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V Ëlanku, ki temelji na analizi posebne πtudije, ki jo je leta 1916 pripravilo
avstro-ogrsko poveljstvo jugozahodne fronte, so predstavljeni pogledi visokega
vojaπkega poveljstva na politiËno dogajanje na Hrvaπkem v Ëasu prve svetovne
vojne. Skladno z vsebino omenjene πtudije bo tudi v priËujoËem Ëlanku
posebna pozornost posveËena italijanskemu iredentizmu in juænoslovanskim
teænjam na otokih Kvarnerja, kot tudi delovanju Jugoslovanskega odbora. V
sklopu avstro-ogrskega vojnega absolutizma je poveljstvo, ki je nastalo ob
vstopu Kraljevine Italije v vojno, ob vodenju vojne proti novemu nasprotniku
pridobilo tudi obseæna politiËna pooblastila. Slednja so vojaπkim organom
omogoËila nadzor nad v oËeh oblasti nevernimi in cesarju ter dræavi nezvestimi
skupinami in posamezniki.

KljuËne besede: prva svetovna vojna, poveljstvo jugozahodne fronte,
politiËni nadzor, iredentizem, juænoslovanska agitacija, Jugoslovanski odbor

Uvod
V priËujoËem Ëlanku bodo predstavljeni pogledi poveljstva jugozahodne
fronte na politiËno dogajanje v Istri in Kvarnerju ter njegova kritiËna staliπËa
do delovanja Jugoslovanskega odbora v Ëasu prve svetovne vojne.11 Ob tem
naj bo opozorjeno, da v Ëlanku predstavljeni pogledi in interpretacije odra-
æajo vsebino posebne πtudije, ki jo je poveljstvo jugozahodne fronte izdalo
marca 1916. ©tudija z naslovom Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero (Protidræavna gibanja na obmoË-
ju Reke, Hrvaπke in kvarnerskih otokov) v prvi vrsti odraæa avstro-centriËne
poglede, ki so vsakrπno gibanje, ki je v oËeh oblasti ogroæalo stabilnost dr-

11 Raziskava je bila opravljena v okviru raziskovalnega programa πt. P6-0052 in razisko-
valnega projekta πt. Z6-2662, ki ju sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
iz dræavnega proraËuna.
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æave, ocenjevali izjemno kritiËno. K temu je kot posebno zanimivost treba
dodati, da so mnogi posamezniki in gibanja, ki jih je poveljstvo marca 1916
oznaËilo za flpolitiËno nezanesljive«, v Ëasu razpada monarhije imeli kljuËno
vlogo pri nastajanju novih politiËnih tvorb. Prav zato je vsebino omenjene
πtudije treba postaviti v πirπi kontekst tako italijanskega iredentizma kot tudi
juænoslovanske agitacije. Hkrati nam podrobna analiza πtudije daje izjemno
zanimiv vpogled v razseænosti politiËnega nadzora, ki so ga v obdobju t. i.
vojnega absolutizma izvajale tako politiËne oblasti kot tudi vojaπki organi. Iz
te analize bo postalo razvidno, kako dobro je bila dræava obveπËena o do-
gajanju na njenih flproblematiËnih« obmoËjih. ©tudija namreË ne govori zgolj
o sploπni situaciji in dræi inteligence ter prebivalstva, ampak navaja tudi ime-
na posameznikov in organizacij, ki so tvorili dræavi nevarna jedra. Na tej
podlagi lahko postavimo tezo, da je Avstro-Ogrska v Ëasu prve svetovne voj-
ne kot flveliki brat« izoblikovala sistem nadzora in zbiranja podatkov, ki je dr-
æavi omogoËal vpogled v razmiπljanje prebivalstva in iz tega izvirajoËo kon-
trolo nad vsemi nevarnimi skupinami. Toda na koncu zbiranje podatkov, nji-
hova analiza, pa tudi priprava posebnih πtudij, kot je npr. osrednji vir priËu-
joËega Ëlanka, dræave niso obvarovali pred njenim kolapsom.

Izbruh prve svetovne vojne in avstrijski nadzor
nad flpolitiËno nezanesljivimi« subjekti

Prva svetovna vojna je od prvega dne v svoj uniËujoËi vrtinec ob vojakih po-
tegnila tudi civilno prebivalstvo vojskujoËih se dræav. Medtem ko je moralo
prebivalstvo, ki je æivelo neposredno ob bojnih linijah, npr. na obmoËju Ga-
licije poleti 1914 ali pa v letu 1915 ob SoËi, zaradi vojnega divjanja zapustiti
svoje domove, je preostali del dræave prve mesece vojne, ko lakota πe ni za-
jela zaledja, æivel v prepriËanju, da se z vojno ni niË spremenilo. Predvsem
na Dunaju, kot srediπËu moËi dvojne monarhije, je πe sredi leta 1915 vladal
vakuum, ki je precejπnjemu delu prebivalstva sugeriral, da vojna ni niË straπ-
nega. Na nerazumevanje centra za vse teæave preostalega dela civilnega pre-
bivalstva je ob ustanovitvi Pomoænega odbora za begunce z juga (Hilfskomi-
tee für die Flüchtlinge aus dem Süden) v svojem govoru opozoril dr. Maks
Vladimir Beck. Slednji je bil med letoma 1906 in 1908 avstrijski ministrski
predsednik, junija 1915 pa je postal predsednik zgoraj omenjenega pomoæ-
nega odbora. V govoru je med drugim poudaril, da dokler so se lahko Du-
najËani sprehajali po Ringstraße in odhajali na flSommerfrische«, toliko Ëasa
niso vedeli, kaj vojna v resnici pomeni.22 Nerazumevanje flcentra« do tegob in
teæav flperiferije« se je odraæalo v pospeπenem nadzoru nad vsemi tistimi po-

22 flHilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden«, Wiener Zeitung, πt. 159, 13. 7. 1915, 8.
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samezniki in gibanji, ki bi lahko ogrozili mir in stabilnost dræave. Dlje kot je
vojna trajala, bolj je rasel strah oblasti, da bi lahko nemiri in vstaje na obrob-
ju dræave ogrozili politiËno stabilnost vlade. Na podlagi tega je dræava æe v
letu 1914 priËela izvajati pospeπen nadzor nad lojalnim prebivalstvom, da bi
na tak naËin sondirali vse nelojalne in dræavi nevarne celice.33

ZaËetek vojne je Avstro-Ogrski ob vojaπkem dogajanju na fronti prine-
sel tudi precejπnje politiËne spremembe. Izjemno uradniπko urejena dræava
je v izbruhu vojne videla moænost, da lahko z obπirnim nadzorom nad mi-
πljenjem, ravnanjem in Ëutenjem civilnega prebivalstva utrdi svoj poloæaj in
oblast. Na tej podlagi se je Avstro-Ogrska ob bojevanju na frontah odloËila
tudi za flboj« na t. i. notranji fronti. V civilnem prebivalstvu, predvsem nenem-
πkem, je osrednja oblast videla potencial za hujskaπtvo oziroma dræavno ne-
pokorπËino, ki bi lahko ogrozila celotni obstoj dræave. S tem pa se je za av-
stro-ogrsko civilno prebivalstvo zaËelo obdobje vojnega absolutizma. Slednji
je imel svoje temelje æe v predvojnem Ëasu, ko si je dræava s sprejetjem po-
sebne zakonodaje v primeru izrednih razmer zagotovila pravno podlago za
uporabo izrednih ukrepov. Z izbruhom vojne je tako v mirnem Ëasu skrbno
pripravljena zakonodaja omogoËila, da je lahko tudi vojska priËela izvajati
nadzor nad vsemi flsumljivimi« subjekti v dræavi. Æe 25. julija 1914, torej πe
pred uradno vojno napovedjo Kraljevini Srbiji, je bil izdan posebni cesarski
ukaz, ki je na obmoËju vojaπkih teritorialnih oblasti, kjer je priπlo do izved-
be mobilizacije, pod vojaπko sodno oblast postavil vse civilne osebe. Z za-
Ëetkom vojne in mobilizacijo velikega dela razpoloæljivih sil se je obmoËje
pristojnosti vojaπkih sodiπË razπirilo na celotno monarhijo. Dræava je tako na
eni strani krepila politiËne pristojnosti vojske, hkrati pa spodbujala svoje po-
litiËne organe, da iπËejo tiste subjekte, ki bi lahko ogrozili stabilnost dræave.
Iskanje vsega flnevarnega« je spodbudil tudi avstrijski ministrski predsednik
Karl grof Stürgkh, ki je pozival dræavi podrejene strukture, da iπËejo vse ve-
leizdajniπke, do cesarske hiπe æaljive, sumljive in dræavi nevarne osebe. Zno-
traj slednjih je oblast posebno pozornost namenjala t. i. rusofilom in srbofi-
lom, torej tistemu delu prebivalstva, ki naj bi posebej izrazito podpiral ozi-
roma simpatiziral z glavnima vojaπkima nasprotnikoma dræave. Za boljπi nad-
zor nad vsem flnevarnim« je bil ustvarjen tudi posebni vojaπki urad Kriegs-
überwachungsamnt, ki je predvsem v avstrijskem delu monarhije skrbno
bdel nad miπljenjem dræavljanov in vojakov.44

