadnjadvamesecapredsmrtjoavgusta1931ježivelvečali
manjlespomočjomočnihzdravil,zlastimorfija.Vednonam
jeponavljal,danamnemorezapustitinobenegapremoženja,
dapanamzapuščamnogodobrihprijateljevinspominena
lepootroštvo.Intojebilores.

Prijatelji:današtejemlenekatere:g.župnikVovk(takrat
šele31letstar), jenasmrtniposteljiočeturekel:zameso
drugiskrbeli,dasemdoštudiral,zaVašegafanta(Herbert
jebiltakratvšestigimnaziji)bomjazskrbeltidveletido
mature.Zaočeta je bila to velika tolažba, kermu je bilo
velikodotega,dase je"njegov fant"mogel izobrazitivsaj
domature.Vsačastinslavag.škofuVovku!

G.Schallgruber,kijebilznjimvGaliciji,jeničkolikokrat
poslalmamicikakokuverto.Šeleta1946,kojepo"dobrem
nasvetu"vsesvojepremoženje"podaril"SFRJinstemdobil
dovoljenje,dasejeizselilscelimvagonomsvojegapohištva,
jemeni, takraturadnicipriodvetnikudr.Grosmanu,ki je
zastopalnjegoveinterese,zaodhodnicoizročilznesekvvišini
mojemesečneplače.Razdelilisvasigazmamico,Toneje
biltakratzaprt.

Matizovec(alinekdrugkmet)jemamicipripeljalšepet
ališestletpoočetovismrtidvevrečikrompirja,češ,dajebil
todoktorjudolžan.

Boljalimanjizkratkočasjainzaradidružabnostije"koval
verze",nekaterisopravoogledalonjegoveglobokemiselnosti
inboguvdanosti,kotn.pr.tistiznaslovomPoletje1929".

Nibilopotrtostivnašihiši.NajlepšejebilooBožičuin
za novo leto. Takrat so prinesli očeta v gornje prostore, v
jedilnico s črnimpohištvom.Prišla je tudi tetaAnka, stric
Karel,mogočešekdo.OBožičusmomolili,prižgalisvečke

ob jaslicah in na drevescu, ter se veselili darov (niso bili
veliki, a bila so presenečenja).Zanovo leto smo se igrali
družabne igre, človekne jezi se,Michelmit demStrichel,
(Lotebiševedela,kakotogre).Prebiralismopošto,kiso
jopisaliznanciinsorodniki.Očejeimelkardostikorespon-
dence, tudi s svojimi sorodniki Jurischevimi iz Gablonz-a
(Jablonec).Vsako letosonamposlali škatlico"draguljev"
iz svoje delavnice brušenih poldraguljev in stekla. Po letu
1945jezatemisorodnikiizginilavsakasled,verjetnosojih
vse"pospravili".PrekSchrautzerjevihsemsešetrudila,da
bidobilakakosledzanjimi,pažalnibilonobenegaglasu
več.Tistedraguljesmonamrečdobrouporabili,kosmošli
koledvatzasvetetrikralje,očenamjeizlepenkenapravillepe
krone,mamicanamjeoskrbelapisanaogrinjala,kismojih
spenjalizlepimibroškami.Herbertjebilževšoli,zatretjega
kraljajebilanavadnopotemPitterlovaHilda.

Prebralistemordaposlovilnebesede,kijihjenapisalta-
kratniravnateljmeščanskešoleg.AlbinLajovic,alitiste,ki
jihjenapisalg.župnikVovk.Biljetokrasenčlovek,tavaš
ded,nekajnjegovihkoreninjepomagalotudivaširasti.

Toliko o njem hčerka Marija, ki je bila rojena leta sredi 
leta 1916. Njen oče je bil takrat vodja velike zaledne bolnice 
v Ljubljani. Pred vojno je bil ta objekt Gewerbeschulle, 
po vojni pa srednja tehnična šola, kar je še danes. Marija 
je bila v krščena v kapeli te bolnice. Jaz pa sem kakih 50 
let kasneje v telovadnici te šole dve sezoni igral v plesnem 
ansamblu. Iz tega obdobja Otto ni zapustil dnevnika. 
Dnevnik je redno pisal prve mesece v Galiciji. Zadnji 
dve leti je bil v zaledni ambulanti v Vidmu (Udine). Tudi 
tu ni pisal dnevnika. Prav malo torej izvemo o njegovem 
ljubljanskem in videmskem obdobju. Iz pisem je najbolj 
čutiti naveličanost. Nekoliko obsežnejši je bil ob vselitvi 
v palačo v Vidmu. Ta odstavek je v prispevku o Francu 
Briclju.

