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Avtor as. dr. Miha Šimac je za Acta 
Ecclesiastica Sloveniae 36 pripravil do-
polnjeno izdajo svoje doktorske diser-
tacije z naslovom Vojaški duhovniki iz 
slovenskih dežel pod habsburškim že-
zlom. Delo je izšlo ob 100. obletnici za-
četka prve svetovne vojne, na katero se 
vsebinsko opira. Bralcu daje vpogled v 
neposredno vpetost katoliške Cerkve v 

avstroogrski vojni projekt, saj so vojaški 
duhovniki spremljali vojake neposredno 
na bojnih črtah številnih bojišč.

Uvodni del je avtor posvetil predsta-
vitvi tematiki ustrezajoče literature in 
virov, pa tudi odmevov v tedanjem ča-
sopisju. Nato se je pomudil pri orisu raz-
mer v slovenskih deželah v zadnjih de-
setletjih pred veliko vojno.

Da bi bralec laže razumel razvejanost 
avstroogrske vojaške organizacije, je av-
tor napravil posrečen prerez njenega 
razvoja in vzporedne organiziranosti du-
hovne oskrbe v njej. Primerjal jo je tudi 
z nekaterimi evropskimi državami. Po-
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sebno pozornost je posvetil obdobju po 
uvedbi dualizma. Poudaril je težavnost 
duhovne oskrbe zaradi pestre narodno-
stne oziroma jezikovne sestave dvojne 
monarhije, ki so ji morali biti kos prav 
vojaški duhovniki. Tovrstna problemati-
ka se je še posebno pokazala ob izbruhu 
vojne, saj je primanjkovali duhovnikov 
»poliglotov«. Zato ne preseneča dej-
stvo, da so prav slovenski vojaški du-
hovniki zaradi znanja več tujih jezikov 
prišli še kako prav takratnemu vojaške-
mu režimu.

Začetek vojne je takoj razgalil po-
manjkljivosti sistema. Na novo so se po-
kazali številni izzivi, ki so bili postavljeni 
pred vojaške duhovnike. Avtor posebej 
izpostavi mobilizacijo, vojaške poroke in 
težave ob razporeditvi vojaških duhov-
nikov. Črno senco na režim je pri Slo-
vencih vrgla aretacija številnih štajer-
skih in koroških duhovnikov ob začetku 
vojne. Sčasoma so se razmere glede du-
hovne oskrbe vojakov uredile tudi zara-
di smisla za improvizacijo. Velik je bil 
razkorak med hierarhično organizirano-
stjo duhovne oskrbe od vojaškega škofa 
navzdol in dejanskim dogajanjem na 
bojiščih. Avtor je nadrobno opisal juri-
sdikcijske pristojnosti posameznih čle-
nov vojaške duhovščine in njihov polo-
žaj na oficirski lestvici. Število in položaj 
vojaških kuratov je večkrat statistično 
prikazal v ustreznih razpredelnicah, ki 
bralcu dajejo takojšen vpogled v delež 
slovenskih vojaških duhovnikov; bil je 
nesorazmerno velik v primerjavi s takra-
tnim številom Slovencev znotraj habs-
burške monarhije. Ne nazadnje je bil 
tudi prvi v bojih padli vojaški duhovnik 
prav Slovenec.

Posebej se avtor pomudi pri pasto-
ralnem delovanju vojaške duhovščine v 
specifičnih vojnih razmerah. Splošna 

opažanja skozi celotno delo vedno pod-
krepi z zgovornimi zgledi posameznikov, 
ki s številnimi navedki tudi sami »spre-
govorijo« in tako bralcu posredujejo 
svoje čutenje. Vojaška duhovna praksa 
se je zrcalila zlasti v prilagojenem nači-
nu maševanja, pridiganja, spovedova-
nja, podeljevanja zakramentov svete 
evharistije in poslednjega maziljenja. 
Posebno skrb so kurati posvečali duhov-
ni oskrbi ranjencev in umirajočih in po-
kopu padlih. Odlikovali so se tudi pri 
gradnji vojaških kapel, drugače pa je ve-
čina njihove dejavnosti potekala pod 
milim nebom.

Za svoje delo so bili številni vojaški du-
hovniki odlikovani ali pa povišani, čez ne-
katere pa so prišle tudi kritike. Zelo dra-
gocena je avtorjeva razlaga problematike 
»blagoslova orožja«, ki se v zgodovino-
pisju navadno napačno interpretira.

Zadnje leto vojne je bilo zaradi izčr-
panosti posebno. Zaznamovali so ga pri-
hodi vračajočih se vojakov iz ruskega 
ujetništva, upori vojakov in katastrofal-
ni razpad vojaške organizacije na itali-
janskem bojišču. Vloga kuratov je bila v 
tistem obdobju silno nehvaležna, zlasti 
ko so morali spremljati na smrt obsoje-
ne vojake na morišče.

Delo v zadnjem poglavju uravnoteži 
predstavitev organiziranosti vojaške 
oskrbe takoj po prevratu v Državi SHS, 
pri bojevnikih za severno mejo in v Kra-
ljevini SHS. Tako je avtorju uspelo z uvo-
dnim in s sklepnim delom tematiko ob-
delati tudi v širšem kontekstu. Posebno 
dragocene so objave dokumentov v pri-
logah in imensko kazalo, ki bralcu omo-
goča orientacijo pri iskanju zares števil-
nih v delu omenjenih osebnostih.

Pisanje je od avtorja zahtevalo kon-
zultacijo in študij številne literature in 
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virov, kakor je razvidno iz opomb in iz 
bibliografskega seznama. Metodološko 
in interpretativno je nalogo zelo dobro 
opravil. Pri tem velja poudariti, da se je 
srečal s problematiko razpršenosti virov, 
ki jo je zadovoljivo razrešil in sešil v ber-
ljivo pripoved kljub množici raznovr-
stnih in na prvi pogled nezdružljivih po-
datkov. Študij arhivskega gradiva mu je 
omogočil, da je popravil tudi nekatere 
napake iz literature. Delo je izvirno, saj 
je (razen uvodnega dela) večinoma na-
pisano na podlagi raznovrstne doku-

mentacije, ki je podkrepljena s članki iz 
časopisov in revij in z različnimi dnevni-
škimi zapiski posameznih udeležencev 
vojne; to doda delu dodatno pričevanj-
sko težo.

Delo odlikujeta natančnost in smisel 
za razlago posameznih obravnavanih ma-
terij. Avtorju je uspelo napraviti sintetič-
no-analitični pregled obravnavane tema-
tike in s tem zapolniti še eno vrzel v na-
šem zgodovinopisju. Iskrene čestitke!

Matjaž Ambrožič