33 Janez KRAMAR, Narodna prebuja istrskih Slovencev, Ljubljana, Zaloæniπtvo træaπkega
tiska, 1991, 69.
44 Petra SVOLJ©AK in Gregor ANTOLI»I», Leta strahote. Slovenci in prva svetovna voj-
na, Ljubljana, Cankarjeva zaloæba, 2018, 247. 
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Uvedba vojnega absolutizma je izjemno moËno vplivala na vsakdanje
æivljenje prebivalstva, predvsem pa omejevala njegovo svobodo. Javne kriti-
ke niso bile dovoljene, Ëe pa je oblast zanje izvedela, so bili flprestopniki« iz-
jemno strogo kaznovani. Preganjalo se je tako moπke kot æenske vseh sta-
rosti in veroizpovedi. Tako med aretiranci najdemo npr. 15-letnika iz Zagor-
ja ob Savi, ki je bil zaradi protinemπke izjave zaprt eno leto, nato pa πe za
dva meseca interniran.55 Posebno pozornost je dræava, skladno z navodili
Stürgkha, posveËala iskanju tistih, ki bi si drznili æaliti cesarsko hiπo. Antoni-
ja Zavodnik je bila npr. zaradi izjave: flAvstrija seronja, cesar pa trotl, ker vo-
di vojno« oktobra 1915 obsojena na petnajst mesecev teæke jeËe.66 Pospeπe-
nega pregona domnevnih srbofilov je bilo deleæno predvsem slovensko pre-
bivalstvo Spodnje ©tajerske. Nemπki del tamkajπnjega prebivalstva je namreË
nove razmere izkoristil za obraËun s svojimi nasprotniki, med obsojenci in
interniranci pa se je znaπlo tudi precejπnje πtevilo zavednih slovenskih du-
hovnikov. Kot bomo spoznali v nadaljevanju, so bili nekateri duhovniki in
visoki cerkveni dostojanstveniki, ki so delovali na otokih Kvarnerja, prav ta-
ko obtoæeni srbofilstva oziroma juænoslovanske agitacije.77 Ob kontroli in
preganjanju civilnega prebivalstva so se dræavni in vojaπki organi posebej
posveËali nadzoru intelektualcev in politikov. Tudi v tem primeru je dræava
spremljala predvsem delovanje nenemπkih strank, na katere so se v primeru
Slovenije in Hrvaπke zaradi (domnevnega) juænoslovanskega povezovanja
osredotoËali æe pred zaËetkom vojne. Po vstopu Kraljevine Italije v vojno se
je v primeru nadzora nad slovenskim, hrvaπkim in italijanskim prebivalstvom
ter inteligenco zaËelo novo obdobje, v sklopu katerega je poveljstvo jugoza-
hodne fronte priËelo s pospeπenim zbiranjem podatkov. Iskanju srbofilov in
rusofilov se je tedaj prikljuËilo πe iskanje iredentistiËnih celic.

Nastanek poveljstva jugozahodne fronte
Za potrebe vodenja vojne proti novemu nasprotniku je bilo maja 1915 usta-
novljeno poveljstvo jugozahodne fronte s sedeæem v Mariboru. Slednje je ob
svoji ustanovitvi ob vojaπkih pridobilo tudi obseæne politiËne pristojnosti. Ta-
ko kot v Ëasu izbruha vojne so tudi te pristojnosti dobile pravno podlago v

55 Dragan MATIΔ, flPrispevek k vpraπanju politiËnega preganjanja Slovencev med I. sve-
tovno vojno«, Prispevki za novejπo zgodovino 32 (1992) 1/2, 201-219, tu 203-204.
66 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv (KA), Feldakten (FA), Neue Feldakten
(NFA), Kmdo. Balkan, A© 145.
77 Prim. Martin MOLL, flErster Weltkrieg und politische Justiz in Österreich-Ungarn: Em-
pirische Befunde aus der slowenischen und deutschsprachingen Steiermark, v: Zbor-
nik Janka Pleterskega, Oto Luthar in Jurij Perovπek, ur., Ljubljana, Zaloæba ZRC, 2003,
253-283.
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posebnem cesarskem ukazu, izdanem 23. maja 1915, v katerem je med dru-
gim pisalo: flVrhovnemu poveljniku za vojne operacije zoper Italijo doloËe-
nih delov oboroæene moËi se daje oblast, v pokneæeni grofiji tirolski, deæeli
predarelski, vojvodini salzburπki, πtajerski, koroπki in kranjski, pokneæeni
grofiji istrski ter v neposrednje dræavnem mestu træaπkem z okolico v varstvo
vojaπkih interesov v obsegu politiËne uprave, v mejah uradnega podroËja, ki
gre politiËnemu deæelnemu poglavarju, izdajati ukaze, dajati povelja in dati
tiste, ki jih veæe dolænost, prisiliti, da se ravnajo po njih. Vrhovni poveljnik
mora, Ëe se posluæi te oblasti, zaukaze, ki jih je ukrenil, nemudoma nazna-
niti politiËnemu deæelnemu poglavarju. PolitiËni deæelni poglavarji, njim
podrejena politiËna in policijska oblastva ter obËinski predstojniki so dolæni
take ukaze in taka povelja vrhovnega poveljnika natanËno izpolnjevati in iz-
vrπevati. Cesarski ukaz dobi moË z dnem razglasitve. Izvrπiti ga je naroËeno
vsemu ministrstvu.«88 Kot je razvidno iz cesarskega ukaza, je v primeru hrva-
πkega ozemlja poveljstvo pridobilo pristojnosti zgolj na obmoËju Istre. Toda
kot bomo spoznali v nadaljevanju, je poveljstvo nadziralo tudi politiËno de-
lovanje veËjega dela hrvaπkih politikov, tako tistih, ki so ostali doma, pred-
vsem pa tistih, ki so odπli v emigracijo.

Italijanski iredentizem v Istri v luËi politiËnega delovanja
poveljstva jugozahodne fronte

Nemudoma po vzpostavitvi poveljstva in njegovi nastanitvi v Mariboru se je
del njegovih usluæbencev lotil zbiranja podatkov in analize politiËnega sta-
nja na obmoËju pod nadzorom poveljstva. Pri tem so mu pomagale tudi ni-
æje vojaπke strukture, neposredno podrejene poveljstvu, ki so bile prav tako
vpete v sistem vojnega absolutizma. K slednjim so se prikljuËili tudi dræavni
organi, kot npr. policijske direkcije, ki so na poveljstvo poπiljale podatke gle-
de dræe prebivalstva in inteligence. S tem se je znotraj vojnega absolutizma
ustvarila mreæa obveπËanja in analiziranja podatkov, s pomoËjo katere je dr-
æava æelela vedeti, kaj se na posameznem obmoËju dogaja in kdo so tisti flne-
pridipravi«, ki bi lahko ogrozili stabilnost monarhije. Na podlagi enoletnega
zbiranja podatkov je poveljstvo jugozahodne fronte marca 1916 izdalo tri
knjiæice, v katerih je analiziralo dræo slovenske, hrvaπke in italijanske inteli-
gence, pa tudi civilnega prebivalstva. V priËujoËem Ëlanku bo v nadaljeva-
nju analizirana vsebina æe omenjene πtudije z naslovom Staatsfeindliche Be-
wegungen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero (Proti-

88 flCesarski ukaz z dne 23. maja 1915 l. o izroËitvi oblasti politiËne uprave«, Dræavni za-
konik za kraljevine in deæele, zastopane v dræavnem zboru, letnik 1915, zaporedna πte-
vilka 133, 221.

