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Zgodovinopisje o  

Slovenski ljudski stranki: za obdobje 

od začetkov leta 1890 do konca 
Kraljevine Jugoslavije leta 1941

WALTER LUKAN

1 Geslo Slovenska ljudska stranka za Enciklopedijo Slovenije 11, Ljubljana, 1997, str. 
410–415, je napisal Janko Prunk.

2 Ivan Cankar, Očiščenje in pomlajenje [Predavanje v Trstu, 20. 4. 1918], v: Naprej II 
(1918), št. 96.

3 Prim. npr. najvažnejša zgodovinopisna dela (monograije) o strankah pri Hrvatih: Vaso 
Bogdanov, Historija političkih stranaka u Hrvatskoj od prvih stranačkih grupacija do 
1918, Zagreb, 1958; Hrvoje Matković, Povijest Hrvatske seljačke stranke, Zagreb, 
1999; Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke I–II, Zagreb, 1974; 
Mirjana Gross, Povijest pravaške ideologije, Zagreb, 1973; ista, Izvorno pravaštvo: 
Ideologija, agitacija, pokret, Zagreb, 2000; Stjepan Matković, Čista stranka prava 
1895–1903, Zagreb, 2001; Vaso Bogdanov, Starčević i Stranka prava prema Srbima 
i prema jedinstvu južnoslavenskih naroda, Zagreb, 1951; Marjan Diklić, Pravaštvo u 

Nekaj uvodnih ugotovitev

Dejstvo je, da obširnega in celotnega prikaza zgodovine stranke 
političnega katolicizma na Slovenskem – izhajajoč iz leta 1890 usta-
novljenega Katoliškega političnega društva, kar je bila po letu 1892 
Katoliška narodna stranka (KNS), 1905 Slovenska ljudska stranka 
(SLS), od leta 1909 Vseslovenska ljudska stranka (VLS), v Kraljevini 
SHS spet SLS, potem v zvezi z šestojanuarsko diktaturo 1929 formal-
no razpuščena in od leta 1935 slovenski del Jugoslovanske radikalne 
zajednice (JRZ), preden ni 1941 spet uporabila starega imena SLS – še 
ni. 1 Sicer tudi druge slovenske politične stranke v tem pogledu niso na 
boljšem, vendar je deziderat, ki se tiče SLS, občuten toliko bolj, ker je 
ta stranka pač pol stoletja v veliki meri usmerjala slovensko politiko 
in postala, kot se je nekoč izrazil Ivan Cankar, »glasnica slovenskega 
naroda«.2 Da torej celo najvažnejša slovenska politična stranka ni si-
stematično obdelana, je gotovo ena od šibkih točk slovenskega zgodo-
vinopisja, ki nam zaradi tega nudi premalo diferencirane – deloma ide-
alizirane in deloma demonizirane – predstave družbenih in političnih, 
predvsem nacionalnopolitičnih opredelitev SLS. Pri drugih narodih je 
zgodovinopisje posvetilo zgodovini glavnih strank praviloma več po-
zornosti, celo pri takšnih, ki so bili kot Slovenci po letu 1945 pod vlado 
enostrankarskega političnega sistema.3
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Ker pa je bila SLS osrednja politična sila na Slovenskem, skoraj 
ni publikacije za zadevno obdobje, ki se ne bi nanašala na to stranko ali 
se je vsaj dotikala. To velja npr. tudi za spominska pričevanja, katerih 
iz vrst SLS ni ravno veliko,4 in to velja seveda tudi za zgodovinske sin-
teze, od »Mala«5 prek »GestrinMelika«6 in »Mikuža«7 do Prunkovega 
Vzpona.8 Treba je poudariti, da so celo ti pregledi, ki so izšli v času, ko 
so bili slovenski zgodovinarji vpeti v neki dvojni, prepletajoči se ideo-
loškopolitični okvir – v komunističnega in »jugoslavističnega« (vsak 
pojav v smeri jugoslovanskega združenja je bil nekako a priori napre-
den) – predvsem v faktografskem pogledu še danes dobro uporabni. Tu 
pa tam je potrebna le nova hierarhija dejstev. Pri GestrinMelikovem 
pregledu, ki sega do leta 1918, je recimo ob vsekakor sprejemljivi ana-
lizi Krekovih idej in njegovega dela treba odmisliti časovno določene 
in oportune ideološke zaključke, kot npr., da je socialni organizator 
Krek sicer videl napake kapitalizma, ni pa našel pravega izhoda – v 
socializmu seveda –, ali pa, da je zavestno deloval proti socialni demo-
kraciji in s tem »razbijal enotnost delavskega gibanja« 9 itd. Podobne 
primere bi lahko navedli seveda tudi za druge preglede.

Ker je bila SLS organizirani politični izraz slovenskega kato-
licizma, imajo za zgodovino SLS poseben pomen vsa dela, ki širše 

Dalmaciji do kraja Prvog svetskog rata, Zadar, 1998; Zlatko Matijević, Slom politike 
katoličkog jugoslavenstva: Hrvatska pučka stranka u političkom životu Kraljevine 
SHS / 1919.–1929., Zagreb, 1998; Mirjana Gross, Vladavina hrvatsko-srpske koalici-
je, Beograd, 1960; Hrvoje Matković, Svetozar Pribičević i Samostalna demokratska 
stranka do šestojanuarske diktature, Zagreb, 1972. 

4 Za čas do leta 1918 lahko navedemo v glavnem le dva spominska zapisa: Franjo 
Šuklje, Iz mojih spominov I–III, Ljubljana, 1929; Ivan Šušteršič, Moj odgovor, Ljub-
ljana, 1922. V tej zvezi je treba opozoriti še na predavanje Antona Korošca iz leta 
1925 o nastajanju jugoslovanske države, ki je spominskega značaja: Silvo Kranjec, 
Koroščevo predavanje o nastanku Jugoslavije, v: Zgodovinski časopis [ZČ] 16 (1962), 
str. 218–229. Tudi za dobo med obema vojnama stanje na memoarskem področju ni 
bolje. Redki spominski zapisi so vrh tega izpod peresa pripadnikov SLS, ki niso bili v 
ospredju političnega dogajanja: Ruda Jurčec, Skozi luči in sence I–III, Buenos Aires, 
1964, 1966, 1969; Ciril Žebot, Neminljiva Slovenija: Spomini in spoznanja iz razdobja 
sedemdesetih let od Majniške deklaracije, Celovec, 1988; Fran Saleški Finžgar, Leta 
mojega potovanja, Celje, 1957; France Koblar, Moj obračun, Ljubljana, 1976; Ivan 
Dolenec, Moja rast, Celje, 1991.

5 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda: Novejša doba, Celje, 1928–1939. Ponatis 
s spremnimi besedili Boga Grafenauerja in Vasilija Melika: Celje, 1993.

6 Ferdo Gestrin – Vasilij Melik, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja 
do 1918, Ljubljana, 1966. Predelano ponatisnjeno v: Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 
1979, str. 385–597.

7 Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941, Ljubljana, 
1965.

8 Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon: Narodna politika 1768–1992, Ljubljana, 
1992.

9 Gestrin – Melik, str. 279.
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zajamejo t. i. »katoliško gibanje« na Slovenskem, glavnega dejavnika 
slovenskega javnega življenja skozi pol stoletja.10 Vsa široka organiza-
cijska baza – od verskih in kulturnih organizacij (Marijine družbe, iz-
obraževalna društva) prek zadružništva do delavske organizacije – je, 
kot je znano, služila prvi množični stranki na Slovenskem kot oporišče 
in tudi nadomestila strankine dolgo časa le rudimentarne lastne orga-
nizacijske strukture. Konkretnih študij o razmerju in povezanosti med 
cerkvijo in stranko še ni, obstaja pa že precej razprav in tudi ta in ona 
monograija o idejnem temelju slovenske katoliške stranke, seveda v 
zvezi s predstavitvijo idejnih predhodnikov ali usmerjevalcev stranke, 
kot so bili Anton Mahnič, Janez Ev. Krek, Aleš Ušeničnik in Anton 
Gosar, da omenimo le najvažnejša imena.11 Vsekakor v tem pogledu 
izstopa monograija Jožka Pirca o Alešu Ušeničniku.12 Med modernimi 
pristopi pa je treba omeniti knjigo Egona Pelikana o eni ključnih pro-
blematik katoliškega tabora, namreč o prilagajanju slovenske katoliške 
družbenopolitične misli modernizacijskim družbenim in političnim 
težnjam.13 Pelikanovo delo je prvo na Slovenskem, ki zaokroženo 
predstavlja razvoj politične ideologije na katoliški strani. Posebno me-
sto pripada tudi knjigi sociologa Sreča Dragoša o socialnih konceptih 
katolicizma na Slovenskem v tukaj obravnavanem času.14 Dragošu gre 
predvsem za diferenciran pogled na mišljenje v slovenskem katoli-
škem taboru, zato prikazuje predvsem razlike med katoliškimi avtorji, 
pristopi in koncepti. Na voljo pa so tudi nekatere razprave Janeza 

10 Prim. Zgodovina Cerkve na Slovenskem, pripravil Inštitut za zgodovino Cerkve pri 
Teološki fakulteti v Ljubljani, ur. Metod Benedik, Celje, 1991; Cerkev na Slovenskem 
v 20. stoletju, ur. Metod Benedik – Janez Juhant – Bogdan Kolar, Ljubljana, 2002; 
Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja [Simpozij Slovenske ma-
tice 1989], ur. France M. Dolinar – Joža Mahnič – Peter Vodopivec, Ljubljana, 1989; 
Cerkev, kultura in politika 1890–1941 [Simpozij Slovenske matice 1992], ur. France 
M. Dolinar – Joža Mahnič – Peter Vodopivec, Ljubljana, 1993.

