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Povzetek 

 

Jakob Šolar sodi med Slovenci med največje intelektualce svojega časa in je bil 

velik strokovnjak na področju slovenistike. Pričujoči dokumenti ob njegovem 

imenu vsebujejo nazive profesor, duhovnik, jezikoslovec, slavist, literarni 

zgodovinar, prevajalec, urednik, organizator izdajanja in soavtor učbenikov. Ob 

vsem tem je bil tudi politično aktiven. Ustvarjal in deloval je pred, med in po 2. 

svetovni vojni. Komunistična partija (ki si je že med vojno zagotovila dominanten 

položaj) je uradno prevzela vse vajeti v svoje roke in (s pomočjo UDV) po 2. 

svetovni vojni začela preganjati svoje domnevne »sovražnike«. Med njimi so se 

znašli predstavniki t. i. »bele« in »plave garde«, ostanki nekdanjih političnih 

strank, člani Katoliške akcije, zastopniki Cerkve, sodelavci Intelligence Servicea 

itd. V množici posameznikov, ki so jih v imenu Partije poslali na zatožno klop, je 

bil tudi Jakob Šolar. Na Šolar-Fabijanovem političnem sodnem procesu (poteka 

od 28. do 30. december 1952), ki ga je UDV skrbno in do najmanjše podrobnosti 

načrtovala že mesece vnaprej, so ga (pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani) 

obtožili izdajalskega delovanja med vojno (sodeloval je v t. i. »NOG sovražnih 

formacijah«, in sicer Slovenski zavezi, Pobratimu oziroma Narodni legiji in 

Slovenskem katoliškem bloku) in povezovanja z emigrantskimi agenti po vojni 

(predvsem z »disidentom« Francem Jezo). 30. decembra 1952 je bila razglašena 

»Sodba v imenu ljudstva« in Jakoba Šolarja so (po že preživeti dachauski 

izkušnji) še enkrat strpali za zapahe. Njegovo 10-letno zaporno kazen so kasneje 

prepolovili. Obsodba na montiranem sodnem procesu je neugodno vplivala na 

njegovo nadaljnje delovanje (predvsem na SAZU).       

 

Ključne besede: Jakob Šolar, 2. svetovna vojna, komunistična partija, politični 

sodni proces, Slovenska zaveza, Pobratim, Slovenski katoliški blok, politična 

sredina, Cerkev.     

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Jakob Šolar is one of the greatest Slovenian intellectuals of his time and a large 

expert in the field of Slovenistics. The present documents involving his name 

include the following titles: a professor, priest, linguist, Slavicist, literary 

historian, translator, editor, publication organizer, and co-author of textbooks. 

Apart from that, he was also politically active. He produced his work before, 

during and after the Second World War. The Communist Party, which already 

gained dominant position during the war, officially took over the leadership and 

(with the help of UDV, the so-called Administration of State Security) began to 

persecute its supposed »enemies« after World War II. Among them, there were 

representatives of the so-called »White Guard« and »Blue Guard«, the remains of 

former political parties, members of Catholic Action, representatives of the 

Church, co-workers of Intelligence Service, etc. Jakob Šolar was amongst many 

individuals who were sent for trial on behalf of the Communist Party. At the 

Šolar-Fabijan political trial, which took place from 28th to 30th December 1952 

and was elaborately and thoroughly planned for months in advance, he was 

(before the District Court of Ljubljana) accused of treason during the war (he 

collaborated in the so-called »NOG enemy formations«, namely Slovenian 

Commitment (Slovenska zaveza), Blood Brothers (Pobratim), National Legion 

(Narodna legija), and Slovenian Catholic Block (Slovenski katoliški blok) and of 

connecting with emigrant agents after the war (especially with »dissident« Franc 

Jeza). 30th December 1953, the so-called »Sodba v imenu ljudstva« was 

announced and Jakob Šolar was (after his preceding Dachau experience) 

repeatedly clapped in prison. His ten-year prison sentence was later cut in half. 

The verdict in the rigged trial negatively influenced his further activity (especially 

at SAZU – Slovenian Academy of Sciences and Arts). 

 

Keywords: Jakob Šolar, World War II, Communist Party, political trial, 

Slovenian Commitment, Blood Brothers, Slovenian Catholic Block, political 

middle, Church. 
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1. UVOD 

 

»Tudi ljudje smo kakor rastline. Hude stiske lahko obiščejo rodove, mnogo lepega 

in dobrega se obleti, mnogo zamrè in še več stró viharji, ali pa bo življenje res 

usahnilo ali ne, je slednjič le na tem, kakšne so naše korenine. Če so zdrave, če so 

močne, če so v njih vsi za življenje potrebni sokovi pa še tako na tesnem, bodo 

narodi in rodovi ostali.«1   

 

Tako je nekoč razmišljal Jakob Šolar, posameznik, ob omembi katerega se danes 

le redko kdo ne vpraša, kdo je pravzaprav ta človek, k temu pa nato še doda, da 

zanj ni slišal še nikoli. Kako je pravzaprav mogoče, da je tako vsestranski 

ustvarjalec, velik intelektualec in neverjeten poznavalec mnogih področij, 

kateremu avtorji biografskih, bibliografskih in podobnih del pripisujejo izjemne 

dosežke in prispevke predvsem na slavističnem področju, enostavno utonil v 

pozabo. Je za to krivo njegovo politično udejstvovanje, s katerim si je nakopal 

sovraštvo partije? Morda pravi razlog tiči v obsodbi na montiranem političnem 

sodnem procesu? Pravega odgovora na to vprašanje verjetno ne bomo dobili 

nikoli, vsekakor pa lahko z nadaljnjim raziskovanjem in ustvarjanjem prispevkov 

na to temo opozorimo, ne samo na Jakoba Šolarja, ampak tudi na premnoge druge 

posameznike, ki so nekje na poti do sedanjosti enostavno prenehali obstajati. Čas 

Šolarjevega življenja, delovanja in ustvarjanja je najbolj zaznamovalo dogajanje, 

ki se je v slovenski zgodovini odvilo v okviru druge svetovne vojne in 

neposrednega povojnega obdobja. Po koncu tako rekoč svetovnega spopada je 

oblast na Slovenskem prešla v roke Ljudske fronte, potem ko si je ta zagotovila 

zmago na novembrskih volitvah v ustavodajno skupščino. Takšen, v dotičnem 

času zagotovo pričakovan razvoj dogodkov je s sabo med drugim prinesel tudi 

obračun s slehernim nasprotnikom, sovražnikom, posameznikom ali skupino, ki 

so po mnenju nosilcev oblasti pomenili vir nevarnosti za njihovo nemoteno 

delovanje. Na »črni listi« se je med številnimi imeni znašel tudi Jakob Šolar.  

                                                           
1 Jakob Šolar: Pri korenini. V: Književni glasnik Mohorjeve družbe v Celju, 1966, leto 10, št. 1–2, 
str. 43. 
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Tema diplomskega dela, ki je pred vami, je na zgodovinskem področju še precej 

neraziskana, kar raziskovalcu zagotovo predstavlja velik izziv. Največ ugotovitev, 

ciljev, spoznanj, dejstev in sklepov smo dobili na podlagi zbirke virov, ki jih 

hranita Arhiv Republike Slovenije (ARS) in Nadškofijski arhiv Ljubljana 

(NŠAL). Pri tem moramo poudariti, da prvi zavod med drugim hrani gradivo 

državnih inštitucij oziroma dokumente, nastale pri delu državnih organov. Tako 

smo lahko pregledali vse zapisnike, poročila in dokumente s Šolar-Fabijanove 

obravnave pred sodiščem leta 1952. V številnih mapah so zbrana zaslišanja in 

pričanja vnaprej določenih posameznikov, sodbe in komentarji, ki jih je omenjeni 

proces vzbudil v širši javnosti. Ohranjen je tudi del Šolarjeve zapuščine, ki so ga 

oblasti s pridom uporabile proti samemu avtorju. Večino Šolarjeve izjemno 

obsežne bibliografske zbirke hranijo v Rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne 

knjižnice (NUK), kjer smo si ob korespondenci, številnih spisih, prispevkih, 

razpravah in zapiskih ustvarili natančnejšo podobo o Šolarjevem delovanju, 

aktivnostih in zanimanjih. S precejšnjim obsegom fondov se ponašajo tudi v že 

omenjenem privatnem cerkvenem arhivu, ki primarno hrani gradivo cerkvenih 

inštitucij. Posamezniki, katerih zapuščine najdemo tukaj, pa so prvenstveno 

duhovniki. Gradivo o Jakobu Šolarju opredeljuje zasebno življenje osrednjega 

akterja tega diplomskega dela, njegove nazive, imenovanja in službe, ki jih je 

opravljal, v mapah znotraj arhivskih škatel pa so naše zanimanje vzbudili tudi 

Šolarjeva oporoka, številni članki, izrezki iz časopisov s komentarji, šolska 

spričevala in pisma, ki  jih bomo s pridom uporabili. Arhivsko gradivo smo 

najprej pregledali in natančno prebrali. Sledilo je oblikovanje zapiskov in zbiranje 

dodatne literature. Pri tem sta največji oviri predstavljala nepoznavanje Šolarja in 

njegove zgodbe ter precej zapleteno zgodovinsko ozadje. Naj ob tem omenimo 

samo še eno zanimivost, na katero smo naleteli ob pregledovanju dokumentov – 

Jakob Šolar je v svoji oporoki kot eno od poslednjih želja navedel zahtevo: 

»Nikakor pa ne želim, da bi kaki študentje ali »znanstveniki« stikali po mojih 

papirjih in pismih. Kolikor je med temi papirji kaj zanimivega, spravite skupaj in 

presodite, koliko je vredno hraniti in uporabiti.«2 Morda je tudi to eden izmed 

razlogov, zakaj so na Šolarja preprosto pozabili. 

                                                           
2 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, 
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NAMENI, CILJI IN METODE DELA 

 

Z diplomskim delom želimo v prvi vrsti opozoriti na Jakoba Šolarja. Je oseba, 

katere ime bi dandanes zagotovo morali omeniti, če bi govorili o posameznikih, ki 

so najbolj zaslužni za razvoj slovenskega jezika. Podrobnejša predstavitev tega 

področja Šolarjevega delovanja pa naj bo delo nekoga drugega. Mi bomo v enem 

od poglavij omenili le njegove najvidnejše dosežke, imenovanja, službe in nazive 

ter v grobem opozorili na njegov izredni slavistični prispevek. Glavni namen 

diplomskega dela je na primeru duhovnika, profesorja, jezikoslovca, literarnega 

zgodovinarja, prevajalca, urednika, plodovitega avtorja ter političnega akterja 

pokazati, kako je nova oblast po vojni preko sodišč in ob pomoči številnega 

dokaznega gradiva obračunala s tistimi, ki so zanjo pomenili boleč trn v peti. Ob 

ukvarjanju s Šolar-Fabijanovim procesom, ki se je dogajal ob izteku leta 1952, 

vemo, da je na zatožno klop posadil dva akterja t. i. krščansko-socialistične 

sredine. Vprašanje je, ali je bil Jakob Šolar dejansko kriv ali ne. Zanima nas, česa 

bi omenjenega posameznika sploh lahko obdolžili, kaj je pravzaprav storil narobe 

in ali sploh lahko govorimo o dejanskem pojmu »zločin«. Na podlagi omenjenega 

smo razvili cilje diplomskega dela, ki jih bomo s pomočjo zgodovinske metode 

dela in skozi podajanje zgodovinskih dejstev, izpeljanih iz analize virov in 

literature, skušali opisati v nadaljevanju.  

 

Prvi cilj diplomskega dela je zadostna in razumljiva predstavitev zgodovinskega 

ozadja, političnega dogajanja ter vanju umeščenega Šolarjevega delovanja. 

Podrobna predstavitev Šolar-Fabijanovega političnega sodnega procesa bo glavni 

cilj raziskovanja. Omenjeni »dogodek« bomo predstavili od začetka, ko je 

slovenska Uprava državne varnosti (UDV) pričela načrtovati preiskovalni 

postopek, pa vse do konca, ki je pričakovano prinesel kazni za vse obtožene. 

Bralca bomo seznanili z dejstvom, da je razprava pred samim sodiščem temeljila 

na dolgoročnih in natančnih pripravah, izredno dobro premišljenih dokazih in 

samo izbranih pričah, ki so zagotovili ustrezen razplet sojenja. To samo še 

                                                                                                                                                               

dekreti, odlikovanja, spričevala, rodovnik, razno: Oporoka. 
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potrjuje dejstva, da je bil vsak posameznik, ki ga je oblast nečesa okrivila, tudi 

spoznan za krivega in seveda kaznovan. Odločili smo se, da bomo Šolarjevo 

zgodbo pospremili do samega epiloga. Eden izmed ciljev bo tako prikazati odzive, 

komentarje in odmeve na ta politični sodni proces v širši javnosti. Skušali bomo 

oblikovati tudi nekaj misli o posledicah Šolarjeve obsodbe na njegovo nadaljnje 

življenje oziroma delovanje. 

 

V postopku doseganja ciljev bomo posegali v že pretekli čas in raziskovali, 

proučevali ter analizirali ne tako zelo oddaljeno zgodovinsko dogajanje. Metoda, 

ki ustreza takšnemu delu, je zgodovinska metoda. Ta bo omogočila razlago in 

razumevanje v verodostojni literaturi obravnavanega zgodovinskega ozadja, ki 

ustreza ne samo političnemu sodnemu procesu ampak tudi celotnemu 

Šolarjevemu delovanju. Z njeno pomočjo bomo analizirali arhivsko gradivo, ki v 

svojih zapisih hrani podatke o Šolarjevih nazivih, dejavnostih, udejstvovanjih in, 

kar je najpomembneje, o celotnem montiranem sodnem procesu, na katerem je bil 

obsojen. Razen naštetega bomo z uporabo zgodovinske metode prikazali tudi 

ukrepe, posledice oziroma odzive, ki jih je takšen razvoj dogodkov povzročil. Z 

analiziranjem se bo prepletel komparativni postopek dela, ki bo nepogrešljiv pri 

vzpostavljanju primerjave med Šolarjevo dejavnostjo in njegovim dejanskim 

delom, predstavljenim v drugih zgodovinskih virih in literaturi. Zgodovinsko 

bomo obdelali tudi Šolarjevo delovanje po izteku izrečene zaporne kazni ter 

poskušali sintetizirati posledice njegove obsodbe. Sodeč po zgodovinskih dejstvih, 

izpričanih v virih in literaturi, je bil obravnavani politični sodni proces samo eden 

v vrsti mnogih podobnih postopkov, ki so se po vojni odvili pred sodišči. Ker bi 

lahko med njimi potegnili vzporednice oziroma skupne značilnosti, te pa nato 

širše posplošili, bo na zapisanih straneh prisotna še metoda generalizacije. 
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2. ŽIVLJENJE IN DELO JAKOBA ŠOLARJA – OSEBE, KI JE 

UTONILA V POZABO 

 

Jakob Šolar se je rodil 29. aprila 1896, v kraju Rudno pri Železnikih. Oče je bil 

polkmet, kočar in sodar, med drugim tudi sodelavec Janeza Evangelista Kreka, 

znanega teologa, katoliškega ideologa, politika in začetnika krščanskega 

socialnega gibanja.3 Duhovnik, prevajalec in urednik Silvester Čuk je sklepal, da 

sta se kasneje prav zaradi omenjenega poznanstva dva od petih sinov, Jakob in 

Janez, odločila za duhovniški poklic.4 O materi smo v zbranem gradivu, tudi po 

pregledu Šolarjevega rojstnega in krstnega lista, zasledili zgolj podatek o imenu 

Antonija in dekliškem priimku Kavčič. Po osnovni šoli v Dražgošah, Škofji Loki, 

Marijanišču in klasični gimnaziji v Ljubljani je Šolar svoje izobraževanje 

nadaljeval na bogoslovju, kjer je bil septembra 1918 posvečen v duhovnika. Želja 

po znanju ga je (ob opravljanju službe vzgojitelja v Zavodu sv. Stanislava v 

Šentvidu) vodila v študij slovenščine in francoščine. Temu se je Šolar posvečal 

tako znotraj slovenskih meja, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kot tudi 

v francoskem Strasbourgu, kjer je obiskoval počitniški tečaj francoščine. Poletne 

mesece leta 1922 je posvetil izpopolnjevanju srbohrvaščine v Mostarju, temu pa je 

sledilo daljše obdobje, ki ga je, predvsem v ukvarjanju s takrat novo znanostjo o 

glasovih, fonetiko, preživel v Parizu. Po dveh letih uspešnega dela in 

pridobljenem nazivu docenta (maître de phonétique), se je vrnil v domovino, kjer 

je prevzel mesto profesorja pripravnika na šentviški Škofijski gimnaziji, prvi šoli 

te vrste s slovenskim učnim jezikom.5 Po opravljenem profesorskem izpitu leta 

1927 so mu prav tukaj dodelili poučevanje slovenščine in francoščine. Jakob 

Müller, slovenski jezikoslovec, je v enem od svojih prispevkov o Šolarju zapisal, 

da si je kot profesor prizadeval, da bi njegovi učenci pridobili čim širšo izobrazbo, 

ki bi med drugim zajemala tudi odgovore na življenjska vprašanja. Kot vzgojitelj, 

katerega temeljne predpostavke so bile medsebojno zaupanje, iskrenost, 

                                                           
3
 Momilo Zečević: Na zgodovinski prelomnici: Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–

1929. Obzorja, Maribor 1986 (dalje: M. Zečević: Na zgodovinski prelomnici), str. 21. 
4 Silvester Čuk: Jakob Šolar. V: Ognjišče, april 1996, št. 4 (dalje: S. Čuk: Jakob Šolar), str. 28. 
5 Anton Bajec: Jakob Šolar in čitankarji. V: Jezik in slovstvo, april 1975/76, letnik 21, št. 7, str. 
238.     
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spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika, naj bi mlade skušal oblikovati v 

samostojne in kritične ljudi z razvitimi etičnimi in narodnimi vrednotami. 

Njegove metode, po besedah Müllerja, niso naletele na odobravanje, vzrok za to 

pa naj bi bilo predvsem pomanjkanje avtoritativnosti in ukazovalnosti, ki sta jo 

pogrešila tako Šolarjeva kolega, profesorja Frančišek Jere in Anton Čepon, kot 

tudi sam ravnatelj Anton Koritnik. Vsi skupaj naj bi se zaradi tega pritožili celo 

ustanovitelju gimnazije, škofu Antonu Bonaventuri Jegliču.6  

 

Takšne kritike niso ustavile Šolarjevega izjemnega zagona, s katerim se je v 

nadaljnjih letih loteval najrazličnejšega dela. Z veliko vnemo se je posvetil 

pripravi učbenikov oziroma slovenskih učnih knjig in čitank za nižje razrede 

srednjih in meščansko šolo. Pri tem je, po besedah Jožeta Toporišiča, precej 

odločno nastopil tudi proti poskusom državnega poenotenja izdaje šolskih knjig, 

saj je verjel, da bi se s tem izgubil narodno-vzgojni slovenski značaj.7 Prav na 

njegovo pobudo naj bi obnovili izdajanje zbirke Cvetje iz domačih in tujih logov, s 

katero je profesor Šolar, s pomočjo Mohorjeve založbe, svojim učencem približal 

številna dela tako domačih kot tujih klasikov, vključno z opombami in 

literarnozgodovinskimi uvodi. Tudi zunaj štirih sten je veliko sodeloval z 

mladimi, kar dokazuje njegovo udejstvovanje v mladinskem gibanju in urejanje 

literarne, filozofske in družboslovne revije Križ na gori, ki se je kasneje 

nadaljevala v Križu.8 Po njej je ime prevzelo tudi katoliško mladinsko gibanje 

imenovano križarstvo, o katerem nekoliko več kasneje.9  

                                                           
6
 Jakob Müller: Jakob Šolar in Stane Suhadolnik: Dva življenjepisa in tri pisma. V: Jezikoslovni 

zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, 1998, letn. 4 (dalje: J. Müller: Jakob 
Šolar in Stane Suhadolnik), str. 21.     
7 Jože Toporišič: Jakob Šolar. V: Portreti, razgledi, presoje: k zgodovini slovenskega jezikoslovja: 
ob 400-letnici Trubarjeve smrti, Maribor, Ljubljana 1987 (dalje: J. Toporišič: Jakob Šolar), str. 
149, 150.  
8 Škof Anton Bonaventura je 16. januarja 1929 na Jakoba Šolarja naslovil pismo Škofijskega 
ordinariata v Ljubljani, v katerem mu sporoča, da rad ustreže njegovi prošnji, osnovani na želji 
akademikov, o urejanju lista Križ. Sama Šolarjeva oseba naj bi bila škofu porok, da se bo gibanje 
zadrževalo v mejah nezmotljivih naukov katoliške Cerkve (NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, 
mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, rodovnik, razno: Škofijski ordinariat v 
Ljubljani gospodu Jakobu Šolarju). 
9 S. Čuk: Jakob Šolar, str. 28, 29. 
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Po poročanju virov so ob okupaciji aprila 1941 Nemci zasedli Zavode, z njimi pa 

tudi poslopje Škofijske gimnazije, od koder so, vključno s Šolarjem, pregnali vse 

posameznike. Ti so si zasilno prebivališče uredili pri Uršulinkah v Ljubljani. V 

mesecu juliju istega leta se je Šolar sešel z Borisom Kidričem, politikom, članom 

Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije (CK KPJ) in glavnim 

aktivistom Protiimperialistične fronte (PIF) oziroma takrat že organizatorjem in 

voditeljem Osvobodilne fronte (OF), čigar cilj v tem času je bilo poenotenje 

narodnoosvobodilnega gibanja.10 S prigovarjanjem in pregovarjanjem je sicer zelo 

dober in karizmatičen govorec skušal pridobiti Šolarjevo podporo svojim idejam, 

vendar pa je ta ostal zvest svojim prepričanjem, ki jih bomo pojasnili v 

nadaljevanju.11 

 

28. oktobra 1944 je nemška Geheime Staatspolizei (GESTAPO) Šolarja aretirala, 

ga zaprla v ljubljanske zapore, 16. decembra pa deportirala v Dachau. Vzrok za to 

naj bi bila Šolarjeva naklonjenost sodelovanju z OF, ki jo je gojil od sklenitve 

sporazuma Tito-Šubašić, tj. od 16. junija 1944.12 Ta je med drugim namreč 

določil, da bo Kraljeva jugoslovanska vlada, sestavljena iz naprednih 

demokratičnih elementov, podprla Narodno osvobodilno vojsko (NOV) in vse 

tiste, ki se bodo z enako mero odločnosti kot partizani borili proti skupnemu 

sovražniku.13 V koncentracijskem taborišču, kjer je kasneje dočakal osvoboditev, 

je Šolar kot prostovoljec pomagal bolnikom z nalezljivimi boleznimi. 12. julija 

1945 se je vrnil nazaj v Ljubljano, 19. aprila 1946 pa so ga s posebnim dekretom 

imenovali za profesorja IV. skupine I. stopnje na državni klasični gimnaziji v 

Ljubljani.14 Hkrati so ga kot glavnega ekscerptorja za Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (SSKJ) in glavnega pomočnika redakcije pri predelavi 

                                                           
10 Ljubo Sirc: Med Hitlerjem in Titom. Državna založba Slovenije (DZS), Ljubljana 1992 (dalje: 
L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom), str. 32.  
11 J. Müller: Jakob Šolar in Stane Suhadolnik, str. 22. 
12 J. Müller: Jakob Šolar in Stane Suhadolnik, str. 23. 
13 Tamara Griesser - Pečar: Razdvojeni narod: Slovenija 1941–1945: okupacija, kolaboracija, 
državljanska vojna, revolucija. Mladinska knjiga, Ljubljana 2007 (dalje: T. Griesser - Pečar: 
Razdvojeni narod), str. 451.      
14 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Prepis.  
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Pleteršnikovega slovarja dodelili Akademiji znanosti in umetnosti (AZU).15 15. 

novembra 1949 je njegov naziv profesorja II. prosvetno znanstvene stroke na 

Klasični gimnaziji v Ljubljani zamenjala vloga znanstvenega sodelavca prosvetno 

znanstvene stroke pri SAZU.16 Šolar je bil leta 1935 med ustanovitelji 

Slavističnega društva Slovenije, v okviru katerega naj bi spodbujal predvsem 

raziskovanje slovenskega jezika in književnosti, uredil pa je tudi štiri letnike 

društvenega glasila Slovenski jezik. Izide njegovih prizadevanj beležimo v 

Slovenskem pravopisu (SP) iz leta 1950, v Pravopisu 1962, v SSKJ, ki je izšel dve 

leti po njegovi smrti, in še bi lahko naštevali.17 Stane Gabrovec je ob obširnem 

Šolarjevem delu zapisal, da je zagotovo imel garaško življenje, ob tem pa »/…/ en 

sam poklic in ta je bil služiti slovenstvu.«18 Mnogi sodobniki Jakoba Šolarja so v 

marsikateri objavi izražali skrb in strah, da zaradi obsežnosti njegovo delo ne bo 

nikoli v celoti in pravično ocenjeno.19 Čeprav zelo dejaven strokovnjak, priznan 

avtor in zaželen sodelavec, je Jakob Šolar vseeno postal trn v peti državnemu 

vodstvu, ki je, opirajoč se na Upravo državne varnosti (UDV), po hitrem postopku 

insceniralo zelo natančno premišljeno sodno farso, ki ga je že drugič v njegovem 

življenju poslala za zapahe.20 Podrobneje o Šolar-Fabijanovem procesu, o 

Šolarjevem političnem udejstvovanju, njegovem življenju po obsodbi in njegovi 

smrti pa v nadaljevanju. 

 

 

 

 

                                                           
15 Slovenska akademija znanosti in umetnosti se je do 21. maja 1948, ko je bila z zakonom 
preimenovana, imenovala Akademija znanosti in umetnosti (Slovenska kronika XX. stoletja, 
1941–1995, Nova revija, Ljubljana 1997 (dalje Slovenska kronika 1941–1995), str. 169).  
16 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Odločba. 
17 »Profesor Jakob Šolar, častni občan občine Železniki«. V: Loški razgledi, Muzejsko društvo 
Železniki, 1998, št. 45, str. 344, 345. 
18 S. Gabrovec: Ob stoletnici rojstva Šolarja, str. 130. 
19 »Profesorju Jakobu Šolarju ob sedemdesetletnici«. V: Književni glasnik Mohorjeve družbe v 
Celju, maj 1966, Leto 10, št. 1–2, str. 40.  
20 Miha Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol: Jakob Šolar, jezikoslovec. V: Gorenjski glas, 19. 9. 
2000, let. 53, št. 74, str. 23.   
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3. PREGLED ŠOLARJEVEGA DELOVANJA PRED IN MED DRUGO 

SVETOVNO VOJNO 

Dogajanje med drugo svetovno vojno na Slovenskem je bilo zelo pestro, 

zapleteno, na trenutke tudi težko razumljivo, celo nepričakovano. Vendar pa 

moramo izvor potez, dogodkov, procesov, ki jih beležimo v času ob začetku 2. sv. 

vojne pri nas, iskati v še bolj oddaljeni preteklosti. Nobena stvar v zgodovini se 

namreč ni zgodila kar čez noč. In prav zato bomo v sklopu poglavja najprej 

razložili politično dogajanje pred uradnim začetkom že druge svetovne morije, 

nato se bomo osredotočili na razvoj med samo vojno. Pri tem bomo ves čas 

vzpostavljali dva vidika oziroma spremljali dve, včasih ločeni včasih prepletajoči 

se poti: na eni strani OF, na drugi pa Jakoba Šolarja, ki je kot duhovnik izhajal iz 

katoliških vrst.    

 

ČAS PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO  

 

Na slovenski družbeni in politični sceni so v 20. stoletju prevladovali trije miselni 

krogi oziroma tri temeljna idejno-politična gibanja s svojimi strankami, in sicer 

govorimo o katoliškem (klerikalnem), liberalnem (svobodomiselnem) in 

marksističnem taboru (demokratske socialistične sile in revolucionarni 

komunisti). Zaradi različnih idejnih, političnih in razrednih interesov so naštete 

skupine ves čas zasedale ločene bregove, kamor so za sabo potegnile tudi svoje 

privržence. Po podatkih, ki datirajo v čas pred izbruhom 2. svetovne vojne, je na 

Slovenskem največ ljudi – kar 65 % – podpiralo katoliško stran, 25 % naj bi jih 

soglašalo z liberalci, samo 5 oziroma 6 % pa je bilo naklonjenih socialističnemu 

taboru.21  

 

Najmočnejši tabor, kateremu je pripadal tudi Šolar, je bil katoliški. Zanj je 

značilna precej dolga zgodovina, v okviru katere je po prvotnem sodelovanju med 

liberalci in katoličani konec 70. let 19. stoletja prišlo do t. i. »ločitve duhov« 

oziroma samostojnega nastopa klerikalne organizacije. Ključne spremembe, ki so 
                                                           
21 Stane Kos: Stalinistična revolucija na Slovenskem 1941–1945. Samozaložba, Ljubljana 1994 
(dalje: S. Kos: Stalinistična revolucija …), str. 53.  
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odločilno vplivale na celoten razvoj slovenskega katoliškega gibanja, je prineslo 

leto 1878. Duhovno občestvo je za svojega novega voditelja postavilo papeža 

Leona XIII. Ta je 15. maja 1891 izdal okrožnico Rerum novarum, v kateri je 

podal stališča Cerkve do aktualnih in perečih družbenih ter socialnih vprašanj.22 

Ta so se navezovala predvsem na neskončno izkoriščanje ter kršenje pravic tako 

posameznikov kot družbenih skupin v celoti, pri čemer je najbolj trpelo delavstvo. 