G. AntoliËiË: Avstro-ogrsko poveljstvo jugozahodne fronte in vpraπanje...

CasPil-2930_knblk  07/09/2002  08:12  Page 67



68

dræavna gibanja na obmoËju Reke, Hrvaπke in kvarnerskih otokov). Na to
πtudijo sem naletel v sklopu svojega raziskovanja v dunajskem vojaπkem ar-
hivu. Kot zanimivost velja k temu dodati, da sem πtudijo naπel v zapuπËini
Alfreda Kraussa, ki je bil v Ëasu nastanka πtudije naËelnik generalπtaba po-
veljstva jugozahodne fronte. »eprav Krauss ni bil avtor πtudije, je njena vse-
bina verjetno odraæala tudi njegova staliπËa, saj je bil izrazito nemπko nacio-
nalno usmerjen, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v njegovi zapuπËini moË naj-
ti fotografijo iz leta 1938, na kateri nosi uniformo nemπkega Wermachta.99 Za
boljπo predstavo samega delovanja poveljstva in njegovega politiËnega nad-
zora naj samo omenimo naslova obeh drugih knjiæic. ©tudija, ki se je nana-
πala na slovensko prebivalstvo, nosi naslov Die politischen Ziele der slowe-
nischen Intelligenz (PolitiËni cilji slovenske inteligence), medtem ko je πtu-
dija, v kateri je bila analizirana dræa italijanskega prebivalstva Juæne Tirolske,
naslovljena Abwehrmaßnahmen gegen den Irredentismus in Südtirol
(Obrambni ukrepi pred iredentizmom na Juænem Tirolskem).1100

Medtem ko je bila πtudija o dræi slovenska prebivalstva æe deleæna ana-
lize s strani avtorja priËujoËega Ëlanka kot tudi dr. Roka Stergarja1111, tako knji-
æica o dræi prebivalstva Juæne Tirolske, kot tudi πtudija Staatsfeindliche Be-
wegungen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero do se-
daj nista bili podrobneje analizirani. Tako npr. Frank Wiggermann v svoji
knjigi K.u.K. Kriegsmarine und Politik zgolj omenja obstoj πtudije Staatsfeind-
liche Bewegungen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln im Quarne-
ro, medtem ko npr. Mateja MegliË v svoji diplomski nalogi fl»uvar s Jadrana«:
©kof Anton MahniË med prvo svetovno vojno analizira samo tisti del πtudije
poveljstva, ki govori o Antonu MahniËu. Na tej podlagi priËujoËi Ëlanek
predstavlja prvo celovito analizo πtudije poveljstva jugozahodne fronte o dræi
prebivalstva kvarnerskih otokov, Istre, Hrvaπke in pogledov poveljstva na
delovanje Jugoslovanskega odbora.1122

99 G. ANTOLI»I», Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med prvo svetovno vojno,
doktorska disertacija, Maribor, Filozofska fakulteta, 2018, 211; Rainer EGGER, flKrauss,
Alfred«, v: Neue Deutsche Biographie, 12. knjiga, Berlin, Historische Kommision bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1980, 711.
1100 KA, Militärische Nachlässe (NL), Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Be-
wegungen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero; K. Nr. 11.186,
Die politischen Ziele der slowenischen Intelligenz; K. Nr. 5.082, Abwehrmaßnahmen
gegen den Irredentismus in Südtirol.
1111 Prim. Rok STERGAR, flPolitiËni cilji slovenske inteligence. Nekaj drobcev o vohunih
in vojakih«, Zgodovina za vse 5 (1998) 1, 21-29. 
1122 Frank WIGGERMANN, K.u.K. Kriegsmarine und Politik. Ein Beitrag zur Geschichte
der italienischen Nationalbewegung in Istrien, Wien, Verlag der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, 339; Mateja MEGLI», fl»uvar s Jadrana«: ©kof Anton MahniË
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V πtudiji Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und Kroatien sowie auf
den Inseln im Quarnero je poveljstvo jugozahodne fronte v ospredje posta-
vilo dve gibanji, ki sta v Istri delovali proti osrednji oblasti. V prvem delu se
tako knjiæica posveËa italijanskemu iredentizmu, v drugem pa flsrbo-hrvaπke-
mu« iredentizmu. Znotraj slednjega πtudija posebno pozornost namenja de-
lovanju Jugoslovanskega odbora in dogajanju na otoku Krku, kjer naj bi jed-
ro flsrbo-hrvaπkega« iredentizma predstavljala katoliπka duhovπËina s πkofom
Antonom MahniËem na Ëelu. Preden se posvetimo analizi flsrbo-hrvaπkega«
iredentizma, pa se najprej seznanimo s pogledi poveljstva jugozahodne fron-
te glede italijanskega iredentizma. Kot srediπËe slednjega je v knjiæici izpos-
tavljena Reka, kjer naj bi italijanski strani naklonjeno Ëasopisje, uradniπtvo pa
tudi kulturni delavci podpihovali iredentizem.1133 Hkrati knjiæica kot kljuËni
problem za πirjenje iredentizma navaja italijanski strani naklonjeno dræo lo-
kalnih politikov, na drugi strani pa pomanjkanje poveËane prisotnosti dræav-
ne policije in pomanjkljivosti πolskega sistema. Znotraj slednjega naj bi teæa-
ve povzroËalo predvsem uËiteljstvo, ki je prav tako podpiralo iredentizem in
le-tega flvcepljalo« v glave otrok. Zaradi podpore lokalne politike naj bi se ta-
ko jasni znaki pospeπenega iredentizma kazali vse od zaËetka 20. stoletja, ko
je na Reki prihajalo do preimenovanja ulic in trgov po italijanskih pisateljih,
pesnikih, politikih, umetnikih itd. Tudi reπko gledaliπËe je v oËeh poveljstva
uprizarjalo izkljuËno dela italijanskih avtorjev, bolj kot to pa je avstrijske or-
gane motilo, da so gledaliπke predstave tudi vsebinsko podpihovale italijan-
ske nacionalistiËne ideje. Poveljstvo je kritiËno ovrednotilo tudi delovanje lo-
kalnih godb, ki so z nenehnim igranjem italijanske himne, Marcie Reale, pre-
bivalstvu sugerirale, da ta del Istre oziroma monarhije pripada Kraljevini Ita-
liji.1144

©tudija poveljstva se pri obravnavi iredentizma ni omejila zgolj na sploπ-
ne probleme in kroge, ki naj bi to gibanje podpihovali, ampak je izpostavila
tudi 19 posameznikov, ki so na Reki v letih 1915/1916 tvorili jedro ireden-
tistiËnega gibanja. Kot takπni so s strani poveljstva dobili oznako flpolitiËno
nezanesljive osebe«. Z navedbo oziroma pripravo natanËnega popisa neza-
nesljivih subjektov je poveljstvo v primeru nemirov in vstaj æelelo vedeti, ko-
mu je treba najprej onemogoËiti delovanje. Kot nezanesljive je poveljstvo oz-

med prvo svetovno vojno, diplomska naloga, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2007, 55-
-56, 58.
1133 VeË o italijanskem iredentizmu na koncu 19. in v zaËetku 20. stoletja beri v: Angelo
VIVANTE, Irredentismo adriatico — contributo alla discussione sui rapporti austro-ita-
liani, Firence, Pubblicato dalla libreria della voce, 1912.
1144 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 3-5.
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naËilo naslednje osebe, ob njihovih imenih pa jasno zapisalo, zakaj so bili ti
posamezniki pomembni znotraj iredentistiËnega gibanja:

dr. Antonio Grossich glavni zdravnik reπke Ëeprav ni javno nastopal kot iredentist,
bolniπnice je v svojih izjavah pogosto nakazoval

naklonjenost Kraljevini Italiji
dr. Isidor Garaffolo predsednik radikalni Italijan in iredentist

flCircolo literario«
Alois/Luigi Cussar1155 odvetniπki kandidat v Ëasu priprave πtudije æe interniran

in tajnik kluba flEneo«
Ferdinand Kuscher dræavni toæilec v pokoju; izjemno italofilsko usmerjen; zaradi 