Ko sem konec oktobra sledil njegovim premikom po 
Galiciji, sem lahko bolje umeščal nekatera poglavja iz 
dnevnika. V jesenskih in zimskih mesecih leta 1914 je 
večino časa v pogostih premikih spremljal fronto s sanite-
tno enoto v provizoričnih pogojih. Bistveno boljši pogoji 
so bili v Przemyslu, kjer sta bila saniteti dodeljena dva 
dvorca Lubomirski s pristavami. Vendar pa je bil ravno 
tu najhujši pekel s strašno umrljivostjo zaradi epidemije 
kolere in tifusa. Objekti so bili takrat delno opustošeni. 
Danes so obnovljeni. V njih so šole in inštituti.

Samo nekaj stavkov, ki bodo morda komu dovolj zani-
mivi, da prebere vse:

28.VII.1914.Žeobosmihzjutrajsemzačelpregledovati
vpoklicanenovinceinjihvelikozavrnil;nekaterisoimeliza
pestdebelokilo,izrazitesrčnenapake,številnepodhranjenein
izčrpane,prekmalupostarane,takodasobiliprištiridesetih
letihvidetidesetletstarejši.
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10.VIII. odkorakamona strelske vaje; pravi čudež je,
daseničnepripeti,sajstreljajokarnaslepo.Vrnemose
šele ob pol enajstih zvečer in imamo precej omagancev
zaradimarša.

Sicer je življenje v Gorici kar udobno; večkrat grem v
kavarno,dapregledamprispelebrzojavke.Vojnenapovedi
se vrstedrugazadrugo.Prepričanje v zmago jepopolno;
prepričanismo,dabodobojisamonaPoljskeminRuskem,
vidimoseženapohodunaMoskvo.Pri tempanevemo,
dasovtemtrenutkuRusiževkorakalivGalicijo.Podrugi
stranipasinemoremmisliti,dabiskorajpovsemneizur-
jenovojsko,kakorsejepokazalanastrelskihvajah,lahko
uporabilvbojnihformacijah.Tolažimoselahkostem,da
soteenotepredvidenezavarnostnenamenevzaledju.

24. VIII. okrog štirih zjutraj se prebujamo. Vojaki so
zaradimrazazakurilinekajognjevinzaradimrazasenam
karprileže,dalahkozrazbolenimisklepikorakamonaprej.
KorakamoskoziRomanow,čezpogozdenevzpetinevbojni
pripravljenostiprotiHanuschowu,kjeropoldnezasedemo
vzpetinoinprevzamemovarovanje.

26.VIII.Potesnobniprečutinočipridevranemjutrupo
nasselpopoti,pokateriješelpolk.Zvemo,dasejeponoči
medobemapolkoma(L.I.R.4inL.I.R27/LandwehrInfan-
terieRegiment-domobranskipehotnipolk/)znašlonekaj
Kozakov, sprožili so nekaj strelov in se umaknili. Polka
staseimelazasovražnienotiinstasezačeliobstreljevati,
dokler poveljstvo ni spoznalo napake. Seveda je bilo več
mrtvihinranjenih.

27.VIII.Zbudimse zgodaj,okrogmene ležijo ranjeni
častniki.Zvem,dasoponočiobstreljevalicelopostajoprve
pomoči,kroglesopadaletudivvrtu,kjersoležaliobvezani
ranjenci.Štabnizdravnikdr.Steinsejeskrilpodoperacijsko
mizo. Komaj se je tja zavlekel, že sta padla nanj s ceste
dvavojakainnegibnoobležala.Mislilje,dastamrtva,čez
nekajčasapastasezačelapremikatiinizkazaloseje,da
statudionadvaiskalazaklon.OgenjsoRusiponočitakoj
ustavili,kosoizvedeli,daimamotusanitetnopostajo.Od
ranegajutrasmozačelivvrtudelatinavsehobvezovalnih

mizah ter ranjencem in izčrpancem dajati poživila. Tudi
samsemsinašeldelo.

Nadvsejeleglatežkaapatija.Ponočnihvestehnamje
umikodrezan,sajsoRusizasedliPrzemyslaw;sprijazniti
smosemoralizdejstvom,dasmovojniujetniki.Vkrajuin
pocestahjepolnonašihskupin,največpolkov22.pehotne
divizije.Polegtegaimamošeokrog200ruskihvojnihuje-
tnikov.Kajboznami?

Obdevetihnamukažejo,dakrenemoprotiPrzemyslawu,
tudizdravniki.Vsismoprepričani,dagremovruskouje-
tništvo.Prioddelkihvidimpripravljenebelezastave,eden
je na palico pritrdil robec, drugi brisačo, tudi topničarji
obešajobelekrpenasvojeorožje.Dvaranjenačastnikase
ssolzamivočehposlavljatainobžalujetausodo,kijuvodi
vruskoujetništvo.