Sveti oče se je zavzel za obnovo življenja, katerega temelje bi predstavljala 

krščanska načela ljubezen, bratstvo in vzajemnost. Državo je pozval, naj uredi 

zakonodajo, zakonsko določi delovne pogoje in zavaruje zasebno lastnino, ki je 

pravica vsakega človeka. Enciklika obsoja izrabljanje slabega položaja družbe v 

korist prevratov, podpira pa združevanja z namenom ureditve medsebojnih 

razmerij in ustanovitev delavskih organizacij. Ob izpostavljanju, podpori in zaščiti 

delavskega razreda je papež zavrnil socialistične oziroma komunistične rešitve, ki 

so med drugim zahtevale odpravo zasebne lastnine. Z vsem naštetim so bili 

postavljeni temelji krščanskosocialnega programa.23  

 

Vpliv enciklike se je preko nemških dežel razširil tudi na slovensko ozemlje, kjer 

sta se v tem času kot glavna organizatorja in ideologa katoliškega gibanja, 

naperjena proti liberalni ideologiji, uveljavila ljubljanski škof Jakob Missia in 

bogoslovni profesor Anton Mahnič. Predvsem drugi je, skupaj s privrženci, 

delovanje t. i. bojevitega klerikalizma usmeril na zelo različna področja, ki so 

segala od kulture, prosvete, verskih, idejnih in narodnostnih vprašanj, do socialne, 

ekonomske, celo politične aktivnosti. Takšna prizadevanja so, ob glasni budnici, 

ki jo je povzročila vsebina papeževe okrožnice, zdramila katolicizem in ga 

spodbudila k organiziranju na temeljih idejnega soglasja in skupnih interesov. 

Nov zagon, ki je slovenske katoliške sile dvignil na noge, se je odražal v petih 

katoliških kongresih oziroma shodih. Prvi med njimi je potekal že leta 1892, sledil 

je shod v letu 1900, še trije pa so se zvrstili v letih 1906, 1913 in 1923. Sleherni 

kongres naj bi prinašal nove ideje in cilje, vsem pa je bilo skupno to, da so pričali 

                                                           
22 M. Zečević: Na zgodovinski prelomnici, str. 13–15. 
23 Karmen Pevec: Janez Fabijan in njegov krščansko-socialistični nazor, diplomska naloga, PEF 
UM, Maribor 2002 (dalje: K. Pevec: Janez Fabijan …), str. 9, 10.  
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o razvoju slovenskega katoliškega gibanja in zahtevali uskladitev življenja in 

katoliških načel. Cerkev je kmalu spoznala, da bo za trajen uspeh katoliškega 

gibanja oziroma podporo s strani širših množic ključnega pomena socialna, 

ekonomska in politična dejavnost. V skladu s tem so svoje moči usmerili v 

preprečevanje propadanja kmetijstva, utrditev in omejevanje drobljenja kmečkih 

posesti, uvedbo zavarovanja premoženja, izboljšanje sodstva in davčne politike 

itd. Cilj obrambe trgovcev, obrtnikov in malomeščanov, ki jo je zasnoval katoliški 

tabor, je bil odtegniti pripadnike naštetih slojev od vpliva liberalcev, hkrati pa tudi 

okrepiti domače gospodarstvo.24  

 

Da bi zaščitili najbolj ogrožene kmete, so v katoliškem taboru pričeli z 

vzpostavljanjem zadružnega gibanja, na čelo katerega se je postavil Janez 

Evangelist Krek. Katoliški ideolog in politik si je prizadeval tudi za izboljšanje 

položaja delavstva in zato leta 1894 ustanovil krščanskosocialno delavsko 

organizacijo Slovensko katoliško delavsko društvo. To je bilo že tri leta kasneje, 

skupaj z ostalimi delavskimi društvi, povezano v Slovensko krščanskosocialno 

zvezo, temu je sledil nastanek sindikalnih organizacij, leta 1909 pa še skupen 

nastop vseh katoliških strokovnih organizacij v Jugoslovanski strokovni zvezi 

(JSZ). Kljub razvoju krščanskosocialnega gibanja je organiziranje katoliškega 

delavstva ves čas ostajalo v okviru Katoliške narodne stranke, ustanovljene na 

prvem katoliškem shodu. S tem je bila vsaj še za nekaj časa zagotovljena enotnost 

slovenskega klerikalnega tabora, ki je po prvi svetovni vojni notranje popolnoma 

razpadel.25                     

 

V dvajsetih letih je v klerikalnih vrstah prišlo do ključnih sprememb: mladi rod je 

izpodrinil starejšega, z njim pa tudi njihove poglede, ki so takrat veljali za že 

                                                           
24 M. Zečević: Na zgodovinski prelomnici, str. 15–20. 
25 Janko Prunk: Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Cankarjeva 
založba, Ljubljana 1977 (dalje: J. Prunk: Pot krščanskih socialistov …), str. 8, 9.  
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preživete. Pred tem enoten tabor je zaradi različnih pogledov mladih katoliških 

izobražencev (ki so se zbirali okoli literarnih revij) postal precej razslojen.26 

  

Slovenski pesnik Anton Vodnik in pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek sta se 

s svojimi idejami postavila na čelo gibanja, ki je po reviji in istoimenski 

Cankarjevi zgodbi z naslovom Križ na gori dobilo ime križarstvo.27 Obuditev 

religioznega življenja, nova krščanska kultura, snovanje t. i. čistega krščanstva in 

bogoslužje v domačem in ne v latinskem jeziku so samo nekatera izmed 

prizadevanj križarjev. Med njimi najdemo tudi Jakoba Šolarja. Gibanje je 

nasprotovalo meščanski in kapitalistični družbeni zasnovi, kar je izzvalo napetosti 

v odnosu s pripadniki SLS, zavračanje vsakršne organiziranosti in avtoritet pa je 

proti križarstvu sprožilo oster nastop Cerkve.28 Če so Šolar, Kocbek, Vodnik, Tine 

Debeljak, Božo Vodušek, Marijan Dokler in drugi na političnem področju 

izkazovali nezadovoljstvo s strankarsko demokracijo, so na socialnem področju 

skušali najti radikalne rešitve. V teh prizadevanjih naj bi se približali 

socialističnim in marksističnim idejam, s tem pa na nek način prispevali tudi k 

ustanovitvi skupine krščanskih socialistov.29 

 

Nastanek krščanskosocialističnega gibanja (ki je na Slovenskem predstavljalo 

drugo pomembno katoliško gibanje) umeščamo v čas po prvi svetovni vojni. 

Razvilo se je iz krščanskosocialnega delavskega gibanja. Po definiciji, ki jo 

navaja zgodovinar in politik Janko Prunk, je krščanski socializem »prizadevanje, 

ki poskuša socializem pomiriti s krščanstvom oziroma socializem utemeljiti na 

religioznih temeljih.«30 Povod za ustanovitev gibanja je bilo neuspešno reševanje 

socialnih problemov s strani katoliških ustanov, nad čemer so nezadovoljstvo 

                                                           
26 Bojan Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam: slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno 
fronto in protirevolucionarnim taborom. Cankarjeva založba, Ljubljana 1995 (dalje: B. Godeša: 
Kdor ni z nami, je proti nam), str. 26. 
27 Prav tam. 
28 Karmen Pevec: Janez Fabijan in njegov krščansko-socialistični nazor, diplomska naloga, PEF 
UM, Maribor 2002 (dalje: K. Pevec: Janez Fabijan …), str. 29. 
29 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 26. 
30 J. Prunk: Pot krščanskih socialistov …, str. 13. 
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izražali predvsem mladi.31 Njihovo zaupanje je vzbudil pravnik, politik in 

pedagog Andrej Gosar, ki naj bi zaradi svojih zamisli za novo družbeno in 

gospodarsko ureditev, samoupravnih stališč in kritike konservativnih idej postal 

ideolog krščanskosocialističnega gibanja. To je ves čas zastopalo delavstvo 

oziroma njegove zahteve in sooblikovalo družbeno-politične poglede slovenske 

javnosti. Kljub vse večji moči in statusu najpomembnejšega dejavnika v stranki je 

gibanje priznavalo vrhovno vodstvo SLS, prav to pa je bilo z (po besedah Jegliča) 

republikansko in socialistično Gosarjevo skupino, ki bi utegnila porušiti složnost 

stranke, vse manj zadovoljno. Politične napetosti med bolj konservativno skupino 

v SLS, katere ideolog je bil med drugimi filozof Aleš Ušeničnik, in krščanskimi 

socialisti so se stopnjevale. Jeseni 1922 so krščanski socialisti, z vednostjo in celo 

dovoljenjem SLS in v povezavi s komunisti in ljubljansko frakcijo Socialistične 

stranke Jugoslavije oziroma Zarjani, nastopili na občinskih volitvah. Takšna 

koalicija, imenovana Zveza delovnega ljudstva, je premagala liberalno stranko, 

načelnik SLS Anton Korošec pa je bil kot nosilec liste izvoljen tako v 

ljubljanskem kot štajerskem okrožju. Ker je prelomil obljubo o prepustitvi 

ljubljanskega mandata predstavniku krščanskih socialistov, časnikarju, uredniku 

in prevajalcu Francu Terseglavu, naj bi ločitev poti SLS in Gosarjevega kroga 

postala neizogibna. Do nesoglasij pa je prišlo tudi znotraj krščanskosocialistične 

skupine, ki se je posledično razdelila na mlajši rod krščanskih socialistov, zbran 

okoli delavske in sindikalne organizacije Jugoslovanske strokovne zveze (JSZ), in 

starejši del oziroma Gosarja s podporniki.32  

 

Odločilna prelomnica se je še enkrat pojavila v obliki papeške okrožnice, ki jo je 

Pij XI., pod imenom Quadragesimo anno, izdal 15. maja 1931, natanko 40 let za 

okrožnico Rerum novarum. Nova enciklika je v svoji vsebini najprej povzela 

uspehe stare, ki naj bi po oceni papeža postala magna karta družbenega reda, nato 

pa so bile, v skladu s tedanjim razvojem oziroma okoliščinami, predlagane 

nekatere novosti. Ob že znanem poudarjanju pomena zasebne lastnine in urejenih 

                                                           
31 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 27. 
32 Tomaž Simčič: Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje. Slovenec, Ljubljana1992 (dalje: T. 
Simčič. Andrej Gosar …), str. 23–36. 
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delovnih razmer, zavračanju skrajnega individualizma oziroma socializma (»Zato 

nihče ne more biti obenem dober katoličan in pravi socialist.«33) in obsojanju 

izkoriščanja delavcev za dobiček, se pojavi natančna opredelitev želene družbene 

strukture. Ta naj bi temeljila na korporacijah, znotraj katerih je bil (po mnenju 

Pija XI.) vzpostavljen vzoren odnos sožitja in miroljubnega sodelovanja med 

delavci in delodajalci; socialistične organizacije pa so bile popolnoma izrinjene iz 

družbe. Korporativizem naj bi predstavljal tretjo pot, ki bi se uspešno izognila 

tako liberalnemu kapitalizmu kot komunizmu, vendar pa so si okrožnico mnogi 

razlagali kot izraz podpore fašistični ureditvi.34 Slovenski katoliški tabor se je tako 

razdelil na tiste, ki so okrožnico zavračali (katoličani iz JSZ in socialno usmerjeni 

križarji), a so se bali nastopiti neposredno proti papežu in Cerkvi, in tiste, ki so 

njene zahteve sprejeli (večina katoličanov, uradna Cerkev in celo Gosar).35 

 

Vodstvo slovenske Cerkve, na čelu katere je bil od leta 1930 profesor na teološki 

fakulteti Gregorij Rožman, si je zadalo nalogo, da svoje občestvo popelje po 

natančno začrtani poti in vpelje na krščanskih načelih temelječo stanovsko 

ureditev. Pri tem je ključno vlogo odigrala hierarhično zasnovana organizacija 

Katoliška akcija (KA), ki sta jo na Slovenskem, po navodilih papeža Pija XI., že 

leta 1929 ustanovila škofa Jeglič in Andrej Karlin. Kot eden njenih glavnih 

organizatorjev se je uveljavil profesor in politik Ernest Tomec. Sicer je KA, ki naj 

bi v času šestojanuarske diktature nadomeščala prepovedana katoliška društva in 

organizacije, predstavljala glavno oporo bojevitemu katolicizmu. Ta je (znan že iz 

Krekovega delovanja) sedaj ponovno oživel, nato pa si zadal nalogo utrditi vero v 

slovenski družbi in nastopiti proti glavnemu sovražniku – komunizmu. Na 

Slovenskem se je tako v tridesetih letih pojavilo soočenje dveh pojmovanj družbe. 

Na eni strani je bojeviti katolicizem, izhajajoč iz katoliškega družbenega vidika 

poudarjal stanovsko ureditev; njemu nasproti pa je levičarska stran prisegala na 

                                                           
33 Slovenska kronika XX. stoletja, 1900–1941, Nova revija, Ljubljana 1997 (dalje: Slovenska 
kronika 1900–1941), str. 365. 
34 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 13, 14. 
35 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 28. 
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razredni boj. Ne glede na različne poglede sta obe strani pripadali »ideji«, sledili 

razpoloženju slovenske javnosti in nastopali proti kapitalizmu.36       

 

Znotraj KA sta delovali dve skupini, ki naj bi med drugim izboljšali slabo 

zastopanost katoliškega gibanja med slovenskimi izobraženci. Stražarje, ki so ime 

dobili po tedniku Straža v viharju (izhaja od l. 1934), je vodil teolog, etnolog in 

politik Lambert Ehrlich; na čelu druge skupine, t. i. Mladcev Kristusa Kralja, pa je 

stal Ernest Tomec. Med obojimi je bodisi v boju za škofovo naklonjenost bodisi v 

želji po glavni vlogi na Univerzi vladal tekmovalni duh, ki naj bi pogosto izzval 

medsebojno nestrpnost. Tudi sicer so se med skupinama pojavljale številne razlike 

v metodah delovanja, taktiki in celo značajih obeh voditeljev.37 V očeh družbe so 

Stražarji z ozirom na njihova politična oziroma idejna prizadevanja veljali za manj 

skrajne kot Mladci. Tudi sicer naj bi jih bistveno bolj kot delo v korist vere in 

Cerkve zanimalo reševanje družbenih in političnih problemov. Ne glede na takšne 

interese so dobro organizirani Stražarji poudarjali strogo poslušnost Cerkvi, kot 

izraziti nasprotniki komunizma so slednjemu skušali preprečiti vdor v katoliške 

organizacije, nastopali pa naj bi tudi proti križarstvu. Mladci Kristusa kralja so pri 

uresničevanju apostolskega namena, v primerjavi s svojimi rivali, veljali za veliko 

bolj temeljite. Pripadniki skupine, ki si je za nalogo zadala izvrševanje dejavnosti 

za zveličanje ljudi in prenovo življenja po evangeliju, so bili vzgajani zelo strogo. 

Zvesti krščanskim načelom in poslušni cerkvenemu vodstvu so se posamezniki 

morali odpovedati ljubezni, političnemu udejstvovanju in še marsičemu drugemu. 

S svojim intenzivnim verskim življenjem, vestnim opravljanjem poklica in 

poudarjanjem cerkvene avtoritete so se v okolju, kjer so živeli, prelevili v prave 

katoliške aktiviste.38 Kljub številnim razlikam so se vsi pripadniki Straže oziroma 

Mladcev borili za isti cilj: izkoreninjenje komunizma med mladimi in 

pokristjanjenje univerze. Obe skupini naj bi dejansko uspeli povečati število 

izobražencev med katoličani, pri čemer so, sodeč po podatkih, mnogi med njimi 

                                                           
36 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 28–30. 
37 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 33, 34. 
38 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 27, 28. 
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kasneje prispevali tudi pomembne dosežke na znanstvenem oziroma kulturnem 

področju.39 

 

Med katoliškimi akademiki se je na Slovenskem oblikovala še ena skupina, in 

sicer imamo v mislih društvo Zarja. Njegovi ustanovitelji, med katerimi naj bi 

prevladovali kranjski študentje, so se pred tem zbirali v študentski organizaciji 

Danica. Vanjo so se začeli vključevati Mladci, katerih pogledi so se razlikovali od 

Tomčevih, in jo sčasoma tudi prevzeli. Zarjani so se razglašali za demokratično 

usmerjene posameznike, ki ne priznavajo levih oziroma desnih totalitarizmov ali 

verskih integralizmov. Javnost naj bi v društvu videla vse prej kot organizacijo, ki 

v ospredje namesto ideologije postavlja človeka. Zarjani so se v okviru svojega 

delovanja osredotočili predvsem na iskanje rešitev socialnih problemov. Pri tem 

so podprli nekatere predloge, podane s strani komunistov. Menili so, da je 

odklanjanje dobrih idej samo zato, ker naj bi se rodile v glavah »napačnih« ljudi, 

absurdno in da sprejetje komunističnih zamisli glede izhoda iz socialne stiske še 

zdaleč ne pomeni strinjanja z njihovim režimom. Mladci, Stražarji, škof Rožman 

in nasploh celotna družba je v takšnem pristopu videla zgolj naklonjenost 

komunizmu oziroma levo usmerjenost. Te niso bili pripravljeni tolerirati, zato so 

na Zarjo gledali zviška, do nje so bili tudi skrajno nezaupljivi in kritični. Kljub 

temu je društvo imelo kar nekaj somišljenikov. Med njimi so bili Edvard Kocbek, 

Jakob Šolar, Anton Vodnik, pisatelj in teolog Stanko Cajnkar, slovenski pedagog 

Stanko Gogala, utemeljitelj programa društva Lojze Gosar ter Janez Fabijan.40    

 

Glede na različna društva, organizacije in skupine, ki so vsaka s svojimi idejami, 

pogledi oziroma cilji delovale znotraj katoliškega tabora, lahko zapišemo, da je bil 

tabor notranje precej razrvan. Da bi premostili razlike in dosegli večjo enotnost, 

so pripadniki društev sklenili javno razpravljati o težavah in problemih, ki so jih 

razdruževali. V ta namen je od 10. do 14. avgusta 1937 v Bohinju potekal prvi 

kulturno-socialni teden. Njegov glavni pobudnik oziroma organizator je bil 

Andrej Gosar, med pripravljavci pa se med drugimi omenjajo tudi Lado 

                                                           
39 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 36. 
40 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 30–32. 
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Ločniškar, Šolar in Fabijan. Udeležba je bila »izredna«, saj naj bi na srečanjih 

prisostvovala vsa katoliška akademska društva. Kljub temu je t. i. Bohinjski teden 

imel tudi precej nasprotnikov. Med njimi naj bi bil celo sam Rožman, ki je  

bogoslovcem odhod v Bohinj enostavno prepovedal.41 Prizadevanja za dosego 

sprave takrat niso obrodila sadov, še več, dijaška KA naj bi akademsko druženje 

označila kot »megleno in dvoumno«, njihove organizatorje pa za »premalo goreče 

v katoliški veri«.42 Takšen odziv ni prestrašil društva Zarja, ki je natanko dve leti 

kasneje (7.–12. 8. 1939), pri cerkvi sv. Janeza ob Bohinjskem jezeru, priredila 

drugi Bohinjski teden. Na njem so se zvrstili številni govorniki, med njimi: Andrej 

Gosar, slovenski zgodovinar Bogo Grafenauer, Edvard Kocbek, pisatelj, 

prevajalec in duhovnik Fran Saleški Finžgar, literarni kritik, zgodovinar in 

urednik France Koblar, pesnik France Vodnik, Janez Fabijan, slovenski filozof 

Janez Janžekovič, Stanko Cajnkar, Stanko Gogala, in seveda Jakob Šolar. Zarjani 

naj bi tokratno srečanje želeli izkoristiti za lastno manifestacijo, s tem pa tudi 

dokončno utišati očitke svojih nasprotnikov. Takšna prizadevanja naj bi bila (po 

besedah tedanjega predsednika društva, pisatelja in prevajalca Janeza Gradišnika) 

»izraz naivnosti, saj se je že vedelo, kaj se zgrinja nad Evropo.«43 O samem tednu 

je v svojem dnevniku pisal tudi Kocbek: »V glavnem mladi so bili za aktualno 

smer (…), druga smer pa se je ustrašila aktualnih tem in hotela biti bolj 

brezobvezna. Ta smer je na skrivnosten način zmagala.«44 Po zaključku drugega 

Bohinjskega tedna je katoliško vodstvo društvo Zarja, pod obtožbo razbijanja 

katoliških akademskih vrst (organizator ni bila Akademska zveza kot celota), 

izključilo iz vrst KA. Takšno dejanje še bolj priča o dejstvu, da na predvečer 

vojne kljub skupnemu poreklu med društvi in skupinami znotraj katoliškega 

tabora ni bilo niti kančka složnosti.45   

 

Naj ob tem dodamo še nekaj Šolarjevih misli, ki jih je zapisal ob oblikovanju 

poročila o Bohinjskem tednu. Po njegovem mnenju so bili prebrani referati skrbno 
                                                           
41 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 34. 
42 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 42, 43. 
43 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 35. 
44 Edvard Kocbek: Pred viharjem. Slovenska matica, Ljubljana 1980, str. 70. Povzeto po: T. 
Simčič: Andrej Gosar …, str. 46. 
45 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 38.  
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pripravljeni in resnično je pričakoval, da bo »tečaj napravil konec medsebojnemu 

uničevanju /…/«.46 Žal pa se to ni zgodilo, še več, po koncu srečanja so bili on 

sam, Fabijan, Finžgar, Koblar in vsi ostali, ki so podprli Zarjo in prišli v Bohinj, 

pahnjeni v brezpravnost, osovraženi, s strani javnosti pa klevetani. Takšen odnos 

naj bi bil absurden, saj nobena druga skupina znotraj katoliškega bloka, po 

mnenju Šolarja, ni naredila toliko koristnega za »politični kurz« kot prav oni. 

Prave rešitve problemov naj bi tako prinesla njihova prizadevanja in ne »lažnivo 

strankarstvo«.47 Vidimo lahko, da si je Šolar, tako kot Gosar, nedvomno 

prizadeval za spravo oziroma dosego soglasja med katoliškimi akademiki. Pri tem 

pa se ne eden ne drugi ni upal popolnoma zoperstaviti cerkvenim avtoritetam. 

Posluževala se nista niti javnega polemiziranja, temveč sta svoja nestrinjanja, 

predloge, pritožbe in pripombe posredovala v zaupnih pisnih izjavah, naslovljenih 

neposredno na škofa Rožmana.48 

 

NA PREDVEČER DRUGE SVETOVNE VOJNE 

 

Trideseta leta so s sabo prinesla velike, a med seboj izključujoče se ideje in vse 

večje nezadovoljstvo s sistemom parlamentarne demokracije. Ker so se v danem 

trenutku metode oziroma rešitve, predlagane s strani pripadnikov avtoritarnih in 

totalitarnih sistemov, zdele zelo privlačne, se je širša javnost znašla v precepu. 

Izbira med izrazom podpore fašizmu (nacizmu) ali komunizmu je povzročila 

splošno ideološko in politično razcepljenost. Ta je močno oslabila slovenske 

tradicionalne miselne in politične tabore, ki so se tik pred vojno znašli na robu 

propada.49  

Katoliški tabor je še vedno veljal za vodilnega, SLS znotraj njega pa je bila po 

številu glasov, ki jih je prejemala na volitvah, najmočnejša stranka v Sloveniji. O 

notranjem stanju v taboru, kjer je bilo mnenje katoliškega razumništva vse prej 

kot enotno in soglasno, nasprotja pa nikakor ne zglajena in umirjena, smo že 

                                                           
46 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 168, mapa: Kako beden je človek brez Boga: Odgovor dr. 
Ahčinu. 
47 Prav tam. 
48 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 43. 
49 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 23.  
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spregovorili. Dodajmo še, da je na predvečer vojne večina pripadnikov tabora, 

skupaj z močno KA, še vedno podpirala cerkveno avtoriteto oziroma škofa, prav 

tako pa tudi politično vodstvo stranke. Drugo, manj številčno stran, je 

predstavljala levo usmerjena skupina, na čelu katere se je uveljavil Kocbek. 

Andrej Gosar naj bi se znašel nekje vmes med obema smerema, ob njegovem 

boku pa je stal tudi Jakob Šolar.50 

 

Razen katoliškega sta s približevanjem grožnje vojne slabela tudi liberalni in 

marksistični tabor, skupina revolucionarnih komunistov je istočasno pridobivala 

vedno večji vpliv. Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) je bila vzpostavljena ob 

odcepitvi radikalnega levičarskega krila od SSJ junija 1920. Znotraj nje so svoje 

mesto, sprva sicer zgolj v obliki pokrajinske konference, imeli tudi slovenski 

komunisti. Stranka, ki je bila v prvih letih po prvi svetovni vojni povsem na 

obrobju političnega sistema, se je morala soočiti z zelo zahtevnimi pogoji 

delovanja. Osumljena priprave državnega prevrata je bila z Zakonom o zaščiti 

države oziroma t. i. Obznano 2. avgusta 1921 prepovedana. Naslednja leta je 

delovala ilegalno in prav takšna dejavnost jo je še kako dobro pripravila na nov 

svetovni spopad. Ključen trenutek, s katerim so komunisti stopili v ospredje in 

razširili svoj vpliv, je nastopil sredi 30. let, ko so svet preplavile nove 

ustanovljene ljudske fronte. Njihova ustanovitev je bila zaukazana s sklepom VII. 

kongresa Kominterne, ki je potekal 1935 v Moskvi.51 Na njem se je nasprotovanje 

med demokratičnimi strankami oziroma skupinami na eni ter komunisti na drugi 

strani prevesilo v njihovo medsebojno sodelovanje, ki je temeljilo na pojavitvi 

skupnega sovražnika: fašizma. Cilji takšnega ljudskofrontnega povezovanja naj bi 

bili mir, demokratične svoboščine in socialna pravičnost. Dušan Nećak in Božo 

Repe navajata podatek, da so se v ljudski fronti, vzpostavljeni v Sloveniji, 

povezale skupine, ki so delovale okrog revij, kmečke, delavske in študentske 

organizacije, prav tako pa tudi nekatera društva.52 Pripadniki ljudske fronte so se 

srečevali na taborih, izletih, tudi kulturnih prireditvah, na katerih so, po načelu »če 

                                                           
50 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 44, 45. 
51 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 27. 
52 Dušan Nećak, Božo Repe: Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2003 (dalje: Nećak, Repe: Oris …), str. 85. 
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ni črno, je belo«, večkrat poudarjali prepričanje, da kot antifašiste obravnavajo 

samo tiste posameznike, ki so se vključili v okvir ljudske fronte. Vsi ostali so 

veljali za fašiste. 18. april 1937 je bil za slovenske komuniste izredno pomemben 

dan, saj je bila na Čebinah nad Trbovljami ustanovljena njihova lastna 

Komunistična partija Slovenije (KPS). Slednjo Tamara Griesser - Pečar v svoji 

zgodovinski raziskavi omenja kot »samostojno sekcijo«, vendar pa v isti sapi 

opozarja tudi na dejstvo, da je bila KPS ves čas v tesni povezavi ne samo s KPJ, 

ampak tudi z Moskvo oziroma vodstvom Komunistične internacionale. Kot 

centralistično usmerjena in izrazito hierarhično urejena si je stranka zadala rešiti 

narodno vprašanje, dvigniti delavski razred na najvišje mesto družbene lestvice in 

boriti se proti fašizmu.53 Njena cilja sta torej bila revolucija in oblikovanje družbe, 

urejene po zgledu sovjetske, oziroma razbitje obstoječe oblasti kot »tuje« in 

oblikovanje jugoslovanske sovjetske republike, povezane v mednarodno 

federacijo sovjetskih republik.54 S takšnim »programom« naj bi komunisti želeli 

dokazati, da nacionalno vprašanje v njihovih vrstah (ob razrednem boju in 

revoluciji) igra najpomembnejšo vlogo. Za razliko od katoliškega, liberalnega in 

socialističnega tabora je KPS vojno pričakala notranje poenotena.55 

 

Leta 1939 sta bila med drugim podpisana tudi dva pomembna sporazuma, ki sta 

močno vplivala na nadaljnji potek dogajanja. Prvi med njima je bil sklenjen 23. 

avgusta 1939, poznamo pod različnimi poimenovanji, in sicer nemško-sovjetski 

sporazum o nenapadanju, sporazum Hitler-Stalin in, po zunanjih ministrih, pakt 

Ribentropp-Molotov. Bistvo dogovora je bila obveza o obojestranski nevtralnosti, 

ki sta si jo prisegli tedanja nacionalsocialistična Nemčija in Sovjetska zveza. 

