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Iztok Mozetič

Katoliška Cerkev v zapisnikih konferenc sekretarjev
okrajnih komitejev KPS
Povzetek: Iz zapisnikov konferenc sekretarjev okrajnih komitejev Komunistične

partije Slovenije (KPS) po koncu druge svetovne vojne med drugim razberemo
tudi odnos do katoliške Cerkve v posameznih okrajih in smernice, ki so jih predložili vodilni člani KPS. Glavne značilnosti odnosa KPS do Cerkve v zapisnikih
zadevajo verouk, vzgojo in šolstvo, agrarno reformo, propagande, praznike,
Ciril-metodijsko društvo (CMD), diferenciacije med duhovniki, pojmovanje odnosa do Vatikana in poglede glede preganjanja vere. Večkrat je izpostavljeno
tudi dejstvo, da nekateri člani KP niso prenehali z versko prakso in v tem smislu
nadaljevali iskanje ustreznih rešitev in ukrepov.

Ključne besede: katoliška Cerkev, Komunistična partija Slovenije, okrajni komiteji
Abstract: Catholic Church in the Minutes of the Meetings of the Secretaries of
District Committees of Slovenian Communist Party

From the minutes of the meetings of the secretaries of District Committees of
the Slovenian Communist Party after the Second World War one can gather the
attitude to the Catholic Church in individual regions and the guidelines given
by the leading members of the Slovenian Communist Party. The main features
of the Communist attitude to the Church refer to religious instruction, education and school system, land reform, propaganda, holidays, the Cyril and Methodius Association (state-sponsored priests’ association), differentiation
among priests, interpretation of the relation to the Vatican and views in connection with the persecution of faith. Often the fact is emphasized that some
members of the Communist Party had not stopped practicing religion and
appropriate solutions and measures to be taken in this respect are sought.

Key words: Catholic Church, Slovenian Communist Party, district committees

K

omunistična partija (KP) je leta 1945 v Sloveniji dokončno prevzela oblast.
Do maja 1953, ko je bil sprejet zakon o pravnem položaju verskih skupnosti,
je bila katoliška Cerkev popolnoma brezpravna in prepuščena samovolji oblastnikov. Deležna je bila obljub o svobodi veroizpovedi in o svobodi vesti, a dejansko
je doživljala razne načine omejevanja svojega delovanja. To je prišlo do izraza pri
zunajsodnih pobojih in pri zrežiranih sodnih postopkih – osrednji je bil proti ljubljanskemu škofu Gregoriju Rožmanu avgusta 1946. Kazni so obsojeni duhovniki,
redovniki in verni laiki prestajali večinoma v zelo težkih in poniževalnih okoliščinah.
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Dogajali so se napadi na duhovnike, najbolj odmeven je bil napad na ljubljanskega škofa Antona Vovka v januarju 1952. Katoliški Cerkvi je bil zaplenjen precejšen
del premoženja, izločena je bila iz javnega življenja, izpostavljena pritiskom po
prekinitvi povezanosti z apostolskim sedežem in notranji diferenciaciji z ustanovitvijo ciril-metodijskega društva (CMD) katoliških duhovnikov v Sloveniji septembra
1949. Pritiski so se kazali tudi z davki. Zelo izrazita je bila propaganda proti katoliški Cerkvi v tedanjih sredstvih javnega obveščanja. Katoliški škofje Jugoslavije so
vse to obsodili v pastirskem pismu, ki so ga brali dne 30. septembra 1945 po katoliških cerkvah v Jugoslaviji. Zahtevali so svobodo katoliškega tiska, katoliških šol,
verouk v osnovnih in v srednjih šolah, svobodo združevanja, karitativne dejavnosti, spoštovanje krščanskega zakona, vrnitev vseh odvzetih ustanov. Stanje pa se
je samo še slabšalo. Dodaten pritisk na katoliško Cerkev je leta 1948 pomenil informbiro in novembra 1952 imenovanje zagrebškega škofa Alojzija Stepinca za
kardinala. Posledica je bila prekinitev diplomatskih odnosov med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in apostolskim sedežem.
Glavne smernice odnosa KPS do katoliške Cerkve v prvih letih po drugi svetovni vojni so zajete v zapisnikih politbiroja Centralnega komiteja (CK) KPS (Drnovšek
2000). V arhivskem fondu CK KPS zapisniki konferenc sekretarjev okrajnih komitejev (OK) in mestnih komitejev (MK) obravnavajo te smernice bolj podrobno oziroma bolj konkretno. Poročila o stanju v katoliški Cerkvi in o delovanju duhovnikov
veljajo za posamezne okraje. S tem so povezani napotki in usmeritve, ki so jih
dajali posamezni člani tedanjega vodstva KPS. V zapisnikih odseva osnovna logika
razmišljanja in delovanja komunistične oblasti v odnosu do katoliške Cerkve, posebno do duhovnikov. Vse je bilo načrtno pripravljeno in domišljeno. Iz zapisnikov
jasno razberemo, da je bilo za KPS delovanje Cerkve eden od perečih problemov
in temu je KPS morala posvetiti precej pozornosti. V prispevku dodatno osvetlimo
že poznana dogajanja v povezavi s katoliško Cerkvijo v Sloveniji v prvih letih po
koncu druge svetovne vojne.