OkrogdesetihdopoldnekrenemoprotiPrzemyslawu.Na
čelujahapoveljnikdivizijeKraus-Elislagoinvišjizdravnik
4. regimenta (Eckardt).Naprej sepomikamovneurejeni
povorki in se ves čas sprašujemo,kajbo znami.Če smo
ujetniki,potemnebismelibitioboroženi.Inžeedensprazni
magazinnacesto.Vtrenutkumusledijošedrugi.Odpirajo
tuditorbiceznaboji in jihstresajonacesto.Kotbisene
zmoglidovoljhitroznebitistrelivasidrugdrugemupomagajo
odpiratiinpraznitivsebinotornister,magazinzamagazi-
nompadanatla.CeločastnikipraznijosvojeBrowningein
tudinjihovostrelivosepridružiostalemu!Cestaseblešči
odnabojev,hodimoponjih,potjihjevsapolna.Vpovorki
hodimbrezdružbe,slugazvsoprtljagoinkonjskihlapec
stasemiponočiizgubilavposkusupreboja,vse,karimam,
imamnasebi.ŽalostnosiogledujemsvojBrowning,aliga
bomresmoralizgubiti?Tuintamjeodvrženatudikakšna
torbainpuška,nekjeobcestividimnapolprevrnjenvozz
novimilopatami,kisodelnopopadalevjarek.

30.VIII.Nočsemnaslamidobroprespal,čepravjebilo
ponočičistoblizuslišatinekajstrelov.Jutrojespetprele-
po.Premestimo sena rob gozdaknaši koloni zaoskrbo
sstrelivom.Spomnimsesvojegavojnegaplena,sežempo
najdeni oficirski torbi in se v gozdu začnem preoblačiti,
sajsevzadnjihdnehnisemslekel.Ravno,kosemvsrajci,
gatahinbos,začnevgozdučistoblizutreskati.Dobilismo
jutranjipozdravruskebaterije!Takohitrosevživljenjuše
nisemoblekel!Možjeizregimenta,kijetaborilvbližini,so
vneprevidnostizakuriliogenj,dabisiskuhalizajtrk.Dim
jeizdalnašepoložaje.Rusomsozdimompošiljalisignale
tudi prebivalci, sploh je dim rad privabljal šrapnele. Vse
beganaokoli,kolonasstrelivomsiiščenovpoložaj.Mise
pomaknemoglobljevgozd,vendartuditupadajozadetki.
Vrnitisenemoremo,okrogpristaveješehuje;gremona-
prej,kozdajtuzadajtampadezadetek.Kadarkolislišimo
sikanje,sivsakpoiščezaklonzakakimdebelimdrevesom.
Tako pridemo do globokega jarka, kjer končno najdemo
kritje.

Zdaj sonaše baterije pričele streljati preknas. Po po-
kanjuinsikanjustrelovželočimonašeodsovražnikovih.

Del medicinske opreme avstrijske poljske bolnice.

Enkratocenjujemo:“Tosonaši”,drugičpasepritisnemo
obpobočje jarka.Čistoblizupokajošrapneli,odlomljene
vejepadajovjarek,delčkigranatpanekajkorakovstran
vgozd.Vsemogočenamrojipoglavi.“Danesjegodmoje
sestre in mojega fanta.” Ena sama želja se vrača vedno
znova,dragedomačešeenkratvidetizdrav(e).

Počasipapostanešpeklenskemutruščunavkljubmirnejši,
apatičen.Postanešvdanvusodo,“kakorjekomuusojeno”,
razmišljaš.Takominežecelodopoldne,nahranonepomisli
nihče.Knamprihajajoranjenci,mijihobvezujemo.Popoldne
okrognasžežvižgajokrogleinzadevajookoliškadebla.

Zdajukažepoveljnikdivizije(Kraus-Elislage),damorajo
zdravnikinafrontnolinijo,dajihbodovojakivideliinjim
boporaslamorala.Osuplisprejmemotakukaz.Bojnačrta
je200korakovprednami,pravkarseumika,zanjogeneral
Schmiedt z dvignjenim revolverjem poganja vojake nazaj
protisovražniku.Tunemoremoničvečnapraviti,tojevsem
jasno,torejseumaknimo.Baterijazanamijeumolknila,
tudišrapnelovzanamineslišimoveč.