Takšna, v jugoslovanskih komunističnih krogih precej nepričakovana poteza 

Josipa Visarijonoviča Džugašvilija Stalina je s sabo prinesla spremembo politične 

drže. Negativna nastrojenost proti Adolfu Hitlerju in ljudskofrontno 

protifašistično povezovanje sta se po navodilih iz Moskve morala preobraziti v 

                                                           
53 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 28. 
54 Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943. 
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2007 (dalje: V. Deželak Barič: Komunistična partija 
Slovenije …), str. 18. 
55 Nećak, Repe: Oris …, str. 85. 
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protiimperialistični boj, KP pa je postala ekskluzivna politična stranka. Zgoraj 

navedenemu dogovoru je tri dni kasneje (26. avgusta 1939) sledil sporazum 

Cvetković-Maček. Temu (dandanes, ob napovedi decentralizacije oziroma 

federalizacije Jugoslavije) pripisujemo predvsem dve stvari: formiranje 

koalicijske vlade in združitev Primorske ter Savske banovine v veliko banovino 

Hrvaško. Nova vlada naj bi bila medsebojno precej povezana, njeno sovraštvo je 

bilo naperjeno proti silam osi, osnovala pa naj bi tudi ilegalne stike z Britanci. 

Funkcija teh je bila oslabitev pojavnosti sovražnih sil v jugoslovanskem in 

slovenskem prostoru. Po besedah Jerce Vodušek Starič je bila prav takšna 

podtalna dejavnost, ne pa dejavnost KP, tista, ki je, skupaj s propagando, 

naperjeno proti silam osi, v ljudeh kasneje vzbudila odporništvo.56  

 

Nećak in Repe sta briljantno povzela stanje na predvečer druge svetovne vojne, ko 

sta zapisala, da je tradicionalno nasprotje med liberalci in katoličani, ki se je 

vleklo daleč v zgodovino, v izteku 30. let 20. stoletja bilo brez vsakega pomena. 

Liberalni tabor je bil šibek, nemočen in na tleh, njegovo mesto glavnega rivala in 

konkurenta konservativno-klerikalnemu taboru pa je prevzel komunizem. Eno in 

edino vprašanje, ki je burilo duhove, naj bi bilo: »…bo prihodnost katoliška ali pa 

bo komunistična …«.57 

 

ČAS MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 

 

Na dan, ko so Nemčija, Italija in Madžarska prestopile meje jugoslovanske 

države, je bilo dogajanje tako na katoliški kot tudi na komunistični strani precej 

pestro. Vlada je na čelu z njenim predsednikom, generalom Dušanom Simovićem, 

pobegnila v tujino in se kasneje ustalila v Londonu. Predstavniki SLS, 

Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS), Narodne radikalne stranke (NRS), 

Samostojne demokratske stranke (SDS) in Socialistične stranke Jugoslavije (SSJ) 

so, na pobudo novega načelnika SLS v domovini Marka Natlačena, v Ljubljani 

                                                           
56 Jerca Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora. V: Janvit Golob, Peter Vodopivec, Tine Hribar, 
Janko Prunk, Milena Basta (ur.), Žrtve vojne in revolucije, Ljubljana 2005 (dalje: J. Vodušek 
Starič: Vrtinec političnega spora), str. 37. 
57 Nećak, Repe: Oris …, str. 86. 
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ustanovili Narodni svet. Tudi komunisti so hoteli biti del te novonastale povezave, 

vendar pa so njihovo prošnjo za sprejem, z utemeljitvijo, da niso legalna stranka, 

gladko zavrnili.58 Pravi vzrok za takšno potezo združenega vodstva slovenskih 

političnih strank naj bi (po mnenju Bojana Godeše) tičal v prepričanju, da bi bila 

prisotnost KPS v njihovih vrstah velika ovira pri poskusih sklenitve dogovora z 

zasedbenimi oblastmi.59  

 

Če spremljamo razvoj v okviru Narodnega sveta, je pomemben datum že 10. april 

1941. Na ta dan je bila pod okriljem ustašev ustanovljena Neodvisna država 

Hrvatska (NDH), kar je v očeh Natlačena, Ivana Ahčina, Marka Kranjca, Miloša 

Stareta, Andreja Gosarja, Ivana Puclja, Dinka Puca, Jožeta Petejana in Darka 

Černeja (pripadniki Narodnega sveta) pomenilo »konec Jugoslavije«. Narodni 

svet je z ozirom na to prevzel vrhovno oblast na Slovenskem, se s tem prelevil iz 

političnega v oblastno telo in upal na možnost pogajanja z okupatorji.60 Ko so 

Nemci dejansko zasedli Štajersko in Gorenjsko, Italijani pa Notranjsko, Dolenjsko 

in Ljubljano, je vodstvo strank, povezano v Narodnem svetu, čakalo na navodila 

londonske vlade, vsi politični akterji pa so se spraševali, ali bi bilo dobro začeti z 

odporom ali ne.61 Ko so Italijani na okupiranem ozemlju vzpostavili svojo civilno 

oblast, 3. maja 1941 pa izvedli še priključitev območja k Italiji, so bili slovenski 

politiki nadvse zadovoljni. Vzrok za to je bila predvsem zadostitev njihovi težnji 

po združitvi Slovencev v eni politični oziroma upravni enoti, kar je Ljubljanska 

pokrajina (Provincia di Lubiana) tudi bila. Naslednja poteza je bila vključitev 

vidnejših posameznikov v konec maja ustanovljen sosvet oziroma konzulto. Šlo je 

za posvetovalni organ, na katerega naj bi se opiral najvišji oblastnik, tj. civilni 

visoki komisar. Seveda je bila obljubljena pravica do soodločanja znotraj sosveta 

samo navidezna, širša javnost pa je sodelovanje slovenskih politikov vseeno 

obsodila kot kolaboracijo.62  

 

                                                           
58 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 14. 
59 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 197. 
60 Prav tam. 
61 J. V. Starič: Vrtinec političnega spora, str. 38. 
62 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 14. 
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Vrnimo se nazaj h komunistom. Vida Deželak Barič v svoji študiji o KP razkriva, 

da je ta vojno ne samo vnaprej pričakovala, ampak se nanjo tudi ustrezno 

pripravila. Aprilski napad s strani sovjetskih zaveznikov Nemcev in hitra 

kapitulacija Jugoslavije sta v vrstah komunistov kljub temu povzročili kar nekaj 

zmede. Ta se je kazala predvsem v tem, da si nihče, vsaj zaenkrat, ni upal seči po 

orožju in sprožiti oboroženega odpora. Ko so predstavniki slovenskih političnih 

strank zavrnili njihov pristop k Narodnemu svetu, je to KPS najverjetneje prineslo 

več dobrega kot slabega. V tistem trenutku so bili brez večjega truda rešeni 

vsakršne zavezanosti strankam oziroma predvojnim strankarskim voditeljem, ki 

so jih naravnost prezirali. 26. aprila 1941 so se v Ljubljani srečali znani obrazi. Že 

na V. državni konferenci KPJ, ki je potekala oktobra 1940, je namreč prišlo do 

povezave predstavnikov krščanskosocialističnega delavstva, skupine levih 

kulturnikov, levega krila sokolov in komunistov v Društvo prijateljev Sovjetske 

zveze. Ista imena, ki jih je povezovala težnja po oboroženem odporu in 

nezadovoljstvo s socialnimi oziroma nacionalnimi razmerami, so se sedaj zbrala v 

stanovanju književnika Josipa Vidmarja in podprla idejo o ustanovitvi 

Protiimperialistične fronte (PIF).63 Takšno poimenovanje naj bi (po besedah 

Sirca) pomenilo, da se ne želijo vezati na nobenega od imperialističnih taborov.64 

Že naslednji mesec so se komunisti na posvetovanju KPJ v Zagrebu opredelili do 

vlade. Ta naj bi po začetnem uspehu Simovića, ki je sklenil po mnenju 

komunistov zelo pomemben sporazum o prijateljstvu s Sovjetsko zvezo, napravila 

usodno napako. Emigracija v London in povezava z »angleškim imperializmom« 

je v očeh levičarjev pomenila težnjo po obnovitvi starih razmer, ki naj bi bile 

krive za žalosten konec Jugoslavije. PIF pa je v svojem programu, izdanem konec 

aprila 1941, zahtevala »nov svet«, v katerem ne bi bilo izkoriščanja delavcev in 

zatiranja ljudi. Logičen sklep, ki je sledil iz tega, je bil boj proti vladi. 22. junija 

1941 se je, ob napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo, PIF preimenovala v OF. 

Hkrati s tem je opustila tudi spopad z imperializmom, ki naj bi povzročil razredna 

nasprotja, oziroma težnjo po revoluciji, ki bi, po njihovem prepričanju, edina 

odpravila omenjeno zaostritev. Ukaz o takšni spremembi narave boja, ki je bil po 

                                                           
63 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 33, 37–44. 
64 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 24. 



Jakob Šolar – pozabljen v sedanjosti, na zatožni klopi v preteklosti Tina Esih 

 

24 

 

novem opredeljen kot domovinska vojna ali boj proti fašizmu, je prišel iz 

Moskve.65  

 

Če smo pred tem lahko politične tabore na Slovenskem natančno razdelili na 

katoliškega, liberalnega in marksističnega in med njimi postavili vidne meje, je 

bilo po začetku druge svetovne vojne nemogoče reči, da so na eni strani stali 

katoličani, na drugi pa komunisti. SLS je, kot nekdaj vodilna stranka katoliškega 

tabora, pristopila k Narodnemu svetu, krščanskosocialistična skupina, vključujoč 

JSZ, križarje, Slovensko dijaško zvezo, univerzitetne študente ter skupine okrog 

revij Dom in svet, Beseda in Dejanje pa v nasproti stoječo OF. Ta je skušala pod 

svoje okrilje pridobiti še Gosarjev krog, kateremu je pripadal tudi Jakob Šolar.66 

Kakšna so bila njegova stališča bomo povedali nekoliko kasneje. Med strankami 

je že v poletnih mesecih prišlo do pogajanj o medsebojni povezavi oziroma 

skupnem boju proti okupatorju. Vendar pa se je kmalu izkazalo, da resnične želje 

po sodelovanju ni bilo niti na eni niti na drugi strani. Komunisti so predvojne 

stranke in njihove voditelje krivili za kapitulacijo Jugoslavije. Ta je bila po 

njihovem mnenju logična posledica »katastrofalne« 23-letne politike, ki so jo 

vodili in ki je na koncu pripeljala do ponižnega sodelovanja z italijanskim 

okupatorjem oziroma narodnega izdajstva. Razen tega naj bi se KPS še kako 

dobro zavedala, da voditelji drugih strank pod nobenim pogojem ne bodo pristali 

na cilje komunistov. Sicer pa bi prisotnost drugih skupin KPS dušila, krčila njihov 

manevrski prostor in omejevala možnosti, da se na družbeni sceni uveljavijo kot 

vplivni akterji.67 Tudi nasprotni tabor, ki bi ga (po besedah Borisa Mlakarja) 

pogojno lahko imenovali »meščanski protirevolucionarni tabor«, do komunistov 

ni gojil pretiranega navdušenja.68 SLS je v morebitni skupni koaliciji zahtevala 

vodilno vlogo, saj je bila, glede na izide volitev, najmočnejša stranka na 
                                                           
65 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 45–53. 
66 Zgodovina Slovencev. Cankarjeva založba, Ljubljana 1979 (dalje: Zgodovina Slovencev), str. 
746.  
67 Bojan Godeša: Ustanovitev slovenskega narodnoosvobodilnega odbora in pomen njegovih 
odlokov za nadaljnji razvoj v Sloveniji. V: Janvit Golob, Peter Vodopivec, Tine Hribar, Janko 
Prunk, Milena Basta (ur.), Žrtve vojne in revolucije, Ljubljana 2005, str. 30, 31. 
68 Boris Mlakar: Krogi nasilja med Slovenci v vojnih letih 1941–1945. V: Janvit Golob, Peter 
Vodopivec, Tine Hribar, Janko Prunk, Milena Basta (ur.), Žrtve vojne in revolucije, Ljubljana 
2005, str. 23. 
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Slovenskem. KPS istočasno zase ni zahtevala nič manj, saj je bila na čelu OF. Ker 

leva stran desni ni hotela dodeliti enakovrednega položaja znotraj osvobodilnega 

gibanja in ker bi v OF lahko vstopili zgolj posamezniki, sta se poti obeh domačih 

taborov razšli.69 

 

Iz zapisov inženirja Janka Mačkovška zvemo, da je politik in pravnik Albert 

Kramer jeseni 1941 z namenom obnovitve oziroma nadomestitve Narodnega 

sveta predlagal ustanovitev nove skupne organizacije. V ta namen so se pričeli 

medsebojni dogovori med klerikalci in naprednjaki. Eden od sestankov, na 

katerem so se zbrali Natlačen, Gosar, Vinko Vrhunc in Vladimir Šuklje, je potekal 

pri vodji SSJ za Slovenijo Celestinu Jelencu. Sodeč po Mačkovškovih zapisih, je 

Natlačen v okviru razprav zavrnil sodelovanje s komunisti, preostali prisotni pa so 

zavrnili sodelovanje z Natlačnom oziroma vsemi tistimi politiki, ki so se preveč 

kompromitirali. Nekdanjemu banu Dravske banovine so namreč očitali 

sodelovanje v konzulti. Ko so po pogajanjih in dogovarjanjih, ki so potekala med 

SLS in Jugoslovansko nacionalno stranko (JNS), nekako uspeli uskladiti stališča 

obeh strank do londonske vlade, organizacije odpora in postavitve Jugoslavije 

nazaj na noge, je nastal narodni program. Tega je Alojzij Kuhar 23. novembra 

objavil na radiu London, zaradi česar je dobil ime »londonske točke«. Te so 

predvidevale svobodno Slovenijo, ki bi bila samostojen in enakopraven del 

obnovljene in razširjene Jugoslavije z notranjo ureditvijo, ki bi jo določili njeni 

sestavni deli. Skupna država bi skrbela za obrambo in zaščito, urejala mednarodne 

odnose in omogočala skupno bivanje vseh državljanov. V vseh enotah bi vladala 

demokracija, gospodarski in socialni sistem pa bi skrbela za dobrobit javnosti. 

Stranke naprednega tabora so se tik pred koncem leta navdušile nad dodatno 

povezavo v enakopravno Napredno delovno skupnost (NDS), na čelo katere so ob 

kasnejši ustanovitvi postavili inž. Mačkovška. Istočasno so se o skupnem nastopu 

še naprej odvijali pogovori s klerikalci.70 Šolarjeva pot se je v tem času vse bolj 

                                                           
69 J. Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora, str. 38, 39. 
70 Jerca Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek. Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 1994 (dalje: 
J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek), str. 7–10, 140. 
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oddaljevala od vodstva katoliškega tabora in se proti koncu leta 1941 tudi 

dokončno oddaljila. 

 

SLS je po smrti Antona Korošca, tj. po letu 1940, izgubila svojo enotnost in se 

notranje razcepila. Po ključnih dogodkih, kot sta bila smrt duhovnika in politika 

Frana Kulovca in odhod politika in pravnika Mihe Kreka v London (oboje aprila 

1941), je stranka dobila tudi novega načelnika. Izvoljeni Marko Natlačen ni bil 

Gosarjev favorit, saj je ta upal na zmago Kreka in oblikovanje ožjega odbora, ki bi 

v Sloveniji deloval po navodilih londonske vlade. Novo vodstvo stranke si je 

prizadevalo za ohranitev statusa quo, z njim pa seveda tudi svojih stolčkov. Tako 

so bili gluhi za nekatere predloge, s katerimi je soglašal tudi Gosar in v okviru 

katerih naj bi ustanovili skupno podtalno politično vodstvo, ki bi združilo 

pozitivne narodne sile in prevzelo vrhovno oblast. Nekaj podobnega pa so v tem 

času dejansko že napravili komunisti z ustanovitvijo OF. Gosar in Šolar sta 

priložnost za vstop v njene vrste dobila že poleti 1941.71  

 

Prvi stik Šolarja z OF je zabeležen meseca julija, ko naj bi se pri teologu, filozofu, 

psihologu in antropologu Antonu Trstenjaku zbrali Kidrič, krščanskosocialistični 

sindikalist Tone Fajfar in Šolar. Po besedah Fajfarja so levičarji v Šolarju videli 

posameznika, ki s svojim prepričanjem odstopa od klerikalnega vodstva, znan pa 

naj bi bil tudi po svojih domoljubnih izjavah.72 Boris Kidrič, ki naj bi Šolarja kot 

očetovega prijatelja zelo cenil, je (po poročanju virov) na sestanku govoril o 

potrebnih družbenih reformah in spremembah oziroma o izvedbi socialistične 

revolucije.73 Ker se Šolar s takšnimi predlogi, stališči in idejami ni strinjal, 

predvsem pa ni priznaval monopolne vloge komunistov (katerim ni zaupal), so 

                                                           
71 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 48, 49. 
72 Tone Fajfar: Volkovi v ovčjih oblačilih. V: Ljudska pravica, 27. 9. 1952, str 1. V: NŠAL, 507 
Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor (dalje: T. Fajfar: Volkovi v ovčjih 
oblačilih). 
73Arhiv Republike Slovenije, AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve, tehnična enota 
565, Proces Šolar-Fabijan (dalje ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan), Fascikel 1, Mapa 3 – 
Proces in obtožba proti Šolar-Fabjan, str. 293. 
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bili poskusi OF, da bi ga pridobili na svojo stran, Sizifovo delo.74 Komunisti so si 

njegovo zavrnitev razlagali kot dobro preračunano taktiko, ki naj bi predvidevala 

razbitje OF s strani okupatorja in (zaradi prevelikega kompromitiranja) propad 

klerikalnega vodstva. V takšnih okoliščinah naj bi Šolar (po mnenju Fajfarja) s 

svojimi somišljeniki načrtoval izognitev usodi obeh skrajnih taborov in prevzem 

vajeti v svoje roke.75 Tudi Gosar naj bi se, tako kot Šolar, udeleževal pogovorov s 

komunisti. Franček Saje piše o srečanju Šolarja, Gosarja, Jakoba Kamušiča in 

Jakoba Mohoriča (gre za pripadnike »katoliške sredine«) s predstavniki 

krščanskih socialistov v OF (Fajfar, Kocbek, Srečko Žumer in Aleš Stanovnik). 

Sestali naj bi se 21. in 22. avgusta 1941, in sicer v delavski zbornici oziroma 

prostorih bivše JSZ. Gosar naj bi skozi pogajanja o pristopu k OF ves čas 

poudarjal zahtevo po enakopravnem sodelovanju med obema stranema in 

nasprotovanje takojšnjemu oboroženemu odporu, za katerega po njegovem 

mnenju nista bila primerna ne slovensko ozemlje ne ljudstvo.76  

 

Andrej Gosar je kmalu sprevidel, da pod Natlačnovo taktirko njegove ideje o 

skupni povezavi ne bodo uresničene, zato se je sklenil raziti s SLS. Ker sta ob tem 

tako on kot Šolar zavračala vključitev v OF, sta se s svojimi pripadniki znašla 

med obema taboroma, znotraj kasneje osnovane tretje fronte oziroma t. i. sredine. 

Ta izraz naj bi prvi natančneje opredelil Boris Kidrič, in sicer v članku, ki je 

nastal februarja 1942.77 Jeseni 1941 sta Gosar in Šolar ustanovila samostojno 

skupino Združenih Slovencev. Na njeno čelo se je postavil Jakob Šolar, člani, za 

katere je veljalo, da so bili nezadovoljni z vodilnimi možmi v SLS in 

demokratičnih strankah, pa so bili še Rudolf Fajs, Lado Ločniškar, Jakob 

Kamušič, Jakob Mohorič idr. Njihov program je določal priznavanje emigrantske 

vlade, predvideval obnovo enotne (federativne) Jugoslavije in zagovarjal 

oborožen boj proti okupatorju, sprožen takoj po ukazu vlade in zaveznikov. Glede 

okupatorja so Združeni Slovenci zavračali že vsako spogledovanje z morebitnim 
                                                           
74 Ivo Jevnikar: Nekaj utrinkov o Černetovih vojnih in povojnih letih. V: Ivo Jevnikar (ur.), 
Zvestoba vrednotam: podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud, Trst 2012, str. 79. 
75 T. Fajfar: Volkovi v ovčjih oblačilih, str. 2. 
76 Franček Saje: Belogardizem. Slovenski knjižni zavod, Ljubljana 1951 (dalje: F. Saje: 
Belogardizem), str. 115.  
77 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 162. 
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sodelovanjem med njihovo skupino in tujimi agresorji. Menili so, da bi 

protikomunistični tabor moral osnovati svoje vojaške enote pod vodstvom 

generala Dragoljuba (Draže) Mihailovića.78  

Svoj odnos do levičarjev in desničarjev je Gosar-Šolarjeva skupina opredelila v 

letaku oziroma okrožnici z naslovom »Za združenje vseh Slovencev«. Napisal 

oziroma po vnaprejšnjih načrtih oblikoval jo je Šolar, kar je kasneje priznal tudi 

na zaslišanju pred sodiščem. Vsebina okrožnice je levici očitala pretirano 

poudarjanje tujih ideologij in tujih gesel, po katerih naj bi se OF zgledovala v 

svojih akcijah in posledično zanemarjala slovenski narod oziroma domače 

razmere. Razen tega naj bi vodstvo organizacije v skladu z mislijo »kolikor huje, 

toliko bolje« v svoje »anarhične« in »prevratne« partizanske enote želelo vključiti 

vse skrajneže. Po besedah Šolarja s tem nikakor ni nastajala narodna vojska 

temveč »rokovnjaštvo«. Letak je skušal prepričati širšo javnost, naj se ne podaja v 

OF, njene člane pa nagovarjal, naj vodstvo prepustijo »pametnim in treznim 

ljudem«. Za te je po mnenju Šolarja veljala le »pametna sredina«, ki naj bi v 

tistem trenutku edina ponujala »zdrave rešitve«. Namen opisane vsebine naj bi bil 

opozoriti na tiste pomanjkljivosti ene in druge strani, ki so ovirale skupen nastop 

vseh narodnih sil. Šolar naj bi namreč, ob poenotenju cilja v obliki narodne 

osvoboditve, še vedno verjel v možnost sodelovanja z OF, prav tako tudi s SLS.79            

   

Iz zapisov inž. Mačkovška je razvidno, da so 6. decembra 1941 na sestanku z 

Jelencem Šolar, Mohorič in drugi predstavniki opozicije SLS dali pobudo za 

oblikovanje »neke sredine«. Ob dveh že obstoječih frontah, ki sta jih predstavljali 

OF na eni in še nastajajoča Slovenska zaveza na drugi strani, je tako nastala še 

tretja.80 Sam izraz »sredina« je prvi omenil Boris Kidrič, ko je v enem izmed 

svojih člankov naštel notranje sovražnike slovenskega naroda. Med njimi je kot 

četrto po vrsti omenil »katoliško sredino« oziroma Gosar-Šolarjev krog, ki naj bi 

                                                           
78 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 49, 50. 
79 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 294, 295. 
80 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 36, 37.   
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»blatil OF« in računal, da se bo zavihtel na sam vrh »reakcije«.81 Sicer so 

komunisti s pojmom »sredina« označevali na eni strani tiste posameznike, ki so se 

v začetku oboroženega državljanskega spopada razglasili za nevtralne, na drugi pa 

t. i. »sredinske množice«, ki naj bi zajemale manj znane pripadnike srednjih, 

malomeščanskih slojev. Zgodovina »sredino« razlaga kot skupno oznako za 

skupine isto mislečih posameznikov, ki so se zbrali okoli določenih voditeljev 

(eden takšnih je bil Gosarjev in Šolarjev krog). Družil naj bi jih odnos do 

državljanske vojne, sicer pa med sabo niso vzpostavili tesnejših povezav. Med 

pripadniki sredine so se znašli takšni s političnimi ambicijami (Šolar, Gosar, 

Stojan Bajič, Janko Köstl, Andrej Uršič), pa tudi takšni, ki jih politika sicer ni 

zanimala, so pa kot znani javni delavci s svojim ugledom močno vplivali na 

mnenje širše javnosti (Fran Saleški Finžgar, France Koblar). Znotraj skupine sta 

bila navzoča tako liberalni kot katoliški nazor, pri čemer so predstavniki 

slednjega, ob samo dveh pravih politikih (Šolar, Gosar), bili Finžgar, Koblar, 

Fabijan, Trstenjak in Janžekovič. Komunisti so te neopredeljene posameznike 

označili za notranje sovražnike slovenskega naroda in do jeseni 1942 zavračali 

vsakršno sodelovanje z njimi.82 

 

Spomladi 1942 je po dolgotrajnih pogajanjih in na pritisk emigrantske vlade 

nastala Slovenska zaveza. Na temelju dogovora iz oktobra 1941 so bili v 

organizaciji zastopani vsi trije miselni krogi, vzpostavljeni pa sta bili tudi 

povezavi z emigrantsko vlado in Vatikanom. Stranke oziroma skupine, ki so se 

vključile v Zavezo, so bile: SLS, JNS, mlada JNS, SDS, NRS, SSJ, Stara pravda, 

Nova pravda in Šolar-Gosarjevi Združeni Slovenci. Prav zaradi združitve skoraj 

tradicionalnih nasprotnikov pod isto streho (liberalci, klerikalci) organizacija še 

zdaleč ni bila enotna. Med posameznimi skupinami oziroma strankami je 

prihajalo do napetosti in sporov zaradi osebnih zamer, oblikovanja skupne 

politične osnove in razdelitve števila strankarskih mest v Zavezi. Liberalci so 

zahtevali medsebojno enakost, klerikalci pa nanjo niso pristajali. Nesoglasja so 

                                                           
81 Boris Kidrič: Slovenski narod in delovno ljudstvo – na branik svoje bodočnosti. V: Boris Kidrič: 
Zbrano delo, članki in razprave 1933–1943, 1. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana 1958, str. 
204.  
82 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 161–164.  
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bila prisotna tudi znotraj posameznih strank in skupin. V katoliških vrstah so jih 

povzročali Stražarji in Mladci. Prvi so iz vodstva skušali odstraniti stare 

pripadnike, ki so bili po njihovem mnenju nesposobni, drugi pa so zahtevali 

neposredne stike z Italijani. Razen medsebojnih razlik pa so vsi, ki so bili 

združeni v Slovenski zavezi, imeli tudi nekaj skupnih izhodišč. Eno takšnih je 

zagotovo bilo prepričanje v zmago zaveznikov, pa podpiranje londonske vlade in 

načrtovanje demokratičnih povojnih sprememb. Do povojnega časa, ko bi svoje 

cilje začeli uresničevati, so v vodstvu zagovarjali politiko čakanja, lojalnost do 

okupatorja in upoštevali navodila iz Londona.83 Kar se tiče vojaškega področja je 

Slovenska zaveza, glede na zvestobo vladi, podpirala generala Dražo Mihailovića 

oziroma majorja Karla Novaka. Mihailovića, ki naj bi svoje enote četnikov v 

srbskih gozdovih organiziral že maja 1941, je namreč predsednik vlade Simović 

preko radia BBC 15. novembra 1941 imenoval za vrhovnega komandanta vseh 

oboroženih enot v domovini. Decembra istega leta je, po odhodu Jake Avšiča v 

OF, Mihailovićev pooblaščenec za organizacijo četniškega gibanja v Sloveniji, 

hkrati pa tudi poveljnik Komande Slovenije postal Karel Novak.84 Stike z njim je 

za Slovensko zavezo vzdrževal nihče drug kot Jakob Šolar.   