1.

C

Ključni poudarki v zapisnikih do leta 1948

K KPS je o odnosu do Cerkve razpravljal dne 8. junija 1946 (Drnovšek 2000,
65–67). S tem je povezana konferenca okrožnih in okrajnih sekretarjev KP, ki
je potekala dne 14. junija 1946. Konferenco je vodil takratni sekretar politbiroja
CK KPS Miha Marinko, ki je sekretarje povabil, naj predložijo poročila s poudarki
glede delovanja duhovnikov: koliko je njihovo delovanje politično obarvano in
kako nastopajo proti oblasti, proti Osvobodilni fronti (OF), še posebno pa proti KP.
V poročilih je bilo predstavljeno, da je bila dejavnost duhovnikov oživljena od
začetka agrarne reforme dalje. Duhovniki se niso vmešavali, so pa pripravili ljudi,
da so na javnih zborovanjih zahtevali, naj se cerkvena zemlja ne deli in naj se ta
zemlja vrne. Glede verouka duhovniki niso dobili dovoljenja za poučevanje, to pa
so vzeli kot razlog za napade in si prizadevali, da bi verouk prenesli iz šole v cerkev.
Glede suše v Prekmurju je duhovnikom uspelo prepričati ljudi, da Bog ni naklonjen
novemu režimu, in ljudje so se množično udeleževali procesij za dež. Uspelo jim
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je zasejati slabo razpoloženje med ljudmi. Neposrednih nastopov proti oblasti ni
bilo, razen proti mladinskim organizacijam. Ponekod so duhovniki javno govorili
o zatiranju Cerkve. Noben duhovnik ni izpolnil obvez do oddaje živil. Vsi so pobirali biro, prodajali pridelke in niso upoštevali predpisov. Drugače so bili duhovniki
enotni. Razkrinkani so bili pri oddaji žit. KP pa ni znala izkoristiti zborovanj, ki so
jih sklicali duhovniki, ampak jih je samo registrirala. Ugotovljeno je bilo tudi, da
primanjkuje konkretnosti, s katero bi lahko diskreditirali duhovnike. Nekateri člani KP nimajo pravega odnosa do tega, kar je povezano s Cerkvijo, in so se cerkveno poročili oziroma so bili botri. Morali bi se ravnati po svojem notranjem nagibu,
ne pa glede na okolico, kajti ni razloga, da bi komunist hodil v cerkev, temveč mora
s svojo dejavnostjo dobiti ugled. Prevzgoja nekaterih članov KP, da iz svojega partijskega prepričanja ne bi hodili v cerkev, poteka ob študiju marksizma in leninizma, ki pa je slab in nesistematičen. Literatura je težka, tako da je mladi ne razumejo, učiteljev pa je zelo malo.
Duhovnikom je uspelo pritegniti mlade v cerkvene pevske zbore in bili so dejavni pri »nabiralnih akcijah« pri kmetih. Nekateri so širili preplah glede visokih
davkov. Pritisk duhovnikov se je kazal s procesijami, z izleti, s pridigami in obiski
po vaseh. Procesije so bile ponekod večje kakor pred vojno in so bile pripravljene
na račun suše in dežja. Za romanja je duhovnikom uspelo dobiti zasebne avtomobile. Poudarjali so, da je literatura brez cerkvenega dovoljenja prepovedana. Vernike so pozivali, naj se pripravijo na preganjanje Cerkve. Izkoriščali so udarniško
delo za popravilo župnišč in pritiskali na agrarne interesente, češ da ne bodo maševali za njihove sorodnike. Pred birmo so v trgovinski odsek pošiljali po nakaznice za obleke birmancev in izrabili pomanjkanje blaga. Nekateri člani KP niso opustili verske prakse in so se je držali zaradi tradicije. Ponekod so izjavili, da bodo
izstopili iz KP, če kot komunisti ne bodo smeli v cerkev. Drugače je bilo opaziti, da
ljudje niso popolnoma sprejemljivi za to, kar govorijo duhovniki.
V okrožju Ljubljana okolica so skušali duhovniki dobiti stik z ljudmi in poživiti
Marijino družbo. Ideološko borbo s komunizmom so vodili ob pridigah na romanjih. Pri prvem svetem obhajilu in pri birmah so se skušali približati mladim. Ob
agrarni reformi ni bilo kampanje za vrnitev zemlje, ampak so župniki prosili agrarno komisijo, da bi zamenjala parcele. V dveh primerih je potekalo nedovoljeno
zbiranje prispevkov za obnovo cerkve in v obeh primerih je bil denar zaplenjen.
Duhovniki so molili za srečno vrnitev preostalih duhovnikov in poudarjali, da je
treba duhovnike poslušati ne glede na to, ali jih kdo razglaša za takšne in takšne.
Skušali so tudi organizirati mladinsko organizacijo in cerkveni zbor. Ljudje se niso
javljali, ko so romali na Brezje. Gostilne v okolici so imele naročilo za kontrolo romarjev, ki pa so prenočevali kar v cerkvi. V okrožju Novo mesto so bili duhovniki
zelo aktivni, pa tudi zelo previdni. Širili so svoj vpliv in mobilizirali ljudi z obnovo
cerkva, z romanji, s šmarnicami, z birmami. V tistem času so bile cerkve bolj polne
kakor prej. Neposredno niso nastopali proti državi, so pa so ostro govorili o verskih
vprašanjih v pridigah. V veliko oporo so jim bili učitelji. Opaziti je bilo, da verske
prireditve nimajo podlage v pobožnosti, ampak potekajo zaradi druženja. Velik
uspeh za duhovnike je bila birma, kadar so bili partijci botri, in več cerkvenih porok. V vzhodnem primorskem okrožju so se duhovniki zaradi dogodkov v conah A