Spetnaspotvodimimonašepristave,spetmoramočez
golovzpetinomimokopicsena.Znamisepomikajo tudi
umikajočeseenote.Komajpridemonagolovzpetino,nas
začneobstreljevatiartilerija,vseenosrečnopridemovkritje
zavzpetino.Znamiseumikajotudinekatericivilisti,Judje
izPrzemyslanyja,kisozgodaj, tikpredborbopribežalik
nam.Osemnajstletnodeklejebilaodstrahuzaradipokanja
šrapnelovboljmrtvakotživa.

6.IX.Zjutrajsespetenkrattemeljitookopaminoperem,
potem zajtrk, poljska maša, počitek in mirovanje, prava
nedelja.

10.IX.Tudidaneszjutrajmočantopovskitrušč.Vidimo
dveruskiletali,kijuartilerijaživahnoobstreljuje,očitno
brezuspeha.Čeznekajčasazvemo,dasoenegaodnjihza
Grodkomvendarlesestrelili.

Protipoldnevupridevelikigeneralštabsprestolonasle-
dnikom in nadvojvodo Fridrichom; pri nas se zadržijo in
osvežijo.

Obdvanajstihodkorakamo,gremoskoziGrodekinvidimo
vmestuvečpožganihhiš.Naglavnemtrguvisinadrevesih
šestobešencev,mednjimiedenvhlačahavstrijskeuniforme.
Biljepobeglioficir,kijevohunilzaRuse.

13.IX.Obosmihzjutrajnadaljujemomarš,panevemo
kam. Poti so zaradi dežja močno razmehčane. Občasno
slišimovdaljavibobnenjetopov.Zaradizastojevpratežase
pomikamozelopočasiinpogostozelodolgočakamonapoti.
Napotisekarlepimoinkonjisekomajpremikajo.Vseeno
vso noč nadaljujemo. Kuhati ne moremo, ker so oddelki
prednamiizpraznilivsevodnjake.Takotudibolnikomin
ranjencemnemoremokuhatihrane,šekavene.

23.IX.Ponevihtismovsipopolnomapremočeni,ponoči
nismoničspali,veterjezelomrzel.Zjutrajseskušamob
ognjumalopogreti.Konjidobijomaloovsa.Jazdobimpol
skodelicečaja.Vnadaljevanjumoramoprečkatišenekaj
gorskihhrbtov,pritemponovnoprepregamokotponoči.V
nekemstrmemklancusenamobvožnjinavzdolpolomijo
kolesanadvehvozovih.Kerrezervnihnimamoveč,jihsna-
memozenegavoza,dabizdrugimlahkonadaljevalipot.

11.X.OdkorakamodoSkolyczyna.Vesčasdežuje,ceste
soenosamomorjeblata.Namestimoseslabo.

12.X.Nadaljujemo22kmdoSzebnye.Vesčasneustavljivo
drobnorosi,cestesoslabekotvčeraj,spremenilesosevrjavo
brozgo.OpoldnepridemovSzebnye.Vsevojaškebolnicein
bolniceRdečegakrižasosenamestilevgradu.Vsevgradu
jezelorazkošno.Očitnoje,dasovbegupustilivsekotje
bilo.Najfinejšesvilenopohištvo,lepeoljneslike,elegantne
omare,perilo;vsejezelorazmetano,žalostnoopustošenje.
Vnašisobisoigrače,ilustriraneknjige,gramofon;očitnoje
bilatootroškasoba.Vsosednjisobijeharmonij,nekateri
znamoigratinaklavir.Vomarinajdemšenekajplesnih
čevljev,napetihnakopito;vsisonaglopobegnili.Prednami
sotužebivaliRusi,zanjimimadžarskiHonvedi.Rusiso
bilizeloobzirni,Madžaripasovserazvlekliinopustošili.

14.X.Ponočispetenkratspimvpostelji!Obšestihzju-
trajgremoprekRymanowaprotiZarszynu.Tamsedobro
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Mit Galicije
PeterHawlina

Galicija je ime dveh pokrajin. Ena je avtonomna sku-
pnost v severozahodni Španiji. Druga je bila v zgodovini 
last različnih oblasti. Ime slednje naj bi nastalo po sre-
dnjeveškem mestu Halych - Galič – Galičina. Imela naj 
bi Keltsko poreklo, preneseno po starorimski provinci 
Galiji, kjer je bilo večinsko prebivalstvo keltsko. Na sple-
tu najdemo razlago, da naj bi ime nastalo po keltskem 
imenovanju halytsa (gallitsa) za neporasel hrib (pri nas 
golica?). Opazna je uporaba obeh začetnih fonemov g in 
h. Slavistom je ta pojav dobro znan in analogna temu je 
tudi strokovna razlaga za priimek Havel. 