Ëlan druπtva visoke starosti ni bil interniran
flFilarmonico-dramatico«

Karl Conighi inæenir in predsednik izjemno italofilsko usmerjen; v zadnjem
reπke trgovske in obrtne Ëasu nekoliko zadræan
zbornice

dr. Silvino Gigante1166 direktor reπke realke /
dr. Gino Sirola uËitelj; Ëlan druπtva izjemno italofilsko usmerjen

flCircolo literario«
Johann Cappellari uËitelj; Ëlan druπtva izjemno italofilsko usmerjen

flCircolo literario«
Eduard Susmel uËitelj; Ëlan druπtva izjemno italofilsko usmerjen

flCircolo literario«
Riccardo Gigante Ëlan druπtva flCircolo /

literario«
Basilius Dardi direktor reπkega se je od izbruha vojne naprej kazal 

mestnega magistrata izjemno lojalnega monarhiji, Ëeprav je
bil pred tem iredentistiËno usmerjen

dr. Gino Antoni tajnik na mestnem pod psevdonimom je v Ëasopisu
magistratu; nekdanji Giovine Fiume kritiziral monarhijo
italijanski dræavljan; Ëlan
druπtva flLa Giovine Fiume«

1155 Alois/Luigi Cussar je bil med ustanovitelji gibanja flLa Giovine Fiume« in leta 1913 iz-
vedel bombni napad na reπko guvernersko palaËo, sedeæ namestnika krone sv. ©tefa-
na. V Ëasu vojne je bil Cussar nato interniran in poslan na Madæarsko v taboriπËe Ta-
piosuly, kjer je leta 1917 umrl za posledicami kolere in tifusa. Ervin DUBROVIΔ, Fran-
cesco Drenig. Contatti culturali italo-croati a Fiume dal 1900 al 1950, Rovigno, Unione
Italiana in Università popolare, 2015, 27, 41.
1166 Silvino Gigante je bil Ëlan iredentistiËnega gibanja Circolo flLa Giovine Fiume« in eden
od ustanoviteljev druπtva za raziskovanje zgodovine Reke (Deputazione fiumana di sto-
ria patria). Leta 1918 je bil izbran v upravo italijanskega Narodnega sveta. OËitno po-
veljstvo jugozahodne fronte v Ëasu priprave πtudije ni imelo podatka, da je bil tudi Gi-
gante Ëlan gibanja flLa Giovine Fiume«, saj je bilo pri njegovem imenu, kot je razvidno
iz zgornje tabele, zapisano zgolj, da je bil vodja reπke realke. Gigante, Silvino. Hrvat-
ska enciklopedija, mreæno izdanje. Leksikografski zavod Miroslava Krleæa,
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=21966 (pridobljeno: 16. 3. 2021.).
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Anton Antoni uradnik pobegnil v Kraljevino Italijo
dr. Elpido Springhet referent za sirote /
dr. Mario Blasich1177 predsednik kluba flEneo«, na æelezniπki postaji se je osebno 

tesni sodelavec Riccarda poslovil od vseh, ki so morali v 
Zanella1188 internacijo; v vojni z Zanellom padel v

rusko ujetniπtvo, od koder je skuπal priti
v Kraljevino Italijo

Felix Derencin usluæbenec reπkega /
davËnega urada in
podpredsednik druπtva
flLa Giovine Fiume«

Josef Giordano vodja mestnih obratov; /
nekdanji italijanski
dræavljan

Armin Mattersdorfer vodja vojaπke sekcije dejavni Ëlan stranke Partito Autonomista
di Fiume

Remigius Matkovich vodja gasilcev svak Riccarda Zanella

Kot je razvidno iz zgornjega seznama, je bilo pri nekaterih osebah, gle-
de na njihovo delovanje, jasno, da so jih avstrijske oblasti opazovale z veli-
ko mero skepse.1199 To je npr. oËitno v primeru Maria Blasicha, ki je po kon-
cu prve svetovne vojne, ko je na podlagi Londonskega memoranduma velik
del Istre pripadel Kraljevini Italiji, v okviru Reπke dræave imel pomembno
politiËno vlogo. S seznama je prav tako razvidno, da so se avstrijske oblasti
πe posebej osredotoËile na tiste iredentiste, ki so bili povezani z delovanjem
Riccarda Zanella. Slednjega cesar Franc Joæef leta 1914 ni æelel potrditi za æu-
pana Reke, kar je njegovo pro-italijansko dræo samo πe podkrepilo.2200 Enako
lahko ovrednotimo tudi dejstvo, da se je na seznamu znaπel dr. Antonio
Grossich. »eprav je poveljstvo ocenjevalo, da leta 1915/1916 ni javno nasto-
pal kot iredentist, je podobno kot Blasich po koncu vojne postal vidna oseb-
nost iredentistiËnega gibanja. Grossich je namreË ob razpadanju monarhije

1177 Pomemben Ëlan stranke Partito Autonomista di Fiume. V Reπki dræavi zasedel mes-
to notranjega ministra. Prim. Amleto BALLARINI, L’antidannunzio a Fiume. Riccardo Za-
nella, Trieste, Edizione Italo Svevo, 1995.
1188 Po koncu prve svetovne vojne prvi in edini predsednik Reπke dræave (1921—1922).
Prim. Mimmo FRANZINELLI in Paolo CAVASSINI, Fiume. L’ultima impresa di D’Annun-
zio, Milano, Mondadori, 2009; Marina CATTARUZZA, L’Italia e il confine orientale, Bo-
logna, Il Mulino, 2007.
1199 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 5-6.
2200 Prim. Mimmo FRANZINELLI in Paolo CAVASSINI, Fiume. L’ultima impresa di D’An-
nunzio, Milano, Mondadori, 2009; Marina CATTARUZZA, L’Italia e il confine orientale,
Bologna, Il Mulino, 2007.
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leta 1918 postal predsednik Consiglia Nazionale, ki je 30. oktobra 1918 raz-
glasil prikljuËitev Reke Kraljevini Italiji.2211 Grossich je nato sredi decembra
1918 na Reki sprejel celo Benita Mussolinija, ki se je v sklopu komemoracij
v spomin na πestintrideseto obletnico usmrtitve Wilhelma (Guglielmo) Ober-
danka (Oberdan) mudil na kratkem obisku mesta. Oberdank je namreË ve-
ljal za vidni simbol iredentistiËnega boja proti avstrijski nadoblasti, saj je le-
ta 1882 v Trstu izvedel sicer neuspeπni atentat na cesarja Franca Joæefa in bil
20. decembra istega leta obeπen.2222 V sklopu obiska Reke je imel Mussolini
govor v Teatro Verdi, v katerem je v iredentistiËnem slogu jasno izpostavil,
da je bila Reka od nekdaj italijansko mesto. Zaradi tega je tudi nasprotoval
tendencam po ustanovitvi svobodne Reπke dræave, saj je menil, da bi mora-
la Reka pripasti Kraljevini Italiji.2233

Ob opisu iredentistiËnega gibanja na Reki πtudija poveljstva jugozahod-
ne fronte obravnava tudi dogajanja na kvarnerskih otokih Loπinj, Pag, Unije,
Susak in Cres. Medtem ko je za Pag, Loπinj in Cres poveljstvo pripravilo po-
drobnejπi opis stanja iredentistiËnega gibanja, je bilo za Unije in Susak nave-
deno zgolj, da podrobnejπih informacij ni bilo mogoËe zbrati, da pa se na
teh dveh otokih situacija ni bistveno razlikovala od drugih kvarnerskih oto-
kov. Na Pagu naj bi tako jasne iredentistiËne teænje kazal veleposestnik Jo-
sef Palcich, ki naj bi pred zaËetkom vojne v javnosti nosil znak iredentistiË-
nega gibanja, v svoji hiπi pa je imel obeπeno sliko italijanskega narodnega
buditelja Giuseppeja Garibaldija. V poroËilu poveljstva se kot potencialni ire-
dentist omenja tudi zadrski okrajni glavar Simonelli, ki naj bi bil tesni prija-
telj Palcicha. Poveljstvo je Simonelliju oËitalo, da naj bi kot okrajni glavar
prepreËil, da bi priπlo do ukinitve druπtva Societa Dalmata, ki je delovalo na
Pagu in tam πirilo iredentistiËne ideje.2244

Poveljstvo jugozahodne fronte je veËino podatkov, objavljenih v knjiæi-
ci, tako v primeru iredentizma kot tudi juænoslovanske agitacije, zbralo na
podlagi pridobivanja razliËnih zaupnih poroËil in analize Ëasopisnih Ëlankov.