 

Šolar (ilegalno ime Dijak) je bil (sodeč po virih) prisoten v samem vodstvu 

Slovenske zaveze. Njegova funkcija v organizaciji je zajemala zelo široko 

področje delovanja. Spremljamo ga že na sestanku četverice Slovenske zaveze in 

majorja Novaka (Leskovar), ki je potekal 26. marca 1942. Inž. Mačkovšek (Lah), 

kot vodja NDS tudi sam udeleženec srečanja, je v svojih zapisih med prisotnimi 

omenil še predstavnika SLS Franca Lukmana (Šentjurc) in predstavnika Stare 

pravde Metoda Kumelja (Kovač). Vsebina razprav naj bi se dotaknila osnutka, ki 

ga je Šolar pripravil za proglas Zaveze, sicer pa so debate tekle o sestavi plenuma 

organizacije.85 Iz Mačkovškovih besed in zapisnikov zaslišanj Šolarja pred 

sodiščem izvemo, da je ta v imenu Slovenske zaveze sestavljal in pošiljal 

politično-situacijska poročila emigrantski vladi v London. V prvem takšnem 

                                                           
83 Zgodovina Slovencev, str. 779. 
84 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 7, 45–47. 
85 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 40.  
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poročilu 22. maja 1942 sta Šolar in odvetnik Vladimir Šuklje predstavila politični 

položaj v domovini.86 Zapisala sta, da so ustanovili Slovensko zavezo, h kateri 

želijo priključiti tudi komuniste, kljub njihovemu »terorju«. Navedla sta glavne 

smernice Slovenske zaveze in pripisala prošnjo za ustanovitev Narodnega odbora 

Slovencev v emigraciji, ki bi zastopal koristi slovenskega naroda pri 

jugoslovanski vladi v Londonu.87 Svoje drugo politično poročilo je Šolar, 

podpisan z Dijak, sestavil 12. junija 1942. V njem je poročal o zaostrenih odnosih 

med Slovensko zavezo in OF po Ehrlichovi smrti. Zapisal je, da bo, po njegovem 

mnenju, nasprotja med taboroma zelo težko pomiriti.88 Šolar naj bi sestavljal tudi 

tista poročila, ki so bila odposlana Mihailoviću. Razen tega je bil v prosvetni 

komisiji Slovenske zaveze, sestavil je osnutek slovenskega narodnega programa, 

odigral pomembno vlogo v eni izmed paravojaških organizacij, ki so delovale v 

okviru Zaveze, in objavljal svoje članke v glasilu organizacije. V članku Med 

mlinskima kamnoma, ki so ga kasneje prebrali tudi na sodišču, je Šolar 

spregovoril o kakovosti narodnega odpora leta 1942, o drznosti, žilavosti in 

pretkanosti partizanov, hkrati pa tudi o njihovi strasti, ki je nadvladala razum in 

pamet, o »hoji preko trupel svojega lastnega naroda in zamenjavi narodnega 

odpora s komunistično revolucijo«.89 V članku je napovedal propad »mlade 

moči«, ki se ne bo mogla »žrtvovati za narodno osvoboditev«. Kot rešitev je 

predlagal »Veliko Slovenijo v prenovljeni Jugoslaviji«.90 V sklopu Šolar-

Fabijanovega procesa so Šolarju njegovo dejavnost v Slovenski zavezi očitali kot 

»politično sodelovanje s sovražnikom«.91  

 

Program Slovenske zaveze kot osrednje strankarske koncentracije 

protirevolucionarnega tabora je uradno izšel 7. maja 1942 in je v večini povzemal 

londonske točke (glej stran 29). Hkrati je pomenil tudi glavno razliko med 

                                                           
86 Ponekod se kot soavtor poročila omenja tudi Mačkovšek (op. avtorice). 
87 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 153, 154. 
88 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 153. 
89 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 300–303. 
90 Prav tam. 
91 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 299–310, 378. 



Jakob Šolar – pozabljen v sedanjosti, na zatožni klopi v preteklosti Tina Esih 

 

32 

 

protirevolucionarnim in revolucionarnim taborom, ki sta sicer imela kar nekaj 

stičnih točk. V obeh so bili namreč prisotni predstavniki vseh treh smeri oziroma 

nazorov, katerih cilj je bil zgodnji ali kasnejši boj proti okupatorju in Zedinjena 

Slovenija. Glede razpleta svetovnega spopada so bili oboji prepričani, da bodo 

povzročitelji vojne to izgubili, temu pa bo sledil prevzem oblasti, o kateri sta spet 

sanjali obe strani.92 Na temelju skupnih idej in ciljev so v Slovenski zavezi gojili 

prepričanje, da se bo v njihove vrste vključila tudi OF. Ljubo Sirc v svojih 

spominih omenja, da je v ustanovnem načrtu organizacije zares bilo prisotno 

prazno mesto v tretji, levičarski smeri, kamor so se že vključili socialisti. To naj bi 

bilo rezervirano za OF.93 Da so bile njegove domneve pravilne, dokazuje poročilo 

s sestanka četverice Slovenske zaveze z majorjem Novakom, ki ga je oblikoval 

inž. Mačkovšek. V njem je navedeno, da bo imel v plenumu Zaveze vsak od 

miselnih krogov po tri predstavnike, deveto mesto pa je namenjeno KP. Nadalje je 

vodilni mož NDS v enem od svojih spisov, ki govori o konstituiranju Slovenske 

zaveze, zapisal, da bo ta s komunisti skušala skleniti sporazum ali vsaj dogovor o 

strpnosti, kar je še dodaten dokaz za poskuse vzpostavitve sodelovanja.94  

Na drugi strani je KP že konec leta 1941 začela neizprosen boj za oblast. K temu 

so jo spodbudili uspešni boji rdeče armade, Stalinove napovedi bližajočega se 

konca vojne, negotovost ob protifašistični koaliciji in zavezniška podpora 

Mihailoviću. Navodila, ki jih je KPJ posredovala KPS, so zajemala ukaze o 

okrepitvi OF in vodilne vloge komunistov znotraj nje, o poenotenju ljudstva v 

boju proti okupatorju in o združitvi delavcev. Prav tako je bilo rečeno, naj se proti 

napadom reakcionarne buržoazije ukrepa tako s pojasnjevanjem partijskih stališč 

(do cerkve, demokracije, družine, lastnine) kot tudi z »likvidacijo« ovaduhov, 

napadanjem predvojnih politikov in krvavimi obračuni z izdajalci. Komunisti so v 

ta namen res zaostrili razredna nasprotja, začeli preganjati vse ljudi, ki se niso 

strinjali z njimi, in ovirati druge stranke pri njihovem delu. Spomladi 1942 je 

prvotno narodno revolucijo zamenjala 2. etapa, ki je predvidevala socialistično 

oziroma proletarsko revolucijo. To je pomenilo še nekaj dodatnih ukrepov, znotraj 

                                                           
92 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 198–201.  
93 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 78. 
94 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 40, 142. 
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katerih je prišlo do razlaščanja posesti v lasti srednjih kmetov in cerkve, do 

poudarjanja pomena kolektivizacije in do ustanovitve kolhozov.95  

Ob takšnem ravnanju naj bi se pripadniki partizanskih štabov počutili zelo 

pomembne. Mnogi voditelji so verjeli, da so v vlogi neodvisnih vladarjev in kot 

taki dvignjeni nad KPS in vse ostale posameznike. Takšen pojav, imenovan 

»vojvodstvo«, se je kazal v mučenju in usmrtitvah civilistov, družin, domnevnih 

okupatorjevih sodelavcev in vohunov, celo borcev iz svojih lastnih vrst. Celoten 

sistem nasilja, vzpostavljen z namenom uničenja kontrarevolucije in sovražnika 

pa je dobil ime »rdeči teror«.96 Nastali položaj je opisal tudi inž. Mačkovšek: 

»Ves narod, ki ni njihovega mišljenja, proglašen je za belo gardo, peto kolono in 

celo za narodne izdajalce. Jugoslovanska vojska se smatra za sovražno formacijo 

in vsi, ki bi delovali na njeni organizaciji, se obsojajo na smrt.«97 Kljub takšnemu 

nenadzorovanemu in nasilnemu početju komunistov si je Slovenska zaveza še 

nekaj časa prizadevala za medsebojni sporazum, drugačno taktiko pa je ubrala 

poleti 1942.98 

Že tako velik prepad med taboroma so še dodatno poglabljali atentati, ki jih je 

izvajala komunistična Varnostno obveščevalna služba (VOS). To je Centralni 

komite (CK) KPS ustanovil avgusta 1941, z namenom, da bi izvajala 

obveščevalno dejavnost, ob tem pa igrala še vlogi varnostne službe in bojne 

organizacije.99 Konec maja je VOS umorila Lamberta Ehrlicha.100 Ta dogodek naj 

bi sodu izbil dno in povzročil začetek oborožene akcije proti OF. Načrt 

protirevolucionarnega tabora je bil sledeč: ustanoviti bojne enote, jih opremiti z 

orožjem, za katerega bodo prosili Italijane, hitro uničiti partizansko vojsko in OF, 

s tem rešiti notranje probleme, potem pa se z vso močjo podati v boj proti 

okupatorju.101 Doseči prvo točko načrta ne bi smel biti problem, saj so znotraj 

Slovenske zaveze obstajale kar tri legije. To pa še ni vse, sodeč po virih je 
                                                           
95 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 137–142. 
96 Prav tam. 
97 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 141. 
98 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 142. 
99 Zgodovina Slovencev, str. 751. 
100 Dne 26. maja 1942 naj bi Lambert Ehrlich maševal v kapeli Cirilovega akademskega doma. Po 
opravljenem bogoslužju so ga na poti domov napadli in ustrelili (Kri mučencev, Založba za 
alternativno teorijo 1990, Ljubljana 1944, str. 8). 
101 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 205, 206. 
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protikomunistični tabor z organiziranjem enot za vojaški odpor pričel celo prej kot 

komunistični. En mesec pred nastankom partizanskih čet je namreč nastala 

klerikalna Slovenska legija (maj 1941). Sledili sta ji liberalna Sokolska legija in 

Narodna legija, katere član naj bi bil tudi Šolar. Vse tri paravojaške organizacije 

so bile ilegalne, usmerjene proti okupatorju, opirajoče se na zahodne zaveznike in, 

do trenutka, ko bi vlada v Londonu dala zeleno luč za napad, pasivne. Kljub tem 

skupnim lastnostim pa se, najverjetneje zaradi že zgodovinskega rivalstva med 

katoliki in liberalci, nikakor niso mogle uskladiti v tolikšni meri, da bi se združile 

v skupno bojno enoto, ki bi dejansko lahko konkurirala OF.102 Dobra bojna 

zasnova organizacije je bila torej zgolj teoretična. 

 

Profesor in pripadnik katoliškega tabora Tone Krošelj, uradnik iz liberalnih vrst 

Milan Bano ter inž. Stanko Dimnik so leta 1941 ustanovili politično in vojaško 

organizacijo imenovano Pobratim. O točnejšem datumu nastanka smo zasledili 

različna podatka – pri Pečarjevi je to 1. junij, po besedah Sajeta pa jesenski čas.103 

Ko pride do vprašanja članstva v tem predhodniku Narodne legije, so si vsi viri 

enotni: organizacija je bila, kot je razglašala njena parola, nevtralna. To je 

pomenilo, da so se vanjo vključevali vsi tisti, ki se po pripadnosti niso čutili ne 

liberalce, ne klerikalce. Znotraj Pobratima naj bi veljala precej stroga pravila 

oziroma celo zakon pobratimstva, po katerem so se člani morali povsem predati 

svojemu delu, tj. delu organizacije. To je zajemalo žrtvovanje v korist naroda, 

osvobajanje slovenskega in jugoslovanskega ozemlja, izvrševanje vojaških 

ukazov Mihailovića itd. Za nedoslednost in neupoštevanje teh določil so bile 

predvidene kazni, in sicer: ob poskusu izstopa iz organizacije smrt, ob kršitvi 

povelja pa vojaško sodišče.104 O organizaciji je 9. julija 1942 članom Slovenske 

legije, zbranim v Frančiškanski dvorani, spregovoril tudi predstavnik SLS Rudolf 

Smersu. Po njegovem mnenju je Pobratim resda odprl vrata neopredeljenim 

ljudem, a teh takrat, tako pravi Smersu, ni bilo več. Naslednja poteza, s katero bi 

dobili nove člane, naj bi tako bila razbijanje Slovenske legije in drugih skupin, 

                                                           
102 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 202, 203. 
103 F. Saje: Belogardizem, str. 261. 
104 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 207.  
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kasneje pa teženje k vključitvi v vojaško poveljstvo za Slovenijo. Povsem druga 

zgodba naj bi se začela v trenutku, ko je v vrste Pobratima vstopil Jakob Šolar. Po 

besedah Smersuja se je, zgolj iz osebnih ambicij, »z vso močjo vrgel na delo«, 

zaradi večje odmevnosti pa spremenil tudi ime organizacije v Narodno legijo.105 

Če pustimo Smersujev govor ob strani, lahko zapišemo, da je Pobratim leta 1943 

resnično vstopil v Narodno legijo, Šolar pa je svoje članstvo v eni in drugi 

organizaciji kasneje zanikal.106   

 

Slovenska zaveza je vse tri legije, ki so obstajale znotraj organizacije, že spomladi 

1942 združila pod skupno komando, to pa povezala z majorjem Novakom. Novak 

je kot zastopnik Mihailovićevega štaba v Sloveniji imel nalogo postaviti na noge 

vojaške enote, ki bi predstavljale del redne Jugoslovanske vojske v domovini 

(JVvD). Prva enota njegovih »četnikov«, ki so jo komunisti oklicali za »plavo 

gardo«, je nastala 17. maja 1942 pri Sv. Urhu nad Dobrunjami. V njej so bili 

zastopani liberalci, klerikalci, pa tudi posamezniki iz vrst jugoslovanskih oficirjev 

oziroma podoficirjev. Ker se je ta, pred Italijani sprva ilegalna enota, gibala na 

območju polnem partizanov, je svoje resnično poreklo zakrinkala v »Štajerski 

bataljon« in se priključila boju proti okupatorju. Kasneje so isto bojno skupino, 

preimenovano v Legijo smrti, Italijani legalizirali.107 Novakovi četniki pa še 

zdaleč niso bili edini, ki so se podali v oboroženi spopad. Zaradi pritiskov, ki so 

jih na preproste ljudi s podeželja izvajali tako partizani kot tudi Italijani, so 16. 

julija 1942, v Št. Joštu nad Vrhniko, povsem spontano in iz lastne iniciative 

ustanovili prvo enoto vaških straž. Partizani oziroma komunisti so jih poimenovali 

»bela garda« (pred tem so s tem izrazom označevali celoten protikomunistični 

tabor), Italijani pa Milizia volontaria anticommunista (MVAC). Možje, sicer 

naklonjeni zahodnim zaveznikom, so hoteli zaščititi svoje kmetije, družine, hiše 

itd., zato so v skrajnih razmerah sprejeli orožje od italijanskega okupatorja. Ker so 

tega kljub njegovi pomoči v obliki zastarele in lahke oborožitve sovražili, 

Pečarjeva kot najprimernejši izraz za ravnanje pripadnikov vaških straž omenja 

                                                           
105 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 296. 
106 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 208. 
107 Zgodovina Slovencev, str. 780. 
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»taktično kolaboracijo«. Mnogi posamezniki so bili istočasno člani vaških straž, 

ki so jih Italijani legalizirali, in Slovenske legije, ilegalne organizacije. Ob 

samoobrambi so tako opravljali tudi mnoge druge dejavnosti, npr. zbiranje in 

pošiljanje podatkov zaveznikom, oskrbovanje in varovanje drugih bojnih skupin 

(četnikov) itd.108 

 

Omenili smo že, da se s 16. julijem 1942 beleži ustanovitev vaških straž. Na isti 

dan je prišlo do še enega dogodka, in sicer do napada Novakovih četnikov na 

partizane. Navedeni datum je tako dejanski začetek oboroženega odpora 

protirevolucionarnega tabora, v očeh nekaterih zgodovinarjev pa celo za začetek 

državljanske vojne. Pečarjeva ob tem navaja, da je do spopada Slovenca proti 

Slovencu prišlo že jeseni 1941, in sicer v trenutku, ko je bil 16. septembra 1941 

ustanovljen Slovenski narodni osvobodilni odbor (SNOO). Ta se je namreč 

razglasil za edinega predstavnika, zastopnika, organizatorja in voditelja 

slovenskega naroda na vsem slovenskem ozemlju. To je pomenilo, da so bili vsi 

ostali, ki so delovali zunaj OF, razglašeni za sovražnike in izdajalce, kasneje pa so 

jih tudi uradno postavili izven zakona.109 Kakorkoli gledamo, dejstvo je, da so se 

na Slovenskem vzporedno z boji proti zunanjemu sovražniku odvijali še dandanes 

precej pereči spopadi med pripadniki lastnega naroda. Nastale okoliščine je 

odlično povzel Kocbek, ko je zapisal: »Po vsej Sloveniji bo zadivjal smrtni ples, 

ki bodo o njem govorili zanamci s posebno pretresljivostjo.«110 Ob takšnem 

razvoju dogodkov se je položaj Šolarjeve sredine popolnoma spremenil. 

 

Edvard Kardelj naj bi v svojih navodilih komunistom, izdanih spomladi 1942, 

dejal: »Mislim, da bi bilo sedaj dobro udariti po Mihajlovičevcih. Toda važno je 

tole: ko boste to napravili, morate imeti v rokah podatke (kakršnekoli!!!) o 

njihovem sodelovanju z okupatorji (…) Angležem je treba dokazati, da ne 

pobijamo zato, ker so njihovi, ampak zato, ker so okupatorski.«111 Dokazati 

kolaboracijo protikomunističnemu taboru zagotovo ni bilo težko. Ljubo Sirc v 

                                                           
108 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 254–264. 
109 Prav tam.  
110 B. Godeša, Kdor ni z nami, je proti nam, str. 160. 
111 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 180. 
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svojih spominih navaja, da je tedanji župan Ljubljane, general in politik Leon 

Rupnik, poleti 1942 pozval ljudi, naj »pogledajo realnosti v oči in pričnejo 

aktivno sodelovati z italijanskimi oblastmi.«112 Konec julija in v začetku avgusta 

je bil dejansko sklenjen sporazum med pooblaščenci SLS in Mihailovićevim 

štabom, ki jih je vodil Novak, ter poveljstvom italijanskega 11. armadnega zbora.  

Italijani so bili nad takšnimi potezami navdušeni, saj so verjeli, da jim bo boj 

protikomunistične skupine koristil. Kasneje so pot pretvezo maščevanja žrtev v 

vrstah svojih novih »zaveznikov« začeli streljati pripadnike komunističnega 

tabora. V Zgodovini Slovencev je navedeno, da je bilo slovensko prebivalstvo v 

kolaboracijo pravzaprav prisiljeno, če je hotelo preživeti komunistični teror.113 

Tudi partizanski oficir Tone Svetina naj bi v romanu Ukana navedel, da so 

partizani povsem po nepotrebnem pobijali ljudi. Namesto tega bi jih, po njegovem 

mnenju, raje skušali pridobiti, tako pa so s svojim »nečloveškim ravnanjem in 

ostrim nastopom sami ustvarili belo gardo«.114 

 

Ob vsem tem nas zanima, kako je na kolaboracijo protirevolucionarnega tabora 

oziroma Slovenske zaveze gledal Jakob Šolar. To izvemo iz njegovih zaslišanj in 

pričevanj za Šolar-Fabijanov proces leta 1952. Šolar sam je povedal, da je 

sodelovanje z Italijani resnično potekalo, vendar brez njegove vednosti oziroma 

privolitve. Enako je trdil tudi Lado Ločniškar, ki je že na zaslišanjih pred sodiščno 

obravnavo razložil, da ne on ne Šolar novici o kolaboraciji kar nista mogla verjeti. 

Šolar naj bi ob tem celo izjavil, da gre zagotovo za »še eno potezo OF«, ki je v 

vsakem posamezniku zunaj svoje organizacije videla izdajalca. Svojim 

zasliševalcem iz UDV je razložil, da se o sodelovanju z Italijani na sejah 

protirevolucionarnega tabora, ki jih je obiskoval, ni govorilo. Šele kasneje mu je 

prišlo na uho, da so bile vzpostavljene nekatere tajne zveze. K temu je dodal še, 

da ne verjame, da bi v kolaboracijo privolila tudi Slovenska zaveza.115  

                                                           
112 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 87. 
113 Zgodovina Slovencev, str. 780. 
114 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 89. 
115 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 148; 
Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – Fabjan, str. 360; Fascikel 2, Mapa 5 – 
Zapisniki zaslišanja prič, str. 667.  
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Da Šolar pri vsem tem ni stal popolnoma ob strani, ampak je slovensko-italijansko 

navezo celo podpiral kot »nujno zlo«, je na zaslišanju pred sojenjem trdil Jože 

Derganc. Ta naj bi kot šef postaje na območju Bele krajine v poletnih mesecih leta 

1942 prejel nepotrjene informacije o povezavi med štajerskimi četniki in 

italijanskim okupatorjem. Tudi sam bi moral organizirati četniške oddelke, a je 

kolaboraciji absolutno nasprotoval. Da bi izvedel, kaj se v resnici dogaja, je na 

priporočilo prošta Klemenčiča obiskal Jakoba Šolarja. Ta naj bi mu razkril, da 

povezava z Italijani res obstaja, da zanjo ve in jo podpira tudi vlada in da je ta 

zveza zgolj začasna, dokler ne dobijo dovolj orožja za boj. Šolar naj bi v 

kolaboraciji videl »edini izhod« iz okoliščin, za katere so bili po njegovem krivi 

partizani. Ti naj bi svoje sonarodnjake popolnoma razorožili, nato pa začeli boj 

proti njim. Dergančevih izjav Šolar na sodišču ni zanikal.116 

  

Drugo plat Šolarjevega odnosa do kolaboracije kažejo njegovi stiki z majorjem 

Novakom. Pogovor med njima je (kot kaže) nanesel tudi na sodelovanje z 

okupatorjem oziroma na »čistočo« četništva. Novak naj bi izjavil, da kolaboracijo 

podpira in da lahko jugoslovansko zastavo, dokler jo ima v rokah, rešuje s 

katerimikoli sredstvi. Šolar mu je, kot pravi sam, odvrnil, naj »zastavo« raje dobro 

čuva, kot pa da jo dobesedno ponuja sovražniku. Novaka naj bi celo opozoril, da 

bo s svojim početjem zaigral »dobro ime« (sklepamo, da je tukaj šlo za ugled 

tabora v očeh zaveznikov), kot je to že storil Mihailović. Omenjenega generala je 

Šolar sicer priznaval kot poveljnika in vojaškega ministra, ni pa odobraval 

njegovega sodelovanja z okupatorjem.117  

Leta 1943 se je Šolar dokončno sprl z Novakom. Vzrok za prekinitev njunih 

stikov naj bi bila (ob majorjevi »brezobzirnosti«) prav kolaboracija. Kasneje na 

zaslišanjih so Šolarja spraševali, kako to, da je, če je za sodelovanje s 

sovražnikom vedel že poleti 1942, stike ohranjal vse do leta 1943. Šolar je kot 

vzrok za svoje ravnanje navedel »popustljivost«. Kot pravi sam, je verjel, da bo 

Novaka lahko odvrnil od kolaboracije in popravil njegove napake. Ko je 

                                                           
116 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 149; 
Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 606.  
117 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 157, 158; 
Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – Fabjan, str. 310, 311. 
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sprevidel, da to ne bo šlo in da je Novak »nesposoben in neodgovoren«, je njuno 

sodelovanje končal.118 O dogodku je v svojem dnevniku pisal tudi Črtomir 

Nagode. Zabeležka navaja, da je Šolar stike z Novakom prekinil 29. junija 1943 in 

da bi se to zgodilo že prej, če Šolar ne bi verjel v Nagodetovo zagotovilo, da za 

Novakom stoji »nekdo, ki je močnejši in bolj pameten«.119 

 

S Šolarjevo oznako Novaka so se strinjali tudi oficirji, nekateri drugi člani 

Slovenske zaveze, člani Slovenske legije, posamezniki v vrstah vaških straž, 

emigrantska vlada in celo majorjevi najožji sodelavci. Veljalo naj bi, da se Novak 

ni zavedal resnosti položaja, v katerem se je, sredi svetovne in državljanske vojne, 

znašel s skupino slabo izurjenih prostovoljcev. V svoji ilegalni organizaciji naj bi 

spodkopaval avtoriteto oficirjev, se obnašal diktatorsko in ravnal povsem po svoji 

volji. Njegova največja napaka je bila sodelovanje z Italijani. Čete, ki jih je Novak 

vodil, bi po načrtu protirevolucionarnega tabora morale v ilegali čakati na 

zaveznike in se z njimi nato boriti proti sovražniku. Za takšno sodelovanje pa so 

zavezniki Kreku posredovali pogoj: nobene kolaboracije.120 

Vprašanje kolaboracije je bilo jeseni 1942 le eno izmed mnogih, ki so Slovensko 

zavezo potisnili v krizo, zagotovo pa eno najpomembnejših. Ob razhajanju v 

načrtih za prihodnost nove države (gospodarstvo, reforme, legitimnost, 

kontinuiteta) in v pogajanjih glede števila mest za posamezne stranke v Zavezi, je 

največji problem predstavljalo oblikovanje enotnega vojaškega vodstva legij. 

Vprašanje vstaje in neenotnost zvez z emigrantsko vlado (klerikalci so vztrajali 

pri lastnih stikih) so dodali samo še piko na i k vse večjemu nezadovoljstvu 

pripadnikov protirevolucionarnega tabora in posledično njihovemu prehodu v 

OF.121 Prav ta se je takrat znašla v precej nezavidljivem položaju. V poletnih in 

jesenskih mesecih leta 1942 so Italijani izvedli silovito ofenzivo, katere ključni 

cilj je med drugim bilo uničenje vodstva in organizacije osvobodilnega gibanja v 

Ljubljani. Takšen razvoj dogodkov je v vrstah KPS povzročil velike izgube, a to 
                                                           
118 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 311. 
119 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 314. 
120 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 224, 225. 
121 J. Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora, str. 41, 42. 



Jakob Šolar – pozabljen v sedanjosti, na zatožni klopi v preteklosti Tina Esih 

 

40 

 

še zdaleč ni bilo vse, kar je pestilo partijo. Njeni organizacijski enoti na 

Gorenjskem in Štajerskem sta bili razbiti, na Koroškem in Primorskem KPS 

bodisi še ni bila vzpostavljena bodisi je bilo njeno delovanje zelo omejeno, razen 

tega pa je divjal še spopad s sodržavljani. Ukazi Kardelja slovenskim komunistom 

so bili streljati vse tiste, ki jih lahko obtožijo »izzivanja državljanske vojne v 

korist Italijanov«, ohranjati enotnost OF ter nevtralizirati politično sredino. Ta bi 

po mnenju levičarjev utegnila biti v prihodnosti precej nevaren dejavnik, zato so 

se njeni pripadniki, med katerimi je bil tudi Šolar, kar naenkrat znašli v središču 

pozornosti.122 

 

Kakšna je bila taktika komunistov v boju za sredino in neopredeljene izvemo iz 

Kardeljevega pisma pravniku in politiku Vladimirju Krivicu v Ljubljano. Kardelj 

mu je 17. septembra 1942 ukazal, naj »ne zadevajo direktno v sredino, ampak 

vodijo kurs na njeno nevtralizacijo, na zabijanje klina med njo in mihajlovičevsko 

skrajnostjo.«123 Razbitju organizacije bi po načrtu sledilo vključevanje njenih 

pripadnikov v vrste OF in njihova mobilizacija za spopad z belo gardo.124 Temelje 

pridobivanju t. i. sredine je v enem od svojih člankov postavil tudi Kidrič, ki je 

predvideval vključitev neopredeljenih skupin v OF v obliki vsenarodnega 

osvobodilnega gibanja. Razen tega je menil, da bi sredino morali opomniti na 

dejstvo, da je razvoj dogodkov v slovenskem prostoru pripeljal do razcepa. Vsak 

Slovenec bi se tako, po besedah Kidriča, moral opredeliti »za« ali »proti« OF. 

»Sodobni čas je skrajnje alternativen čas, ki ne dovoljuje sredini samostojnega 

obstoja.«125 

 

Načrt revolucionarnega tabora je torej bil doseči novo širino in okrepiti svojo 

organizacijo z novimi člani. Da bi to dosegli, so komunisti ravnali precej 

popustljivo, česar jim sicer, z oziroma na njihova načela in delovanje, ne bi mogli 

pripisati. Primer tega so poenostavljeni kriteriji za sprejemanje novih članov v 

                                                           
122 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 207, 208, 373, 374. 
123 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 165. 
124 Prav tam. 
125 Boris Kidrič: Poslednji Korak bele garde. V: Boris Kidrič: Zbrano delo, članki in razprave 
1933–1943, 1. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana 1958, str. 258. 
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komunistične vrste. Običajno so o članstvu odločali številni dejavniki: ocena o 

primernosti kandidata (dal jo je ali partijski aktivist ali celica, forum), njegova 

socialna oziroma družbena pripadnost, svetovni nazor, njegova preteklost, 

ubogljivost, poslušnost, učinkovitost, zavzetost in discipliniranost. Vse naštete 

pogoje je konec leta 1942, ko so komunisti želeli pridobiti čim več privržencev, 

nadomestil en sam: odkrita obsodba bele garde kot netilca državljanske vojne. KP 

je v danih okoliščinah dala večji »manevrski prostor« tudi skupinam znotraj OF 

(krščanskim socialistom, sokolom). Povečale so se njihove možnosti delovanja, 

uveljavljanja in organizacijske krepitve, a le za kratek čas, saj je Dolomitska 

izjava vse pridobitve odvzela.126 

Omenjali smo že čisto prve stike med OF in Šolarjem oziroma Gosarjem (str. 30, 

31), ko komunisti »sredine« niso uspeli pridobiti na svojo stran, ker niso bili 

pripravljeni ugoditi njenim zahtevam. Leta 1942 se je to spremenilo. V 

neposrednem stiku s predstavniki neopredeljenih skupin, pisem, celo Kocbekovih 

osebnih povabil k sodelovanju, so pripadniki OF sredinskim skupinam ponujali 

vidnejša mesta v organizaciji, samostojno skupno delovanje znotraj nje in celo 

nastanek katoliške koalicije, povezave katoliške sredine in krščanskih socialistov 

zunaj OF. Ne glede na vse obljube in prizadevanja komunistov sredina ni 

popustila in tudi jesenski pogovori leta 1942 so se zaključili neuspešno. 