11 Prim. tudi odstavek o biograijah.
12 Jožko Pirc, Aleš Ušeničnik in znamenja časov: Katoliško gibanje na Slovenskem od 

konca 19. do srede 20. stoletja, Ljubljana, 1986. Gl. še članek istega avtorja: Utopija 
»nove krščanske družbe«?, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 107–120.

13 Egon Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 
Maribor, 1997. Prim. še študijo istega avtorja: Akomodacija ideologije političnega 
katolicizma na Slovenskem – primer Ušeničnikove »teorije vrednosti«, Mahničeve 
»deinicije naroda« in »suverenosti ljudstva«, v: Prispevki za novejšo zgodovino 
[PNZ] XXXV (1995), str. 49–65.

14 Srečo Dragoš, Katolicizem na Slovenskem: Socialni koncepti do druge svetovne vojne, 
Ljubljana, 1998. Prim. še članka istega avtorja: (Eks)centričnost katoliških modelov 
na Slovenskem, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 34–47; J. E. Krek 
– zamujena priložnost za RKC, v: Država in Cerkev: Izbrani zgodovinski in pravni 
vidiki: Mednarodni posvet 21. in 22. junija 2001, ur. Alenka Šelih – Janko Pleterski, 
Ljubljana, 2002 (SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede, Razprave 18), 
str. 285–298.
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Juhanta,15 Franceta M. Dolinarja,16 Petra Vodopivca,17 Janka Pleter-
skega,18 Slavoja Žižka19 in Matevža Grenka,20 ki so deloma objavljeni 
v okviru že omenjenih del o katoliški cerkvi na Slovenskem. Čeprav 
torej obstaja že kar precej idejnopolitičnih prikazov slovenskega kato-
liškega tabora,21 pa še ni tako poglobljenih analiz, kot so to npr. knjiga 
Reinholda Knolla o zgodovini in predzgodovini avstrijske krščansko-
socialne stranke do leta 190722 ali deli Ernsta Hanischa o konservativni 
in revolucionarni misli v nemškem socialnemu katolicizmu v 19. sto-
letju23 ter o ideologiji političnega katolicizma v Avstriji.24

Večina del o SLS se ukvarja z političnimi koncepcijami in politič-
nim delovanjem SLS, do zdaj pa je zanemarjeno obravnavanje njenega 
nič manj pomembnega dela na gospodarskem, socialnem in kulturnem 
področju. Obstajajo sicer posamezne študije, ni pa še npr. širših sintez 
o zadružništvu, osredotočenem v Zadružni zvezi,25 o izobraževalni 

15 Janez Juhant, Sto let katoliškega družbenega nauka, v: Družbeni nauk Cerkve, ur. Ja-
nez Juhant – Rafko Valenčič, Celje, 1994, str. 9–31; isti, Versko in cerkveno življenje 
v dobi dozorevanja slovenskega naroda (idejnopolitični tokovi in socialna dejavnost), 
v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem, str. 195–234; isti, Filozofske vsebine in njihov 
idejni vpliv, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 121–132; isti, Idejnopoli-
tična vloga Cerkve pri Slovencih kot narodu, v: Slovenija 1848–1998: Iskanje lastne 
poti, ur. Stane Granda – Barbara Šatej, Ljubljana, 1998, str. 185–197.

16 France M. Dolinar, Praktično duhovno oblikovanje slovenskega katoličana 1890–
1941, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 155–166; isti, Katoliška Cerkev 
na Slovenskem med politiko in versko prakso, v: Slovenci v XX. stoletju: Simpozij, 
Ljubljana, 2001, str. 100–105.

17 Peter Vodopivec, Slovenski duhovniki in družbenogospodarske razmere na Sloven-
skem v 19. stoletju, v: Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja, 
str.175–187.

18 Janko Pleterski, Katoliška ali socialna, narodna ali ljudska stranka?, v: Cerkev, kultura 
in politika 1890–1941, str. 21–33.

19 Slavoj Žižek, Krekovstvo, v: Družboslovne razprave I (1984), št. 1, str. 147–164. Po-
natis v: Slavoj Žižek, Jezik, ideologija, Slovenci, Ljubljana, 1987, str. 9–59.

20 Matevž Grenko, Politični modeli slovenskega katolicizma, v: Revija 2000 1990, št. 52/53.
21 Za primerjavo gl. v tem pogledu tudi hrvaški publikaciji: Jure Krišto, Prešućena po-

vijest: Katolička crkva u hrvatskoj politiki 1850.–1918., Zagreb, 1994; Mario Strecha, 
Katoličko hrvatstvo, Zagreb, 1997.

22 Reinhold Knoll, Zur Tradition der christlichsozialen Partei: Ihre Früh- und Ent-
wicklungsgeschichte bis zu den Reichsratswahlen 1907, Wien – Köln – Graz, 1973 
(Studien zur Geschichte der österreichischungarischen Monarchie XIII).

23 Ernst Hanisch, Konservatives und revolutionäres Denken: Deutsche Sozialkatholiken 
und Sozialisten im 19. Jahrhundert, Wien – Salzburg, 1975 (Veröffentlichungen des 
Instituts für kirchliche Zeitgeschichte am Internationalem Forschungszentrum für 
Grundfragen der Wissenschaften Salzburg II/3).

24 Ernst Hanisch, Die Ideologie des politischen Katholizismus in Österreich, Wien 
– Salzburg, 1977.

25 Prvi pregled nudi Walter Lukan, The second phase of Slovene cooperativism (1894–
1918), v: Slovene Studies 11 (1989), št. 1–2, str. 83–96. Prim. tudi: Anka VidovičMi-
klavčič, Krekovo zadružništvo: Teorija in praksa, v: Krekov simpozij v Rimu, ur. Edo 
Škulj, Celje, 1992, str. 174–181.
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organizaciji, strnjeni v Slovenski krščanskosocialni zvezi26 in poznejši 
Prosvetni zvezi, ter o katoliški delavski organizaciji, o Jugoslovanski 
strokovni zvezi.27 Sploh pa manjka prikaz razvoja organizacijske 
strukture stranke.

Na biografskem področju – sicer šibki točki slovenskega zgo-
dovinopisja – je stanje glede slovenskih katoliških osebnosti še kar 
zadovoljivo. Temu so veliko prispevali letni simpoziji v Rimu, na 
katerih je bilo obdelanih že kar precej visokih slovenskih cerkve-
nih dostojanstvenikov in drugih pomembnih katoliških osebnosti, 
ki so močno vplivali na politiko katoliške stranke ali jo soobliko-
vali. Do zdaj so bili predstavljeni škofje Frančišek Sedej,28 Jakob 
Missia,29 Anton Mahnič,30 Anton B. Jeglič,31 Andrej Karlin32 in 
Gregorij Rožman33 ter duhovniki in politiki Janez Ev. Krek34,  

26 Prim. do zdaj Vincenc Rajšp, Slovenska krščanskosocialna zveza s posebnim ozirom 
na Slovensko krščanskosocialno zvezo za Štajersko, v: Krekov simpozij v Rimu, Celje, 
1992, str. 160–173; Walter Lukan, Lambert Ehrlich in Slovenska krščanskosocialna 
zveza za Koroško, v: Ehrlichov simpozij v Rimu, Celje, 2002, str. 35–58; Anka Vido-
vičMiklavčič, Katoliška prosveta med cerkvijo in stranko: Nekaj osvetlitev smernic 
in dejavnosti Prosvetne zveze in Zveze fantovskih odsekov v letih 1935–1941, v: 
Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 61–78.