2211 Daniel PATAFTA, flPrivreme vlade u Rijeci (listopad 1918. sijeËanj 1924.)«, »asopis za
suvremenu povijest 38 (2006) 1, 197-222, tu 202-203.
2222 Branko MARU©I» in Franc ROZMAN, Stockholmska spomenica Henrika Tume. Izja-
va delegacije Jugoslovanske socialdemokratiËne stranke za razprave na mirovnem kon-
gresu v Stockholmu, Ljubljana, Zgodovinski inπtitut Milka Kosa ZRC SAZU, 95.
2233 Ljubinka TO©EVA KARPOWICZ, flThe State of Rijeka« of the Italian National Council
(23 November 1918 — 12 September 1919)«, v: Blick ins Ungewisse. Visionen und Uto-
pien im Donau-Karpaten-Raum 1917 und danach, Angela IliÊ, Florian Kührer-Wielach,
Irena Samide in Tanja Æigon, ur., Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2019, 19-32, tu
24-25.
2244 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 10.
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Mnogi podatki so bili zaradi tega izjemno subjektivni, Ëesar se je delno za-
vedalo tudi poveljstvo. Slednje je npr. v svoji πtudiji objavilo, vendar hkrati
podvomilo o poroËanju dr. Franza Coglievine, ki je avstrijskim oblastem pos-
lal daljπe poroËilo o stanju iredentistiËnega gibanja na otokih Cresu in Loπi-
nju. Njegove navedbe so pri poveljstvu vzbudile sum zato, ker je Coglievina
pred leti sam sodeloval v iredentistiËnih krogih, vendar se je po sporu s so-
miπljeniki postavil na avstrijsko stran.2255

Kljub pomislekom glede toËnosti poroËanja Franza Coglievine je pove-
ljstvo na podlagi njegovih podatkov posebno kritiËno ocenilo delovanje
mestnega magistrata na Cresu. V πtudiji je bilo tako zapisano, da je bilo te-
daj od 8000 prebivalcev na otoku zgolj 2300 Italijanov, ki pa so si zaradi eko-
nomskega poloæaja zagotovili politiËno nadvlado nad 5700 Hrvati.2266 Kot po-
sebno problematiËno je poveljstvo jugozahodne fronte ocenilo delovanje
naslednjih druπtev in organizacij na Cresu:

flIl casino Francesco Zdruæenje, v krogu katerega so se po mnenju poveljstva
patrizio« sprejemale glavne odloËitve politiËnega æivljenja (kandidate za

mestni svet; kandidata za æupana) na Cresu. Vodilna sila v
organizaciji naj bi bil odvetnik Justus Petris von Plauno (Blavnik).

flLa societa democratica« Za razliko od flIl casino Francesco patrizio«, v kateri so
delovali politiki in intelektualci, je ta organizacija povezovala
trgovce, obrtnike, kapitane itd. Organizacija naj bi med ljudmi
razdeljevala italijansko trikoloro, slike italijanskega kralja itd.

flIl circolo popolare« Druπtvo je organiziralo sreËanja, na katerih so brali 
italijansko poezijo, prirejali pa so tudi predstave gostujoËih
italijanskih skupin.

Italijanska πola Utrjevala iredentistiËni duh med mladino. Kot posebno
problematiËno je poveljstvo ocenjevalo, da je πola πirila svoj
vpliv tudi med hrvaπkimi otroki.

Societa operaia Delavsko druπtvo, ki je imelo italofilsko vodstvo.

Prostovoljno gasilsko Imenovali so se flVigili«, nosili pa so uniforme po vzoru
druπtvo italijanskih gasilskih uniform.
Cassa rurale BanËna ustanova je podpirala predvsem iredentistiËno

usmerjene posameznike.
Consorzio agrario Podpiralo iredentistiËno usmerjene veleposestnike.2277

Podobno kot pri analizi stanja iredentizma na Cresu se je poveljstvo tu-
di pri predstavitvi stanja na Loπinju v prvi vrsti oprlo na poroËilo Franza Co-

2255 Prav tam, 10-11.
2266 Prav tam.
2277 Prav tam, 11.
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glievine. Na tej podlagi je poveljstvo menilo, da je bil iredentizem na Loπi-
nju zakoreninjen predvsem med kapitani, trgovci in mestnimi uradniki. Po-
veljstvo je nadalje ocenjevalo, da se je z zaËetkom vojne proti Kraljevini Ita-
liji do tedaj precej javno izraæanje iredentistiËnih tendenc premaknilo v za-
sebno æivljenje pripadnikov tega gibanja. Kot glavno gonilo iredentizma na
Malem Loπinju je poveljstvo izpostavilo obËinskega usluæbenca Ottavia Mar-
tinolicha, medtem ko je v Nerezinah gonilo iredentistiËnega gibanja pred-
stavljal Elio Bracco. Pregled stanja na otoku Loπinju je poveljstvo nato zaklju-
Ëilo z daljπim seznamom flnezanesljivih« oseb.2288

StaliπËa poveljstva jugozahodne fronte
do juænoslovanske agitacije na Hrvaπkem

Ob predstavitvi italijanskega iredentizma se πtudija poveljstva v drugem de-
lu posveËa vpraπanju dræe slovanskega dela prebivalstva Istre in Kvarnerja,
kot tudi delovanju Jugoslovanskega odbora. V tem kontekstu knjiæica govo-
ri o t. i. flsrbo-hrvaπkem« iredentizmu. Verjetno je bil ta pojem za opis juæno-
slovanske agitacije vpeljan zato, ker je bil v oËeh avstrijskih oblasti glavni cilj
juænoslovanskega gibanja zdruæitev s Kraljevino Srbijo. Na podlagi tega ne
preseneËa, da πtudija v ospredje postavlja prav delovanje Jugoslovanskega
odbora,2299 v katerem so bili po mnenju poveljstva jugozahodne fronte zdru-
æeni vsi tisti politiki, ki so æe na predveËer prve svetovne vojne agitirali za
juænoslovansko zdruæevanje izven okvirov habsburπke monarhije. Prav zara-
di tega knjiæica posebno pozornost posveËa relativno podrobni obravnavi
posameznih Ëlanov odbora.3300 Ob tem velja poudariti, da je bilo poveljstvo
jugozahodne fronte æe 3. junija 1915 obveπËeno o ustanovitvi Jugoslovanske-
ga odbora.3311

Kot prvemu se πtudija poveljstva posveËa dr. Anteju TrumbiÊu, predsed-
niku Jugoslovanskega odbora, in njegovemu delovanju v Rimu, Peterburgu,
Parizu in Londonu. Zaradi njegovih prizadevanj po zdruæitvi juænih Slovanov