V svoji knjigi Naše prijemni razlaga češka slavistka 
Dobrava Moldanova priimek Havel takole:

Havel = obyvatel Galie, počešt. v Havel podobne jako 
Paulus v Pavel; Havel-a, Havel-da, Havel-ec, Havel-ik, 
Havel-ka, Havl-ak, Havl-an, Havl-as, Havl-asa, Havl-asek, 
Havl-ata, Havl-at, Havl-atko, Havl-ene, Havl-ica, Havl-ice, 

namestimo. Tu je bila pivovarna. Pivovarniška pisarna
kažeslikoopustošenja,kisojopustiliRusi.Vseknjigeso
strganerazmetanepotleh.Vseenošedobimosodčekpiva.
Večerjamovžupnišču;župniknampripovedujezelozanimive
dogodke,kisosezgodilivdevetihdnehruskeprisotnosti.
Samsejebal,dagabodovzelikotujetnika;povelikimaši
jeostalvcerkvi,vspovednicipribrevirju;naenkratvrvež,
ženskebegajosemintja,zagledaljeoboroženegaKozaka,
mislilje,dajeprišelponjega,namestotegavidi,kakose
KozakpribližaMarijinemukipuingapoljubi.Strahgaje
minil.Župnikunajbivzelikonje.Tasejebranil,darabi
vsajdvazaobiskovanjebolnikov.Kozakodideinmukonje
pusti,vhlevpanepogleda,kamorsoljudje,brezžupnikove
vednostipredRusižeskrilišedvakonja.Nasplošnosobili
Rusidobrosrčni,razenvpivovarni,kjersostrašnogospoda-
rili.Petjihjetamšeležalopijanih,kosoprišlenašečete.
Vlamljalisovkleti,natosošliodhišedohišeinukazali,
dasozvpregamiprišlipopivo.SodpivasoKozakiprodajali
zakronoali dve.VKrosnem so svojakopja prodajali po
40hellerjev.Natrgujestalbosonogdeček;prijezdiKozak,
dečkonamigne,damuprimekonja.Dečekuboga,Kozakgre
vtrgovinonekegaŽidainpridekmaluvenznovimparom
čevljev.Dajihdečku,murečenajizgine,sampaodjezdi.V
tempridevenŽidinkličedečkanajpride,dalmubošestak.
Dečekjebilzvit,pokazalmujeoslainoddirjal.

VBezkinamjenekiŽidnavprašanje,kakšnisobiliRusi,
odgovoril:Meninisonaredilinič,mojahčipaježe14dni
bolna.Tudižupniknamjepripovedoval,daje5Kozakov
posililoporodnico.KonjesoRusiprodajalipo20kron,med
njimitake,kisobilipovsemuporabni.

19.X.ZjutrajsevsapoljskabolnicaodpeljeprotiZablot-
cu.Tamnajdemodvagradova in velikopristavo, vsenaj
bi pripadalokneginjiLubomirski.Enegaodobehgradov
določimozainfekcijskobolnico,drugegapazatistebolnike
inranjence,kinisozabolelizainfekcijskoboleznijo.Objekte
soprednamižezasedaliRusi,zatojevečinaopremeuničena,
pečisovseporušene,skorajnicelegaokna.Nadvoriščihin
pristaviležiskorajmetervisokognojinblato.Naskednjih
jevsajdovoljslame.

Dr.Negrinajbiprevzelkoleričnebolnike,jazpapreskrbo
ranjencev.Prišlismookrogdesetihdopoldneinsetakojlotili
dela.Vesdansmobilizaposlenispospravljanjem,čiščenjem
inopremljanjemopustošenihprostorov.Zvečersmoslišali
streljanje tako blizu, da smo bili prepričani, da se tu ne
bomomoglidaljčasazadrževati,ukazazaodhodvseenoni.
Streljanjetrajavsonoč,ponočividimonaobzorjueksplozije
granatinšrapnelov.

1.XI.ObsedmihzjutrajspetodhodčezhribpriKrzywci
vsedoBahorzeca(30km).Kopridemotja,izvemo,dabomo
moralinajbržspetnazajvZablatce.Brezglavostjepopolna,
nihčeneve,kajnajstori.Danjebilpustinmrzel.