in B skušali vriniti v razna kulturna društva, da bi si pridobili vodilno vlogo, vendar
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je bilo to onemogočeno. Pri pridigah so napadali KP, OF, državno ureditev in prepričevali, da je vera preganjana. Doseženo je bilo, da so skoraj vsi ljudje bojkotirali birmo v Trstu in v Gorici. Izpeljana je bila kampanja proti škofoma Margottiju
in Santinu. Duhovniki so ljudem govorili, da se ne smejo udeleževati nedeljskega
dela.
Poročilu je sledil referat sekretarja CK KPS Borisa Kidriča o aktivizaciji klerikalne
reakcije. Ta aktivizacija je zakonita, ker NOB ni do kraja uničila klerikalizma. Tolkla
ga je v moralno-političnem pogledu: nima več oblasti, nima več gospodarskih postojank, pa tudi agitacijskih in propagandnih postojank ne, to je tiskarn. Klerikalizem ni bil ob cerkveno organizacijo, na katero se je opiral. Poleg tega ni popolnoma izgubil korenin med ljudmi, posebno ne pri kmetih in med katoliško inteligenco. Ti namreč niso doživeli enako procesa med NOB, kakor so ga doživele najnaprednejše plasti, ki so v NOB sodelovale. Prav pri njih se je opazila aktivnost klerikalne reakcije – neoklerikalizem; to je notranji vzrok aktivizacije klerikalne reakcije, zunanji pa je v mednarodni situaciji, saj so mednarodni krogi fašizma nastopali vse ostreje. Tu je imel vlogo tudi Vatikan, ki je izdal nalogo, naj njegovi krogi
rušijo avtoriteto svojih vlad, posebno je to veljalo za Titovo Jugoslavijo. V klerikalni aktivizaciji na Slovenskem ni bila samo katoliška duhovščina najbolj aktivna, ker
je uporabila religijo. Tu so bili še ostanki katoliške sredine oziroma periferije oziroma inteligence, ki je med okupacijo nihala med sredino in OF, sedaj pa je odpirala politično ofenzivo, ko je trdila, da ni svobode katoliškega izražanja. Težnja je
bila, razklati OF oziroma odtegniti katoličane od OF, pa tudi osamiti KP. Dvoličnost
je bila navzoča v OF, ko so nekateri trdili, da se borijo proti klerikalizmu, ustvarjali pa neoklerikalizem. Krščanskih socialistov se ni dovolj aktiviziralo. Klerikalni reakciji je bilo treba zastaviti pot: verne množice, predvsem kmečke, je treba mobilizirati proti reakcionarni duhovščini, ki izkorišča njihova verska čustva, in se ne
odločiti za preganjanje. Hkrati se ne sme popuščati, kjer je mogoče postaviti reakcionarne duhovnike pred sodišče. Oportunizem je v tem, da se tega ne izkoristi,
ko pa začne »teči voda v grlo«, se to rešuje s terorjem, ne pa s političnim delom
med ljudmi. Ne gre se boriti neposredno proti religioznosti ljudi, ker bi jih to vrglo
v naročje reakcionarni duhovščini, ampak razgaliti, kako duhovščina izkorišča religioznost ljudi (AS 1589, t.e. 3, a.e. 204, Konferenca okrožnih in okrajnih sekretarjev KP, junij 1946).
Boris Kraigher, minister za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije, je na
partijskem posvetovanju sekretarjev okrajnih in rajonskih komitejev dne 9. marca
1948 med drugim povedal, da »predstavlja duhovščina nedvomno najmočnejšo
notranjo agenturo ameriškega imperializma zato, ker predstavlja to agenturo Vatikan kot celota, ker je Vatikan v celoti predstavnik ameriškega imperializma v
svetu«. Obenem je ugotavljal, da je premalo boja proti temu. Uspeh proti duhovnikom bo, ko bo vera zasebna stvar vsakega posameznika, čim manjšega števila
posameznikov. Zato je po njegovem potrebna sistematična prevzgoja ljudi. Uspeh
prevzgoje je viden v mestih. Verouk je resda v upadanju glede na prejšnje leto,
vendar to ni uspeh, kajti to je bilo doseženo bolj z administrativni ukrepi kakor pa
tako, da bi šolsko mladino pritegnili v svoje vrste. Z ukrepom, da imajo otroci samo
enkrat v letu možnost za prijavo k verouku, se je nekaj doseglo, ne pa veliko, ker
se verouk poučuje ilegalno.
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Glede romanj je poudaril, da ni dovolj samo prepoved, prav tako je premalo
razkrinkavanja duhovnikov kot agentov imperializma. Po njegovem naj bi obstajali dokazi, da je škof Rožman nastopal kot voditelj duhovnikov, ki so bežali iz FLRJ,
in jih neposredno pozival k narodnemu izdajstvu s tem, da se borijo proti komunizmu. Menil je tudi, da je vsa ta dejstva treba postaviti pred duhovnike člane OF:
ali bodo obsodili vse to ali pa bodo molčali. Pokazati je treba, da je oblast trdna
in da je to, kar delajo duhovniki, ne spravlja iz ravnotežja. Treba je tudi temeljito
zasledovati delovanje duhovnikov in poglobiti razcep med njimi. Pravoslavna Cerkev v FLRJ je za Kraigherja dokaz, da ni preganjanja, da tisti, ki spoštuje državno
oblast, lahko deluje. Drugače je tudi v pravoslavni Cerkvi precej sovražnikov, v
Sloveniji se v glavnem lahko uporabi za razkrinkavanje Vatikana. Zadružno akcijo