27 Oris do leta 1918: Walter Lukan, Die christlichsoziale Arbeiterorganisation bei den 
Slowenen: Von den Anfängen bis zum Zerfall der Habsburgermonarchie, v: Öster-
reichische Osthefte 31 (1989), št. 3, str. 474–503. Prim. tudi: Miroslav Stiplovšek, 
Značilnosti razvoja krščanskosocialnih in liberalnih strokovnih organizacij na 
Slovenskem do prve svetovne vojne, v: Borec XLI (1989), št. 2, str. 254–257; isti, 
Die christlichsozialistische Gewerkschaftsorganisation in Slowenien 1918–1941, v: 
Österreichische Osthefte 35 (1993), str. 441–473. Za zgodovino krščanskosocialne 
delavske organizacije do leta 1918 je veliko materiala tudi v delih z regionalnim 
pristopom: Dušan Kermauner, Politični boji na Gorenjskem in delavsko gibanje na 
Jesenicah-Javorniku od začetkov do leta 1918 I–III, Ljubljana, 1974–1975; Miroslav 
Kokolj, Vevški papirničarji v boju za svoje pravice, Ljubljana, 1970.

28 Sedejev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1988. Prim. tudi Ivo Juvančič, Dr. Fran-
čišek Borgia Sedej in fašizem, v: Goriški letnik 1974, št. 1, str. 98–112.

29 Missiev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1988.
30 Mahničev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1990.
31 Jegličev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1991. Za Jegliča prim. še: Janko Prunk, 

Škof Jeglič – politik, v: Kronika XIX (1971), št. 1, str. 30–42, št. 3, 169–177; in delo 
hagiografskega značaja: Jože Jagodic, Nadškof Jeglič: Majhen oris velikega življenja, 
Celovec, 1952.

32 Karlinov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1996.
33 Rožmanov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 2001. Prim. še: Jakob Kolarič, Škof 

Rožman: Duhovna podoba velike osebnosti na prelomnici časa I–III, Celovec, 1967–
1977; Tamara Griesser Pečar – France Martin Dolinar, Rožmanov proces, Ljubljana, 
1996.

34 Krekov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1992. H Kreku gl. še: Walter Lukan, 
Zur Biographie von Janez Evangelist Krek (1865–1917) I–II, Wien, 1984 (disertacija); 
isti, Krek in slovensko nacionalno vprašanje, v: Prispevki za zgodovino delavskega 
gibanja XXII (1982), str. 25–53; isti, Janez Ev. Krek in Jugoslavija, v: Slovenske za-
misli o prihodnosti okrog leta 1918, ur. Peter Vodopivec, Ljubljana, 2000, str. 68–77. 
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Jožef Klekl35 in Lambert Ehrlich.36 Čeprav je o vodilnih politikih 
in ideologih SLS napisano že veliko tehtnega, za nobenega od njih 
še nimamo celotne biografske slike; to velja za Antona Korošca37 in 
Ivana Šušteršiča38 ravno tako kot za Janeza Ev. Kreka39 in za Andreja 
Gosarja40 – zahtevna dela pač zahtevajo svoj čas. Treba pa je omeniti 
monografske obdelave pomembnih regionalnih politikov katoliške 
stranke, in sicer biografske prikaze vodilnih koroških politikov Janka 
Brejca41 in Franca Grafenauerja42 (Brejc je imel določeno vlogo tudi 
v osrednji slovenski politiki) ter vidnih primorskih osebnosti Virgila 

Gl. še posebno številko Bogoslovnega vestnika 1988, št. 1: Simpozij o J. E. Kreku, 
tematsko številko Revije 2000 1988, št. 40/41: Janez Evangelist Krek; Janez Juhant, 
Krekovo berilo, Celje, 1989, in hagiografsko delo: Vinko Brumen, Srce v sredini: 
Življenje, delo in osebnost Janeza Evangelista Kreka, Buenos Aires, 1968.

35 Kleklov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1995. Gl. tudi Stanislav Zver, Jožef 
Klekl, prekmurski Čedermac, Koper, 2001 (Graditelji slovenskega doma 7).

36 Ehrlichov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 2002.
37 Monografsko obdelana je do zdaj Koroščeva politika do razpada habsburške monar-

hije: Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju: Življenje 
in delo 1872–1918, Ljubljana, 1992; nemška izdaja: »Majestät, es ist zu spät ...«: 
Anton Korošec und die slovenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918, Wien 
– Köln – Weimar, 1995. Prim. še poseben zbornik Prispevkov za novejšo zgodovino 
1991, št. 1: Življenje in delo dr. Antona Korošca; in Bojan Godeša – Ervin Dolenc, 
Izgubljeni spomin na Antona Korošca: Iz zapuščine Ivana Ahčina, Ljubljana, 1999.

38 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925: Pot prvaka slovenskega političnega 
katolicizma, Ljubljana, 1998. To v bistvu ni biograija v pravem smislu besede, pač 
pa bolj prikaz politike SLS v Šušteršičevem času in vloge Šušteršiča v njej. Za 
Šušteršiča prim. še članke: Janko Pleterski, Dejavnost dr. Ivana Šušteršiča v Švici 
v letih 1917–1918, v: ZČ 46 (1992), str. 211–223; Igor Grdina, Nekronani vojvoda 
kranjski – dr. Ivan Šušteršič, v: ZČ 50 (1996), str. 369–382; Andrej Rahten, Zadnji 
slovenski avstrijakant: Prispevek k politični biograiji dr. Ivana Šušteršiča, v: ZČ 53 
(1999), str. 195–208; Igor Grdina, Nekaj opazk o Šušteršičevi politiki pred in med 
prvo svetovno vojno, v: ZČ 53 (1999), str. 351–365.

39 Biograijo na podlagi disertacije še pripravljam za tisk.
40 Dela se je lotil Tomaž Simčič, ki je objavil tudi že prvi monografski oris: Andrej 

Gosar, krščanstvo in socialno gibanje, Ljubljana, 1992. Prim. še članke istega 
avtorja: Uvod v Gosarjev krščanskosocialni nauk, v: Revija 2000 1988, št. 42/43, 
str. 141–158; Krščanskosocialni aktivizem Andreja Gosarja, v: Cerkev, kultura in 
politika 1890–1941, str. 74–96; Politik in sociolog Andrej Gosar, v: Srečanja z dr. 
Andrejem Gosarjem, Logatec, 1994, str. 7–17.

41 Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier: Politična biograija dr. Janka Brejca 
(1869–1934), Celovec, 2002 (Studia Carinthiaca 20):

42 Josef Lukan, Franz Grafenauer (1860–1935) – Volkstribun der Kärntner Slowenen, 
Klagenfurt/Celovec, 21981 (Studia Carinthiaca 2). Prim. še: Andrej Rahten, Dejav-
nost Franceta Grafenauerja v dunajskem parlamentu (1907–1914), v: Koroški vestnik 
33 (2000), št. 2, str. 29–38.
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Ščeka,43 Engelberta Besednjaka44 in Jakoba Ukmarja.45 Precej osebosti 
slovenske katoliške stranke pa je slabo ali skoraj neobdelanih – po-
gled v zadevne leksikone (Slovenski biografski leksikon, Primorski 
slovenski biografski leksikon, Enciklopedija Slovenije) nam to potrdi. 
Naštejmo najvažnejše: Karel Klun, Fran Povše, Ignacij Žitnik, Andrej 
Kalan, Evgen Lampe, Ivan Štefe, Josip Gostinčar, Miha Moškerc,  
Josip Hohnjec, Matej Ražun, Valentin Podgorc, Anton Gregorčič, 
Anton Brecelj, Janko Kralj, Anton Vuk, Franc Terseglav, Bogumil 
Remec, Izidor Cankar, Franc Smodej, Anton Šušnik, France Krem-
žar, Ivan Ahčin, Angelik Tominc, Joža Basaj, Franc Kulovec, Marko 
Natlačen, Miha Krek, Alojzij Kuhar in še kakšen.

Poseben problem so primarni (arhivski) viri. Teh za zgodovino 
SLS ni dosti ohranjenih. Predvsem ni arhiva SLS za čas do leta 1941.46 
O tem, kar je ohranjeno primarnih virov – v Ljubljani, v Beogradu, 
na Dunaju –, pa tudi še nimamo zadovoljive evidence.47 Zato slonijo 
publikacije o zgodovini SLS v precejšnji meri na časopisnem gradivu, 
na – kot je znano – problematični zvrsti sekundarnih virov. To je pro-
blem, ki je v zgodovinopisju t. i. nedominantnih narodov, kot so to tudi 
Slovenci, na splošno prisoten.

Deziderat je končno, da so slovenski zgodovinarji Slovensko 
ljudsko stranko komaj še postavili v širši evropski okvir. Manjka to-
rej primerjava SLS z drugimi katoliškimi strankami v Evropi: npr. s 
Slovaško ljudsko staranko (Slovenská l’udová strana, SL’S), s Krščan-
skosocialno stranko (Christlichsoziale Partei) v Avstriji, s katoliškim 
centrom v Nemčiji (Deutsche Zentrumspartei) ali s Krščansko demo-
kracijo (Democrazia cristiana) v Italiji.