2288 Prav tam, 12.
2299 VeË o delovanju Jugoslovanskega odbora in podrobnejπi predstavitvi njegovih naj-
pomembnejπih Ëlanov beri v: Vaso Bogdanov, Ferdo »ulinoviÊ in Marko KostrenËiÊ,
ur., Jugoslavenski odbor u Londonu. U povodu 50-godiπnjice osnivanja, Zagreb, Jugo-
slavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1966; Milada PAULOVA, Jugoslavenski od-
bor. Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914—1918, Zagreb, Pros-
vjetna Nakladna zadruga, 1924.
3300 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 13.
3311 KA, FA, NFA, Kmdo. Balkan, A© 253, K. Nr. 791, dopis zagrebπkega vojaπkega po-
veljstva 26. 5. 1915.
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je poveljstvo jugozahodne fronte TrumbiÊa ocenilo kot enega izmed glavnih
agitatorjev velikosrbskih idej. Kot dokaz za te teze πtudija v nadaljevanju ci-
tira vsebino jugoslovanskega manifesta, ki je nastal 8. junija 1915. V njem so
se Ëlani Jugoslovanskega odbora zavzemali za zdruæitev juænih Slovanov in
nastanek Jugoslavije. Manifest je poudarjal krvno, jezikovno in ozemeljsko
enotnost juænoslovanskih narodov ter Jugoslavijo predstavil kot dejavnik re-
da in miru. Vsebino manifesta je poveljstvo povzelo po objavah v slovenskih
izseljenskih Ëasopisih Clevelandska Amerika in Glas svobode ter poljskem
Ëasopisu Gazeta Warszawska. Nadalje so bili v knjiæici predstavljeni tedanji
Ëlani Jugoslovanskega odbora: Ante Biankini, Hinko HinkoviÊ,3322 Ivan Meπt-
roviÊ, Nikola StojanoviÊ,3333 Fran Supilo,3344 Mihajlo Pupin, Milan MarjanoviÊ,
Lujo BakotiÊ, Ivan De Giulli, don Niko GrπkoviÊ, MiÊe MiËiÊ, Josip Jedlow-
ski, Duπan VasiljeviÊ, Niko ZupanËiÊ, Bogumil Voπnjak,3355 Dinko TrinajstiÊ,
Josip MandiÊ, Julius Gazzari. Poveljstvo je ob Ëlanih odbora navedlo tudi ne-
katere podpornike, ki formalno niso pripadali flTrumbiÊevi« ekipi. Med sled-
njimi sta se omenjala hrvaπki pesnik Rikard KataliniÊ Jeretov in hrvaπki izse-
ljenec v ZDA Josip MarohniÊ.3366 Slednji je bil v Pittsburgu predsednik Narod-
ne hrvatske zajednice, ki je v Ëasu prve svetovne vojne z zbiranjem denarja
finanËno podpirala delovanje Jugoslovanskega odbora. Kot predsednik Na-
rodne hrvatske zajednice je MarohniÊ organiziral tudi zbiranje denarja za hr-
vaπke vojne sirote. Tako je bilo skupno zbranih ok. 65.000 dolarjev.3377

Podobno kot TrumbiÊ je bil tudi dr. Grga AndjeloviÊ (AnelinoviÊ) v
πtudiji oznaËen kot velikosrbski agitator, saj je bil zaradi propagandnega go-
vora v Kninu obsojen veleizdaje in æalitve cesarja. AndjeloviÊ je v Ëasu raz-
padanja habsburπke monarhije zasedel mesto tajnika Narodnega sveta in ka-
sneje v juænoslovanski dræavi postal celo minister.3388 Ker je πtudija v veliki

3322 Prim. Hinko HINKOVIΔ, Iz velikog doba. Moj rad i moji doæivljaji za vrijeme svjet-
skog rata, Zagreb, Komisionalna naklada Δirilo-Metodske nakladne knjiæare d.d., 1927.
3333 Prim. Nikola STOJANOVIΔ, Jugoslovenski odbor. »lanci i dokumenti, Zagreb, Izda-
nje flNove Evrope«, 1927.
3344 Prim. Dragovan ©EPIΔ, Supilo diplomat. Rad Frana Supila u emigraciji 1914—1917.
godine, Zagreb, Naprijed, 1961.
3355 VeË o æivljenju in delu Bogumila Voπnjaka beri v: Aleksandra GA»IΔ, Bogumil Voπ-
njak, politik in diplomat, Ljubljana, Jutro, 2017.
3366 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 14-15; Bogumil Voπnjak, Jugoslovanski od-
bor, Ljubljana, Sreska organizacija Saveza ratnih dobrovoljca Kraljevine Jugoslavije,
1940, 9-10.
3377 Matjaæ KLEMEN»I», MarohniÊ, Josip (1866—1921), v: Making it in America. A Sour-
cebook on Eminent Ethnic Americans, Elliott Robert Barkan, ur., Santa Barbara, Den-
ver, Oxford, ABC CLIO, 219.
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meri temeljila na analizi Ëasopisnih Ëlankov, je do vsebine slednjih zastopa-
la izjemno kritiËne poglede oziroma mnenje, da je tuje Ëasopisje glede sta-
nja v monarhiji poroËalo pristransko. Tako je npr. poveljstvo kritiziralo, da
je Vladislav FabjanËiË 16. aprila 1915 objavil Ëlanek v Ëasniku Glas naroda
(Chicago), v katerem je v smislu juænoslovanske propagande oËrnil habsbur-
πko monarhijo. V Ëlanku je FabjanËiË namreË poroËal o neenakopravnem
poloæaju Slovencev znotraj monarhije in o germanizacijskih pritiskih, kar je
poveljstvo jugozahodne fronte strogo zavrnilo.3399 »eprav πtudija tega podat-
ka ne navaja, je bil FabjanËiË, kot npr. KataliniÊ in MarohniÊ, sodelavec in
podpornik Jugoslovanskega odbora. V zaËetku julija 1914 je namreË pobeg-
nil na srbsko stran, se kot dobrovoljec vkljuËil v srbsko vojsko in bil ranjen
v bitki na planini Cer. Nato se je aprila 1915 odpravil v Rim, kjer je deloval
v propagandnem oddelku Jugoslovanskega odbora. FabjanËiË si je nato vse
do konca prve svetovne vojne prizadeval za vzpostavitev juænoslovanske
dræave in na to temo napisal tudi veË broπur, kot npr. flL’Unité Yougoslave,
manifeste de la Jeunesse Serbe, Croate e Slovène réunie«. Slednjo je napisal
skupaj s Petrom SlijepËeviÊem in Ljubom LeontiÊem, uvod h knjigi pa je spi-
sal Tomáπ Masaryk.4400

Kot pomembno sreËanje predstavnikov juænoslovanskega gibanja je po-
veljstvo jugozahodne fronte izpostavilo kongres, ki je 9. maja 1915 potekal
v Niπu. Na njem sta bila prisotna tudi Ante TrumbiÊ in Franjo Supilo. Prav
slednji je v svojem govoru izpostavil, da je ob morebitnem vstopu Kraljevi-
ne Italije v vojno grozila nevarnost juænoslovanskemu zdruæevanju, zato je
rojake iz Dalmacije, Istre, Hrvaπke in Kranjske pozival k πe tesnejπemu sode-
lovanju. Na sploπno je πtudija poveljstva jugozahodne fronte ocenjevala, da
je Jugoslovanski odbor zelo vneto deloval in s propagando, organiziranjem
kongresov in pripravo razliËnih memorandumov agitiral za juænoslovansko
zdruæitev. »eprav se je pri vpraπanju juænoslovanske agitacije πtudija veËino-
ma osredotoËila na delovanje Jugoslovanskega odbora, je vsaj delno kritizi-
rala tudi dræo posameznih vodilnih hrvaπkih politikov, ki niso emigrirali. V
tem kontekstu je poveljstvo kritiziralo predvsem delovanje Bogdana Meda-
koviÊa, predsednika hrvaπkega sabora. Poveljstvo je namreË presodilo, da so
bile velikosrbske ideje zakoreninjene prav v stranki oziroma koaliciji, ki jo je

3388 Smilja AMON, Tisk in politika v Jugoslaviji (1918—1941), Ljubljana, Fakulteta za
druæbene vede, 1996, 88.
3399 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 15-16.
4400 FabjanËiË, Vladislav, v: Slovenski biografski leksikon, 2. zvezek, Izidor Cankar, ur.,
Ljubljana, Zadruæna banka, 1926.