Nezadovoljstvo v OF je bilo precejšnje, izraženo z besedami Kocbeka, Kidriča in 

celo Maksa Šnuderla.127  

V članku z naslovom Sredina v slovenski narodni revoluciji je Kocbek zapisal, da 

»sredinsko stališče v zgodovini ni bilo nikdar zmagovito ob usodnih prelomih, 

revolucijah, začetkih novih dob /…/«.128 Mnenja in pogledi pripadnikov sredine 

po njegovem mnenju še zdaleč niso bili napredni in pozitivni, kvečjemu skrajno 

negativni, saj so z zavračanjem neposrednega boja proti okupatorju delovanje 

slednjega podprli. Z zagovarjanjem londonske vlade, Mihailovića in nekdanje 

jugoslovanske zakonodaje je sredina, po mnenju Kocbeka, želela obnoviti 

predvojno stanje, ki pa je povzročilo vojno. Z vključitvijo v vrste Slovenske 

                                                           
126 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 58, 59, 372. 
127 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 166, 167. 
128 Edvard Kocbek: Sredina v slovenski narodni revoluciji. V: Edvard Kocbek: Osvobodilni spisi 
I., Društvo 2000, Ljubljana 1991, str. 149–154. 
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zaveze so se »neopredeljeni« izenačili z belo gardo. Zaradi vsega naštetega je 

Kocbek krščanske socialiste pozval, naj ne nasedajo sredini, temveč na vsakem 

koraku izražajo zvestobo OF.129 Kidrič je svoje stališče do sredine izrazil v članku 

Dejanska vloga »sredine«. Oklical jo je za »navaden privesek bele garde«, ki za 

svojim imenom skriva podporo sovražniku. Poudaril je, da je OF sredinskim 

skupinam vseeno ponudila enakopravno sodelovanje in da so mnogi sredinci že 

pristali na vključitev v vrste OF, a sta jim Šolar in Gosar to preprečila. Za takšnim 

delovanjem se je (po mnenju Kidriča) skrivala težnja po prevzemu oblasti. Šolar-

Gosarjeva skupina naj bi spretno vztrajala na položaju med obema stranema in do 

OF hkrati gojila tako prijateljstvo kot sovraštvo. V usodnih časih, ki so nastopili, 

je po besedah Kidriča veljalo naslednje pravilo: »Če si za narod, tedaj je tvoje 

mesto v Osvobodilni fronti. Če si proti narodu, tedaj je tvoje mesto v beli 

gardi.«130 Sredina naj bi se odločila za slednje, v svojem početju, ko je na 

komuniste »namerila puško izza vogala in za hrbtom«, pa naj bi bila še hujša kot 

belogardisti.131 Šnuderl se je s svojo izjavo, v kateri je sredino označil za »gnilo, 

idejno jalovo, impotentno, samopašno, sebično, sterilno, nesposobno« pridružil 

odklonilnemu stališču do Šolar-Gosarjeve politike,132 kljub vsemu pa je OF še 

naprej skušala pridobiti sredino.   

 

Leto 1943 ni prineslo večjih novosti v prepričevanju neopredeljenih skupin, naj 

vstopijo v OF. Te so še naprej vztrajale pri svojem odklonilnem stališču. Je pa 

zato prišlo do pomembnih sprememb v širšem političnem dogajanju. Porazi 

sovražnika in novice o bližanju zaveznikov so odnose med slovenskima 

političnima taboroma zaostrili do skrajnosti, boj za prevlado pa je divjal tudi 

znotraj revolucionarnih oziroma protirevolucionarnih vrst.133  

 

Komunistična partija je politiko širine 1. marca 1943 zamenjala s t. i. Dolomitsko 

izjavo. Ta je komunistom še formalno priznala vodilno vlogo v odporniškem 
                                                           
129 Prav tam. 
130 Boris Kidrič: Dejanska vloga »sredine«. V: Boris Kidrič: Zbrano delo, članki in razprave 1933–
1943, 1. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana 1958, str. 299–302. 
131 Prav tam. 
132 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 168. 
133 J. Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora, str. 43. 
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gibanju, krščanske socialiste in sokole pa potisnila v popolnoma podrejen položaj, 

ki jim ni dovoljeval snovanja lastnih skupin oziroma organizacijske krepitve. S 

tem so bile stranke oziroma koalicije v OF onemogočene in osvobodilno gibanje 

poenoteno. Takšni ukrepi so bili za komuniste izredno pomembni, saj so se bali, 

da bi OF postala meščanska koalicija, da bi izgubila enotnost in da bi se 

krščanskosocialistična skupina osamosvojila. Ti strahovi so bili (ob preobratu v 

vojni) najpomembnejši vzrok za samo Izjavo. Njena vsebina pojasnjuje, da imajo 

komunisti vodilno vlogo v OF zaradi svojega programa, organizacijske strukture 

in strategije oziroma taktike. KPS naj bi vodila po edini pravilni poti, ki jo je 

prehodil tudi veliki ruski narod in ki naj bi zagotovila boljšo prihodnost, vključno 

z oblastjo proletariata. Vzporedno s prevzemom vodstva so komunisti začeli še z 

vključevanjem posameznikov iz drugih dveh ustanovitvenih skupin v svojo 

stranko. S tem so načrtovali po najhitrejšem postopku oslabiti in onemogočiti 

njuni organizaciji, enaka usoda pa je čakala tudi vse druge skupine v OF. 

Krščanski socialisti s Kocbekom na čelu so zavračali spojitev v KPS zaradi 

svojega svetovnega, natančneje krščanskosocialističnega nazora. Niso se bili 

pripravljeni odpovedati svojim idejam, ki po mnenju Kocbeka niso bile združljive 

s komunističnimi. Ko so Dolomitsko izjavo 27. aprila 1943 potrdili na Zboru 

aktivistov na Pugledu in jo javno razglasili na prvem zborovanju aktivistov OF na 

Kočevskem Rogu, so nekateri krščanski socialisti gibanje zapustili.134  

Kocbek je Borisu Pahorju leta 1973 o dogodkih iz leta 1943 izjavil, da so se 

partijci drugim vsiljevali kot pravi vodje in da je bil podpis Izjave tako rekoč 

neizbežen. Znotraj fronte je od takrat naprej, po besedah Kocbeka, načrtovano, 

predvsem pa nasilno delovala le KP.135 Revolucionarni tabor se je v nadaljevanju 

posvetil boju za Zedinjeno Slovenijo, gospodarskim in finančnim vprašanjem in 

seveda novim poskusom pridobitve sredine.136    

 

Jeseni 1942 se je v krizi znašla tudi Slovenska zaveza, v začetku leta 1943 pa se je 

znotraj protirevolucionarnih vrst pojavil boj za prevlado. Kot so komunisti 

                                                           
134 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 63, 211, 212, 372. 
135 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 103, 104.  
136 Zgodovina Slovencev, str. 791. 
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prevzeli vodilno mesto, je v vrstah reakcije isto zahtevala SLS. Vodstvo zaveze 

naj bi bilo (po njenih predstavah) oblikovano tako, da bi predsednik in večina 

pripadla nekoč vodilni stranki SLS. Vendar pa se njeni načrti, v nasprotju z načrti 

KPS, niso uresničili. Zaveza je začela razpadati. Vzroki za to so bili različni in se 

niso bistveno razlikovali od tistih, ki so v prvi vrsti pripeljali tudi do krize v 

prejšnjem letu. Med strankami je vladalo nezaupanje in medsebojno obtoževanje, 

organizacija ni uspela poenotiti odpora znotraj svojih okvirov, s smrtjo Alberta 

Kramerja maja 1943 so bila prekinjena prizadevanja za zgladitev medsebojnih 

sporov, vse preveč očitna pa je bila tudi kolaboracija. Ta je bila (ob neuspehih 

organizacije in nesposobnosti Novaka) tudi eden glavnih vzrokov za odhod 

Šolarja iz Zaveze junija 1943. Sledili so mu liberalci, avgusta pa je prišlo še do 

razpada NDS.137 Črtomir Nagode, s katerim je Šolar vzdrževal zvezo, je že pozno 

spomladi predlagal, naj se s Slovensko zavezo nezadovoljne skupine povežejo v 

novo formacijo, ki bi bila zunaj OF ter si nadela naziv »direktorij«. Ker je Šolar s 

koncem leta 1943 prekinil stike z Nagodetom oziroma politično delovanje 

nasploh, je vse skupaj ostalo zgolj pri idejah.138       

 

7. maja 1943 je Izvršni odbor osvobodilne fronte (IOOF) izdal okrožnico, ki je 

opozarjala, da je treba pri sredini ločevati med tistimi posamezniki, ki samo 

omahujejo, in tistimi, ki veljajo za »zagrizene organizatorje in potuhnjene 

podpornike ali druge rezerve bele garde«.139 K sodelovanju so seveda želeli 

pritegniti le prve, medtem ko so drugo skupino sklenili razkrinkati kot 

»pomočnike narodnih izdajalcev«. Vendar pa razgovori s Šolarjem in Gosarjem 

tudi tokrat niso obrodili sadov. Voditelja sredine nista bila pripravljena opustiti 

svojih idej in prepričanj, ki so se precej razlikovala od stališč OF. Gosar-Šolarjeva 

skupina je, kot smo že omenili, zahtevala enakopraven položaj skupin v OF, boj 

proti okupatorju je nameravala sprožiti ob prihodu zaveznikov, motilo pa jo je 

tudi dejstvo, da OF ob osvobodilnih skuša doseči še revolucionarne cilje.140 

                                                           
137 J. Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora, str. 43. 
138 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 171, 172, 
173. 
139 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 168. 
140 Prav tam. 
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Nič kaj uspešnejša niso bila pogajanja za premirje med Zavezo in NOG. Pobudo 

zanje sta tokrat dala tudi vlada iz Londona in zavezniki. Od meseca marca pa vse 

do avgusta 1943 sta skušala vplivati na vzpostavitev zveze, končanje 

državljanskih spopadov in obnovitev enotnosti slovenskega naroda.141 Slovenska 

zaveza je bila pripravljena pristati na sodelovanje s partizani, ki bi ga dosegli s 

posredovanjem Josipa Vidmarja, Črtomira Nagodeta in Edvarda Kocbeka. Konec 

koncev je na začetku v svojem okviru predvidela tudi mesto za OF. Njena edina 

zahteva je bilo prenehanje komunističnega terorja v obliki umorov in ovajanj.142 S 

prizadevanji Londona je sovpadal nastop odvetnika in publicista Lojzeta Udeta, ki 

je na mestu posrednika med OF in SLS oziroma v pogovorih z Albinom Šmajdom 

vztrajal več mesecev. Ob spoznanju, da je njegovo trud jalov, je izjavil: »S tem je 

moje delo, ki se je vršilo tudi v duhu teženj OF v zadnjih mesecih, končano. 

Nadaljnje posredništvo nima nobenega smisla več.«143 Razloge za neuspehe teh 

poskusov je treba iskati v medsebojnem nezaupanju obeh strani oziroma njuni 

dejanski nepripravljenosti na premirje. Nasprotja med taboroma so več kot očitno 

bila že veliko preveč zakoreninjena, kar dokazuje tudi kasnejši razplet dogodkov v 

Grčaricah in Turjaku.144  

 

25. julija 1943 je padel Mussolinijev režim, o čemer je bil Šolar, zaradi 

pričakovanja zloma fašizma, po zvezah iz Vatikana obveščen že junija. Slovenska 

zaveza se je, po besedah Šolarja, znašla pred vrsto vprašanj, saj ni vedela, ali naj 

še naprej podpira Mihailovića ali naj preprosto ubije Novaka in se raje poveže z 

OF itd.145 Sirc v svojih spominih navaja, da so zaradi Novaka podporniki 

Mihailovića že spomladi 1943 pričeli dvomiti vanj. Tedaj pa se je v Sloveniji 

pojavil njegov pooblaščenec, Milan Rakočević. Ljudi je prepričal, da so kljub 

Novaku še naprej ostali zvesti Mihailoviću. Tesne stike naj bi navezal predvsem s 

Šolarjem, kar je ta kasneje zanikal.146 Po julijskih dogodkih v Italiji sta oba 

                                                           
141 Slovenska kronika 1941–1995, str. 46. 
142 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 235. 
143 Slovenska kronika 1941–1995, str. 46. 
144 Prav tam. 
145 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 365. 
146 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 100, 101.  
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slovenska tabora vsak čas pričakovala izkrcanje zaveznikov na Jadranu. Zaveza je 

sklenila vse svoje enote priključiti JVvD. Novak je svoj osrednji Dolenjski odred, 

ki naj bi ga okrepili srbski četniki, vaške straže, člani sokolske legije idr., postavil 

v kraj Grčarice zaradi bližine morja. Zaveza in Slovenska legija sta borce ilegalnih 

vaških straž usmerili na Turjak. Partizani so se istočasno nastanili v gozdovih med 

Krimom in Kočevskim rogom. Do izkrcanja zaveznikov nikoli ni prišlo, je pa 

namesto tega zavladal oster spopad med partizani (po kapitulaciji Italije 8. 

septembra okrepljenimi z italijanskim orožjem) ter topničarji in četniki. Ti so bili 

poraženi in kruto obračunavanje, ki je sledilo, še dandanes predstavlja del 

temnega obdobja slovenske zgodovine.147 Po teh dogodkih je Slovenska zaveza 

praktično razpadla, pripadniki protirevolucionarnih sil, ki so se uspeli rešiti iz rok 

partizanov, pa so se zatekli pod nemško zaščito in postali del slovenskega 

domobranstva.148 

 

Po kapitulaciji Italije so komunisti vse svoje sile in prizadevanja usmerili v 

načrtovanje prevzema oblasti. Med številnimi manifestacijami, ki so se vrstile, je 

bil najpomembnejši t. i. Kočevski zbor, od 1. do 3. oktobra 1943 v nekdanjem 

Sokolskem domu v Kočevju. Pomembna pri tem dogodku je bila resolucija, ki je 

v sklepih odrekla jugoslovanski vladi v Londonu pravico zastopati slovenski 

narod, za edino zakonito narodno oblast pa je razglasila OF. Za nas je pomemben 

drugi del resolucije, ki je emigrantsko vlado ter belo in plavo gardo obsodil kot 

»petokolonaško okupatorjevo garnituro«, generala Rupnika pa razglasil za 

»narodnega izdajalca«.149 8. oktobra 1943 je potekalo še partijsko posvetovanje na 

Dvoru pri Žužemberku, kjer so govorili o »sredini«, ki je komunistom še vedno 

predstavljala trn v peti. Naloge KPS so bile po besedah Kardelja vojaško in 

politično utrditi partizansko vojsko in sprožiti oster boj proti svojim 

znotrajdržavnim nasprotnikom oziroma »boj za obstanek slovenskega naroda pred 

okupatorjem in njegovimi sodelavci.«150 

 

                                                           
147 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 237–239. 
148 Zgodovina Slovencev, str. 805, 806. 
149 Zgodovin Slovencev, str. 807, 810. 
150 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 329, 330. 
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Ljubo Sirc je o delovanju t. i. reakcionarjev, ki so ga komunisti tako zelo obsojali, 

20. novembra 1943 zapisal, da so komunisti načrtovali, da se bodo »vsi tisti, ki jih 

niso marali«, pridružili okupatorju. Tekom dogajanja naj bi »storili vse, kar je bilo 

v njihovih močeh, da bi svoje nasprotnike porinili v roke fašistom in Nemcem.«151 

Protikomunisti so se pustili zavesti in so posledično izgubili možnost za zmago v 

vojni. Gibanje, na čelu katerega je bil Mihailović, je bilo, po besedah Sirca, 

poraženo. 29. in 30. novembra 1943 je v Jajcu potekalo drugo zasedanje 

Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ). Na njem so 

ustanovili Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije (NKOJ) oziroma, kot ga je 

poimenoval Sirc, rivalsko vlado. To so razglasili za najvišje izvršno in 

zakonodajno telo, ki je prevzelo vse funkcije jugoslovanske emigrantske vlade.152 

Ko se je slovenska delegacija vrnila v Slovenijo in razširila avnojsko kampanjo, je 

Kardelj ukazal »zares povezati vso Slovenijo pod enotnim vodstvom.«153 

 

15. januarja 1944 je CK KPS svojim sodelavcem še enkrat naročil, naj skušajo 

pridobiti sredino in pomembne javne delavce na svojo stran. Takšne ukaze naj bi 

še dodatno podžgal strah pred obnovo predvojnih političnih strank, do katere bi 

lahko prišlo, če bi se zavezniki pojavili v Istri oziroma kasneje v Ljubljani. Po 

predvidevanjih komunistov bi se takšen scenarij nadaljeval tako, da bi zavezniki 

prevzeli oblast z nekompromitiranimi politiki oziroma sredinci. Da bi to 

preprečili, so sklenili, da morajo neopredeljene skupine na vsak način razbiti in jih 

pripraviti do tega, da se končno odločijo in se ali vključijo v OF ali pa povežejo z 

Nemci v tolikšni meri, da se zavezniki ne bi več mogli opirati nanje. Nikakor pa 

se, po besedah CK KPS, ni smelo zgoditi, da bi sredina nemoteno delovala zunaj 

OF in Narodno osvobodilne vojske (NOV) ter celo formirala lastne vojaške 

enote.154  

 

Medtem so se med strankami, vključno z Gosar-Šolarjevo skupino, začeli 

razgovori in pogajanja o ponovni povezavi oziroma medsebojni zvezi. Povedano 

                                                           
151 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 120, 121. 
152 Prav tam. 
153 Zgodovina Slovencev, str. 819. 
154 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 264. 



Jakob Šolar – pozabljen v sedanjosti, na zatožni klopi v preteklosti Tina Esih 

 

48 

 

drugače, želeli so doseči obnovo prejšnje Zaveze. O tem priča tudi pismo Miloša 

Stareta (ilegalno ime Medved), ki ga je 28. februarja 1944 prejel predstavnik 

naprednega bloka, inž. Janko Mačkovšek. Ker bi razpad Zaveze (po mnenju 

Stareta) mnogi posamezniki lahko izenačili s krizo slovenskega 

narodnopolitičnega programa, je predlagal, da ponovno obudijo delo v okviru 

skupne organizacije. Ta naj bi bila politični forum vseh »pozitivnih strank«, h 

kateremu so želeli pritegniti tudi Gosarja. Ta je od meseca junija 1944 nastopal v 

vlogi predsednika Nacionalnega komiteja pri poveljstvu jugoslovanske vojske za 

Slovenijo, vanj pa je bil vključen tudi Šolar. Dolgotrajna pogajanja med SLS in 

JNS pa niso odobrila sadov. Skupine v SLS, ki so pred tem delovale samostojno, 

so se 21. junija 1944 povezale v Slovenski ljudski katoliški blok. Mačkovšek je ob 

tem zapisal, da je ideja o Zavezi najbrž »odpovedana«.155 

   

Že 16. junija 1944 so na otoku Visu podpisali sporazum med predsednikom 

kraljeve vlade, Ivanom Šubašićem, in predsednikom NKOJ-a, maršalom Josipom 

Brozom - Titom. Pred tem je vsaka stran podala svoj osnutek in verjetno ni 

presenečenje, da so po Šubašićevih zgolj »lepotnih« popravkih sprejeli Titovo 

zasnovo sporazuma. Ta je med drugim določila, da bo prihodnja jugoslovanska 

kraljevska vlada, sestavljena iz naprednih in nekompromitiranih demokratičnih 

elementov, pomagala NOV v boju proti sovražnikom. Izredno pomembna za 

dogodke, ki so sledili, je bila četrta točka, v kateri je pisalo, da mora 

jugoslovanska vlada priznati oziroma podpreti bojevite sile pod Titovim okriljem, 

hkrati pa obsoditi vse tiste, ki so na takšen ali drugačen način sodelovali z 

okupatorjem. S tem je kraljeva vlada odtegnila podporo Mihailoviću. Narod je 

pozvala tudi k združitvi vseh bojnih sil v eno samo fronto v NOV. Kar se tiče 

državne ureditve, je Sporazum Tito-Šubašić sklenil, da se odločitev glede tega 

prepusti ljudstvu po koncu vojne.156 Imamo podatke o tem, kakšen je bil Šolarjev 

pogled na sporazum. Še prej pa je potrebno omeniti nastanek t. i. Katoliškega 

bloka. 

 

                                                           
155 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 174, 175, 178–183. 
156 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 450–452. 
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21. junija 1944 je v Ljubljani prišlo do dogovora med SLS, Gosar-Šolarjevo 

skupino, Stražarji in Katoliško akcijo. Izid je bila ustanovitev Slovenskega 

ljudskega katoliškega bloka (SKB), ki ga analize UDV označujejo tudi kot »zadnji 

poskus klerikalnega tabora združiti vse frakcije in skupine v skupni borbi proti 

NOG.«157 Eden od ustanoviteljev in organizatorjev SKB naj bi bil tudi Jakob 

Šolar. Njegovo delovanje v bloku naj bi trajalo od 21. julija do oktobra 1944. 

Milan Finec, ki je bil med drugim tudi voditelj Slovenske ženske legije, je na 

zaslišanju 6. maja 1952 povedal, da so predlog za ustanovitev SKB dali 

posamezniki iz vrst SLS (Mirko Krajnc, Miloš Stare, Albin Šmajd). Njihov namen 

naj bi bil preprečiti spore v katoliških vrstah, poenotiti nastop skupin znotraj 

tabora ter voditi enakovreden in uspešen boj proti OF. Po njegovih besedah je 

Jakob Šolar v Katoliškem bloku nedvomno sodeloval, ni pa Finec vedel, kakšen 

obseg je njegovo udejstvovanje zajemalo.158 Šolar je na sodišču zanikal ne samo 

članstvo v Katoliškem bloku ampak tudi obstoj slednjega kot samostojne 

organizacije. Vedel naj bi le za poskuse doseganja enotnosti v taboru, kateremu je 

pripadal tudi sam. To so izpodbijali številni dokazi, kot npr. zapisnik z ene izmed 

sej SLS, ki je Šolarja navedel kot ustanovitelja SKB, številna pisma Šmajda o 

delu SKB, o zahtevah Šolarjeve skupine glede urejanja lista, ki bi ga organizacija 

izdajala, pa kratka objava Slovenske legije o ustanovitvi in ustanoviteljih SKB itd. 

Še eno pomembno dejstvo, ki najverjetneje kaže na veliko vlogo Šolarja v 

Katoliškem bloku, je podatek, da je organizacija po njegovi in Gosarjevi aretaciji 

prenehala delovati.159    

 

Šolar je na sodišču izjavil, da se je z Viškim sporazumom v celoti strinjal. Še več, 

člane Katoliškega bloka naj bi prepričeval, da je sporazum treba na vsak način 

podpreti, saj je zaradi razmer, ki vladajo, nujen. Po Šolarjevem mnenju je bil 

edina pot, ki je vodila do urejanja odnosov v slovenski družbi. V skladu s 

sporazumom je Šolar zagovarjal prenehanje napetosti med domobranci in OF, 

                                                           
157 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 319. 
158 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 610. 
159 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar-
Fabjan, str. 319–321;  
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podpiral nastanek enotne vojske in predlagal, da se določi posameznike, ki bodo 

sporazum tudi uresničili. Na vprašanje sodišča, zakaj je šele po sporazumu 

naravnal svoje delovanje v podporo OF, je Šolar odgovoril, da se njegova želja po 

dogovoru še zdaleč ni pojavila šele leta 1944. Sodelovanje taborov naj bi 

zagovarjal že precej časa, vendar pa je šele sporazum Tito-Šubašić določil OF kot 

edino, legitimno oblast, kar je pomenilo, da jo je bilo treba priznati brez 

ugovarjanja.160 Pričanje Lada Ločniškarja je potrdilo Šolarjevo izjavo o 

naklonjenosti OF, prav tako pa tudi njegovo spodbujanje k sodelovanju med sicer 

sovražnima taboroma.161 

V mesecu juliju 1944 je CK KPS svojim pripadnikom dal navodila, naj v skladu z 

Viškim sporazumom vse svoje sile, moči in prizadevanja usmerijo v pridobivanje 

skupin, ki se še niso priključile OF. Pri tem naj bi posebno pozornost namenili 

nikomur drugemu kot Šolarjevim in Gosarjevim podpornikom. Boris Kidrič je 

svoje stališče do sredine natančno opredelil že 10. julija 1944, ko je na seji CK 

izjavil, da »Sredine v OF kot take biti ne more (…) pod partijo to ni možno. Kjer 

to je, ni bilo naše delo pravilno.«162 O intenzivnem delu za pridobitev Šolarja 

oziroma Gosarja je iz Ljubljane poročala članica pokrajinskega komiteja KPS za 

Gorenjsko Mira Svetina - Vlasta. 9. avgusta 1944 so se, po njenih besedah, že 

kazali napredki v njihovih prizadevanjih, saj naj bi na svojo stran pridobili Dinka 

Puca, Otona Župančiča in Frana Saleškega Finžgarja. Predvsem Finžgar naj bi jim 

omogočil navezavo stika z Gosarjem, za Šolarja pa, kot pravi, v tistem trenutku 

niso vedeli še ničesar konkretnega. Šele v začetku meseca septembra je Svetinova 

sporočila, da so uspeli navezati stik s Šolarjevo skupino, a sta se on in Gosar 

izkazala pa precej težka pogajalca. Še vedno sta imela svoje načrte, od katerih 

nista bila pripravljena odstopiti, komunisti pa nanje tudi niso hoteli pristati. 19. 

septembra 1944 je Svetinova sporočila vodstvu KPS: »Zadeva Šolar ni jasna.«163   

 

Jesen 1944 je prinesla kar nekaj razjasnitev na slovenskem političnem prizorišču. 

Tradicionalne stranke so še vedno skušale oblikovati nekakšen skupen organ, v 

                                                           
160 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 199. 
161 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 662. 
162 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 264, 265. 
163 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 265–268. 
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katerega bi se povezale, a nobeden izmed poskusov ni bil uspešen. Na drugi strani 

se je vodstvo NOG v celoti posvetilo pripravam na prevzem oblasti in prekinilo 

pogajanja s sredino. Vzrok za takšen preobrat naj bi bilo spoznanje, da se 

zavezniki ne nameravajo izkrcati v Istri. S tem se je bojazen pred skupinami zunaj 

OF prelevila nazaj v strah pred »notranjimi sovražniki«, ki bi si utrdili položaj v 

sami organizaciji in pričeli delovati proti KPS. 20. septembra 1944 je Kardelj na 

seji CK KPS predstavil »novo linijo« slovenskega komunizma, kateremu je bilo 

prav malo mar za druge skupine. Že dva dni kasneje je odposlal pismo Miri 

Svetina, da so »vrata v OF zaprta vsem tistim, ki so iz špekulacij in političnih 

razlogov ostali zunaj in skušali iz tega kovati svoj politični kapital (…) Tem 

ljudem je odprta edina pot, pot popolne kapitulacije, priznanja svojih napak, 

sprejetja kazni, ki jim jo bo narod določil.«164 Ob tem je dobila natančna navodila, 

kako naj z neopredeljenimi ravna v prihodnje, naj ne skuša več pridobivati raznih 

Šolarjev in Gosarjev, temveč naj jih brezobzirno napade.165  

V skladu s tem je Kidrič napisal članek »Zlata sredina«, v katerem je predstavil 

gledanje komunistov na Gosar-Šolarjevo skupino. Vodstvo fronte naj bi t. i. 

sredini ves čas (do 15. septembra 1944) ponujalo enakopravno zastopstvo v 

osvobodilnem gibanju in enoten nastop proti sovražniku. Po besedah Kidriča je 

bilo to namenjeno združitvi in krepitvi sil in javnemu razkritju katoliške sredine, 

ki naj bi bila odtujena od slovenskega naroda, prestrašena ob misli na ljudsko 

demokracijo, sovražna do vsega, kar je dosegla OF, in nezaupljiva do možnosti 

uspeha jugoslovanskega narodnoosvobodilnega gibanja. Njihovo izmikanje 

združevanju je preraslo celo v obrekovanje in širjenje neresnic o OF. Temu je, kot 

navaja Kidrič, sledila kolaboracija, razglasitev Mihailovića, ki se je boril ob 

Nemcih in Italijanih, za jugoslovanskega narodnega voditelja in, ob podpori 

majorja Novaka, ustanovitev plave garde. Ko so se na Slovenskem razplamteli še 

bratomorni državljanski spopadi, naj bi OF celo z osebnimi pismi vzpostavljala 

stike z voditelji sredine. Poskušala jih je prepričati o resnosti položaja in pritegniti 

celotno skupino v enoten boj. Vendar sta Šolar in Gosar ostala neomajna. Kidrič 

ju je obdolžil, da še naprej podpirata belogardiste in upravičujeta njihove napade 

                                                           
164 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 268, 269. 
165 Prav tam. 
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na partizane. Nekateri pripadniki sredine so se v OF nato vključili že ob 

kapitulaciji Italije, bolj množični prehodi pa so (po Kidriču) sledili po 15. 

septembru 1944, ko je bila neopredeljena skupina že močno oslabljena. Članek je, 

kot je pojasnil Kidrič, nastal samo zato, ker je po sredinskem »neodkritosrčnem 

spreobrnjenju« želel preprečiti zavajanje posameznikov oziroma skupin v 

revolucionarnem gibanju. Kidrič je sredino tudi neposredno nagovoril oziroma ji 

sporočil, da je priložnost za sporazum zamudila.166 Čeprav so komunisti sredince 

odločno in glasno odpisali, pa govorjenja in razpredanja o njih še ni bilo konec. 