2.XI.Tudidanesjepustoinhladno,pravkotmorabiti
naVernihdušdan!Odločimose,dabomotelegrafskozah-
tevalinadaljnjeukazezapohod,dasinebiponepotrebnem
nakopaliponovnegamarširanja,sajnamjetudipoveljujoči
štabnizdravnikRichtervPremyslurekel,dasebomover-
jetnoobrnilinazajvZablatce.Čakanjeporabimozaogled
prelepih vrtov v gradu, kjer smo nastanjeni. V parku so
ogromna staradrevesa.V zgradbah soRusinaredili tako
groznoopustošenje,kotganismovidelišenikjer.Nobenkos
pohištvaniostalcel,slikesorazrezalissabljami,potlehje
nastlanpapir.Kakih300knjigizknjižnicesoraztrgalina
koščke.Uničevalisonačrtnoinbilipritemzeloprizadevni!
Vsaogledalasobilarazbita,tipkeklavirjasobilepolomljene
vsakaposebej,razbitesobilevseomare,sprednjainzadnja
stran.PosestvojebilolastknezaKrasitzky.Naukazčakamo
dovečera,paganedočakamo.

20.XII.Dopoldnenamukažejo,dasepremestimovAlso-
-Pagony,kersonasizprvepremestilivtretjopratežkoskupino
korpusa.Spetjenedelja,danzamarširanje.Obštirihpridemo
vAlso-Pagony,žalostenkrajssamimimajhnimiilovnatimi
kočami, vsaka ima samo en prostor, v tem živijo in spijo
vsi.ZNegrijemspivavhiši,kjerspijopolegnajinihslugše
dveženskiinenotrok.Štabnizdravnikjepodstrehoscelo
rajdootrokinžensk.Tamvečerjamo,kerjetistiprostortudi
najboljprostoren.Novikuharkuhazelodobro.Kosevrnemo
vnaškvartir,sosetjavseliliruskiujetniki.Najprejmoramo
vsodruščinoizseliti.PonočisošeštevilniRusiiskalistreho
nadglavo.Nočjebilazelonemirna.Spimonaslamaricah
potleh,polegnasslišimomišjeglodanje.Otrokjevpostelji
nemiren,mačkaseplazivtemi,spolicenaštedilnikprevrne
nekaj loncev, nato začne strašno cviliti, mir je šele, ko jo
vržejoven.Potemhočespetnotri,zunajsedereinizginešele,
kojihdobinekajspalico.Najboljborenkvartirdosedaj!

29.XII.Obpetihzjutrajspetnenadenukazzaodhod.Ob
šestihseodpeljemovLieserd.Tamsezelodobronamestimo
vgradu,obnovljenisrednjeveškiruševini.

30. XII. Čudovito sem spal v krasni postelji. Danes še
ostanemotukaj,čepravnenehnočakamonaukazzaumik!
Pratežsedalečumakne,vestinisoničkajugodne.

31. XII. Lep hladen dan. Še ostanemo v gradu. Pišem
pisma.Zvečerposedimovdružbi(štabnegazdravnikaniz
nami,kerjespetzbolel)dopolnočiinpričakamoNovegaleta.

Havl-iček, Havl-ička, Havl-ik, Havl-in, Havl-ina, Havl-iš, 
Havl-išta, Havl-u, Havl-uj.

Havel naj bi torej nastal iz oznake za prebivalca Galije. 
To razlago sem odklanjal, dokler sem imel v mislih Galijo 
na področju današnje Španije. Povsem drugačno razume-
vanje se ponuja, če se nekoga, ki dobi priimek v današnji 
severni Češki imenuje po njegovem izvoru iz te Galije, 
kasnejše Galicije. Tudi moj priimek, katerega sem pred 
tem pripisoval poimenovanju po reki in jezeru Havel blizu 
Berlina. Kar pa ni dosti drugačna razlaga kot je razlaga za 
priimke v Sloveniji tipa Dolenc, Hrovat, in podobne. 

To razglabljanje je bolj izziv za lastno razlago, katero si 
lahko oblikuje laik ali strokovnjak. Ime Galija sem vedno 
pripisoval romanskemu izvoru Galli, Gaule, Gaul in s tem 
nekdanjim keltskim prebivalcem današnje Francije. 

Ne bi se dalje spuščal na spolzko področje, katerega 
obvladujejo različne znanstvene discipline, med njimi ono-
mastika. Naj omenim, da imamo v Sloveniji Galicijo blizu 
Žalca in še nenaseljeni otoček Galicija in Galija (verjetno 
iz galeja) v Jadranskem morju. S podobnim korenom Gal 
bi našli še mnogo drugih krajevnih imen. In šele zdaj, ko 
to pišem, se mi vsiljuje še ena razlag. Sestra mojega deda, 
Roza Hawlina je bila poročena z Evgenom Gallatia. Je 
tudi ta priimek iz istega korena?