PILAR — »asopis za druπtvene i humanistiËke studije / God. XV. (2020.), br. 29(1) -30(2)

CasPil-2930_knblk  07/09/2002  08:12  Page 76



77

kot predsednik sabora vodil MedakoviÊ. Svoje teze je poveljstvo podkrepilo
z dejstvom, da je bilo veliko Ëlanov Hrvaπko-srbske koalicije obtoæenih ve-
leizdaje, spet drugi Ëlani te stranke pa so ob zaËetku vojne pobegnili v tuj-
ino in tam delovali v okviru Jugoslovanskega odbora (npr. Fran Supilo, Hin-
ko HinkoviÊ idr.). Nadalje je bil kritiËno ocenjen tudi ponovni sklic sabora,
do katerega je priπlo ob vstopu Kraljevine Italije v prvo svetovno vojno. V
πtudiji je bilo namreË zapisano, da je sabor javno sicer izraæal lojalnost mo-
narhiji, kar so npr. kritizirali predstavniki juænoslovanske emigracije, toda za
vsem tem naj bi bil zgolj politiËni pragmatizem. Poveljstvo je tako sklepalo,
da bi sabor, Ëe bi imel moænost izraziti svoje resniËno mnenje, takoj izjavil,
da si Hrvatje v duhu bratskega povezovanja s Slovenci in Srbi æelijo razpa-
da monarhije in juænoslovanskega zedinjenja v samostojno in neodvisno dræ-
avo. Poveljstvo jugozahodne fronte je torej æe v zaËetku leta 1916 ocenjeva-
lo, da je bilo povezovanje juænih Slovanov izven okvirov monarhije zgolj πe
vpraπanje Ëasa. Na podlagi takπne domneve je poveljstvo kot visok vojaπki
organ πe veËjo pozornost namenjalo zmagi avstro-ogrske vojske na bojnem
polju. Le-ta bi namreË v oËeh mnogih prepreËila razkroj dræave, saj bi tistim,
ki so vedno glasneje zagovarjali odcepitev od matice, jasno pokazala, da je
monarhija vojaπko in politiËno moËna dræava.4411

V letu 1915, prav v Ëasu nastanka poveljstva jugozahodne fronte in pri-
prav na izdajo πtudije Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und Kroatien
sowie auf den Inseln im Quarnero, je izπla knjiga Svjetski rat i Hrvati. Pokus
orijentacije hrvatskoga naroda joπ prije svrπetka rata, ki jo je napisal hrvaπki
zgodovinar, publicist in politik dr. Ivo Pilar. V njej je med drugim poudaril,
da je bilo za razvoj Hrvaπke izjemnega pomena, da bi monarhija preæivela
vojno, pri tem pa opozoril tudi na nujne notranjepolitiËne reforme dræave.4422

Istega leta se je Pilar lotil pisanja πtudije z naslovom Juænoslovansko pi-
tanje. »eprav je ta izπla πele marca 1917, nudi zanimivo primerjavo s πtudijo
poveljstva jugozahodne fronte.4433 Slednja namreË ves Ëas govori o juænoslo-
vanskem povezovanju, katerega cilj je bil razpad monarhije in nastanek juæ-
noslovanske dræavne tvorbe. Kljub vsem kritikam na raËun delovanja tuje
emigracije, pa tudi hrvaπkega sabora, πtudija poveljstva ne omenja druge mo-
ænosti, ki je glede reπevanja juænoslovanskega vpraπanja visela v zraku. Pri

4411 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 17, 19.
4422 Ivo PILAR, flSvjetski rat i Hrvati. Pokus orijentacije hrvatskoga naroda joπ prije svrπet-
ka rata«, Pilar 3 (2008) 5(1), 63-124. 
4433 SreÊko LIPOV»AN, flPilar’s Work The South Slav Question: on the Origin of the Ma-
nuscript and the Fate of the first (Viennese) Edition«, Pilar 1 (2006) 2, 43-56, tu 46.
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tem je πlo za flstaro« idejo trialistiËne preureditve monarhije, ki je ponovno
floæivela« po smrti cesarja Franca Joæefa novembra 1916. Pilarjeva πtudija Juæ-
noslovansko pitanje, ki je izπla tik pred ponovnim sklicem dunajskega dræav-
nega zbora in predstavitvijo Majniπke deklaracije, govori prav o tej notranje-
politiËni reformi monarhije.

Pilar je namreË v svoji πtudiji zastopal pogled, da je bilo juænoslovansko
vpraπanje mogoËe reπiti zgolj na podlagi zdruæitve juænoslovanskih obmoËij
v enotno administrativno telo, ki bi bilo sestavljeno iz: Hrvaπke, Slavonije,
Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Istre, Kranjske, Spodnje ©tajerske, Gorice in
Gradiπke. Hkrati je Pilar v svoji πtudiji jasno nakazal, da so Srbi v juænoslo-
vanskem povezovanju videli predvsem moænost za dosego lastnih interesov.
»eprav je Pilar æe avgusta 1917 nekoliko spremenil svoje poglede in v me-
morandumu cesarju Karlu predlagal zgolj zdruæitev Hrvaπke, Slavonije, Dal-
macije ter Bosne in Hercegovine v enotno administrativno obmoËje, medtem
ko bi slovensko ozemlje administrativno ostalo v avstrijski polovici monarhi-
je, je s svojimi idejami predstavljal protiuteæ delovanju Jugoslovanskega od-
bora. Kljub temu da je Pilar svoja staliπËa predstavil æe leta 1915, pa se je
analiza poveljstva jugozahodne fronte osredotoËila izkljuËno na kritiko ten-
denc juænoslovanskega povezovanja izven okvirov monarhije, medtem ko se
ideje o notranji reformi dræave, na podlagi katere bi priπlo do praviËnejπe
razdelitve moËi, sploh ni dotaknila. Poveljstvo jugozahodne fronte je tako pri
analizi juænoslovanske agitacije popolnoma prezrlo izjemno pomemben del
politiËnega delovanja juænoslovanskih politikov, ki niso emigrirali. Toda bolj
kot so bile ideje o reπitvi juænoslovanskega vpraπanja znotraj okvirov monar-
hije flignorirane«, tem bolj je rasel vpliv in krog tistih, ki so reπitev tega vpra-
πanja videli v povezovanju s Kraljevino Srbijo in odhodu iz nadvlade Habs-
buræanov.4444

©kof Anton MahniË in juænoslovanska agitacija na Krku
V zadnjem delu se πtudija poveljstva jugozahodne fronte ponovno vrne na
kvarnerske otoke in posebno pozornost posveti delovanju πkofa Antona
MahniËa, ki ga oznaËuje kot gonilno silo flsrbo-hrvaπkega« iredentizma na
otoku Krku.4455 MahniË, ki je mesto πkofa zasedel leta 1896, se je v dveh de-
setletjih delovanja na Krku hitro asimiliral v novo okolje, se nauËil hrvaπko
in se od tedaj podpisoval celo kot Antun MahniÊ.4466 Kot hrvaπki πkof sloven-

4444 Zlatko MATIJEVIΔ, The Political Activities of Dr. Ivo Pilar on the Eve of the Demise
of the Habsburg Monarchy (1915—1918), Pilar 1 (2006) 2, 69-88, tu 73-74.
4455 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 22.
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skega rodu se je zavzemal tudi za sodelovanje med Slovenci in Hrvati ter ta-
ko leta 1906 organiziral prvi poËitniπki sestanek slovenskih in hrvaπkih πtu-
dentov na Trsatu, leta 1913 pa je v Ljubljani sodeloval na 1. hrvaπko-sloven-
skem katoliπkem shodu. OËitno pa je prav zaradi svojega delovanja oziroma
podpore juænoslovanskemu povezovanju v oËeh poveljstva jugozahodne
fronte predstavljal politiËno flnevarno« osebo.4477 MahniËevo juænoslovansko
dræo je πtudija argumentirala tudi na podlagi njegovega poglobljenega zani-
manja za staroslovansko liturgijo. Nadalje je bilo πkofu oËitano, da je na svo-
jem domu po izpustu iz zapora sprejemal posameznike, ki so bili ob izbru-
hu vojne zaprti zaradi svoje vpraπljive politiËne dræe, MahniË pa jih je ozna-
Ëeval kot ærtve nemπtva in imperializma. Posebno negativno je poveljstvo
ocenilo tudi MahniËevo dræo po atentatu v Sarajevu. Tedaj se namreË πkof ni
vrnil na Krk in tudi ni organiziral slavnostnega rekviema, ampak je za vode-
nje spominske maπe zadolæil duhovnika dr. Antuna OrliÊa (æupnik in dekan
na Krku).4488 Ob tem pa je bilo v πtudiji zapisano, da je MahniË povsem dru-
gaËe ravnal v Ëasu smrti papeæa Pija X., avgusta 1914. Takrat se je πkof ne-
mudoma vrnil na Krk, kjer je v slavnostno okraπeni cerkvi vodil æalno maπo
za umrlega papeæa. MahniËevo ravnanje po atentatu v Sarajevu je poveljstvo
tako oËitno jemalo kot dodatni dokaz, da je bil πkof pripadnik juænoslovan-
skega gibanja, ki je v atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda vi-
delo upor proti habsburπki nadvladi. Ob MahniËu je πtudija poveljstva jugo-
zahodne fronte kritiËno ovrednotila delovanje nekaterih drugih duhovnikov,
kot npr. Antuna OrliÊa, Ëeprav je slednji na Krku vodil spominsko maπo po
atentatu v Sarajevu.4499