43 Marko Tavčar, Virgil Šček v parlamentu: Discorsi parlamentari dell’on. Virgil Šček, 
Trst, 1994; Marko Tavčar – Egon Pelikan – Nevenka Troha, Korespondenca Virgila 
Ščeka 1918–1947, Ljubljana, 1997 (Viri 11); Boris Bandelj, Katoliška socialnopolitič-
na misel Virgila Ščeka, Trst, 1997; Življenje in delo primorskega krščanskega socialca 
Vergila Ščeka: Prispevki s strokovnega posveta, Sežana, 26. oktobra 2000, Koper 
2001, (Knjižnica Annales 24).

44 Egon Pelikan, Engelbert Besednjak v parlamentu: Discorsi parlamentari dell’on. 
Engelbert Besednjak, Trst, 1996.

45 Tomaž Simčič, Jakob Ukmar (1878–1971): Sto let slovenstva in krščanstva v Trstu, 
Gorica, 1986. 

46 Pred nekaj leti pa se je našlo nekaj gradiva za časopis Slovenec, ki ga zdaj hrani Arhiv 
Republike Slovenije [ARS] v oddelku za dislocirano arhivsko gradivo II. Obstajajo 
tudi nekateri dostopni osebni fondi politikov in somišljenikov SLS – omenjeni naj 
bodo važnejši – v istem arhivu (Bogumil Remec, Ignacij Žitnik, Izidor Cankar – ARS 
II, Albin Šmajd – ARS III), v Nadškoijskem arhivu (Anton B. Jeglič, Jožef Šiška, Ivan 
Šušteršič, Evgen Lampe, Janez Kalan, Lambert Ehrlich), v Narodni in univerzitetni 
knjižnici (Fran Erjavec) in v Narodnem muzeju (Janez Ev. Krek).

47 Obstaja en sam tozadevni časovno omejen pregled, ki pa vrh tega ne upošteva dunaj-
skih fondov: Momčilo Zečević, O izvorima i literaturi Slovenske ljudske stranke 1917–
1921, v: Jugoslovenski istorijski časopis (Beograd) 2 (1966), št. 1/2, str. 213–228.
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Čas do razpada habsburške monarhije

Malce pretirano ali bolj za šalo bi lahko rekli, da je bil prvi 
zgodovinopisec SLS že Janez Ev. Krek. Bil je namreč prvi, ki je, 
anonimno sicer, objavil daljši spis o delovanju SLS. Vendar je bila ta 
254 strani obsegajoča brošura z naslovom Dejanja govore! napisana v 
propagandne namene, in sicer za deželnozborski volilni boj leta 1913 
na Kranjskem.48 Res prvi historiograf katoliškega tabora pa je bil Fran 
Erjavec. Njegova knjiga Razvoj katoliškega gibanja na Slovenskem, 
napisana po naročilu Prosvetne zveze v drugi polovici dvajsetih let 
20. stoletja,49 je sicer pristranska, kljub temu pa je do danes najboljša 
informacija o zgodovini KNS/SLS do leta 1918. Kot je že pred de-
setimi leti menil Janko Pleterski, je vredna reprinta, »četudi ne seže 
globlje v idejne in politične tokove« znotraj katoliškega gibanja50 in 
čeprav nima znanstvenega aparata. Pristranskost očita Erjavcu celo 
Aleš Ušeničnik, ki pa ga na drugi strani tudi zelo pohvali. Očita mu, 
da je po letu 1912, torej v obdobju diferenciacije in potem celo razkola 
v stranki, s simpatijami bolj na Krekovi strani.51 Kot nekak korektiv 
Erjavcu – sicer pretežno spominskega značaja – je Matija Škerbec, 
pripadnik Šušteršičeve struje, v petdesetih letih v emigraciji objavil 
svoj Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja.52 Proti 
Škerbcu pa je nato zagovarjal napadenega Kreka, tudi v emigrant-
skem tisku, njegov prvi biograf Ivan Dolenec.53 V tej zvezi naj bo ob 
robu povedano, da emigracija nasploh zaradi pomanjkanja primarnih 

48 Dejanja govore!: Delo poslancev S.L.S. v deželnem zboru od leta 1908. do 1913., 
Ljubljana, 1913. Prim. tudi poročilo o spisu v: Duhovni pastir (Ljubljana) XXI (1913), 
str. 701.

49 Fran Erjavec, Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem, Ljubljana, 1928.
50 Janko Pleterski, Katoliška ali socialna, narodna ali ljudska stranka, v: Cerkev, kultura 

in politika 1890–1941, str. 22.
51 Ušeničnikova recenzija v Času 23 (1928/29), str. 188–189.
52 Matija Škerbec, Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja I–II, Cleve-

land – Ohio, 1956, 1957. 
53 I. D., Krek in Šusteršič: Nekaj pripomb k Škerbčevemu Pregledu, v: Zbornik Koledar 

Svobodne Slovenije 1959, str. 66–82. Ivan Dolenec je izdal štiri zvezke Krekovih Iz-
branih spisov z uvodnimi poglavji o Krekovem življenju in delu: Dr. Janez Ev. Krek, 
Izbrani spisi I: Mlada leta (1865–1892), Ljubljana, 1923, II/1, II/2: Prvih pet let 
javnega dela (1892–1897), Prevalje, 1927, Celje, 1929, III: Socializem (iz l. 1901.), 
Ljubljana, 1925, IV: Prvikrat v državnem zboru (1897–1900), Celje, 1933; peti in do 
zdaj zadnji zvezek je pripravil Vinko Brumen leta 1941, izšel pa je šele leta 1993 – V: 
Življenje in delo v letih 1900 do 1907, Celje, 1993. Izdaja je torej ostala torzo, ker še 
ni zajetih Krekovih zadnjih deset let. Med tehtnejše Dolenčeve spise o Kreku šteje v 
Času 20 (1925/26), str. 137–179, objavljeni članek Razvoj jugoslovanske misli pri 
Kreku. Kot dopolnilo k Erjavčevi knjigi je treba omeniti še razpravo Andreja Filipiča 
(= Jakoba Mohoriča) Iz socialne in politične zgodovine Slovenije, v: Zbornik Svobod-
ne Slovenije 1964, str. 149–170; 1965, str. 12–32.
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virov in tudi časopisja ni mogla prispevati prav veliko znanstvenega 
k razčiščenju zgodovine SLS. Zadevna literatura sloni predvsem na 
spominih.54

V Sloveniji je postala SLS deležna znanstvenega zanimanja šele 
konec šestdesetih let, in sicer, kot že rečeno, vpeto v dvojni ideološki 
okvir. Drugi, »jugoslavistični«, je na delo zgodovinarjev vplival celo 
bolj kot prvi, komunistični. To velja tudi za opus Janka Pleterskega, 
ki je glede raziskovanja zgodovine SLS zavzel in dolgo časa obdržal 
prvo mesto. Poleg del druge tematike je objavil celo vrsto na bogatem 
dokumentarnem gradivu utemeljenih razprav, ki se neposredno ali 
vsaj posredno tičejo zgodovinskega razvoja SLS do leta 1918 in pred-
stavljajo vsega upoštevanja vredno osnovo za nadaljnje raziskovanje. 
Treba pa je opozoriti na dejstvo, da so te študije Pleterskega (članki in 
knjige) močno usmerjene na nacionalno, predvsem jugoslovansko pro-
blematiko.55 Še posebej velja ta ugotovitev za drugega zgodovinarja, ki 
se je intenzivneje posvetil raziskovanju zgodovine SLS. Presenetljivo 
to ni bil Slovenec, ampak Črnogorec Momčilo Zečević. Bil je tudi 
prvi, ki je objavil knjigo na konkretno temo SLS, in sicer z naslovom 

54 Prim. npr. bibliografski sestavek Ervina Dolenca Dosedanje pisanje o Antonu Korošcu 
in Ahčinovi spomini, v: Bojan Godeša – Ervin Dolenec, Izgubljeni spomin na Antona 
Korošca: Iz zapuščine Ivana Ahčina, Ljubljana, 1999, str. 21–38, predvsem poglavje 
Emigrantski in zamejski tisk.