na vasi je treba izkoristiti proti Cerkvi. Cerkev pomeni stalno nevarnost za demokracijo, ker je po svojem bistvu sovražna in ker vedno vleče zaostale ljudi (AS 1589,
t.e. 3, a.e. 216, Partijsko posvetovanje sekretarjev okrajnih in rajonskih komitejev,
marec 1948).
V decembru 1948 je bilo na konferenci sekretarjev okrajnih in rajonskih komitejev poudarjeno, da so duhovniki »najmočnejša in najbolj udarna sila reakcije«.
So najbolj organizirana skupina s svojo tradicijo in s preizkušenim aparatom. Na
terenu bodo še dolgo pomenili »center reakcije«. Napačno je, boriti se proti duhovnikom samo »frontalno«, treba se je boriti z vztrajnim politično-ideološkim
bojem. Napačno je, boriti se z administrativni ukrepi ali s pošiljanjem duhovnikov
v koncentracijska taborišča. To se bo zgodilo, ko bodo iz množic izruvane religiozne
korenine, zato pa bo potreben dolg ideološki boj, v katerem se bodo množice izolirale od duhovnikov. Vprašanje duhovnikov je treba tudi reducirati na izrazito
versko vprašanje. Treba pa jih je čimbolj tolči in pripraviti do tega, da bodo maševali samo še v cerkvi. To se še ne bo zgodilo tako hitro. Zato je treba razbiti Cerkev
kot enotno organizacijo, doseči diferenciacijo v njej. Doseči je treba boj v vrstah
samih duhovnikov, tako da se bodo duhovniki sami med seboj začeli »tolči na diskusijah o posameznih vprašanjih«. Duhovniki so se v nekaterih krajih, posebno
na Primorskem in deloma na Dolenjskem, delili ob narodnostnem vprašanju. Na
teh uspehih je treba graditi dalje. Če to ni več toliko poudarjeno med duhovniki,
ni treba misliti, da je konec vsega in da je treba »duhovščino tolči v celoti«. S tem
bi strnili njihove vrste.
Nekateri duhovniki so bili povabljeni v OF, ker so sodelovali v NOB. Organiziran
je bil sekretariat duhovnikov v OF: da bo njihova dejavnost proti reakciji, da se
med seboj »koljejo«, da čimmanj delajo na terenu. Ljubljanski in mariborski škof
nista bila proti vključevanju duhovnikov v OF, ker sta menila, da bosta duhovnike
v OF izkoristila »za aktivizacijo in popularizacijo cerkve. Zato celo stremita za tem,
da imata duhovnike v vrstah OF.« Med duhovniki člani OF bo boj »za tiste, ki bodo
delali tako, kakor mi hočemo, in proti tistim, ki hočejo članstvo OF izkoriščati zato,
da se cerkev afirmira pred masami«. O tem se ne sme govoriti, drugače se bo začel poudarjati politični pomen duhovnikov. Vsak duhovnik teži za tem, da ne bi bil
proti Vatikanu in da bi bil aktivist OF na terenu. Bistveno je to, da se duhovniki
borijo proti Vatikanu, če hočejo reševati Cerkev v Sloveniji. To pa skoraj pomeni,
da preneha biti duhovnik. Upoštevati je treba, da jih je med njimi resda malo,
vendarle nekaj, ki so prepričani duhovniki, in samo še nekaj poštenih. »Bolj po-
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kvarjenih ljudi, kot jih je med duhovniki, je le malo kje na svetu.« Duhovniki vabijo aktiviste OF in učitelje, da bi stanovali v župnišču, nase navezujejo sodnike in
intelektualce. Ni dovolj, boriti se samo z administrativnimi ukrepi. Znati je treba
»voditi politiko«. Duhovnik, ki je bil premeščen, mora ponovno zaprositi za dovoljenje, da bi lahko deloval.
Izkoristiti je treba starokatoličane in evangeličane proti Vatikanu. Zato ne bodo
tako preganjani, dokler se bodo borili proti Vatikanu »z razkrinkavanjem pokvarjenosti in nemoralnosti rimokatoliške cerkve«. To bo KP delala podtalno. Zato je
treba o tem govoriti, da bo usmeritev v povezavi z bojem proti duhovnikom jasna.
Konkretno to pomeni: podprt bo kdo od duhovnikov, v časopisih bo pisalo, da so
darovali za popravilo kake cerkve – tako nihče ne bo mogel očitati, da je vera preganjana. Po drugi strani pa se bodo izvajali ukrepi in zaprta bo tudi kaka cerkev.
Nesmiselno je, zaradi stanovanjske stiske zapirati župnišča in samostane. Glavni razlog mora biti razredni boj. Vatikan je treba videti kot organizatorja proti boju
za socializem. Bistvo je: ali bodo z ukrepi razkrinkavali Vatikan ali pa bodo ljudje
dobili argument, da je vera preganjana. Vsak ukrep mora biti takšen, da ga bodo
ljudje razumeli kot preganjanje nasprotnikov socializma. Glede verouka je treba
storiti vse, da ne bodo ljudje »pošiljali svojih otrok k tem homo seksualcem« in
ne bodo dopuščali, da bi duhovniki vzgajali otroke proti ljudski oblasti. Napačno
bi bilo, če bi se osredotočili samo na homoseksualstvo. Sistematično je treba organizirati otroke in mlade in jih navezati nase, da se jim bo zdel verouk izguba časa,
videti morajo, da nimajo nič od vere. Okrajni odbori naj vežejo nase učitelje proti
duhovnikom in jih materialno podpirajo in nagrajujejo. Učitelji morajo postati ideološko prepričani ljudje (AS 1589, t.e. 3, a.e. 219, Konferenca sekretarjev okrajnih
in rajonskih komitetov, december 1948).