Vrnimo se h Galiciji, katero je šla poleti 1914 branit 
avstroogrska armada in z njo tisoči Slovencev. Ta Galicija 
je bila del takratnega imperija na skrajnem vzhodu, kot je 
bila Kranjska na jugu. Avstrijsko cesarstvo jo je dobilo leta 
1772. Po avstroogrskem porazu leta 1918 je nehala obsta-
jati. Nekdanja kronska dežela je pripadla Poljski, Ukrajini 
in Slovaški. Te Galicije torej ni več. Postala je mit.

Ta mitološka dežela je v slovenskem spominu ostala pri-
sotna najbolj zaradi omenjenih tisočev Slovencev. Po neki 
statistiki je na vseh frontah padlo 8,25 milijonov vojakov 
in skoraj 7 milijonov civilistov. Preko 20 milijonov je bilo 
ranjencev. Med temi je padlo najmanj 35.000 slovenskih 
vojakov, največ v Galiciji.

Slovenski vojaki so bili vključeni največ v 7. celovški, 
17. kranjski,  27. domobranski ljubljanski, 47. mariborski, 
87. celjski in 97. tržaški polk. 

Moj ded je bil vpoklican v 27. polk. Njegov dnevnik je 
name imel dovolj moči, da sem se pred enim letom začel 
zavedati, da se bliža okrogla obletnica njegove prisotnosti 
v Galiciji in začel načrtovati obisk krajev, katere je omenjal 
v premikih njegove enote. 

Ko sem v mesecu oktobru lovil primerno vreme, mi je 
eden od otrok predlagal, da počakam do zadnjega tedna v 
oktobru, ko so šolske počitnice in si lahko tudi kdo od njih 
vzame nekaj prostih dni. Ko so to zvedeli moji bratje in 
sestre ter naši otroci, se je število kandidatov nepričakovano 
ustavilo pri številki 30. Šest upokojencev, deset iz generacije 
otrok in 14 vnukov se nas je v šestih najetih avtodomih v 
petek 24. oktobra odpeljalo proti Brnu, kjer smo preživeli 
soboto. Nedeljo in del ponedeljka smo posvetili Krakovu. 

1915.
1.I.ŠesmovgraduvLiczerdu.Dopoldneizplačilo.Že

tridni imamporokahekcemaste izpuščaje,kisosezdaj
razširilipovsemtelesu,vednoboljjeočitno,dagrezaneko
oblikopsoriaze.

2.I.Izpuščajisovednohujši,porokahimamrdečema-
deže,tesnodrugegaobdrugem.

3.I.SštabnimzdravnikomseodpeljevavKaschau,javim
sevpoveljstvukorpusaingremnapregledkšefusanitete,
višjemuštabnemuzdravnikudr.Stebliku,kinaspoznaše
izLipowce.Zeloprijaznome jesprejel inmiobljubil,da
miboizstavilpotrdilo,daselahkotakojodpeljemdomov
vdomačooskrbo.

9. I. Opoldne se odpeljem proti Grazu, tja pridem ob
desetihzvečer.

10.I.Zaradiizpuščajevobiščemprof.dr.Matzenauerja,
ugotovipsoriazoinpredpišearzenovozdravljenje.Srečam
dr.Rupschla,obiščemgospoNegri,poiščemstareznance.

11.I.OpoldneodpotujemzbrzovlakomvLjubljano,kjer
mečakaAna,ki jedobila telegramsko sporočilo.Mislila
je, da potujem naprej. Pozdravim mamo in Vrtačnike in
ostanemtukaj,davidim,kakomebodorazporedili.

12.I.Spotrdilomseoglasimvgarnizonskibolnici,kjer
mepošljejonadvomesečnibolniškidopust,sajsemsespo-
sobensamzdraviti.Odpotujemdomov;stemsekončamoj
galicijskivojnipohod.

Celoten dnevnik je dostopen na: http://poglavja.blog-
spot.com/2014/01/otto-hawlina-vojni-dnevnik.html

 

Današnji izgled dvorca družine Lubomirski.

http://poglavja.blogspot.com/2014/01/otto-hawlina-vojni-dnevnik.html
http://poglavja.blogspot.com/2014/01/otto-hawlina-vojni-dnevnik.html
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O posebni številki
PeterHawlina

Kolege rodoslovce sem povabil, da ob stoletnici Veli-
ke vojne pošljejo tisto, kar je v družinskem spominu ali 
dokumentih ostalo o teh prelomnih letih. Povabilo se ni 
nanašalo le na aktivne borce. Vseeno pa je le nekaj takih, 
ki niso z orožjem na fronti služili cesarju. Taki so Škerlj, 
Hawlina, Suhadolc in Gallatia.

Vsi smo imeli vsaj štiri prednike, ki so na različne na-
čine doživljali tisti čas. Res so nekateri, med njimi tudi 
jaz, vedeli vsaj drobce o več kot enem sorodniku. Koliko 
zgodb bi se nabralo, če bi se na povabilo odzval vsak član 
našega društva? 