55 Glavni tovrstni spisi Pleterskega v kronološkem redu so: Trializem pri Slovencih in 
jugoslovansko zedinjenje, v: ZČ 22 (1968), str. 169–184; Jugoslovanski problem pri 
Vseslovenski ljudski stranki do leta 1917, v: Naučni skup u povodu 50-godišnjice ra-
spada austro-ugarske monarhije i stvaranja jugoslavenske države, Zagreb, 1969, str. 
121–130; Slovenci v politiki dunajske vlade in dvora med prvo svetovno vojno, v: ZČ 
24 (1970), str. 177–198; Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: Politika na domačih 
tleh med vojno 1914–1918, Ljubljana, 1971; Slovenačke stranke u prvom svetskom 
ratu i jugoslovensko pitanje, v: Politički život Jugoslavije 1914–1945, Beograd, 1973, 
str. 129–147; Vprašanje nacionalne in socialne revolucionarnosti v letih 1896–1918, v: 
Elementi revolucionarnosti v političnem življenju na Slovenskem, Ljubljana, 1973, str. 
39–46; Nekaj vprašanj slovenske zgodovine v desetletju 1894–1904, v: ZČ 31(1977), 
str. 7–23; O nekaterih vprašanjih slovenske politične zgodovine v zadnjem desetletju 
pred prvo svetovno vojno, v: ZČ 23 (1979), str. 203–220; Zveza Vseslovenske ljud-
ske stranke in Hrvatske stranke prava v letih 1911–1913, v: ZČ 24 (1980), str. 5–75; 
Katoliška ali socialna, narodna ali ljudska stranka?: Koncepcije katoliške ljudske de-
mokracije 1890–1918, v: Cerkev, kultura in politika 1890–1941, str. 21–33. Večji del 
teh študij je ponatisnjenih tudi v knjigi Pleterskega Študije o slovenski zgodovini in na-
cionalnem vprašanju, Maribor, 1981. Prim. tudi že omenjeno monograijo Pleterskega 
o Ivanu Šušteršiču. Navedena razprava o zvezi VLS z hrvaško Stranko prava vsebuje 
tudi polemiko z Mirjano Gross, eno redkih zastopnic hrvaškega zgodovinopisja, ki se 
sploh zanima za hrvaškoslovenske povezave v tem obdobju, čeprav je treba pripom-
niti, da pri tem skoraj ni sprejela rezultatov slovenskega zgodovinopisja. To nazorno 
kaže njen zadnji zadevni članek z naslovom Slovenske političke struje i hrvatsko dr-
žavno pravo devedesetih godina 19. stoljeća, v: Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini 
in njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc Rajšp – Rajko Bratož – Janez Cvirn, 
Jasna Fischer – Walter Lukan – Branko Marušič, Ljubljana, 2001, str. 731–748.
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Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921.56 S 
to tematiko, ki zajema kratek, vendar važen časovni izsek od majniške 
deklaracije do vidovdanske ustave, je Žečević v začetku sedemdesetih 
let doktoriral na oddelku za zgodovino ljubljanske univerze. Sicer 
dobro dokumentirana knjiga, pri kateri navržena marksistična termi-
nologija malce moti, pa ni kompleksna predstavitev delovanja SLS v 
tem obdobju. Obravnava le jugoslovansko politiko stranke. Avtor sam 
poudarja, da je obšel notranjepolitični položaj in politiko stranke na 
področju Slovenije ter tudi strankin organizacijski ustroj.57

V zadnjih letih se je predvsem Andrej Rahten ukvarjal s politiko 
SLS in objavil poleg že navedene biograije o Janko Brejcu nekaj kraj-
ših, skrbno izdelanih razprav58 in tudi daljšo študijo v knjižni obliki z 
naslovom Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu, ki pri-
kazuje vpetost slovenske politike prek njene prave zastopnice SLS v 
širši avstrijski politični prostor.59 Knjiga predstavlja sintezo dosedanjih 
dognanj slovenskih zgodovinarjev, hkrati pa je tudi rezultat Rahtnovih 
dodatnih raziskav v arhivih in knjižnicah na Dunaju, v Celovcu, Za-
grebu, Mariboru in Ljubljani. Delo je po pristopu klasična politično
zgodovinska študija, ki sloni na široki uporabi gradiva.

Kljub temu da je bilo že veliko napisano na temo SLS in nacio-
nalno oz. jugoslovansko vprašanje – k tej tematiki so prispevali tudi 
še drugi zgodovinarji60 –, je ostalo nekaj ključnih vprašanj nejasnih ali 
nedorečenih: tako npr. problem unitarizma v SLS, ki se pojavlja najprej 
v obliki (slovensko)hrvaškega unitarizma in preide 1917 z majniško 

56 Zečević je knjigo najprej objavil v srbščini: Slovenska ljudska stranka i jugoslovensko 
ujedinjenje 1917–1921. Od Majske deklaracije do Vidovdanskog ustava, Beograd, 
1973. Slovenska izdaja je izšla leta 1977 v Mariboru.

57 Predgovor k slovenski izdaji, str. 14.
58 Iz slovenske parlamentarne zgodovine: Politika poslancev Katoliškonarodne stranke 

v kranjskem deželnem zboru 1892–1904, v: Tretji dan 28 (1999), št. 10, str. 124–130; 
Parlamentarni boj Slovenskega kluba proti Bienerthovi vladi leta 1909, v: ZČ 50 
(1996), str. 337–367; Trialistične zamisli slovenskih in hrvaških politikov v letih pred 
prvo svetovno vojno, v: PNZ 39 (1999), str. 65–74; Trialistični koncepti velikoavstrij-
skih krogov in slovensko vprašanje, v: Slovenci v Evropi: O nekaterih vidikih sloven-
ske povezanosti s sosedi in Evropo, ur. Peter Vodopivec, Ljubljana, 2002 (Historia 5), 
str. 43–54.

59 Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu. Slovenska parla-
mentarna politika v habsburški monarhiji 1897–1914, Celje, 2001.

60 Npr. Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost, Maribor, 1972; Carole Rogel, 
The Slovenes and Jugoslavism 1890–1914, New York, 1977; Janko Prunk, Sloven-
skohrvaški odnosi 1914–1918 in jugoslovansko zedinjenje, v: ZČ 33 (1979), str. 
583–597; isti, Die slowenischkroatischen Beziehungen vor und im Ersten Weltkrieg, 
v: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918, ur. 
Ferenc Glatz – Ralph Melville, Wiesbaden, 1987, str. 305–326; Jurij Perovšek, Slo-
venska osamosvojitev v letu 1918: Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov, Ljubljana, 1998.
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deklaracijo v jugoslovanski unitarizem, ki je prisoten – pri kakšnem 
politiku bolj, pri drugemu manj (pri Korošcu bolj) –vsaj do leta 1923 in 
tudi še pozneje. V tem sklopu so ostali nejasni tudi pojmi avtonomija, 
centralizem in federalizem (nacionalni, »plemenski«, pokrajinski). Če 
je bil recimo neki politik SLS za avtonomijo, to še ni nujno pomenilo, 
da je bil nasprotnik unitarizma, in če je bil kdo za federalizem, še ni 
bilo rečeno, da je bil obenem tudi za slovensko narodno identiteto. Na-
sprotovati centralizmu pa ni nujno pomenilo nasprotovati unitarizmu.

Doba med obema svetovnima vojnama

Čas Kraljevine SHS

Poseben prispevek k zgodovini SLS predstavlja tudi druga Ze 
čevićeva knjiga. Izšla je sredi osemdesetih let pod naslovom Na zgo-
dovinski prelomnici,61 in sicer kot prvi del širše zasnovane tematske 
naloge »Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929«, ki naj 
bi kompleksno zajela državnopravni, gospodarski, kulturni in politični 
položaj Slovencev v tem obdobju.62 Ta, prva knjiga pa vsebuje poleg 
uvodnega dela o osnovah slovenske nacionalne politike do leta 
1918 – ob upoštevanju vodilne vloge katoliškega tabora – analizo 
idejnopolitičnega razvoja, ustavnega vprašanja ter kulturne politike 
v Sloveniji z vidika uveljavljenja narodnostne misli. Zečević je 
za to delo dobil Kidričevo nagrado in današnji nestor slovenskega 
zgodovinopisja Vasilij Melik mu je takrat atestiral, da se je s to knjigo 
»uvrstil med najboljše poznavalce naše zgodovine dvajsetih let«, in 
pohvalil tudi avtorjev »lep smisel za sintezo«.63 Videti pa je, da se je 
Zečević ob razpadu Jugoslavije poslovil od slovenske tematike, ker 
o nameravani drugi knjigi zastavljene naloge, ki naj bi vsebovala 
štiri osnovna poglavja – ekonomski razvoj Slovenije, »odpori proti 
velikonacionalnim pritiskom in željam hrvatske buržoazije«[!?], »boj 
vodilnih političnih sil proti centralizmu in političnemu hegemonizmu 
velikosrbske buržoazije« in položaj Slovencev v zunanji politiki jugo
slovanske države64 –, ni ne duha ne sluha.

Več kot samo dopolnilo k omenjenemu Zečevićevemu poglavju 
o kulturni politiki predstavljajo temeljite študije Ervina Dolenca, ki 

61 Srbski izvirnik: Na istorijski prekretnici: Slovenci u politici jugoslovenske države 
1918–1929 I, Beograd, 1985; slovenski prevod: Na zgodovinski prelomnici: Slovenci 
v politiki jugoslovanske države 1918–1929 I, Maribor 1986 (Documenta et studia hi-
storiae recentioris VI).