 

Začasno pa se je končalo Šolarjevo delovanje. Gestapo ga je 28. oktobra 1944 

aretiral in zaprl v ljubljanske zapore, nato pa ga 16. decembra deportiral v 

Dachau. Zakaj je do tega prišlo, ne ve nihče. Šolar je v zaslišanjih izjavil, da so ga 

aretirali zato, ker je po sporazumu Tito-Šubašić zagovarjal OF.167 Gosar je vzroke 

videl v načrtih protirevolucionarnega tabora, ki so predvidevali umik 

domobrancev v ilegalo, njihovo priključitev k angleškim enotam, skupen upor 

proti okupatorju in sklenitev premirja z OF. Nemški okupator je, po njegovem, te 

načrte očitno odkril, njihove izvajalce pa aretiral.168 Pavle Verbič, ki je bil med 

drugim tudi začasni voditelj Stražarjev, je trdil, da so bili za aretacije krivi tisti 

pripadniki sredine, ki so sovražniku obljubili, da mu bodo posredovali podatke o 

številčnosti, oborožitvi in času odhoda Marnovega četniškega odreda. Ker tega 

nato niso storili, jih je Gestapo aretiral.169 Na Šolar-Fabijanovem procesu so 

zaslišali tudi gestapovca Franca Müllerja in Pavla Duscha. Prvi je izjavil, da je 

bila njihova naloga boj proti plavi gardi, ki so jo sami imenovali »narodni 

protiupor«. 28. junija 1944 so z aretacijo vodilnih mož uspeli zadati udarec 

Državni obveščevalni službi (DOS) JVvD, ki so jo tvorili člani Sokolske in 

Narodne legije ter nekdanji jugoslovanski častniki. Po prijetju Antona Krošlja in 

inž. Janka Mačkovška, ki so ju imeli za idejna voditelja gibanja, naj bi v 

                                                           
166 Boris Kidrič: »Zlata sredina«. V: Boris Kidrič: Zbrano delo, govori, članki in razprave 1944–
1946, 2. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana 1978, str. 164–178.   
167 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 326. 
168 T. Simčič: Andrej Gosar …, str. 53. 
169 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 326.  
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preiskavah našli številne dokumente s podatki o organiziranosti DOS. Aretirali so 

še druge sodelavce organizacije, med njimi tudi Šolarja. Ta naj bi bil na seznamu 

predvidenih prihodnjih članov slovenske vlade, ki ga je oblikoval Milan Bano, 

naslednik Dušana Pleničarja v vodstvu DOS. Duscha je dodal, da je bila Državna 

obveščevalna služba precej dobra v pridobivanju informacij, ki jih je nato 

posredovala Britancem. Gestapo je našel in zaplenil precejšnje število specialnih 

zemljevidov, podatke o položajih nemških čet ter druge koristne informacije za 

izvedbo invazije zaveznikov na Balkan.170 Tudi Milan Finec in Lado Ločniškar 

sta razvila vsak svojo teorijo o tem, zakaj je prišlo do aretacije Šolarja. Finec je 

dogodek povezal z Banovim seznamom prihodnjih ministrov, Ločniškar pa je bil 

prepričan, da je Šolarja bremenilo njegovo delovanje v Slovenski zavezi. Dodal je 

še, da nihče ni menil, da so Šolarja aretirali zaradi simpatiziranja z OF.171  

 

KPJ se je leta 1944 od vprašanj, ki so se dotikala narodnoosvobodilnega boja in 

vojaških akcij, premaknila k vprašanjem vzpostavitve ljudske oblasti in 

oblikovanja nove države. Aktivni pogovori o teh temah so potekali že 19. in 20. 

februarja 1944, na prvem zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

(SNOS). Ta je sprejel določila, ki so postavila temelje ljudski oblasti in 

demokraciji.172 Komunisti so v Sloveniji sklenili izvesti partijski prevzem oblasti, 

ki bi sledil že ustaljenemu revolucionarnemu vzorcu s prevzemom represivnega 

aparata in zaščito revolucije s krvavimi metodami. Pri načrtovanju povojne 

ureditve so se povsem odmaknili od Viškega sporazuma, namesto obnove 

predvojnih strank pa so predvideli eno in enotno OF. Partija je kraljevi vladi 

obljubila politično nevtralen prehod v čas po vojni, istočasno pa začela z 

izvajanjem centralizacije. Pri svojem delu se je ves čas opirala na tesno 

zavezništvo s SZ oziroma Moskvo, ki ga je 11. aprila 1945 tudi uradno določila s 

podpisom Sporazuma o prijateljstvu, medsebojni pomoči in povojnem 

sodelovanju. Državne ustanove so prešle pod okrilje KPS, nalogo odkrivanja in 

                                                           
170 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 326, 327. 
171 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 327, 328. 
172 T. Griesser - Pečar: Razdvojeni narod, str. 170. 
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odstranitve nasprotnikov ter zaščite revolucije pa je prevzel 13. maja 1944 

ustanovljeni Oddelek za zaščito naroda, OZNA.173 Ta je odigrala izredno 

pomembno vlogo v povojnem obdobju, ko so komunisti začeli obračunavati s 

številnimi okupatorji, kolaboranti, vojnimi zločinci, narodnimi izdajalci, 

kriminalci in nasprotniki režima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 J. Vodušek Starič: Vrtinec političnega spora, str. 45.  
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4. LETO 1945 – NOVA OBLAST IN STARI NASPROTNIKI 

 

Po osvoboditvi Ljubljane maja 1945 je oblast prevzela KPS. Kmalu se je začela 

uresničevati napoved Ljuba Sirca, da bodo komunisti sčasoma uvedli popolno 

diktaturo in spodkopali demokratske vlade po svetu.174 15. in 16. julija 1945 je v 

Ljubljani potekal prvi kongres OF Slovenije, na katerem je imel osrednji referat 

Boris Kidrič. Spregovoril je o ustanovitvi in delu Osvobodilne fronte, ki da je 

skušala združiti vse pozitivne sile slovenskega naroda pod svojim okriljem. Njena 

prizadevanja naj bi onemogočali dve politični grupaciji, ki sta zavračali udeležbo 

v narodnoosvobodilnem gibanju. V prvo skupino t. i. odkritih narodnih izdajalcev 

so bili uvrščeni vsi tisti, ki so bodisi zapustili domovino in delovali v emigraciji 

bodisi ostali doma in se povezali z okupatorjem, torej vodilni predvojni politiki, 

jugoslovanska emigrantska vlada, domači kolaboranti oziroma bela garda in 

pripadniki Slovenske zaveze. Drugo skupino je predstavljala t. i. sredina. Kidrič je 

poudaril, da bi morali na kongresu razpravljati posebej o slednji, saj bi s tem 

enkrat za vselej razložili, kaj je oziroma ni bilo storjeno. Gosarjevo oziroma 

Šolarjevo večkratno zavračanje povezave z OF je označil kot »ostro kampanjo« 

proti ljudskemu gibanju, ki da je svoj višek dosegla z državljansko vojno. V njej 

je sredina stopila na stran »bele garde«, ki je, po mnenju Kidriča, spopad tudi 

povzročila. Razglašala je akcije protirevolucionarne strani za »obrambo pred 

nasiljem partizanskih skupin«. Kidrič je v tem videl »dokončno izdajo zaupanja 

lastnega naroda«.175 Prepričanje o negativnosti delovanja katoliške sredine s 

Šolarjem na čelu, je predstavljalo pomembno izhodišče za kasnejši Šolar-

Fabijanov proces. 

 

Novembra 1945 so v Demokratični federativni Jugoslaviji (DFJ) potekale volitve 

v ustavodajno skupščino. Komunisti, ki niso ničesar želeli prepustiti naključju, so 

v volivnem boju segli po marsikateri nečednosti. Tako so s seznama volivcev 

črtali številne posameznike, zavirali delovanje opozicije, ki je 20. septembra 

                                                           
174 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 194. 
175

 Boris Kidrič: Poročilo na prvem kongresu Osvobodilne fronte slovenskega naroda v Ljubljani 
16. julija 1945. IOOF, Ljubljana 1945, str. 6–13.   
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odstopila od svoje udeležbe na volitvah, na samih volitvah pa naj bi celo priredili 

izide. Ljudska fronta je zmagala s skoraj 90 % podporo. Zavezniške države so 

volitve v Jugoslaviji priznale, čeprav je to pomenilo podpiranje komunizma. 

Soglasje zaveznikov naj bi Titovemu režimu odprlo široko pot v revolucionarno 

spreminjanje državne in družbene ureditve. 29. novembra 1945 je Ustavodajna 

skupščina državo preimenovala v Federativno ljudsko Republiko Jugoslavijo 

(FLRJ). 31. januarja 1946 je nova država dobila še Ustavo FLRJ, ki je ob 

standardnih svoboščinah, svobode govora, svobode tiska in svobode združevanja 

razglasila tudi nedotakljivost osebnosti, zasebne lastnine, nedotakljivost stanovanj 

in tajnost pisem. Najvišji organ oblasti je bila formalno ljudska skupščina, 

dejansko pa je o vsem odločal politbiro CK KPJ. Na gospodarskem področju je 

bila zajamčena zasebna lastnina in zasebni sektor v gospodarstvu, zemlja je v 

skladu z agrarno reformo pripadala tistemu, ki jo obdeluje, cerkev pa je bila po 

novem strogo ločena od države. Ločeno od zakonodajne in izvršne oblasti naj bi 

bilo tudi sodstvo, v okviru katerega so precejšnje pristojnosti pripadle javnemu 

tožilstvu. To je odigralo zelo pomembno vlogo, ko so kasneje začeli izvajati 

politične sodne procese.176 

 

Ko je po vojni komunistična oblast začela s širjenjem nasilja proti t. i. 

»sovražnikom«, se je politična dejavnost s parlamentarnih klopi oziroma 

političnih shodov preusmerila na sodišča. Procesi, ki so se na njih odvijali in ki jih 

poznamo kot politične sodne procese, so služili kot sredstvo obračunavanja s 

kolaboranti, nasprotniki režima in okupatorji. Temeljili so na revolucionarnem 

pravu, izvedeni pa so bili po hitrem in povsem javnem postopku. Razpravam je 

bilo mogoče prisluhniti po radiu in preko zvočnikov, v časopisih pa so dnevno 

objavljali sodbe, komentarje in poročila s sodišča ter z njimi skušali vplivati na 

mnenje ljudstva. Branilci svojega dela niso mogli ustrezno opravljati, sodnike pa 

so ob »neustreznih« odločitvah nemudoma odstavili s položaja.177 Postopke, 

                                                           
176 Slovenska novejša zgodovina, 2. del, Mladinska knjiga, Ljubljana 2005 (dalje: Slovenska 
novejša zgodovina), str. 856–859. 
177 Božo Repe: Povojna represija v nacionalni identiteti in kolektivnem spominu Slovencev. V: 
Janvit Golob, idr. (ur.), Žrtve vojne in revolucije, Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana 
2005, str. 48, 49.  
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priprave in zagovore obtožnice so izvajali javni tožilci – najpomembnejše 

osebnosti sodnih procesov. Sodniki in odvetniki so bili zgolj njihovi pomočniki, 

ki so sodelovali pri iskanju dovolj visokih kazni. Dogajanje je bilo za oblast precej 

ugodno, saj so jezo ljudi, ki je izhajala še iz medvojnega časa, preprosto 

preusmerili na obtožence. Da bi politično motiviranost samih sojenj vsaj malo 

zakrili, so (ob politično neustreznih oziroma javnih osebnostih) na zatožno klop 

hkrati posadili še vojne zločince, izdajalce, tudi kolaborante.178 

 

Procesov se je oblast še posebej rada posluževala, ko je prišlo do obračunavanja z 

duhovniki. Tudi njih so komunisti v času vojne, podobno kot sredino, želeli 

pridobiti na svojo stran, tj. v osvobodilno gibanje. Nekateri duhovniki so šli v OF, 

njihova prisotnost pa je potrdila vsenarodni značaj gibanja in dokazala, da to 

nikakor ni brezversko oziroma usmerjeno proti katoliški veri.179 Omenili smo že, 

da je katoliška cerkev v papeških okrožnicah Rerum novarum in Quadragesimo 

anno, ko je prišlo do potrebe po reševanju perečih družbenih in socialnih vprašanj, 

zavrnila komunistične oziroma marksistične ideje. Enako je veljalo tudi za tretjo 

okrožnico Divini Redemptoris, v kateri je papež Pij XI. leta 1937 izjavil, da je 

»komunizem v svojem bistvu zločest, zato prav v nobeni reči ne bo z njim 

sodeloval, komur je mar krščanske kulture /…/«.180 Katoliški duhovniki so s tem 

postali največji nasprotniki komunistov in posledično žrtve terorja, ki so ga ti 

izvajali. Koliko mož, ki so bili v službi katoliške cerkve, je dejansko bilo krivih 

dejanj, ki so jim jih pripisovali, ni mogoče ugotoviti.181 Namen oblasti ni bil 

kaznovati v medvojnem času domnevno kompromitirane duhovnike, temveč 

podrediti katoliško cerkev. Ta je zaradi globoko vernega slovenskega ljudstva v 

svojih rokah držala precejšen vpliv na javnost. Kot takšna je komunistom 

predstavljala najhujšo konkurenco.182 11. julija 1945 so predstavniki duhovščine 

ljubljanske škofije na zahtevo oblasti podali Izjavo o lojalnosti. V njej so obsodili 

                                                           
178 Slovenska novejša zgodovina, str. 860–862. 
179 V. Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije …, str. 211. 
180 Slovenska kronika 1900–1941, str. 416.  
181 B. Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, str. 178, 179. 
182 France Martin Dolinar: Duhovniki v primežu revolucije. V: Žrtve vojne in revolucije, Državni 
svet Republike Slovenije, Ljubljana 2005 (dalje: F. M. Dolinar: Duhovniki v primežu revolucije), 
str. 63. 
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»zavestno izdajstvo nad narodom«, ki so ga zagrešili tudi duhovniki oziroma 

katoličani. Vladi LRS so obljubili, da bodo k izgradnji domovine prispevali, kar je 

v njihovi moči, izrazili pa so tudi zaupanje do narodne in zvezne vlade. V zameno 

so pričakovali, da jim bo oblast omogočila versko vzgojo otrok, cerkvene poroke, 

vzgojo duhovniškega naraščaja, verski tisk in nekaj premoženja, ki bi služilo 

cerkvenim namenom.183 Predstavniki vlade pa so, po besedah Franceta Dolinarja, 

v Izjavi o lojalnosti videli še eno »Dolomitsko izjavo«, s katero bi si katoliško 

organizacijo v celoti podredili in zavladali nad celotno slovensko družbo. Ko je 

bil generalni vikar Anton Vovk 15. septembra 1946 imenovan za pomožnega 

ljubljanskega škofa, so partijski organi v zameno za potrditev njegove funkcije 

zahtevali prekinitev stikov z Vatikanom, obsodbo Rožmana kot vojnega zločinca 

in vključitev duhovnikov v OF ali Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov 

LR Slovenije, zamenjavo neučinkovitega semeniškega vodstva in oblastem 

popolnoma podrejeno »narodno« Cerkev. Takšnim zahtevam Vovk ni mogel 

ugoditi, zato se je že tako nasilen odnos države do duhovnikov še zaostril in se 

najbolj odrazil v montiranih sodnih procesih.184 

 

Dogajanje v povojnih letih je bilo pestro. Leta 1948 je slovensko politično sceno 

zaznamoval še spor z informbirojem. KPJ je ločil od drugih komunističnih strank 

oziroma komunističnih držav po vzhodni Evropi in jo pahnil v položaj ekonomske 

blokade, prekinjenih diplomatskih stikov, psiholoških pritiskov in groženj z vojno. 

Ljudje so verjeli, da je komunistična diktatura prišla do svojega konca in da se bo 

po pomoč obrnila k svojim »starim prijateljem« krščanskim socialistom. Te so 

komunisti v resnici nadzorovali in o njih zbirali vse podatke, ki so jih preko 

ovaduhov, zaslišanj, zasledovanj in prisluškovanj lahko dobili. Pritisk na katoliško 

cerkev in njene predstavnike se je z vsakim dnem samo še stopnjeval.185 IOOF je, 

brez posvetovanja s cerkvenimi predstojniki, leta 1949 ustanovila že omenjeno 

                                                           
183 F. M. Dolinar: Duhovniki v primežu revolucije, str. 63, 64. 
184 F. M. Dolinar: Duhovniki v primežu revolucije, str. 65–67. 
185 Jera Vodušek Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?. V: Grafenauerjev zbornik, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Filozofska fakulteta, 
Ljubljana 1995 (dalje: J. Vodušek Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?), str. 94–100.   
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Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije. Njegov cilj je bil 

usmeriti duhovnike v »pravilno stališče« do ljudske oblasti in spodbuditi 

izpolnjevanje njihovega duhovniškega poslanstva v Cerkvi in družbi. Za pristop 

duhovnikov k društvu je oblast uporabljala skoraj vse metode (grožnje, pritiski, 

zasliševanja, zastraševanja, aretacije, zagotavljanje socialnega zavarovanja itd.), 

edina dobra stran te organizirane skupine je bilo izdajanje verskih knjig.186 Šolar 

je menil, da društvo ruši enotno hierarhijo in ustvarja narodno Cerkev, zato mu je 

nasprotoval.187  

 

Leta 1948 se je, domnevno zaradi kulturne nesvobode in nezmožnosti političnega 

delovanja, v Trst odpravil slovenski časnikar, pisatelj in zgodovinar Franc Jeza. 

UDV je njegov odhod razglasila za »pobeg po naročilu ameriške obveščevalne 

službe«.188 Jeza se je zaposlil pri zavezniški poročevalski agenciji (Allied 

Information Services – AIS), na slovenskem oddelku Radia Trst A, med drugim 

pa se priključil tudi Slovenski krščanskosocialni zvezi (SKSZ). Cilj, ki si ga je v 

svojem delovanju zastavil, je bila (sodeč po literaturi) vzpostavitev povezave z 

Ljubljano.189 Pri tem naj bi mu pomagal Alojz Rebula, ki se je z Jezo (po 

posredovanju Simona Kregarja) seznanil takoj po njegovem prihodu v Trst. Sprva 

naj bi ju družila zgolj literatura (Rebula je Jezi dal v oceno svoj roman Smrt v 

pomladi) in pripadnost krogu krščanskih socialistov. Sčasoma se je pričelo 

druženje trojice Kregar-Jeza-Rebula, ki se je povezala s Šolarjem in Fabijanom iz 

Gosarjeve skupine, v kateri se je Kregar gibal pred odhodom v Trst. S tem je 

nastala politično-obveščevalna skupina.190  

 

Delovanje oblasti v tem času je kritiziral tudi Kocbek, zlasti na kongresu OF leta 

1951. Izjavil je, da premalo poudarjajo strokovnost in individualne potrebe 

posameznika, preveč pa družbeno-gospodarska vprašanja. Zagovarjal je 

                                                           
186 Ludovik Ceglar: Nadškof Vovk in njegov čas 1900–1963, I. knjiga. Mohorjeva založba, 
Celovec 1993 (dalje: L. Ceglar: Nadškof Vovk in njegov čas I), str. 124, 125. 
187 K. Pevec: Janez Fabijan …, str. 63. 
188 J. V. Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?, str. 100. 
189 Vlado Habjan: Franc Jeza med Ljubljano in Trstom. V: Marko Tavčar (ur.), Zbornik simpozija 
o Francu Jezi, Trst 1994, str. 69–89. 
190 Prav tam. 
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demokratično izmenjavo mnenj, kar je vzbudilo močno nasprotovanje Kardelja in 

Kidriča. Piko na i Kocbekovi kasnejši izolaciji je postavil izid zbirke novel Strah 

in pogum (1951), ki je spregovorila o precej tabuiziranih temah slovenskega 

NOB: vprašanje »likvidacije« političnih nasprotnikov, ovajanje in izdajstvo v 

partizanskih vrstah ter problematika katoličanov med komunisti. To je izzvalo 

pravi politični spor.191  

 

Septembra 1952 so škofje, zbrani na škofovski konferenci v Zagrebu, pod 

vodstvom nadškofa Josipa Ujčića, ostro obsodili ravnanje nove oblasti. Ta je 

zborovanje razglasila za nezakonito, UDV pa je takoj izvedla številna zaslišanja in 

preiskave. Tedanji minister za notranje zadeve Ljudske Republike Slovenije 

(LRS) Boris Kraigher je izjavil, da so škofje na konferenci sklenili zaostriti svoj 

odnos do oblasti, ki naj bi bila po njihovem tik pred propadom. Škofe so podprli 

mnogi, med njimi tudi Jakob Šolar, ki naj bi po naročilu Vatikana na SAZU vodil 

skupino, ki je kritizirala oblast, pisala anonimna pisma, se povezovala s tujino itd. 

Komunisti so sklenili sprožiti ostro akcijo proti prizadevanjem Vatikana, 

zborovanju škofov oziroma širjenju njihove deklaracije, proti t. i. »klerikalni 

reakciji« in proti Jakobu Šolarju.192                     

 

                   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 J. Vodušek Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?, str. 102–105. 
192 J. Vodušek Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?, str. 108, 109. 
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5. ŠOLARJEVA »ZLOČIN IN KAZEN« (ŠOLAR-FABIJANOV PROCES) 

 

Tamara Griesser - Pečar je med sodne procese proti duhovnikom, o katerih je 

zaradi velikega števila lahko spisala skoraj 800 strani dolgo monografijo, uvrstila 

tudi Šolar-Fabijanov proces. Tega je označila kot postopek pred sodiščem, ki so 

ga oblasti uprizorile z namenom, da bi odstranile t. i. sredino. Sojenje Šolarju se 

po besedah Pečarjeve umešča tudi med tiste procese, na katerih so duhovnike 

obsodili zaradi njihovega domnevnega sovražnega delovanja med vojno. Številni 

dokumenti in podatki v arhivih in v literaturi dokazujejo, da so bile tovrstne 

obtožbe oblasti neutemeljene. Šolar ni sodeloval z okupatorjem, kolaboraciji je 

odločno nasprotoval, od nje pa je skušal odvrniti tudi druge (npr. majorja 

Novaka). Oblasti so mu bile nenaklonjene, ker se ni opredelil, temveč je hkrati 

deloval v Slovenski zavezi in ohranjal stike s člani OF, skupaj z Gosarjem je 

vztrajal pri svojih načelih in idejah ter zavračal vključitev v narodnoosvobodilno 

gibanje. Partija se je čutila ogroženo, bala se je močnega katoliškega nasprotnika, 

zato je sklenila nevarnost odstraniti.193 Kako so se tega lotili?   

 

Predstavniki oblasti so pri sodnih procesih sledili vzorcu, ki ga je natančno opisal 

France Martin Dolinar. Sodstvo je najprej sprožilo preiskovalni postopek, 

katerega povod sploh ni bila domnevna krivda obtoženca. Ta ni nikogar zanimala, 

važno je bilo, da so »problematičnega« posameznika posadili na zatožno klop, ga 

obsodili na zaporno ali smrtno kazen ter s tem odstranili s poti. V času preiskave 

je policija nad aretiranim izvajala fizično in psihično nasilje. Tisti, ki so ga 

doživeli in preživeli, v svojih spominih pripovedujejo o mučnih nočnih 

zaslišanjih, stradanju, pretepanju, nečloveških bivalnih razmerah, odtegnitvah 

spanca itd. Žrtev takšnega ravnanja se je prej ali slej zlomila in kljub svoji 

nedolžnosti priznala kazniva dejanja, ki so ji jih očitali. Za podkrepitev obtožb je 

tožilstvo poiskalo in sodišču predložilo številne obremenilne dokaze, med 

katerimi je bilo mnogo podtaknjenih, vsi pa precej napihnjeni. Da je bila sodna 

                                                           
193 Tamara Griesser - Pečar: Cerkev na zatožni klopi: sodni procesi, administrativne kazni, posegi 
ljudske oblasti v Sloveniji od 1943 do 1960. Družina, Ljubljana 2005 (dalje: T. Griesser - Pečar: 
Cerkev na zatožni klopi), str. 540. 
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farsa popolna, ni smel manjkati branilec, ki je svoje delo opravljal zgolj po 

službeni dolžnosti. S svojim klientom sta se včasih prvič videla šele na glavni 

obravnavi. V primerjavi s tožilcem je branilec, ki obtožb ni uspel niti preveriti, še 

manj pa jih izpodbijati, povedal zgolj nekaj neprepričljivih besed, temu pa je takoj 

sledila razglasitev obsodbe. Kazni so bile stroge, neusmiljene in visoke, odrejena 

je bila bodisi zaporna kazen bodisi prisilno delo, tudi odvzem vseh državljanskih 

pravic, političnih pravic, zaplemba premoženja ali pa kar takojšnja smrt. Če so se 

obtoženci pritožili na dosojeno kazen, se je ta ponavadi še povečala. Zelo 

pomembno vlogo je odigrala propaganda, ki je obtoženca že vnaprej očrnila. Z 

dobro premišljenim »medijskim linčem« so predstavniki oblasti poskrbeli za 

močan pritisk javnosti na sodnike, branilce in obtožence. Izbrani predstavniki 

»ljudskih množic« so bili prisotni tudi na sojenju, kjer so za obtoženca zahtevali 

najvišjo kazen.194 Takšnemu scenariju je sledil tudi Šolar-Fabijanov sodni proces.  

 

Če je Janeza Fabijana UDV prvič zaslišala že leta 1946, je Jakob Šolar v 

»brezskrbnem življenju« užival precej dlje, saj so se zadeve okoli njega začele 

zapletati šele poleti 1952. 18. julija je šef preiskovalnega oddelka UDV major 

Avgust Bračič Dragomirju Šumaku sporočil, da je na njegovo zahtevo pregledal 

material v zvezi s Šolarjem in našel nekaj »kvalifikacij dejanj«, primernih za 

sojenje. Prvo med njimi je bilo Šolarjevo »vedenje v stari Jugoslaviji«, ki bi ga, na 

predlog Bračiča, ob ustrezni »premodifikaciji« lahko obsodili kot širjenje 

fašistične ideje po členu 18. točke 4. uvodnega zakona h kazenskemu zakoniku 

FLRJ (KZ) iz leta 1945. V poštev naj bi prišlo še kaznovanje po: čl. 105, za 

pošiljanje poročil v tujino, tj. špijonažo, čl. 109, za organiziranje in sodelovanje 

pri NOB sovražnih skupinah, čl. 117, za primer združevanja proti ljudstvu in 

državi, čl. 118, sovražna propaganda ter čl. 122, dodatna obsodba dejanj, storjenih 

v času vojne. Vso dokazno gradivo bi (po besedah Bračiča) prilagodili tako, da bi 

se ujemalo z opisi kaznivih dejanj v samih členih.195 Več kot očitno je torej, da je 

UDV za obsodbo Šolarja najprej izbrala člene KZ, šele nato pa poiskala in tudi 

priredila ustrezno dokazno gradivo.  