Nekateri so pisali dnevnik, drugi spomine, po nekaterih 
so se ohranila pisma in dopisnice, fotografije, predmeti ali 
vsaj obledeli spomini. 

Prvo bojišče »naše armade« je bila Srbija, takoj nato 
Galicija in temu nekajmesečnemu obdobju dajemo pouda-
rek v tej številki. Galicije danes ni več. Ostal je mit, ki bo 
verjetno živel še dolgo, čeprav ne večno, kot bo živel mit 
o Trojanski vojni. Mnogi naši predniki so svojo obveznost 
nadaljevali, ko se je težišče bojev premaknilo na Posočje 
in Tirolsko. O udeležbah na teh bojiščih v tej številki ni 
skoraj nič. Morda bomo prihodnje leto ob stoletnici Soške 
fronte izdali še eno podobno posebno številko. 

Škerlj in Hawlina sta pisala dnevnik, Suhadolc spo-
mine. Vsak od teh bi zapolnil celo številko. Zato so 
primerno skrajšani. Kdor bi jih želel prebrati v celoti, 
jih bo lahko našel na spletni strani rodoslovnega društva  
www.rodoslovje.si

V ponedeljek smo že bili na področju, kjer premike svoje 
enote opisuje Oto Hawlina. On v svojem dnevniku našteje 
okrog 60 krajev. Vseh nismo niti poskusili poiskati. Nekaj 
dlje smo se v ponedeljek zadržali v Gorlicah in nadalje-
vali do Dukle. V torek in sredo smo bili v Przemyslu. V 
četrtek v Lvovu, v petek v Stryiju in vasi Oryava. V petek 
smo v Košicah. S tem smo obkrožili področje premikov. 
V soboto in nedeljo potujemo proti domu s postanki v 
Mišklocu, mimo Budimpešte v Siofoku, Kostelyju in še 
kakšnem prijetnem manjšem kraju. V nedeljo zvečer smo 
bili doma. Natančnejše poročilo z mnogimi fotografijami 
smo objavili na družinskem spletnem dnevniku. 

Imeli smo izredno srečo z vremenom in tudi pri obisko-
vanju posameznih krajev smo v tem kratkem času uspeli 
ujeti dosti tistega, zaradi česar sem vsaj jaz želel obiskati 
te kraje. Skoraj v vsakem večjem kraju smo naleteli na 
priložnostne razstave ob stoletnici vojne. Obiskali smo 
nekaj muzejev, trdnjav, cerkva, pokopališč, hribov in dolin. 
Bilo je vredno. 

Galicija bo ostala naš mit.
Ne samo naš. V to nas prepričuje pravi izbruh ma-

nifestacij tega mita. Razstave, publikacije, predavanja, 
spomeniki, spominki, ….. v vsakem od obiskanih krajev. 
V vse to vključujem tudi nek poseben spomenik. V vsaj 
štirih »galicijskih« krajih so postavili spomenike simbolne-
mu »dobremu vojaku«. Literarni Haškov »junak« ima več 
spomenikov kot katerikoli resnični zaslužni posameznik. 
Med slednje ne uvrščam tistih, ki so začasne spomenike 
dobivali zaradi lastnih političnih koristi ali pa koristi tistih, 
ki so spomenike postavljali. Največje take spomenike so 
dobivali tisti voditelji, ki so za seboj pustili največ žrtev. 
Te žrtve niso bili sovražniki, bili so nič krivi voditeljevi 
sodržavljani.

Ob koncu vsake vojne se »narodi« zahvaljujejo svojim 
padlim za njihov prispevek k miru, ki naj bi bil odslej za 
večno zagotovljen. 

Večnega miru ni in ga ne bo. Prepričljivo je to po ho-
lokavstu izrekel zgodovinar in esejist Golo Mann: Ker se 
je to zgodilo tu in zdaj, se bo zgodilo spet.

Otto Hawlina ima danes 120 živečih potomcev, če štejemo  
še priženjene in primožene osebe. Četrtina teh se je konec oktobra  

in prve dni novembra 2014 podala po sledeh premikov  
njegove enote po Galiciji. 

Poročilo o odpravi s povezavo na fotografije najdete na:  
http://poglavja.blogspot.com/2014/08/velika-vojna.html

 



Na  za log i  imamo  še  i z vode  p re tek l i h  š te v i l k  časop i sa .

Za in te res i r an i  j i h  dob i t e  na  d ruš t ven ih  s rečan j i h  a l i  na  u redn i š t vu .
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