2.

N

V letih 1951 in 1952

a posvetovanju s sekretarji OK dne 19. januarja 1951 je Boris Kraigher ob
dejstvu, da jim ni uspelo omejiti moči delovanja katoliške Cerkve, poudaril,
da je boj proti veri in Cerkvi dolgotrajen, da bo še dolgo trajal vpliv vere in Cerkve
na ljudi. Zato je treba čimbolj zmanjšati politični vpliv Cerkve na prebivalstvo. Treba je deliti duhovnike na tiste, ki se omejujejo na svoje »cerkvene dolžnosti«, in
na tiste, ki vero izkoriščajo za boj proti ljudski oblasti. Cerkve in religije ni mogoče
ukiniti čez noč z administrativnimi ukrepi, zato je treba čimveč prvih, da bodo
močnejši od drugih. Pomemben je boj med njimi. Vatikan je ekskomuniciral tiste,
ki so bili najbolj proti izkoriščanju Cerkve v politične namene. Duhovniki se tega
zelo bojijo. Zato je treba pomagati tistim duhovnikom, ki so proti vatikanski politiki, jih podpreti z bonitetami in jim dati plačo, oskrbo, pokojnino. Plače bi jim
morali kot državnim uslužbencem dati okrajni ljudski odbori. Duhovniki bodo plačani za verouk, po drugi strani pa je treba delati, da bi bila udeležba pri verouku
čim manjša. Iskati je treba nove poti. Boriti se, da se duhovnikom privzgoji čut
dolžnosti do države. Zajeti mlade in ženske, da ne bodo imeli časa, priti v stik z
duhovniki. Kraigher je tudi menil, da je dosleden boj proti Cerkvi bolj izvedla fran-