62 Predgovor k slovenski izdaji, str. 5–7.
63 Recenzija v ZČ 41 (1987), str. 375.
64 Predgovor k slovenski izdaji 1. knjige, str. 6.
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v primerjavi z Zečevićevim zoženim nacionalnim vidikom zajamejo 
področje slovenske kulture veliko bolj kompleksno (institucionalno, 
ideološko, politično, ustavno, sociološko). To velja tako za Dolenčevo 
knjigo, ki predstavlja slovensko kulturno politiko v Kraljevini SHS v 
celoti in v tem okviru tudi njen na SLS oziroma katoliški tabor na-
vezani del65, kot tudi za njegov poseben članek o slovenski katoliški 
kulturni politiki v tem času66.

Spet je parlamentarno delovanje SLS, tokrat v beograjski skup-
ščini, nedavno predstavil v posebni knjigi Andrej Rahten.67 Prednost 
tega dela, ki daje temeljit vpogled v program in politično strategijo 
poslancev SLS v Beogradu, je ne nazadnje v tem, da prej omenjeni 
problemski sklop unitarizem – centralizem – federalizem – avtonomija 
– slovenska narodna samobitnost dobro označuje, čeprav ga ne analizi-
ra podrobneje.68 Ob robu naj bo v tej zvezi omenjeno, da je nacionalno 
vprašanje v t. i. avtonomističnem obdobju SLS, torej v času med vi-
dovdansko ustavo 1921 in blejskim protokolom 1927, na podlagi ob-
stoječe literature in časopisja v krajšem sestavku strnil Darko Friš.69

Posebno mesto med raziskavami obdobja Kraljevine SHS, ki se 
ukvarjajo z zgodovino SLS, zavzemajo članki Miroslava Stiplovška70 

65 Ervin Dolenc, Kulturni boj: Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929, 
Ljubljana, 1996.

66 Ervin Dolenc, Katoliška kulturna politika in kulturni boj v Kraljevini SHS, v: Cerkev, 
kultura in politika 1890–1941, str. 48–60. V tej zvezi je treba opozoriti še na Dolenčev 
članek: Krekova mladina (PNZ XXX, 1990, str. 49–70), torej o krščanskosocialistični 
kulturnopolitični organizaciji (1922–1933) v okviru Jugoslovanske strokovne zveze. 
Sem lahko uvrstimo tudi članek Marka DvoUaka Poizkus orisa križarskega gibanja, v: 
Nova pot XXI (1969), str. 146–191. Križarstvo je bilo katoliško mladinsko, predvsem 
duhovno gibanje druge polovice dvajsetih let.

67 Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub 
v parlamentarnem življenju Kraljevini SHS 1919–1929, Ljubljana, 2002.

68 Primer: Ko Rahten razlaga kočljivi položaj politike SLS v Beogradu jeseni 1920, ki je 
konec leta privedel do odhoda Korošca iz vlade (str.63–67), predstavlja kot važnega 
dejavnika za ta razvoj krščanskosocialno opozicijo znotraj SLS, ki je bila obrnjena 
proti Koroščevi monarhistični in v bistvu centralistični politiki (Korošec je bil za 
»jedinstvenost« države in je takrat in še pozneje odklanjal »plemenski federalizem«) 
in se je pri tem sklicevala na zadevna stališča Janeza Ev. Kreka. Rahten pa ne opozori 
bralca, da je bilo to sklicevanje na Kreka več kot problematično, če pomislimo na Kre-
kove zamisli o bodoči ureditvi Jugoslaviji konec leta 1916, ki so bile precej podobne 
Koroščevim leta 1920, ki so jih krščanski socialci kritizirali. Prim. Walter Lukan, Krek 
in Jugoslavija, str. 73–74.

69 Darko Friš, SLS in slovensko nacionalno vprašanje med sprejetjem vidovdanske usta-
ve in blejskim protokolom, v: Mednarodni znanstveni simpozij Slovenija 1848–1998: 
Iskanje lastne poti, ur. Stane Granda – Barbara Šatej, Ljubljana, 1998, str. 180–184. 
Problematike centralizem/federalizem in SLS za širše obdobje se dotika tudi referat 
Janka Prunka na istem simpoziju (str. 169–179) z naslovom Slovenci v Jugoslaviji 
med centralizmom in federalizmom 1918–1991.

70 Prim. poleg več drugih zadevnih člankov Miroslava Stiplovška razpravi, ki se kon-
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in predvsem njegova leta 2000 publicirana knjiga Slovenski parla-
mentarizem 1927–1929.71 V njih avtor podrobno slika, kakšne so bile 
možnosti SLS, da bi na domačih tleh v okviru centralistične državne 
ureditve prek ureditve oblastnih samouprav avtonomno uveljavila 
vsakdanjo gospodarsko in kulturno politiko.

Starejša je knjiga Janka Prunka o poti slovenskih krščanskih so-
cialistov iz SLS v Osvobodilno fronto. Izšla je leta 197772 in to se ji 
tudi pozna, ker je takrat pač še bilo primerno grajati katoliško delavsko 
organizacijo, osredotočeno v še od Kreka ustanovljeni Jugoslovanski 
strokovni zvezi, če v tem ali onem delavskem boju ni zavzela »razred-
nega« stališča »naprednega« delavskega gibanja. Primerno je seveda 
bilo tudi pozitivno ovrednotiti približevanje krščanskih socialistov ko-
munistom in vključevanje v ljudsko fronto, ne da bi se istočasno tudi 
opozorilo na dejstvo, da so bili ti krščanski socialisti – vsaj precejšen 
del njih –izraziti zagovorniki pluralistične demokracije, torej odprte 
družbe, in odločni nasprotniki vseh totalitarnih sistemov, kot so to bili 
komunistični in tudi katoliškoavtoritativni (integralistični) v tedanji 
Evropi. Kljub temu ima Prunkovo delo svojo vrednost, prvič, ker pred-
stavlja prvo sistematično in vrh tega dobro dokumentirano obdelavo 
slovenskega krščanskosocialističnega gibanja, in drugič, ker vsebuje 
tudi poskus postavitve tega gibanja v širši evropski kontekst.73

kretno nanašata na SLS: Slovenska ljudska stranka in uvedba oblastnih samouprav 
leta 1927, v: PNZ XXXV (1995), str. 35–48; Prizadevanje Slovenske ljudske stranke 
za avtonomijo Slovenijo ob sprejemanju prve jugoslovanske ustave in zakonodaje o 
oblastnih samoupravah 1921–1922, v: Mikužev zbornik, ur. Zdenko Čepič – Dušan 
Nećak – Miroslav Stiplovšek, Ljubljana, 1999 (Historia 4), str. 51–64.

71 Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929: Avtonomistična priza-
devanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvet-
no-kulturni razvoj Slovenije za udejanjenje parlamentarizma, Ljubljana, 2000.

72 Janko Prunk, Pot krščanskih socialistov v osvobodilno fronto slovenskega naroda, 
Ljubljana, 1977. Prim. od istega avtorja še: Der Dialog zwischen den Kommunisten 
und den Christlichen Sozialisten in Slowenien zwischen den zwei Weltkriegen, v: 
Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1979, Eisenstadt, 1981, str. 
271–278; Die slowenischen christlichen Sozialisten im alten Jugoslawien, v: Öster-
reichische Osthefte 24 (1982), str. 155–190. – Šele leta 1987 je bilo posthumno izdano 
pričevanje Andreja Gosarja , ki je eno najbolj celostnih slik o krščanskem socialnem 
gibanju med obema svetovnima vojnama: Andrej Gosar, Glas vpijočega v puščavi: 
Dvajset let ideoloških trenj in težav v slovenskem krščanskem socialnem gibanju, v: 
Revija 2000 1987, št. 37/38/39, str. 85–133. Spis je nastal večinoma že leta 1940, pre-
ostali del pa po vojni v petdesetih letih.

73 Prim. tudi Prunkov članek Die christlichen Sozialisten in West und Mitteleuropa 
zwischen den beiden Weltkriegen, v: Internationale Tagung der Historiker der Arbe-
iterbewegung, 18. Linzer Konferenz 1982, Wien, 1985 (Geschichte der Arbeiterbewe-
gung, ITHTagungsberichte 18), str. 105–133.
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Trideseta leta