Ob poveljstvu jugozahodne fronte so tudi drugi vojaπki in politiËni or-
gani natanËno prouËili πkofovo delovanje na Krku. Tako je npr. poveljstvo
5. armade pod vodstvom Svetozarja BoroeviÊa leta 1915 in 1916 zahtevalo
konfinacijo veË duhovnikov s Krka. Slednjim je poveljstvo 5. armade oËita-
lo, da so nasprotovali zbiranju sredstev za RdeËi kriæ, medtem ko so v Ëasu
balkanskih vojn pospeπeno zbirali denar za delovanje srbskega RdeËega kri-
æa. MahniË je svoje duhovnike nato v veË pismih zagovarjal, nacionalno za-
vest hrvaπkega prebivalstva njegove πkofije pa oznaËil kot izraz odpora pro-

4466 Prim. Antun TOLJANIΔ, Antun MahniÊ, biskup krËki. O 50. godiπnjici smrti, Rijeka,
Æupni ured u Malom Loπinju, 1970.
4477 M. MEGLI», fl»uvar s Jadrana«: ©kof Anton MahniË med prvo svetovno vojno, 15-16. 
4488 Prim. Petar STR»IΔ, Otok Krk 1918. Graa o narodnim vijeÊima SHS i talijanskoj oku-
paciji 1918. godine, Rijeka, Historijski arhivi Rijeka i Pazin, 1968. 
4499 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 22-23. 
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ti italijanski propagandi, ki se je na kvarnerskih otokih πirila od druge polo-
vice 19. stoletja. V pismu ministrskemu predsedniku Hussareku je MahniË
aprila 1917 celo zapisal, da je bilo zanj najpomembnejπe naËelo enakoprav-
nosti narodov, ki pa je bilo na Primorskem æe dolgo neupoπtevano. Prav za-
radi tega je zastopal mnenje, da je bila naloga duhovπËine, da pomaga ljud-
stvu in se v njegovem imenu bori zoper neupoπtevanje narodnostnih pravic.
Ob tem je MahniË, za razliko od obtoæb s strani poveljstva jugozahodne fron-
te, narodno enakopravnost iskal oziroma zagovarjal znotraj okvirov habsbur-
πke monarhije.5500

ZakljuËek
Kljub temu da je poveljstvo jugozahodne fronte o verodostojnosti nekaterih
podatkov, na katerih je temeljila vsebina πtudije Staatsfeindliche Bewegun-
gen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, podvomilo,
je zastopalo jasno staliπËe, da sta se na obmoËju Istre izoblikovali dve ire-
dentistiËni gibanji, italijansko in flsrbo-hrvaπko«, ki sta ogroæali stabilnost te
regije in poslediËno tudi dræave.5511 Analizirana πtudija tako predstavlja tipiËni
primer delovanja avstrijskega vojnega absolutizma, ki je pospeπeno pozor-
nost namenjal nadzoru nad vsemi nevarnimi skupinami doma, v primeru
analize delovanja Jugoslovanskega odbora, pa tudi v tujini. Na podlagi tega
predstavitev πtudije poveljstva jugozahodne fronte potrdi na zaËetku postav-
ljeno tezo, da je Avstro-Ogrska v Ëasu prve svetovne vojne doæivela politi-
Ëno transformacijo, v sklopu katere je dræava priËela izvajati pospeπen nad-
zor nad vsem, kar bi lahko ogrozilo njen obstoj. Pri tem so se osredotoËili
tako na vidne predstavnike politiËnih strank in cerkvenih dostojanstvenikov
kot tudi na lokalne politike, izobraæence, gospodarstvenike itd. ©tudija po-
veljstva jugozahodne fronte predstavlja tudi enega izmed mozaikov politiË-
nega nadzora dræave, ki je v strahu pred vojaπkim porazom in iz njega izvi-
rajoËim notranjim razkrojem æelela za vsako ceno ohraniti politiËno stabil-
nost. Toda na koncu, v Ëasu postopnega vojaπkega poraza, so mnogi izmed
tistih, ki jih je dræava ocenjevala kot flnezanesljive« in flnevarne«, postali glav-
na gonilna sila politiËnih sprememb, ki so pripeljale do razpada habsburπke
monarhije.

5500 M. MEGLI», fl»uvar s Jadrana«: ©kof Anton MahniË med prvo svetovno vojno, 58-59.
5511 KA, NL, Krauss, Beilage 1, K. Nr. 11.862, Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und
Kroatien sowie auf den Inseln im Quarnero, 24
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Gregor AntoliËiË
The Austro-Hungarian Command of the Southwestern Front
and Questions concerning the Political Mood in Croatia
during the First World War
The outbreak of the First World War Apart presented Austria-Hungary not
only with military questions but also with major political issues. The very
existence of the state now crucially rested on the attitude of civilian
population, with any possible unrest in the rear threatening the stability of
the entire country. In this regard, the onset of the war ushered in the
period of the so-called “war absolutism”, with which the state boosted its
surveillance of what it considered “dangerous” individuals and groups. The
state surveillance apparatus incorporated numerous state and provincial
bodies, including military structures. This article aims to analyze a special
study that the Austro-Hungarian Command of the Southwestern Front
issued in 1916, with a particular focus on analyzing the political attitude
among the Italian and Croatian population of Istria, and the activities of the
Southern Slav Committee. The said command also prepared similar studies
evaluating the disposition of the Slovenian and Italian inhabitants of
Southern Tyrol. The study of the developments in Istria is titled
Staatsfeindliche Bewegungen in Fiume und Kroatien sowie auf den Inseln
im Quarnero (Anti-State Movements in Rijeka, Croatia, and the Kvarner
Islands). In the first part, the Austro-Hungarian Command of the
Southwestern Front analyzed local irredentism and provided a detailed
description of organizations and individuals at the heart of the movement.
Surveillance of irredentist cells grew in its importance especially after the
Kingdom of Italy declared war on Austria-Hungary in May 1915. The
empire and its army began to perceive irredentism as a serious threat,
deeming that organized resistance, diversion operations, and political
disobedience in the rear might aggravate the military situation on the front.

The second part of the study, more interesting from the Croatian point
of view, centers on activities of the Southern Slav Committee and the
Southern Slav movement on Krk Island. Regarding the latter, it is especially
noteworthy that the Austro-Hungarian Command of the Southwestern Front
declared Anton MahniË, Bishop of Krk, as its central figure. Although most
views presented are based on the analysis of various newspaper articles
and individual reports, the booklet offers an interesting insight into the
dimensions of state surveillance both at home and abroad. More
specifically, an association of the Southern Slav emigration, the Southern
Slav Committee was regarded by the Austro-Hungarian Command of the
Southwestern Front and the state leadership as a dangerous organization
embodying, through its desire to unify the Austro-Hungarian Southern Slavs
with the Kingdom of Serbia, a destabilizing force undermining the
Habsburg unity. Accordingly, the study focused more closely on the
prominent members of the Southern Slav Committee, such as its president
Ante TrumbiÊ, as well as Franjo Supilo, and Bogumil Voπnjak. Although the
study clearly established that many data contained therein were of
questionable credibility, its authors nevertheless maintained that this did not
diminish its significance or the significance of the views regarding all
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“dangerous” individuals and associations within and beyond the state
borders.

The study presented in the article offers an extremely interesting insight
into the dimensions of the Austro-Hungarian state and military surveillance
during the First World War. Such examples not only further substantiate the
existing knowledge about “war absolutism” but above all testify to the
diligence with which the state addressed the threat of war by exerting
surveillance of all “dangerous” structures. In the event of an unrest, the
state and the army could use detailed inventories, many also listing names,
to persecute and imprison individuals and associations. Moreover, in light
of the events that unfolded towards the end of the First World War, both in
relation to the Southern Slav integrations and Italian territorial aspirations in
Istria and the Bay of Kvarner, it is safe to conclude that the study
conducted by the Austro-Hungarian Command of the Southwestern Front
accurately evaluated individual “dangerous” cells, which in late October
and early November 1918 played a notable role in the destruction of the
Habsburg state and the creation of new political entities.

Key words: Keywords: First World War, Command of the Southwestern
Front, political control, irredentism, Southern Slav agitation, Southern Slav
Committee
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