Bogoslovni_vestnik_1_2011.indd 94

21.6.2011 8:36:27

Iztok Mozetič - Katoliška Cerkev v zapisnikih konferenc sekretarjev

95

coska kakor pa oktobrska revolucija. Miha Marinko je poudaril, da je treba v partijskih organizacijah »napeti vse sile, da se čimprej osvobodi ljudi vpliva religije«
(AS 1589, t.e. 4, a.e. 227, Zapisnik posvetovanja s sekretarji OK, januar 1951). Dne
8. februarja istega leta je organizacijska sekretarka CK KPS Lidija Šentjurc na konferenci s sekretarji OK povedala, da je treba nenehno pojasnjevati vlogo duhovnikov. CMD ima »namen, da odvaja duhovščino od pokorščine Vatikanu in da je
sredstvo za diferenciacijo duhovščine«. Del duhovnikov dela po navodilih »pobeglih klerikalcev« iz Trsta, ki so povezani z Vatikanom (AS 1589, t.e. 4, a.e. 228, Zapisnik konference s sekretarji OK, februar 1951).
Precej pozornosti so odnosu do Cerkve posvetili tudi na konferenci s sekretarji
OK dne 29. maja 1951, ki jo je vodil predsednik takratne vlade Ljudske republike
Slovenije Miha Marinko. Izpostavil je, da so bili v zadnjem času zelo dejavni duhovniki »z raznimi cerkvenimi prireditvami«. Sledil je pregled stanja po OK. Duhovniki se močno borijo za vsakega vernika, iščejo različne načine in poti, da pridejo do vernikov, cerkveno poročijo tudi na domu. Precej mladih raje ni vstopilo
v KP, ker bi jih pozneje izključili zaradi cerkvene poroke. Marinko je spodbujal, naj
se ožigosa delovanje duhovnikov po lokalnih časopisih. Duhovniki so vsestransko
dejavni tudi pri kulturi (dramatika, pevski zbori). Od CMD se ne zahteva drugega,
kakor da ne nasprotuje oblasti. Več primerov je, da so se duhovniki vrinili v organizacije OF in želijo to uporabiti za svoje namene. Na splošno pa je bila dejavnost
partijskih organizacij premajhna.
Boris Kraigher je poudaril, da je navzoča »aktivizacija reakcije« glede vere; zaradi poročil nastaja vtis, da je še večja. Treba je zastopati stališče, da je to izkoriščanje
vere in Cerkve v politične namene. Nujno je, »da duhovščino paraliziramo, da jo
zaposlimo pri lastni notranji borbi«. Škodljivo je, vidne posameznike v CMD »zaktivizirati kot neke agitatorje v naši politični borbi proti cerkvi«. S tem bi se oni izolirali v duhovniških vrstah in sodelovanje ne more biti iskreno, dokler je nekdo duhovnik. Lokalni tisk naj bi politično izkoriščal vse pozitivno v CMD; tako naj se pokaže, da niso vsi duhovniki enaki in da preganjanja vere ni. Tuji novinarji postavljajo vprašanja glede vere, potem glede Stepinca. Stepinac ni preganjan zato, ker je
duhovnik, ampak »v kolikor je cerkev in vero izkoriščal v protiljudske namene«.
Proti Jugoslaviji poteka dvostranski boj: Vatikan in informbiro. Nevarnejši je Vatikan,
ker ima v svetu večjo politično zaslombo. Zato je treba politično »udariti« po Vatikanu. Marijine družbe in podobno niso preganjani kot takšni, ampak ker obstajajo
težnje po izkoriščanju teh organizacij v politične namene. Člani KPS skušajo tajiti,
da so se cerkveno poročili. Pogrebe bo treba bolj slovesno opravljati. Zdi se, da to
ljudem manjka in so zato za cerkvene pogrebe. Prav tako bo treba storiti nekaj glede registracije rojstev, saj je to dogodek za družino, izvedla naj bi se bolj slovesno,
morda s pričami. Treba bo rešiti vprašanje, kdo naroča cerkveni pogreb, saj nastajajo spori, »ker se za necerkvenim pogrebom opravi še cerkveni obred.«
V povezavi s pripravami na birmo na Ptuju ni bilo protiukrepov iz strahu, da se
ne bi to spremenilo v še večjo demonstracijo proti oblasti. Izraženo je bilo mnenje,
naj se ne govori veliko, da ne bo preveč poudarjena cerkvena reakcija. To je znamenje strahu in »povzroča defenzivo«. Treba je že vnaprej pripraviti administrativne ukrepe – spremljajo naj politično aktivizacijo – in okrepiti politične akcije
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proti izkoriščanju vere v protisocialistične namene. V povezavi s tem so potrebni
razni administrativni ukrepi. »To mora biti koordinirana, kompleksna akcija po vseh
linijah, ki jo morajo voditi predvsem člani Partije ofenzivno.« Treba jo je podpreti
s tiskom in »delavce zelo izkoriščati v borbi proti cerkvi in duhovščini« ter privesti
»do masovne borbe proti kleru«. »Vsako napihovanje s temi paradami, kranclanjem, slavoloki, postavljanjem mlajev na takih mestih itd., da je to manifestacija
belogardizma. In to je znati ožigosati, da je politična duhovščina belogardizem,«
je še poudaril Marinko. Zato morajo biti organizacije »dovolj kričeče«, da bodo
znale masam to pojasniti in da ne bo konflikta z versko čutečimi. Organizacije tudi
ne premorejo dovolj »budnosti«, da bi znale začutiti, »pri katerih dogmah lahko
cerkev izcimi svojo politično manifestacijo in kako jo spretno izvedejo«. KP mora
biti navzoča na vasi, drugače se bo kmet držal duhovnika in verskih praznikov. Treba je poskrbeti za primeren kulturni program, ki jih bo odtegnil od Cerkve (AS
1589, t.e. 4, a.e. 231, Zapisnik konference s sekretarji OK, maj 1951).