Celovitejšega prikaza zgodovine SLS v tridesetih letih (razpušče-
ne SLS, potem dela Jugoslovanske radikalne zajednice in končno spet 
SLS pod izvirnim imenom) še nimamo. Gotovo je največ k osvetlitvi 
razvoja katoliškega tabora v tem obdobju prispevala Anka Vidovič
Miklavčič, predvsem kar se tiče katoliških mladinskih organizacij in 
idejnopolitičnega razvoja katoliške stranke. Kot plod dolgoletnega 
dela je VidovičMiklavčičeva leta 1994 objavila predelano doktorsko 
disertacijo pod naslovom Mladina med nacionalizmom in katoliciz-
mom,74 ki pomeni v bistvu prvi podrobnejši pregled slovenske politike 
v tridesetih letih 20. stoletja, saj avtorica ne obravnava le mladinskih 
gibanj (delovanje katoliških in liberalnih mladinskih političnih orga-
nizacij, kmečko stanovskih, kulturnoprosvetnih in telesnovzgojnih 
društev, posebnih dijaški združenj,75 organizacij delavske mladine ter 
gibanj okoli mladinskih listov), ampak tudi vrsto osrednjih vprašanj 
tedanjega političnega dogajanja. Nekateri dejavniki so v knjigi sploh 
prvič sistematično in kritično predstavljeni, npr. vloga Katoliške akcije 
na Slovenskem, ki je proti koncu tridesetih let dobivala vedno več-
ji pomen.76 Med temeljne prispevke k družbeni politiki – predvsem 
kmečko stanovski politiki – in ideologiji katoliškega tabora na Slo-
venskem v tridesetih letih spadajo tudi članki VidovičMiklavčičeve 
o katoliškem kmečko stanovskem gibanju 1935–1941,77 o oživljanju 
Krekovega socialnega programa v okviru tega gibanja78 in o odnosu 
Antona Korošca do Kmečke zveze in Slovenske dijaške zveze.79 Še 
posebej je treba omeniti njeno razpravo o ideološkopolitičnem značaju 

74 Anka VidovičMiklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom: Pregled, 
razvoj in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem 
in katoliškem taboru v letih 1929–1941 v jugoslovanskem delu Slovenije, Ljubljana, 
1994 (Krt 89). Prim. od iste avtorice še: Mladina Jugoslovanske radikalne zajednice 
(MJRZ) v Dravski banovini, v: PNZ XXXII (1992), str. 15–33; Ustanovitev in razvoj 
Mladinske kmečke zveze (MKZ) v okrajih Dravske banovine, v: Kronika 41 (1993), 
št. 1, str. 5–14.

75 Za katoliško študentsko gibanje med obema svetovnima vojnama je dosti gradiva tudi 
v sicer ideološko precej pobarvanem delu: Slavko Kremenšek, Slovensko študentsko 
gibanje 1919–1941, Ljubljana, 1972.

76 Prim. oceno: Olga JanšaZorn v spisu Anka VidovičMiklavčič – jubilantka, v: PNZ 
XXXVI (1996), str. 259–262.

77 Anka VidovičMiklavčič, Kmečko stanovsko gibanje v klerikalnem taboru na Sloven-
skem 1935–1941, v: Borec 42 (1990), str. 70–143.

78 Anka VidovičMiklavčič, Oživljanje Krekovega »Kmečkosocialnega programa« v 
okviru kmečkostanovskega gibanja Zveze absolventov kmetijskih šol (ZAKŠ), v: 
Revija 2000 1990, št. 52/53, str.165–179.

79 Anka VidovičMiklavčič, Odnos dr. Antona Korošca do Kmečke zveze in Slovenske 
dijaške zveze (SDZ), v: PNZ XXXIII (1993), str. 61–75.
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SLS v drugi polovici tridesetih let80, kljub temu da analiza avtoritarnih 
in totalitarnih tendenc v katoliškem taboru še ni zadovoljiva in jo bo 
treba še dodelati. K razčlenitvi idejnopolitične podobe SLS prispevata 
tudi razpravi Egona Pelikana in Jožka Pirca, prva o katoliških vizijah 
družbene prenove v tridesetih letih81 in druga o cerkvenih in duhovnih 
tokovih v tem času na Slovenskem.82 Vsa ta dela še ne dajejo dokončne 
slike, obenem pa kažejo, kako važne bi bile že zahtevane primerjalne 
študije, ki upoštevajo evropski kontekst. Z njimi sta začela ravno ome-
njena avtorja.

Poleg člankov, v katerih zavzema prikaz nacionalnopolitične li-
nije SLS v tridesetih letih pomembno mesto,83 je končno treba še opo-
zoriti na temeljito študijo Bojana Godeše o odnosu SLS do vprašanje 
državnopravnega položaja Slovenije pred drugo svetovno vojno in po 
njenem začetku na slovenskih tleh.84 V njej avtor predstavlja prizade-
vanje SLS za rešitev slovenskega vprašanja v primeru napada sil osi na 
Jugoslavijo in pride do zaključka, da so v SLS bolj kot na slovensko 
državo pod nemškim okriljem računali na skupno slovenskohrvaško 
državo, sicer pa dolgoročno mislili na obnovo jugoslovanske države.

Regionalni pristopi

O primorskih slovenskih krščanskih socialcih v Italiji – v začetku 
dvajsetih let so sami sebe pogosto imenovali krščanski socialisti –, ki 
so dejansko bili nadaljevanje predvojne SLS85 in vezani na Antona 
Korošca v Sloveniji, je najprej pisala Milica Kacin Wohinz v okviru 

80 Anka VidovičMiklavčič, Idejnopolitični značaj SLS od leta 1935 do začetka vojne 
leta 1941, v: PNZ XLI (2001), str. 43–58.

81 Egon Pelikan, Vizije »družbene prenove« v katoliškem taboru v tridesetih letih v Slo-
veniji, v: Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995, ur. Peter Vodopivec – Joža Mahnič, 
Ljubljana, 1997, str. 58–68.

82 Jožko Pirc, Cerkveni in duhovni tokovi. Slovenski katoličani v labirintu preroštva in 
okostenelosti, utopičnosti in svetništva, v: Slovenska trideseta leta, str. 118–138.

83 Prim. npr. Janko Prunk, Slovenske predstave o avtonomiji (oziroma državnosti) in 
prizadevanje zanjo v Kraljevini Jugoslaviji, v: Slovenci in država: Zbornik prispevkov 
z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994), ur. Bogo Grafenauer 
– Ferdo Gestrin – Janko Pleterski – Sergij Vilfan, Ljubljana, 1995 (SAZU, Razred za 
zgodovinske in družbene vede, Razprave 17), str. 135–142 – glede pogledov SLS na 
vprašanje avtonomije Slovenije kaže članek v primerjavi z avtorjevim Slovenskim 
narodnim vzponom nekaj revidiranih ocen; Jurij Perovšek, Slovenci in Jugoslavija v 
tridesetih letih, v: Slovenska trideseta leta, str. 18–32.

84 Bojan Godeša, Odnos SLS do vprašanja rešitve državnopravnega položaja Slovenije 
po napadu sil osi na Jugoslavijo, v: PNZ XLI (2001), str. 77–104.

85 O leta 1907 ustanovljeni Slovenski ljudski stranki za Goriško prim. Branko Marušič, 
Slovensko katoliško gibanje na Goriškem do leta 1918, v: Koledar GMD 1995, Go-
rica, 1994, str. 52–59; isti, Slovensko katoliško politično gibanje na Goriškem, v: I 
cattolici isontini nel XX secolo, Gorizia, 1981, str. 91–89. 
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njenih knjig o primorskih Slovencih pod italijansko zasedbo,86 posve-
tila pa jim je tudi posebno razpravo.87 Omenjeni so bili tudi že zadevni 
biografski pristopi. Nedavno pa je izšlo izvirno delo o primorskih kr-
ščanskih socialcih izpod peresa že znanega raziskovalca katoliškega 
tabora Egona Pelikana, osredotočeno na tajno delovanje primorske 
duhovščine pod fašizmom.88 V knjigi, ki v veliki meri sloni na zapuš-
čini Engelberta Besednjaka, ni obdelana samo vloga tega sposobnega 
politika SLS pred odhodom prek rapalske meje v Italijo leta 1920 in po 
njem, pač pa tudi razvoj političnega katolicizma na Slovenskem med 
vojnama na obeh straneh meje, razvoj, ki je bil v marsičem različen 
in je šel na Primorskem idejno in politično v primerjavi z osrednjo 
Slovenijo v bolj demokratično smer. Pelikanova primerjava tako omo-
goča razčiščenje nekaterih bistvenih vprašanj slovenskega političnega 
katolicizma v tridesetih letih in med drugo svetovno vojno na celotnem 
slovenskem etničnem prostoru. Z ozadjem evropskega razvoja pred-
vsem osvetli problematiko katoliške idejnopolitične »sredine«, ki se 
je opredelila za pluralistični parlamentarni sistem, zasebno lastnino, 
tržno ekonomijo in avtonomijo posameznika. Bila je sicer šibka in 
stisnjena med katoliško desnico in katoliško levico, vendar prisotna. 
Iz povedanega je razvidno, da Pelikanova knjiga v bistvu presega re-
gionalni pristop.

Glede Koroške sta že bili navedeni biograiji o Janku Brejcu in 
Francu Grafenauerju. Za slovensko stranko na Koroškem – izhajala je 
iz leta 1890 ustanovljenega Katoliškega političnega in gospodarskega 
društva za Slovence na Koroškem in se priključila 1909 Vseslovenski 
ljudski stranki – ni celovitega prikaza, je pa obdelana v okviru študij, 
ki prikazujejo splošni (politični) razvoj koroških Slovencev v tem ob-
dobju, predvsem v delih Janka Pleterskega in Auguština Malleja.89 

86 Milica Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918–1921, Mari-
bor, 1972; Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev v letih 1921–1928 I–II, 
Koper, 1977; Prvi antifašizem v Evropi: Primorska 1925–1935, Koper, 1990. Prim. 
tudi: Milica Kacin Wohinz – Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000, 
Ljubljana, 2000.