                                                           
194 F. M. Dolinar: Duhovniki v primežu revolucije, str. 67. 
195 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 6 – Šolar Jakob, str. 797. 
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Načrt za izvedbo procesa je bil znan 19. julija 1952. Določil je, da bodo Šolarja 

aretirali malo pred izidom knjige Belogardizem, v kateri je Franček Saje podrobno 

opisal Šolarjevo vlogo v Slovenski zavezi in legijah. O dogajanju bi, po 

predvidevanjih UDV, poročali tudi mediji, ki bi očrnili Šolarja v očeh širše 

javnosti.196  

 

Da je UDV vsak svoj korak k obsodbi Jakoba Šolarja skrbno načrtovala, dokazuje 

»Plan preiskovalnega postopka zoper Šolar-Fabjana«.197 Ta razkriva, kako je 

UDV predvidela sočasno aretacijo obeh domnevnih povzročiteljev »kaznivih 

dejanj«. Ob tem so želeli izvesti tudi temeljiti hišni preiskavi, ki ju je odobril 

okrožni tožilec za Ljubljano. Preiskovalni postopek so sklenili izvesti v Centralnih 

zaporih, kjer bi s Šolarjem, zaradi njegove bolezni in govorjenja o strahovladi in 

terorju komunistov, ravnali »vljudno«. To je sodeč po virih pomenilo, da bi ga 

nastanili v topli sobi, mu dajali primerno hrano, omogočili prejemanje pošte in 

celo izbiro branilca. Takšna »velikodušnost« oblasti je imela konkretne razloge. 

Pri izbiri branilca po Šolarjevih željah je UDV računala na to, da ta zaradi strahu 

pred »kompromitiranjem duhovnikov« ne bo izbral enega od njihovih znanih 

zagovornikov (npr. Jakoba Mohoriča). Branilca bi tako (na predlog UDV) 

določilo sodišče. Pri načrtovanju preiskovalnega postopka so predvideli tudi 

»sopripornika« v Šolarjevi sobi. Tak posameznik bi poročal UDV o vsem, kar bi 

mu Šolar povedal. Načrt preiskave je natančno določal vsebino in vrstni red 

vprašanj za Šolarja. Prvi zasliševalec, Tomo Lenarčič, naj bi poskušal izvedeti vse 

o njegovem delovanju v času okupacije. Bolj »nežnemu« postopanju bi sledilo 

ostrejše soočenje z obtožbami vohunstva, ki bi jih Šolarju predložil Dragomir 

Šumak. Želeli so, da bi Šolar obtožbe o špijonaži zanikal, češ da je bil zgolj 

politik in da so njegove zveze znotraj in zunaj Slovenije imele politični značaj. S 

tem bi priznal, da je širil »sovražno propagando«, prežeto s »separatističnimi 

težnjami« oziroma idejami o Veliki Sloveniji. To izjavo bi tožilec nato, po načrtu 

UDV, spretno prekvalificiral v dejanje »ogrožanja državne celote in 

                                                           
196 J. Vodušek Starič: Poskus reprize dolomitske izjave?, str. 109.  
197 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 35–37. 
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neodvisnosti«, kar je ustrezalo 101. členu KZ. Obtožbo bi podkrepili z nezakonito 

pridobljenimi prepisi Šolarjevih prejetih oziroma poslanih pisem, pričanjem 

tržaškega pisatelja Alojza Rebule, ki je bil po prepričanju UDV kurir tuje 

obveščevalne službe, z izjavami prejemnikov Šolarjevih pisem in Šolarjevim 

sporočilom Finžgarju.198 Prav ta naj bi dokazoval, da je Šolar »blatil oblast«, saj je 

v njem zapisal: »Kaj so norci na vodilnih mestih res izgubili glavo, kaj mislijo, da 

bodo pregnali resnico in pravico.«199 K temu je še dodal, da bodo s takšnim 

ravnanjem popolnoma uničili slovenski narod.200  

 

Ko so izdelali ta načrt, so na UDV izdali še »Predlog za aretacijo, uvedbo 

preiskave in odreditev preiskovalnega zapora zoper Šolar Jakoba in Fabijan dr. 

Janeza«.201 V njem so podrobno opredelili vse, kar naj bi obtoženca zagrešila. 

Šolarju so za čas po vojni očitali vzdrževanje stikov s tržaško obveščevalno 

službo Franca Jeze in Simona Kregarja. S pomočjo domnevnega kurirja Alojza 

Rebule naj bi pošiljal podatke o političnem in cerkvenem položaju, o razmerah na 

SAZU, o raznih slovenskih osebnostih in o kulturnem stanju v Sloveniji. Razen 

tega je Šolar Fabijanu priporočil Rebulo kot zanesljivega človeka, s tem pa naj bi 

svojega soobtoženca v Šolar-Fabijanovem procesu »vpletel v vohunsko 

mrežo«.202 Naslednji očitek Šolarju je bilo širjenje sovražne propagande proti 

oblasti in državni ureditvi. Za njim naj bi se skrivala težnja po »izpodkopavanju 

socialistične graditve in razbijanju enotnosti narodov FLRJ«.203 Komunisti so 

Šolarja nameravali obdolžiti tudi delovanja v »NOG sovražnih formacijah«, med 

katere so prištevali Slovensko zavezo, Pobratima oziroma Narodno legijo ter 

Slovenski katoliški blok. Šolar naj bi sodeloval pri ustanavljanju in vodenju 

Slovenske zaveze in predsedoval njenima odboru za Ljubljano in prosvetnemu 

odboru. Z ilegalnimi imeni, kot so Dijak, Jaka, inž. Poljanec, se je podpisal pod 
                                                           
198 Prav tam. 
199 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 353. 
200 Prav tam. 
201 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 38–40.  
202 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 38. 
203 Prav tam. 
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številne »problematične« programe in spomenice. Vladi v London je poslal dve 

politični situacijski poročili, natančen pregled stanja pa je prejel tudi Draža 

Mihailović. V glasilu Slovenska zaveza je objavljal članke, ki jih je oblast 

prepoznavala kot sovražne. Pomagal naj bi pri osnovanju četniške vojske v 

Sloveniji in se povezal z majorjem Novakom. Leta 1944 naj bi, kot nadomestilo 

Slovenski zavezi in klerikalnemu taboru, osnoval in do svoje aretacije in 

deportacije v Dachau vodil tudi Slovenski katoliški blok.204  

 

UDV se je svojih načrtov držala. Slovenski poročevalec je 7. septembra objavil 

članek Izdajalec Jakob Šolar končno razkrit.205 V njem je bilo govora o 

dopolnjenem izvodu knjige Belogardizem Frančka Sajeta. Ta je v arhivih našel 

precej pomembnih »belogardističnih in okupatorskih listin«, iz katerih je črpal 

nove podatke in dopolnil prvo knjigo. V poglavju o Slovenski zavezi je opisal 

njen nastanek, delovanje, predvsem pa Šolarjev prispevek k snovanju njenega 

programa, k pošiljanju poročil vladi v London, vodenju strankarskih vojaških 

organizacij in pisanju ter korigiranju prispevkov v biltene.206 Avtor članka je 

zapisal, da je Sajetov največji uspeh »odkritje narodnega izdajalca Jakoba 

Šolarja«.207 Ta prispevek je spodbudil bralca M. V., da je na rubriko Pisma 

uredništvu 30. septembra 1952 naslovil vprašanje, kdaj bo Slovenski poročevalec 

pripeljal do konca zgodbo o Šolarju. Javnost naj bi se vsak dan spraševala, ali je 

Akademija »izdajalca« pognala na cesto in ali ga bo sodišče obsodilo za njegove 

zločine. Zavlačevanje ukrepanja naj bi, po mnenju bralca, opogumljalo 

protiljudsko delovanje Šolarju podobnih ljudi. Avtorja pisma je zanimalo, zakaj se 

v zvezi s Šolarjem ni storilo več in zakaj o vsem tem niso obvestili javnosti.208 

To je Šolarja močno razjezilo, razmišljal naj bi celo o vložitvi tožbe proti 

Poročevalcu. V Šolarjevi zapuščini je mogoče videti izrezek prispevka, na 

                                                           
204 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 39. 
205 Več o samem članku oziroma člankih, ki so izšli v Slovenskem poročevalcu, v poglavju 
Odmevi in odzivi na proces … (op. avtorice). 
206 Prav tam. 
207 »Izdajalec Jakob Šolar končno razkrit«. V: Slovenski poročevalec, 7. 9. 1952, letn. XIII, št. 
212, str. 4.   
208 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Izrezek iz Slovenskega poročevalca 1952. 
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katerega je zapisal, da je članek »hudobija in norost«.209 Ker je avtor članka 

postavil vprašanje, kako je SAZU med sodelavce lahko sprejela »izdajalca takega 

formata«, je Šolar glavnemu tajniku Akademije Milku Kosu nemudoma poslal 

pismo, ki je pojasnjevalo in izpodbijalo trditve o njegovi izdajalski dejavnosti. V 

njem je razložil, da mu je službo na SAZU dodelil njen tedanji predsednik France 

Kidrič, potrdil pa jo je predsednik vlade Boris Kidrič. Na Sajetove obtožbe je 

odgovoril, da je bil v času okupacije na strani naroda in države, se boril proti 

okupatorju in zavračal kolaboracijo. V Slovenski zavezi je skušal odpraviti 

nasprotja in spore z OF. Sodelovanje v Pobratimu, ki se mu je zdel neresen, in 

povezovanje z Narodno legijo in Novakom, ki sta se družila s sovražnikom, je 

zanikal. Zavrnil je obtožbe, da izkorišča svoje delo na inštitutu v politične namene 

in da prejema politična naročila od Rebule. Pismo s podobno vsebino je prejel tudi 

minister Boris Kraigher.210   

 

Po teh razlagah je Šolar 12. oktobra 1952 na SAZU poslal prošnjo za razrešitev 

dolžnosti oziroma odpoved službe. Temu je dodal še opravičilo za povzročene 

nevšečnosti, zahvalo za podporo in izjavo, da se ne čuti krivega.211 Milko Kos je v 

svojem odgovoru 17. oktobra 1952 Šolarju pisal, da je njegova »zadeva« skupaj s 

smrtjo Frana Ramovša »vsekala v znanstveno in strokovno delo inštituta tako 

globoko vrzel, da ne ve, kako jo bodo zgladili in izpolnili«.212 Ne glede na to je 

30. oktobra sprejel Šolarjevo odpoved, Šolarjevo uslužbensko razmerje z 

Akademijo pa je prenehalo 31. oktobra 1952.213 

 

                                                           
209 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Izrezek iz Slovenskega poročevalca 1952. 
210 NŠAL, 507 Jakob šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Izvleček iz odvzetega 
materiala pri Šolar dr. Jakobu.  
211 NŠAL, 507 Jakob šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Predsedstvu Slovenske akademije znanosti in um. v Ljubljani.  
212 NŠAL, 507 Jakob šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Spoštovani gospod profesor.  
213 NŠAL, 507 Jakob šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Odločba.  
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10. decembra 1952 je UDV sestavila »Plan za zaslišanje prič«.214 Pri vsaki od prič 

je ime in priimek, podatek o poklicu oziroma službi, naslov, na katerem se je 

nahajala, in zelo natančen seznam predvidenih vprašanj priči. Ta so bila v celoti o 

Šolarju in njegovi dejavnosti, oblikovana pa so bila tako, da so namigovala 

odgovore, ki so dokazovali Šolarjevo »krivdo«. Zasliševalci so računali tudi na 

»neustrezne odgovore« prič in so se nanje ustrezno pripravili. Dokaz za to je 

pripis pod načrtom za zaslišanje dolgoletnega Šolarjevega sodelavca Vladimirja 

Ločniškarja. Ta bi, po predvidevanjih UDV, zaradi svojega odnosa do obtoženca 

marsikatero stvar tajil. Sklenili so, da ga bodo »poklicali na zaslišanje v Centralne 

zapore, kjer ga bodo predvidoma tudi obdržali vsaj za par dni.«215 O tem, kako so 

takšna zaslišanja izgledala, smo že govorili. V »Planu za zaslišanje prič« so 

odvetnik Jakob Mohorič, pravnik Vladimir Ločniškar, uslužbenec SAZU Silvester 

Škerl, Primož Ramovš – sin slovenskega jezikoslovca in predsednika SAZU 

Frana Ramovša, uslužbenke SAZU Joža Pograjc, Stana Komar in Nada Jesse, 

nekdanji direktor »Fenixa« Zvone Žolger, funkcionar Slovenske zaveze Krsto 

Kacafura, odvetnik Vladimir Šuklje, univerzitetni profesor Andrej Gosar, 

duhovnika Dušan Rueh in Venčeslav Snoj, kanonika Josip Šimenc in Jože 

Pogačnik, profesor teologije Anton Trstenjak, pravnica in pisateljica Ljuba 

Prenner, književnik in prevajalec Janez Gradišnik, uslužbenec mestnega muzeja 

Stane Gabrovec, študent Janko Zaletel, novinar pri Poročevalcu Jože Dolenc in 

Jezin prijatelj Janez Keržar. V kolikor ne bi uspeli zaslišati Alojza Rebule, bi pred 

sodišče poklicali Zoro Rebula – Tavčar, namesto Franca Erjavca pa njegovo ženo 

Danico Erjavec.216 

 

Že pred decembrom 1952 so organi UDV pred stolnim župniščem, kjer je Šolar 

stanoval, izvajali stalni nadzor.217 Aretacijo, prvotno načrtovano za mesec avgust, 

so izvedli 11. decembra 1952. Šolarju so odvzeli prostost že ob sedmi uri zjutraj 

                                                           
214 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 591–
596, 682. 
215 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 592. 
216 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 591–
596, 682. 
217 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 93, 95. 
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in ga odpeljali naravnost na zaslišanje. Dragomir Šumak, funkcionar UDV v 

povojnem Mariboru v okviru sodnega procesa pa zasliševalec, je v svojem 

poročilu o preiskavi zapisal, da je Šolar na prvo vprašanje, ali se čuti krivega, 

odgovoril negativno in dodal, da v času okupacije ni bil član nobene 

protirevolucionarne organizacije, njegov namen pa je bil »pomirjati«. Nekoliko 

kasneje naj bi v svojem zagovoru priznal, da je sodeloval pri nekaterih 

organizacijah in s posamezniki, a le do trenutka, ko je spoznal, da se je v ozadju 

skrivala kolaboracija. V nadaljevanju zaslišanja je zanikal oblikovanje 

kakršnegakoli političnega koncepta, pošiljanje poročil v tujino, udejstvovanje v 

aktivnostih, uperjenih proti povojni oblasti, in prejemanje navodil za naštete 

dejavnosti.218 Kazenski preiskovalni oddelek okrožnega javnega tožilstva v 

Ljubljani je Šolarju odredil pripor do treh dni. Kot vzrok so navedli sum 

kaznivega dejanja »političnega in gospodarskega sodelovanja s sovražnikom« in 

»sodelovanja pri sovražnem delovanju proti FLRJ«.219  

 

Medtem ko je Šolar odgovarjal na vprašanja, so organi UDV pri njem doma 

izvedli hišno preiskavo. »Brskanje« po Šolarjevih stvareh je potekalo od 7.30 do 

12. ure. Predmeti, ki so jih zasegli, so navedeni v »Zapisniku o izvedeni hišni 

preiskavi«, podrobneje pa predstavljeni v »Izvlečku iz odvzetega materiala«.220 

Zasežena so bila pisma, ki jih je Šolar naslovil na ministra za notranje zadeve 

LRS Borisa Kraigherja, na tajnika SAZU Milka Kosa in na predsedstvo SAZU. 

Prav tako pisma, ki so jih Šolarju poslali iz Argentine, Pazina in Gradca, staro 

pismo Antona Bonaventure Jegliča, odgovor na članek v Slovenskem 

poročevalcu, ki ga je poslal na SAZU, itd. Organi UDV so odvzeli še odtise 

pisalnega stroja znamke Torpedo, ki ga je Šolar uporabljal pri svojem pisanju.221 

                                                           
218 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 46. 
219 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Odredba. 
220 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Zapisnik; Izvleček iz 
odvzetega materiala pri Šolar dr. Jakobu. 
221 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Odtisi pisalnega stroja 
last Šolar Jakoba.  
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Vse, kar je UDV zasegla, naj bi dokazovalo Šolarjeva kazniva dejanja in 

podpiralo kasnejšo obsodbo.222 

 

Iz poročila o preiskavi, ki se je na UDV nadaljevala 12. decembra 1952, z 

vprašanji že omenjenega Dragomirja Šumaka, izvemo, da je Šolar zanikal svoje 

domnevno »sovražno« stališče do OF, ki so mu ga pripisali za leto 1941. Povsem 

drugačne okoliščine pa naj bi bila leta 1942, ko je narodnoosvobodilno gibanje 

(po Šolarjevih besedah) pokazalo svojo pravo »moč in nastop«. Takrat so ga 

zmotile »likvidacije«, ki so jih izvajali komunisti. Tudi drugi dan zaslišanj je 

Šolar vztrajal pri izjavi, da Slovenske zaveze ni organiziral ali ustanavljal, priznal 

pa je, da se je udeležil njenega uvodnega sestanka, ki je februarja 1942 potekal pri 

že omenjenem Celestinu Jelencu.223 Tja naj bi ga povabili kot Jakoba Šolarja in ne 

kot predstavnika kakršnekoli skupine, usmeritve ali gibanja. Ko je Mačkovšek v 

uvodu poudaril potrebo po shajanju predstavnikov različnih strankarskih skupin in 

aktivnem iskanju povezave med njimi, naj bi Šolar predlagal zvezo z OF, ki bi 

ustvarila nekakšen »narodni svet«. Ideja se prisotnim ni zdela slaba, zato so 

Šolarja zadolžili, da naveže stik s predstavnikom krščanskih socialistov v OF. Kot 

je priznal na zaslišanju 12. decembra 1952, se je takrat obrnil na Aleša 

Stanovnika, se z njim sestal kar dvakrat in skušal najti skupni jezik. 26. marca 

1942 so člani Slovenske zaveze potrdili glavne smernice organizacije. Sestavil jih 

je seveda Šolar. V sklopu drugega dne zaslišanj je priznal, da je v Zavezi 

sodeloval in se do maja oziroma junija 1942 udeleževal sestankov, ne pa, da je bil 

v njenem vodstvu.224 Da je opravljal funkcijo načelnika prosvetnega odseka so na 

UDV razbrali iz zapisov sej Slovenske zaveze, ki jih je pisal inž. Janko 

Mačkovšek.225 

                                                           
222 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Odredba. 
223 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 47. 
224 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 137–140, 
145. 
225 J. Vodušek Starič: »Dosje« Mačkovšek, str. 45. 
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Dragomir Šumak je Šolarju zastavil tudi vprašanje glede že omenjenega letaka 

»Za združenje Slovencev« s konca leta 1941.226 Njegovo avtorstvo je UDV 

namreč pripisala Šolarju, ker je stal na čelu skupine Združenih Slovencev in bil 

znan po pisanju programov, letakov in poročil. Razložil je, da ga je napisal, ne pa 

tudi sestavil. Njegovo stališče do OF naj bi bilo v tem času precej drugačno od 

tistega, ki so ga zavzemali študenti kot npr. Dušan Černe. Ti naj bi se o vsebini 

letaka veliko pogovarjali in dogovarjali, Šolar pa je besedilo razglasa zgolj izluščil 

iz njihovih razgovorov. Leta 1941 je namreč bil, kot je trdil zasliševalcem, še 

vedno prepričan, da je »strnitev vseh narodnih sil mogoča«, vendar pa bi OF, po 

njegovem mnenju, morala za uresničitev takšnega cilja svoja stališča »revidirati«. 

Letak je, po njegovih besedah, nagovarjal oba politična tabora, ker je bil cilj vseh 

prizadevanj združitev narodnih sil in osvoboditev naroda.227 

Popoldne 12. decembra so na UDV nadaljevali zaslišanje Šolarja. To pot so ga 

izpraševali o razglasu Slovenske zaveze, t. i. »osnutku slovenskega narodnega 

programa«. Šolar je odgovarjal, da ga je zasnoval na podlagi razprave med 

Jelencem, Mačkovškom in Staretom, nato pa ga dal v pregled svojim najožjim 

prijateljem.228 Obsegal je kar 60 členov, v katerih se je Šolar posvetil vprašanju 

slovenskega naroda in njegove zgodovine, mejam, razmerju do Italijanov, 

Madžarov, Nemcev in slovanskih narodov ter obliki in prihodnji ureditvi 

Slovenije kot samostojne državnopravne tvorbe znotraj Jugoslavije. To je 

opredelil v členih 47–51 kot »najboljšo obliko za Slovence«. Na koncu razglasa je 

zapisal, da bi takšen natančno opredeljen slovenski narodni program moral biti 

»temelj političnim programom sleherne slovenske politične stranke.«229 

Še pred koncem drugega dne zaslišanj je Šolar vztrajno zanikal sodelovanje z 

Novakom, delovanje v Pobratimu, objavljanje člankov v »ilegalnih listih«, 

vzdrževanje zveze z Mihailovićem in pošiljanje poročil njegovemu štabu, prav 

                                                           
226 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 47. 
227 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 294, 295. 
228 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 48, 49. 
229 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 300. 
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tako zavzemanje sovražnega stališča do OF in pošiljanje situacijskih poročil 

emigrantski vladi v London. Že dva dni kasneje pa je svoje izjave spremenil.230  

 

Na zaslišanjih, ki so se sodeč po virih nadaljevala 14. decembra, je Šolar priznal, 

da je vzdrževal stike z Novakom, ker je njegove četnike imel za »legitimno 

jugoslovansko vojsko« in da je pošiljal situacijska poročila v London ter objavljal 

članke v Narodni edinosti. Še vedno je zavračal očitke o svojem delovanju v 

Pobratimu oziroma Narodni legiji.231  

17. decembra 1952 je UDV že ugotovila, da Šolar na zaslišanjih vsako stvar, ki 

mu jo očitajo, najprej zanika, ko pa mu nekaj dokažejo, to delno prizna oziroma 

izjavi, da se nečesa »ne spomni«, dejstva »ne izključuje« itd. Tega dne je sprva 

zanikal, nato pa, ko so mu predložili izjavo Emilijana Cevca, priznal svojo 

povezavo z »emigracijo v Trstu«.232 Umetnostnega zgodovinarja in uslužbenca 

SAZU Emilijana Cevca so organi UDV zaslišali 16. decembra 1952. Povedal je, 

da mu je Šolar leta 1951 na Akademiji pokazal revijo Stvarnost, ki so jo v Trstu 

izdali slovenski emigranti in ki je zastopala politični koncept t. i. Velike 

Slovenije. Tega je po mnenju Cevca zagovarjal tudi Šolar. Njemu namenjeni 

očitki UDV, da je ob vsem imel še separatistične težnje, so s tem bili potrjeni.233  

Zaslišanje 18. decembra je pred Šolarja postavilo vprašanja o stikih med vojno s 

Črtomirjem Nagodetom, z Ignacem Brglezom, Antonom Požarjem, Jožetom 

Dergancem in Črtomirjem Marnom. Šolar je izjavil, da se je z Nagodetom leta 

1941 povezal kot s sodelavcem OF, da bi dosegel pomiritev obeh političnih 

taborov. Stikom z njim pa naj bi se začel kmalu izogibati zaradi Nagodetove 

»nasilne« osebnosti in njegovega političnega koncepta »monarhistične 

Jugoslavije«. Voditelj Stare pravde je pisal dnevnik, ki ga je Udba zasegla v 

procesu proti Nagodetu leta 1947 in v katerem se Šolarjevo ime pojavlja precej 

                                                           
230 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 49–51. 
231 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 51, 52. 
232 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 53. 
233 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 600–
602. 
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pogosto. Dnevnik je potrdil njegovo navzočnost pri razgovorih o ustanovitvi 

Slovenske zaveze, na sestanku z Mihailovićevim odposlancem Milanom 

Rakočevićem, na sestanku oficirjev s političnimi skupinami itd. Šolar je te 

navedbe zanikal in izjavil, da je Nagode zlorabil njegovo ime.234 Priznal je stike z 

duhovnikom Brglezom, vendar pa ti, kot je zatrdil, nikoli niso zajemali političnih 

razprav. S Požarjem naj bi si dopisovala in razpravljala tudi o programu 

»sredine«.235 O domnevnem srečanju med šefom četniške postaje v Beli krajini 

Jožetom Dergancem in Šolarjem smo že govorili. Vendar pa je Šolar 18. 

decembra na UDV zanikal podatek, da ga je Derganc med vojno spraševal o 

njegovem gledanju na sodelovanje četnikov s partizani. V resnici naj bi se, kot je 

zatrdil Šolar, zanimal za politični položaj v Sloveniji in povezave s podeželjem.236 

Glede poznanstva z Marnom je Šolar izjavil, da ga je po posredovanju 

Ločniškarja spoznal v Finžgarjevem stanovanju konec leta 1943. Še dvema 

sestankoma, ki naj bi sledila, se je, kot je zatrdil sam, izognil.237   

19. decembra je Šolar na UDV pripovedoval o svojih povojnih zvezah z 

nekdanjim ministrom jugoslovanske vlade v Londonu, Francem Snojem. Ta naj bi 

ga leta 1947 prosil za podatke o OF, ki bi jih nato vključil v Nagodetovo poročilo 

v inozemstvo. Šolar je, tako je izjavil, zaradi suma o ilegalnosti zahteve njegovo 

prošnjo odklonil. Kakršnokoli politično povezavo z Markom Natlačnom je Šolar 

zanikal, glede člana Pobratima Dušana Pleničarja pa je razložil, da ga je ta med 

vojno večkrat spraševal po mnenju o raznih političnih in organizacijskih 

vprašanjih. Prav od njega naj bi Šolar prejemal tudi ilegalne časopise in letake, ki 

jih je izdajal Pobratim. O mišljenju, ki sta ga ob različnih vprašanjih po vojni 

oblikovala Andrej Gosar in Jakob Mohorič je Šolar izjavil, da sta se v vsem 

strinjala z njim.238    

                                                           
234 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 54. 
235 Prav tam. 
236 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 55. 
237 Prav tam. 
238 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 1 – Razno v zvezi s procesom in 
obtožbo, str. 58, 59.  
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Še isti dan je Kazensko-preiskovalni oddelek Okrožnega javnega tožilstva v 

Ljubljani poslal tamkajšnjemu Okrožnemu sodišču obtožnico zoper Jakoba 

Šolarja, Janeza Fabijana, Franca Suhadolnika in Zofijo Pivk roj. Suhadolnik, ki jo 

je vložil javni tožilec Tone Bizjak.239 Ta je Šolarja, kot je Bračič predlagal že 18. 

julija 1952, bremenila vohunstva po čl. 105 KZ, organiziranja in udejstvovanja v 

sovražnih formacijah po členu 100 KZ, sovražne propagande po čl. 118 KZ ter 

ogrožanja državne celote in neodvisnosti v skladu s členom 101 KZ. Predvidena 

kazen za našteto je bila odvzem prostosti, najmanj 5 let prisilnega dela, zaplemba 

premoženja ter izguba političnih in državljanskih pravic.240 Obtožnica je bila 

podkrepljena z obsežno dokumentacijo, ki je zajemala zapisnike sestankov in sej, 

poročila, letake, okrožnice, biltene, depeše, pisma, beležke, zapisnike zaslišanj 

prič itd.241 Jakobu Šolarju, »samskemu profesorju, Slovencu, državljanu FLRJ-

LRS, nekaznovanemu, brez premoženja«, so očitali, da se je z namenom razbitja 

NOG politično povezal s sovražnikom. Sodeloval naj bi z organizatorjema 

četniškega gibanja majorjem Karlom Novakom in generalom Dražo Mihailovićem 

ter jima med vojno pomagal pri organiziranju »izdajalskih sovražnih formacij«, 

kot so katoliška sredina, Slovenska zaveza, Pobratim oziroma Narodna legija in 

Slovenski katoliški blok. Od 21. marca 1942 pa do junija 1943 naj bi bil 

organizator Slovenske zaveze, sodeloval naj bi na sejah in odločal o važnejših 

vprašanjih. Širil naj bi sovražne parole, pisal članke, naperjene proti NOG, ter 

korigiral prav tako sovražne članke svojih somišljenikov. Bil naj bi avtor 

programa Slovenske zaveze ter številnih spomenic, letakov in poročil, ki so 

potovala v Švico oziroma London. Z njimi naj bi Šolar s sodelavci obveščal 

zaveznike o komunistični OF, prikrival »pravega borca za svobodo naroda« ter 

lagal o »resničnem položaju« v Sloveniji in Jugoslaviji, tuje obveščevalne službe 

in emigrantski centri pa naj bi nato te informacije izrabljali za boj proti ljudski 

fronti. V Pobratimu, kasneje preimenovanem v Narodno legijo, naj bi Šolar v letih 

1941–1944 nastopal v samem vodstvenem vrhu. Podobno je veljalo tudi za 

Katoliški blok. Druga stvar je bilo Šolarjevo in Fabijanovo povojno sodelovanje z 

                                                           
239 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Obtožnica. 
240 Prav tam. 
241 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 4 – Seznam dokumentov o Šolarjevem 
delovanju med okupacijo, str. 384–386.  
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emigranti oziroma t. i. agenti tuje obveščevalne službe v Trstu. Z njimi naj bi se, s 

pomočjo Alojza Rebule, prvi povezal Šolar, na njegovo pobudo in priporočilo pa 

je k pisanju poročil pristopil še Fabijan. V ozadju »sovražnega« delovanja 

emigrantov oziroma Šolarjeve in Fabijanove aktivnosti naj bi se skrival cilj 

»zrušitve državne in družbene ureditve FLRJ«. Na koncu obtožnice je še pripis 

javnega tožilca Bizjaka, ki je predlagal, koga naj v sklopu glavne obravnave 

pokličejo na prostor za priče in katere dokumente oziroma izjave naj preberejo, da 

bodo podkrepili krivdo obtožencev.242 

 

28. in 29. decembra 1952 se je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani odvila sodna 

razprava proti Jakobu Šolarju in Janezu Fabijanu. Sodišče je bilo v zasedbi Jože 

Pernuš – predsednik senata, prisednika Ludvik Šefic in Angela Miklavc in javni 

tožilec Anton Bizjak. Branilca sta bila Franc Leskovic za Šolarja, Suhadolnika in 

Pivkovo in Ferdo Ludvik za Fabijana.243 Ko je Pernuš prebral osebne podatke 

vseh obtoženih, Bizjak pa obtožnico, se je kot prvi s sodiščem soočil Šolar, drugi 

obtoženci so morali zapustiti dvorano.  