Eden od poudarkov na sestankih je bil tudi, da je starejšim treba pustiti svobodo
vere, drugače pa je pri mladih, kajti religija ni prirojena, ampak je privzgojena. KP
ima pravico, posredovati svetovni nazor mladini. »Če to zamudimo, opuščamo in
dopuščamo, da jo kler napolni s svojimi predsodki, se pravi, da bomo čez 50 let še
vedno postavljali to vprašanje religije in borbe proti njej v ospredje.« (AS 1589, t.e.
4, a.e. 232, Zapisnik posvetovanja s sekretarji OK, junij 1951) Miha Marinko je na
enem od sestankov opozoril, da se kljub sklenjeni pogodbi za socialno zavarovanje
s CMD ne sme odstopati od boja proti duhovnikom. Napačna taktika je, metati vse
duhovnike v en koš. Pri osvobajanju ljudi »od verske mistike se gre za dosledno
politiko: za razkrinkavanje sovražnih elementov v kleru, s čimer se dosega porajanje
verske mlačnosti« (AS 1589, t.e. 4, a.e. 238, Zapisnik sestanka s sekretarji osnovnih
partijskih organizacij industrijskih podjetij in s sekretarji MK oz. OK, februar 1952).
Na konferenci s sekretarji je bila dne 10. aprila 1952 izpostavljena problematika praznikov. Treba je »paralizirati razne verske tradicije«. Z državnimi prazniki še
ni uspelo ustvariti pojma družinskega praznika, tega pa si ljudje želijo. Delavci se
strinjajo, da se namesto verskih praznikov uvedejo drugi družinski prazniki, in bodo
verske opustili. Glede vzgoje staršev je nujno, da se odtegnejo vplivu duhovnikov.
V OK Murska Sobota so duhovniki zagrozili, da bodo izstopili iz OF in iz CMD, če
se bo tako pisalo proti njim. Zato naj razkrinkajo posamezne primere. Vida Tomšič
je odgovorila, da ni potrebe po pogajanjih z duhovniki glede CMD in da ne bodo
tako hitro odstopili zaradi ugodnosti. Ni treba »frontalno« napadati CMD, duhovnik je za idealistični svetovni nazor in člani CMD ne bodo agitirali za KP. CMD se
uporablja za diferenciacijo med duhovniki. Glede religije so razlike med posameznimi okraji. Antireligiozna propaganda mora biti konkretnejša. Vsak OK si mora
izdelati svojo taktiko boja proti religiji (AS 1589, t.e. 4, a.e. 239, Zapisnik konference s sekretarji OK, april 1952).
Vida Tomšič je na konferenci s sekretarji OK in MK dne 1. julija 1952 poudarila,
da boj proti duhovnikom marsikje dobro uspeva, marsikje pa ga bo treba zaostriti. Ta boj je bolj zapleten kakor boj proti informbiroju, zahteva več časa. Odnos
države do Cerkve in odnos KP do religije ljudje mešajo. Preveč je administrativnih
ukrepov, premalo pa politične, idejne borbe. Dušan Bole, član podkomisije za ide-
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ološko-vzgojno delo pri CK KPS, pa je poudaril, da je gradivo o duhovnikih zelo
obširno. Propaganda je dosegla precej uspehov, saj je bilo objavljenih več člankov
proti Vatikanu. Ponekod pa je tisk zašel v »antifarško gonjo«. Malo je gradiva, »ki
bi vršil funkcijo kritike zaostale religiozne miselnosti«. Na »aktualnih problemih bi
lahko pobijali tiste religiozne osnove med našimi ljudmi«. V krajevnem tisku je
najti premalo glede boja proti klerikalni reakciji. Časopisi, ki so za člane KP in za
delavce, bi morali vprašanje KP do religije »bolj ostro in odkrito« izpostaviti, drugi časopisi pa bi »morali prinašati predvsem konkreten material v smislu naše politične borbe proti klerikalni reakciji«. Samo v nekaj okrajih so na ljudskih univerzah politična predavanja o Vatikanu. V programu tudi nimajo »poglobljene borbe«
proti religiji. Izobraževalni tečaji se niso veliko izboljšali in potekajo brez kontrole,
zato jih izkoriščajo duhovniki, poučujejo pa »razne nune, članice Marijine družbe,
razne klerikalne učiteljice«. Čeprav je v dnevnikih večina člankov proti duhovnikom, pa se pozablja na tiste, ki so z njimi povezani: cerkveni ključarji, cerkovniki,
bogati kmetje itd. Posebno področje je izločanje »klerikalnega vpliva iz naših šol«.
Odkar ni več verouka v šolah, je še več nevarnosti, da bodo mladi prišli pod vpliv
duhovnikov. Tako kakor to velja za druge sestanke, je treba tudi verouk prijavljati
na notranjo upravo. Ob sodelovanju komiteja z notranjo upravo bi »sistematično
spodbijali pouk verouka«. Še vedno je preveč zanašanja na administrativne ukrepe, manjka pa iznajdljivosti. Nato je Stane Kavčič poudaril, da ne more potekati
sistematičen boj proti religiji, če KP ne bo »čista«, brez tistih, ki na skrivaj opravljajo versko prakso, kajti religija je nezdružljiva s KP. Vida Tomšič je podprla S.
Kavčiča in poudarila akcijo »proti resnično vernim ljudem. Tu se je treba orientirati na daljšo dobo antireligiozne propagande«. Povedala je tudi, da bodo v Ljubljani opravljali »krst« otrok z »določenim obredom«: otroka bodo dali v staro
kranjsko zibelko, ga prekrili s slovensko zastavo, podpisala bosta dva botra v smislu skrbništva namesto staršev. Podobno bo poskrbljeno za poroke in pogrebe (AS
1589, t.e. 4, a.e. 241, Zapisnik konference s sekretarji OK in MK, julij 1952).