87 Milica KacinWohinz, Primorski krščanski socialci med vojnama, v: ZČ 47 (1993), 
str. 107–115.

88 Egon Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom: Primorski 
krščanski socialci med Vatikanom, fašistično Italijo in slovensko katoliško desnico 
– zgodovinsko ozadje romana Kaplan Martin Čedermac, Ljubljana, 2002. Starejša 
dela k tej tematiki: Rudolf Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom, Gorica, 1969; 
Ivo Juvančič, Goriška duhovščina v spopadu s fašizmom, v: Znamenja (Celje) 1976, 
št. 5, str. 408–426; št. 6, str. 520–543.

89 Prim. Janko Pleterski, Narodna in politična zavest na Koroškem: Narodna zavest in 
politična orientacija prebivalstva Slovenske Koroške v letih 1848–1914, Ljubljana, 
1965 (Razprave in eseji 7); nemška izdaja: Slowenisch oder deutsch?: Nationale 
Differenzierungsprozesse in Kärnten (1848–1914), predelava in uvod Valentin Sima, 
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Razvoj po razpadu habsburške monarhije v pričujočem pregledu ni 
več upoštevan. Leta 1921 je namreč odbor nekdanjega društva sklenil 
organizacijsko ločitev od SLS v Ljubljani, spremenil ime društva v 
Politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem – izpustil 
je torej oznako »katoliško« – in tako ustvaril enotno politično organi-
zacijo za slovensko manjšino, ki je nastopala na volitvah pod imenom 
Koroška slovenska stranka, v kateri pa so katoliški politiki (duhovniki) 
v glavnem še nadalje obdržali vodilno vlogo.90

* * *

Namen takega orisa zgodovinopisja o Slovenski ljudski stranki 
je prikazati to, kar je že obdelano, in opozoriti na to, kar je še treba 
obdelati. (Slovenske) zgodovinarje vsekakor še čaka dosti dela, preden 
bo ustvarjena celotna slika zgodovine SLS v obdobju, ki je bilo zanjo 
dokaj uspešno – z jasnimi znaki idejne in politične krize –, dokler v zelo 
kratkem času druge svetovne vojne ni prišlo do popolne katastrofe.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Historiographie über die Slowenische Volkspartei:
Von den Anfängen im Jahre 1890 bis zum Ende des Königreichs 

Jugoslawien im Jahre 1941

Zunächst wird festgestellt, daß es eine umfassende Gesamtdarstellung 
der Geschichte der Partei des slowenischen politischen Katholizismus (her
vorgegangen aus dem 1890 gegründeten Katholischen politischen Verein, ab 
etwa 1892 Katholische Nationalpartei, 1905 Slowenische Volkspartei [SVP], 
ab 1909 Allslowenische Volkspartei, im Königreich SHS wieder Slowenische 

Klagenfurt/Celovec, 1996; isti, Politični proil koroškega časopisa »Mir« (1882–
1920), v: ZČ 10–11 (1956–1957), str. 183–216; isti, Slovenska Koroška pred prvo 
svetovno vojno, v: Koroški plebiscit: Razprave in članki, ur. Janko Pleterski – Lojze 
Ude – Tone Zorn, Ljubljana, 1970, str. 37–71; isti, Koroški Slovenci med prvo sveto-
vno vojno, v: Koroški plebiscit, str. 73–130; Avguštin Malle, Slovenska politika na 
Koroškem 1983–1904, v: ZČ 31 (1977), str. 23–33; isti, Iz politične zgodovine koro-
ških Slovencev 1905–1914, v: ZČ 33 (1979), str. 229–246. Prim. še: Helmut Rumpler, 
Katholische Kirche und Nationalitätenfrage in Kärnten: Die Bedeutung des Klagen-
furter Priesterseminars für die Ausbildung des katholischen Klerus (1848–1920), v: 
Südostdeutsches Archiv 30–31 (1987–1988), str. 40–77.

90 Prim. n.pr. Simon Trießnig, Der Kärntner slowenische Klerus und die nationale 
Frage 1920–1932, Klagenfurt/Celovec – Ljubljana – Wien, 2000 (Studia Carinthiaca 
XVII).
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Volkspartei, mit Einführung der Königsdiktatur 1929 formal aufgelöst und ab 
1935 slowenischer Teil der gesamtstaatlichen Partei Jugoslawische radikale 
Vereinigung, bevor sie 1941wieder zu ihrem alten Namen SVP zurückkehrte) 
noch nicht gibt und daß die Aufarbeitung der Parteiengeschichte überhaupt 
einen Schwachpunkt der slowenischen Historiographie darstellt, einer 
Historiographie, die nach dem Zweiten Weltkrieg für viereinhalb Jahrzehnte in 
einen zweifachen ideologischpolitischen Rahmen – einen kommunistischen 
und einen jugoslawistischen – eingespannt war. Einleitend wird dann auf 
ein paar speziische, die SVP betreffende Problemstellungen hingewiesen. 
So gibt es, weil die SVP durch ein halbes Jahrhundert die dominante Kraft 
des slowenischen politischen Lebens war, für diese Epoche kaum eine 
Publikation, in der die Geschichte dieser Partei nicht mitberücksichtigt oder 
zumindest berührt wird. Außerdem haben für deren Entwicklung alle jene 
Arbeiten eine besondere Bedeutung, die breiter die sogenannte »katholische 
Bewegung« zum Inhalt haben, war doch die SVP der organisierte politische 
Ausdruck des slowenischen Katholizismus. Hingewiesen wird dabei auf 
eine Vielzahl von Abhandlungen zu den ideologischpolitischen Grundlagen 
des slowenischen katholischen Lagers. Nicht selten stehen diese Arbeiten 
in Verbindung mit der Darstellung führenden Ideologen wie Anton Mahnič, 
Janez Ev. Krek, Aleš Ušeničnik und Andrej Gosar. Der biographische 
Aspekt, sonst eine Schwachstelle der slowenischen Historiographie, für den 
katholischen Bereich aber gut abgedeckt, wird noch gesondert hervorgehoben. 
Aufmerksam gemacht wird aber auch auf die Tatsache, daß die Mehrzahl der 
Arbeiten, die sich mit der SVP beschäftigen, den politischen, vor allem den 
nationalpolitischen Konzeptionen und Aktivitäten dieser Partei gewidmet 
sind, während deren nicht weniger bedeutende Tätigkeit auf wirtschaftlichem, 
sozialem und kulturellem Gebiet vernachlässigt wurde. Hingewiesen wird 
schließlich auf die Quellenproblematik und als Desideratum wird konstatiert, 
daß ein Vergleich der SVP mit anderen katholischen Parteien in Europa bisher 
kaum in Ansätzen vorhanden ist.

Im Haupteil wird dann die bisherige Aufarbeitung der Geschichte der 
SVP – zeitlich in zwei Abschnitte gegliedert – dargestellt. Zuerst werden die 
Arbeiten über die Entwicklung der SVP von den Anfängen bis zum Zerfall der 
Habsburgermonarchie und anschließend jene über die Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen besprochen, wobei auch regionale Aspekte Berücksichtigung 
inden. Ausgehend vom 1928 publizierten Werk Fran Erjavec’ über die 
katholische Bewegung auf slowenischem Gebiet, das auch heute noch eine 
wesentliche Grundlage für die Geschichte der SVP bis 1918 bildet und einen 
Nachdruck verdienen würde, wird die erst Ende der sechziger Jahre einsetzende 
wissenschaftliche Beschäftigung mit der SVP vorgestellt. Es handelt sich 
dabei um einschlägige Studien (Aufsätze und Monographien) der älteren und 
mittleren slowenischen Historikergeneration – vor allem von Janko Pleterski, 
Janko Prunk, Anka VidovičMiklavčič und Miroslav Stiplovšek –, ebenso wie 
um soche der jüngeren – insbesondere von Andrej Rahten und Egon Pelikan. 
Nicht vergessen durften dabei die Arbeiten des Montenegriners Momčilo 
Zečević werden, der übrigens als erster ein Buch zur Geschichte der SVP 
veröffentlichte, das auch im Titel den Namen der Partei trägt.
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Aufgabe des vorliegenden Überblicks war es, aufzuzeigen, welche 
Aspekte und Sektoren der Geschichte der SVP bereits erforscht sind, welche 
hingegen nicht, oder noch nicht in zufriedenstellendem Maße. Auf die 
(slowenische) Geschichtsschreibung wartet jedenfalls noch genügend Arbeit, 
bevor es möglich sein wird, ein differenziertes und umfassendes Bild des 
Partei des slowenischen politischen Katholizismus zu erstellen.
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