3.

T

Po preimenovanju KPS v Zvezo komunistov Slovenije (ZKS)

udi po preimenovanju KPS v ZKS se odnos do katoliške Cerkve ni spremenil.
Na posvetovanju s sekretarji MK in OK dne 21. novembra 1952 je Vida Tomšič
poudarila, da se nekateri člani ZK še vedno na skrivaj cerkveno poročajo in krščujejo otroke. Ni tragedija, če bo ZK izgubila nekaj članov. Ljudje, ki še niso razčistili
z religijo, ne morejo biti člani ZK, niso pa sovražniki socializma. Religijo je treba
odpraviti iz ZK, ne pa »zmerjati na odprtih sestankih ostale ljudi, ker hodijo v cerkev«.
Boris Ziherl, voditelj komisije za agitacijo in propagando, pa je povedal, da nekateri niso obračunali s svojimi religioznimi predsodki. Članstvo v partiji so imeli
za privilegij oziroma zaradi položaja, »ker so smatrali, da izgube položaj, če se pokažejo kot religiozni. Iz tega je rastel novodobni klerikalizem«. Če nekdo pravi, da
je komunist, potem ne more biti religiozen. »Pri propagandi je treba poudariti, da
je ostrina, ki je danes nujna v borbi proti kleru, rezultat političnih kontrarevolucionarnih akcij klera, Vatikana itd., ne pa boja proti religiji kot taki.« Zgolj z admini-
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strativni ukrepi se zadržuje pravi razvoj družbe, »ker ustvarjamo razne mučenike,
kar je le voda na mlin Vatikana«. Ustvariti je treba takšne življenjske razmere, da
bo religija izginila, in hkrati vzgajati otroke v šoli, da bo ta razvoj pospešeno tekel.
Pri boju proti »reakcionarnemu kleru« je treba razčistiti, »kaj je religija kot ostanek
starega v zavesti ljudi in kje so razni religiozni obredi sredstva reakcije za boj proti nam«. Kjer se to jasno pove in pokaže, ne bo odpora, razumeli bodo tudi »religiozno nastrojeni«, če pa to poteka birokratsko, administrativno, »se ta boj proti
klerikalizmu izcimi v protiverski boj, kar pa nam utegne zelo škodovati«. Vida Tomšič je v nadaljevanju dodala, da morajo imeti učitelji jasne pojme o politiki Vatikana, drugače ne morejo biti učitelji (AS 1589, t.e. 4, a.e. 244, Zapisnik posvetovanja
z org. sekretarji MK in OK, november 1952).
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