Na uvodno vprašanje, ali se čuti krivega, je Šolar odgovoril, da le delno. Priznal 

je, da je sodeloval v Slovenski zavezi, da je napisal tri ali štiri članke ter poslal 

Alojza Rebulo k Fabijanu. Ko ga je predsednik senata pozval, naj za začetek 

razloži svoje politično delovanje pred okupacijo, je Šolar izjavil, da se ni 

udejstvoval ne v strankah ne v drugih skupinah, bil pa je vodja odseka za šolske 

knjige in učne načrte pri Slovenskem profesorskem društvu in kot duhovnik 

povezan s SLS. Leta 1938 naj bi mu vodstvo JRZ ponudilo kandidaturo, z 

namenom, da bi prevzel urejanje zadev glede učnih knjig in učnih načrtov. Šolar 

jo je, kot je zatrdil, zavrnil in se avgusta 1941 pridružil skupini krščanskih 

socialistov, med katerimi so bili Edvard Kocbek, Aleš Stanovnik, Jakob Mohorič, 

Jakob Kamušič in Srečko Žumer. Ti so na sestanku v delavski zbornici 

razpravljali o tem, ali še priznajo jugoslovansko vlado v Londonu kot legitimno, 

in o vključitvi krščanskih socialistov v OF. Šolar je na sodišču pojasnil, da ni želel 

                                                           
242 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Preiskave, obsodba, zapor: Obtožnica. 
243 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 292.  
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podpreti emigrantske vlade, vsekakor pa se je strinjal z vključitvijo krščanskih 

socialistov v OF, v kolikor bi se v NOG vključila SLS kot celota. Ker pa bi 

sodelovanje katoličanov s komunisti, ki so jih izenačili z OF, pomenilo kršenje 

določil papeške okrožnice, je, po besedah Šolarja, prišlo do ustanovitve skupine 

Združenih Slovencev. Ta je zunaj OF in na enotnem stališču združila različno 

misleče posameznike. Ko je Pernuš pokazal in prebral letak »Za združenje vseh 

Slovencev«, je Šolar ponovil svoje izjave iz zaslišanja 12. decembra. Da je prav 

on zasnoval večino letakov, je kot priča potrdil Lado Ločniškar. Šolar je dodal še, 

da se je z zapisanim v letaku strinjal in da bi OF morala za »strnitev vseh narodnih 

sil«, po njegovem mnenju, namesto k socialni revoluciji težiti k narodni 

osvoboditvi.244 

Po kratkem premoru se je obravnava nadaljevala z vprašanji o Pobratimu oz. 

Narodni legiji. Predsednik senata je Šolarju povedal, da so bili sodišču predloženi 

dokumenti (Smersujev govor, poročilo sodelavca Iztoka, dokumenti iz arhiva SLS 

itd.), ki mu v organizaciji pripisujejo najvišje vodstvene funkcije. Tudi Milan 

Finec je na zaslišanju 6. maja 1952 povedal, da je bil Šolar »najvažnejši politični 

vodja« Pobratima oziroma Narodne legije«, podobno pa je v svoji izjavi trdil še 

Ločniškar. Ta je na zaslišanju na UDV 12. decembra izjavil, da je Šolar sodeloval 

v Narodni legiji, jo zastopal v Slovenski zavezi, mu pripovedoval o poteku 

sestankov in govoril, da je ta politična skupina najbližje idejam »sredine«. Ko so 

Ločniškarja o isti zadevi zaslišali 29. decembra pred sodiščem, je svoje izjave 

precej omilil v korist Šolarja, 30. decembra pa je na sodišče naslovil izjavo, da je 

»zamešal Šolarjevo delovanje v Slovenski zavezi s tistim v Narodni legiji«.245 

Šolar je nato pojasnil, da mu je Tone Krošelj o Pobratimu govoril že leta 1941 ter 

ga tudi vabil k sodelovanju, češ da bi vidna katoliška osebnost, kot je bil sam, v 

skupino privabila mnogo ljudi. Vendar pa se Šolar, kot je zatrdil, za članstvo ni 

odločil, še zdaleč pa organizacije ni vodil. Krošelj naj bi nato izrabil njegovo ime 

in na sejah širil njegove besede, izrečene v njunih zasebnih pogovorih. Šolarjevo 

navidezno sodelovanje je v organizacijo pripeljalo mnoge njegove privržence. V 

                                                           
244 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 122–134. 
245 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3  – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 295–298. 
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skladu s tem naj bi nekdo spisal tudi dokumente, ki so pričali o njegovem 

članstvu.246 

 

Še ena organizacija, ki naj bi jo po mnenju tožilstva vodil Šolar, je bila Slovenska 

zaveza. Ko je sodišče na prostor za priče poklicalo Milana Finca, je ta izjavil, da 

je Šolarja v Zavezo poslal major Novak, ki je želel v njej razširiti svoj vpliv. Šolar 

naj bi bil član »centrale« Slovenske zaveze, na enem od njenih sestankov pa naj bi 

poudarjal nujnost složnega dela, se zavzemal za zaupanje med miselnimi krogi in 

predlagal delitev Ljubljane na okraje. V odgovor na to je Šolar priznal, da je v 

Slovenski zavezi opravljal funkcijo načelnika prosvetnega odseka, se udeleževal 

sestankov od začetka leta 1942 do junija, za organizacijo napravil osnutek 

programa, objavljal članke v njenem glasilu Slovenska zaveza, sodeloval pri 

sestavi poročil v tujino ter se tudi po izstopu iz nje zanimal za delo članov. Na 

vprašanje sodišča, ali je Slovenska zaveza podpirala sodelovanje četnikov z 

okupatorjem, je Šolar odgovoril, da se o tem na sejah ni govorilo in da se ne 

spomni, da bi sam, kot mu očitajo, kolaboracijo toleriral kot »nujno zlo«. Da je 

povezava z Italijani obstajala in da jo je podpiral tudi Šolar, je trdil Jože Derganc, 

ki ga je sodišče nato poklicalo na prostor za priče. Pred navzočimi je ponovil 

svojo izjavo iz zaslišanja 10. oktobra 1952.247  

 

Predsednika senata je med drugim zanimalo tudi Šolarjevo sodelovanje pri sestavi 

politično-situacijskih poročil za vlado v Londonu in pri poročilu Slovenske zaveze 

za Mihailovića. Kot je povedal že na zaslišanju 14. decembra, je Šolar tudi tokrat 

priznal, da je napisal dve pismi, nato pa ju predal Mačkovšku. Ta naj bi teksta 

izpilil, ju oblikoval do končne podobe in odposlal Vladimirju Mislju v Švico. 

Kakšna je bila nadaljnja pot teh poročil, Šolar ni znal pojasniti; telegramov v 

London ali odgovorov nanje pa da niso omenjali niti na sejah Slovenske 

                                                           
246 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 135–137, 
160, 161; Fascikel 1, Mapa 3  – Proces in obtožba proti Šolar – Fabjan, str. 379. 
247 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 139–150. 
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zaveze.248 Glede poročila Mihailoviću je izjavil, da se ga ne spominja, ker ga 

»niso prediskutirali v celoti«.249 

 

Ko je Pernuš opozoril na Šolarjevo delovanje pri časopisih, je ta izjavil, da nikoli 

ni bil v redakciji glasila Slovenska zaveza, je pa zanj in za Narodno edinost 

prispeval članke in korigiral prispevke drugih avtorjev. Predsednik senata je 

prebral članka Med mlinskima kamnoma in V svobodo ali smrt iz leta 1942, ki naj 

bi bila kritična oziroma »strupena« do NOG. Šolar je priznal, da je napisal in v 

glasilu Slovenska zaveza objavil prvega, drugega pa naj bi zgolj korigiral.250  

 

Od Slovenske zaveze je vsebina obravnave prešla k majorju Karlu Novaku. Šolar 

je navzočim razložil, kako sta se z nekdanjim dijakom ponovno srečala februarja 

ali marca 1942. Oba sta prisostvovala redni seji Slovenske zaveze 23. marca, ki se 

jo je Novak udeležil kot Mihailovićev odposlanec. Razen političnih sta, kot je 

Šolar priznal, imela tudi osebne stike. Te naj bi ohranila tudi po Šolarjevem 

izstopu iz Slovenske zaveze. Ko je predsednik senata vprašal Šolarja, zakaj je 

prihajalo do »posebnih razgovorov« med Novakom in njim, je ta odgovoril, da 

zaradi majorjeve »osamljenosti« oziroma »majhnega števila prijateljev«. Šolar je 

razložil tudi svoje stališče do Novakove kolaboracije in povedal, kako je leta 1943 

prav zaradi nje ter majorjeve brezobzirnosti prekinil stike z njim.251 

 

Šolar je na zaslišanju pred sodiščem zatrjeval, da se ne spominja organizacije z 

imenom Slovenski katoliški blok in da pri njej zagotovo ni sodeloval. To izjavo so 

izpodbijali številni dokazi. Nismo pa še podrobneje opredelili Šolarjevih stikov z 

Mihailovićevim odposlancem Milanom Rakočevićem, ki so pritegnili zanimanje 

sodišča. Na vprašanje Pernuša, ali je vzpostavil stik še s katerim voditeljem 

četniškega gibanja razen Novakom, je Šolar odgovoril, da je preko Nagodeta 

poslal sporočilo Mihailovićevemu odposlancu. V njem naj bi zahteval, naj na 
                                                           
248 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 153–155. 
249 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 206. 
250 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 300–303. 
251 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 310, 311. 
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mesto komandanta postavijo nekoga drugega, saj Novak »dela same napake«. Kot 

je zatrdil sam, se Šolar z Rakočevičem ni osebno sestal, tudi mu ni nihče ukazal, 

naj zahteva zamenjavo Novaka.252 Sodišče je v dokaz o nasprotnem predložilo 

izjavo Milana Rakočevića in zapise iz Nagodetovega dnevnika. Rakočević je na 

zaslišanju 9. julija 1947 povedal, da je Nagodeta prosil za sestanek s Šolarjem. Ta 

naj bi ga nato nekaj dni kasneje počakal v bifeju Janež in povabil k sebi v 

Marijanišče. Tam naj bi Rakočević odgovarjal na Šolarjeva vprašanja o položaju v 

Črni gori, o Mihailovićevem gibanju, njegovem odnosu do katoliške cerkve, 

monarhije in Slovencev in o nevarnosti, da Mihailović postane vojaški diktator. 

Preden sta se razšla, je Šolar, po besedah Rakočevića, dejal, da je treba »vsa ta 

vprašanja precizirati, korenito reformirati pa prosvetni program.«253 Ta po 

podatkih sodišča približno 20 minut dolg pogovor je Šolar zanikal. Dejal je, da 

nikoli ni bil v omenjenem bifeju in da se z Rakočevićem ni osebno sestal, ga je pa 

o njegovem prihodu v Ljubljano obvestil Nagode. Ta je 26. februarja 1943 v svoj 

dnevnik zapisal, da Rakočević želi sestanek s Šolarjem, 4. aprila 1943 pa k temu 

dodal, da je Šolar prosil Rakočevića za razgovor.254  

 

Sestanek z Rakočevićem pa ni bil edini, ki ga je Šolar vztrajno zanikal oziroma 

dejal, da se ga »ne spominja«. Tako kot v zaslišanju na UDV 18. decembra, je 

tudi pred sodiščem zatrdil, da ni nikoli sodeloval s partizanskim dezerterjem in 

komandantom Dolenjskega četniškega odreda Janezom Marnom - Črtomirjem. 

Pričanje Ločniškarja v tistem trenutku pred sodiščem in še posebej njegova bolj 

»zgovorna« izjava 12. decembra, pa sta Šolarjevo izjavo postavila pod vprašaj. 

Ločniškar je zatrdil, da sta se Šolar in Marn poznala že, ko je bil Marn član 

Danice oziroma Zarje. V Marijanišču so, kot pravi Ločniškar, leta 1943 vsi trije 

razpravljali o četnikih. Šolar naj bi podprl Marna, ki je hotel ustanoviti skupino, s 

katero bi preprečeval boje četnikov s partizani in okupatorjem. Šolar in Marn naj 

                                                           
252 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 168. 
253 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 750. 
254 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 315. 
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bi se srečevala vse do Šolarjeve aretacije oktobra 1944.255 Šolar je izjavil, da se 

vsega tega ne spominja, tožilstvo pa je v sklepu navedlo, da se upravičeno boji 

priznati stike in sodelovanje z njim, ker je Marn izročil zavezniške padalce v 

nemške roke.256 

 

Naslednje vprašanje, ki ga je Šolarju postavil Pernuš, je zadevalo njegove stike z 

Ignacem Brglezom in Črtomirjem Nagodetom. Šolarjevi odgovori so bili tokrat za 

odtenek natančnejši kot tisti na zaslišanju na UDV 18. decembra. Izjavil, da je 

njegov nekdanji učenec Brglez prišel k njemu leta 1941, s sabo pa naj bi imel 

ogromno letakov in časopisov, naperjenih proti OF. Pripovedoval naj bi mu o 

svoji poti čez nemško mejo v Poljansko dolino. Kasneje je Šolar izvedel, da so ga 

zaprli.257 Glede Nagodeta je Šolar še enkrat povedal, da se je z njim prvič seznanil 

konec oktobra ali novembra 1941, da bi ga ta povezal z OF. Člani Slovenske 

zaveze so Šolarja, kot je zatrdil, kmalu začeli opozarjati, naj prekine stike z njim, 

vendar pa se je kljub vsemu udeležil sestanka, ki ga je Nagode sklical spomladi 

1943. Na njem naj bi razpravljali o ustanovitvi nove formacije zunaj OF, v katero 

bi se povezale vse skupine, ki niso bile zadovoljne s Slovensko zavezo. Ko je 

sodišče predložilo izpiske iz Nagodetovega dnevnika, iz katerih je bilo razvidno, 

da je Šolar deloval proti oblasti v času okupacije, je ta izjavil, da navedeno ne 

drži. Stike z Nagodetom je, pravi, prekinil konec leta 1943. Nagodetov dnevnik pa 

njegovo ime na sestankih in sejah omenja tudi v letu 1944, ko naj bi se Šolar 

popolnoma umaknil s političnega prizorišča in se, do deportacije v Dachau, 

posvetil strokovnemu delu.258  

 

V nadaljevanju sojenja so na Šolarjevo mesto poklicali Janeza Fabijana in ga 

zaslišali v zvezi z njegovim in Šolarjevim domnevnim »protidržavnim 

delovanjem«. Povedal je, da ga je konec leta 1949 obiskal tržaški Slovenec in 

javni delavec Alojz Rebula. S sabo naj bi, po besedah Fabijana, prinesel pismo, v 
                                                           
255 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 315–319, 365; Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 187–189.  
256 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 168; 
Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – Fabjan, str. 318. 
257 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 169–171. 
258 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 171–176. 
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katerem ga je Šolar priporočil kot »zanesljivega« in »poštenega« človeka, 

kateremu naj Fabijan »gre na roko«. Spraševal je o političnem, gospodarskem in 

versko-cerkvenem stanju v Sloveniji, za katerega se je, kot naj bi Fabijan sam 

razbral iz pogovora, zanimal tudi Franc Jeza. V nasprotju s Fabijanovo izjavo pred 

sodiščem, je Alojz Rebula na svojem zaslišanju na UDV 11. oktobra 1952 rekel, 

da je Fabijanu povedal, da ga pošiljata Jeza in Kregar, ki za »Amerikance« in 

njihova prizadevanja za izboljšanje stanja v Jugoslaviji, potrebujeta podatke o 

stanju in dogajanju v Sloveniji. Fabijan naj bi bil, po besedah Rebule, na 

sodelovanje in dajanje informacij več kot pripravljen. O svojih stikih z Rebulo in 

obveščevalni dejavnosti je Fabijan, kot je izjavil sam, sproti obveščal Šolarja, ta 

pa naj bi ga pri tem spodbujal, češ da se mora »inozemstvo pravilno informirati o 

resničnem stanju v državi«.259 Tako Fabijan kot Šolar sta se, po besedah Fabijana, 

strinjala s političnim konceptom samostojne Slovenije s Trstom, ki ga je 

oblikovala tržaška skupina okoli Jeze in Kregarja. Pogovarjala naj bi se tudi o 

tem, kdo bi bil novi predsednik.260 Naslednja »pereča« stvar, ki je zanimala 

sodišče, so bili Šolarjevi in Fabijanovi komentarji o Kidričevi neozdravljivi 

bolezni, izvolitvi Dwighta D. Eisenhowerja in smrti Ramovša. Fabijan je priznal, 

da sta se s Šolarjem strinjala, da ima Kidrič »krvave roke« in da se mu maščujejo 

poboji domobrancev, da Eisenhower ni najbolj priljubljen in da bi bil boljši Adlai 

Stevenson in da so Ramovševo smrt pospešili pritiski KP na SAZU.261 Na koncu 

zaslišanja je Fabijan na vprašanje sodišča, kakšen je bil namen njegovih in 

Šolarjevih poročil Jezi, odgovoril, da sta s poslanimi informacijami skušala 

ustvariti javno mnenje o »nevzdržnosti položaja«, s tem pa doseči izboljšanje 

razmer v domovini.262 

  

Po premoru je sodišče na zatožno klop poklicalo še Šolarja in soočilo oba 

obtoženca. Šolar je povedal, da je Alojza Rebulo spoznal leta 1945. Kasneje naj bi 

                                                           
259 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 344. 
260 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 344, 345. 
261 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 228. 
262 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 347. 
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ga ta večkrat obiskal z namenom, da si izposodi kakšno knjigo, tudi sicer pa naj bi 

njuni pogovori imeli predvsem literarni značaj.263 Takšne podatke je izpodbijala 

izjava Rebule iz zaslišanja 11. oktobra 1952, ki so jo prebrali pred sodiščem in v 

kateri je trdil, da je Šolarja obiskoval kot odposlanec obveščevalne skupine okoli 

Jeze in Kregarja. Šolar naj bi ga vedno sprejel »brez posebne vljudnosti«, 

odgovore na vprašanja Jeze in Kregarja, pa naj bi Rebula pridobival skozi 

pogovor. Kot je izjavil na zaslišanju Šolarju v času obiskov ni izrecno povedal, da 

izdaja podatke obveščevalni službi, je pa Šolar, po mnenju Rebule, to razbral iz 

njegovega govorjenja o zvezah z Jezo in Kregarjem. Informacije, ki jih je pridobil 

od Šolarja, naj bi segale vse od položaja Cerkve, političnega položaja, 

notranjepolitičnih novic in informbiroja, kulture, vojske, razmer na Akademiji in 

emigracije do literature.264 V odgovor na vprašanje zasliševalca, kaj je Šolar rekel 

o ljudski oblasti, je Rebula povedal, da je bil Šolar do režima precej kritičen, da je 

nekatere odločitve označil za »napačne«, razočaran je bil nad političnim stanjem, 

jezen na preganjanje Cerkve in skeptičen do demokratizacije življenja v 

Sloveniji.265 Ko je prebral izjavo Rebule je Pernuš Šolarja še enkrat vprašal o 

priporočilu Rebule Fabijanu. Šolar je priznal, da je priporočilo res napisal jeseni 

1949. V njem je, kot je zatrdil, navedel, da Rebulo »pozna že 4 leta kot poštenega 

in neoporečnega«, morda pa tudi, naj gre Fabijan Rebuli »na roko«. Šolar je 

zanikal podatek, da je s priporočilom nameraval vzpostaviti zvezo med Fabijanom 

in begunsko skupino Jeza-Kregar-Žakelj, prav tako pa tudi Fabijanovo izjavo, da 

mu je redno poročal o stikih z Rebulo. Zanikal je njune pogovore o konceptu 

Velike Slovenije in nasploh svoje navduševanje nad to idejo. Sodišče je nato na 

prostor za priče poklicalo Emilijana Cevca. Ta je v preiskavi 16. decembra 

povedal, da mu je Šolar o tezi samostojne Slovenije s Trstom, katero naj bi 

zagovarjal, govoril na njuni skupni poti v Podčetrtek, vendar pa je Cevc na 

sodišču povedano zanikal in dejal, da se vsega tega ne spominja.266  

 

                                                           
263 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 232. 
264 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 764.  
265 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 758, 
765. 
266 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 234–241. 
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30. decembra je sodišče nadaljevalo z zaslišanjem Šolarja. Opozorili so na 

njegove stike z Marijanom Doklerjem, ki naj bi Šolarja po osvoboditvi skušal 

pridobiti za »politično akcijo«. Šolar je izjavil, da je Dokler resda kritiziral 

domače politične razmere in govoril o tem, da bi morali emigrante bodisi podpreti 

bodisi jim pomagati nazaj v Slovenijo, vendar pa naj bi mu na to odgovoril, naj ga 

ne meša v svoje načrte, ker se noče »z nobeno politiko več pečati«.267 Že na 

začetku vojne naj bi Šolar, kot je zatrdil, zagovarjal »strnjenost Slovencev v 

hribih«, njihovo »delo v OF«, manj nasprotovanja komunizmu in sodelovanje. 

Predsednik sodišča je ob tej izjavi Šolarju očital, da njegovo delovanje v 

Slovenski zavezi, Narodni legiji, sodelovanje z okupatorjem in primerjanje 

Titovega kulta s kultom Mussolinija in Hitlerja, kar je Šolar sicer zanikal, nikakor 

ni v skladu z njegovo tezo. Kot še en dokaz domnevne Šolarjeve »sovražnosti« je 

sodišče uporabilo pismo Finžgarju, o katerem je že bilo govora. Šolar se je za 

svoje »ostre besede« javno opravičil, hkrati pa rekel, da je pismo bilo zasebno in 

da se je šolal v časih, ko so take kritike imeli pravico izražati.268 

 

V nadaljevanju sojenja 30. decembra je sledil govor javnega tožilca Toneta 

Bizjaka. Bil je izredno dolg. Na začetku je zavrnil Šolarjevo izjavo, da s 

predstavniki OF ni mogel skleniti sporazuma, ker so postavljali revolucijo pred 

osvobodilni boj. Tožilec je, da bi dokazal nasprotno, prebral tri temeljne točke OF 

iz leta 1941, v katerih so načrtovali »zlom in uničenje nemškega oziroma 

italijanskega fašizma«, »takojšnjo akcijo z vsemi sredstvi« in »medsebojno 

lojalnost vseh skupin v organizaciji«. Bizjak je rekel, da si Šolar nikoli ni 

prizadeval za priključitev k narodnemu odporu, temveč za njegovo »razbitje«, 

zaradi česar naj bi se priključil Slovenski zavezi, ki se je borila proti NOG. 

Šolarjeva »sredina« je bila, po mnenju tožilca, ljudski oblasti izredno nevarna, ker 

je imela veliko somišljenikov.269 V nadaljevanju svojega govora je Bizjak še 

enkrat prebral obtožnico in navedel dokumente, ki naj bi dokazovali dejstva, 

navedena v njej. Zaključil je z mislijo, naj sodniki v svoji odločitvi upoštevajo 

                                                           
267 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 245. 
268 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 2 – Stenografski zapisnik, str. 248–251. 
269 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 359–363. 
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Šolarjevo »zakrknjenost« in dejstvo, da je bil v odnosu med njim in Fabijanom, ki 

se mu je »odkrito priznanje« štelo v olajšavo, prav Šolar »mentor« njunega 

delovanja.270 

 

Sledil je veliko krajši govor Šolarjevega branilca Leskovica. Ta je opozoril, da je 

Šolar zaradi svojega profesorskega poklica, strokovne usposobljenosti in 

duhovniške službe navezal mnogo stikov z različnimi posamezniki. Ti naj bi ga 

posledično klicali in vabili v veliko organizacij in odborov, medtem ko se sam, po 

besedah Leskovica, nikoli ni »silil v ospredje«. Šolarjevo ime naj bi na veliko 

izrabljali za to, da bi pridobili čim več simpatizerjev in zvestih privržencev 

organizacij. Leskovic je opozoril tudi na Fabijanovo izjavo, da je Šolarju sproti 

poročal o sodelovanju s tržaško obveščevalno službo okoli Jeze in Kregarja. 

Glede te je izjavil, da »trije ali štirje sestanki« oziroma »priložnostno govorjenje 

na ulici« še zdaleč niso t. i. organizirani stiki. Fabijan naj bi, po izjavi Leskovica, 

poznal toliko ljudi, da se mu je »ob vsem kupu pošte, pisem, vprašanj in 

odgovorov le zdelo, da pošilja poročila tudi Šolarju«.271  

 

Razprava pred sodiščem se je zaključila 30. decembra z razglasitvijo »Sodbe v 

imenu ljudstva«. Okrožno sodišče v Ljubljani je Šolarja, Fabijana, Suhadolnika in 

Pivkovo spoznalo za krive. Najvišja kazen je doletela Šolarja, kateremu so za 

»kesanje ter razmislek o svojih dejanjih«, potem ko so že odšteli čas, ki ga je 

preživel v preiskovalnem zaporu, namenili deset let zaporne kazni.272  

Šolarja so zaprli v zapor na iškem gradu, o katerem v svojih spominih govori 

Ljubo Sirc. Po Sirčevih besedah so zaporniki morali obdelovati veliko posestvo, 

ki je pripadalo gradu, kar pa jih, ker so bili kmečki sinovi, naj ne bi motilo.273 

Šolar je ves čas služenja kazni s pismi, ki jih danes hrani Nadškofijski arhiv v 

                                                           
270 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 375. 
271 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 375, 376. 
272 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 1, Mapa 3 – Proces in obtožba proti Šolar – 
Fabjan, str. 378.  
273 L. Sirc: Med Hitlerjem in Titom, str. 402, 408.  
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Ljubljani, vzdrževal stik s svojim bratom Venceljnom.274 V pismu, ki ga je napisal 

15. maja 1955, piše: »V meni se je toliko podrlo vere v človeka in v vrednost dela, 

da si komaj morem predstavljati, kako naj se človek še česa loti zunaj.«275 20. 

aprila 1957, po pretečenih petih letih, so Jakoba Šolarja pogojno izpustili iz 

zapora.276           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 166, mapa: Različna korespondenca. 
275 S. Čuk: Jakob Šolar, str. 29. 
276 T. Griesser - Pečar: Cerkev na zatožni klopi, str. 558.  
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6. ODZIVI NA PROCES IN POSLEDICE OBSODBE ZA ŠOLARJEVO 

NADALJNJE DELOVANJE 

 

Politični sodni proces proti Šolarju in Fabijanu je dvignil ogromno prahu in glasno 

odmeval tako med Šolarjevimi sodelavci, prijatelji, privrženci, celo občudovalci, 

kot tudi v cerkvenih krogih med kateheti, duhovniki, kanoniki, dekani, profesorji, 

frančiškani idr. Večina med njimi je govorila v prid njegove nedolžnosti. V virih 

lahko tako zasledimo številne izjave ljudi, ki so spregovorili o Šolarju, njegovem 

delu ter njegovi obsodbi na sodnem procesu. Ker resničnosti teh ni bilo mogoče 

preveriti, jih na tem mestu ne bomo navedli. 

 

Sodno razpravo so zvesto spremljali tudi novinarji Slovenskega poročevalca. 30. 

decembra je bilo v okviru članka »Izdajalec Jakob Šolar pred sodiščem« podrobno 

predstavljeno dogajanje prvega dne razprave. Neznani avtor članka je ocenil, da je 

bila Šolarjeva »krivda« uspešno dokazana in v celoti potrjena s številnimi 

dokumenti. Dejstvo, da je Šolar sodišče kljub temu prepričeval, da je nedolžen, je 

Poročevalec močno obsodil.277 Da bi pripeljali zgodbo do konca so 31. decembra 

1952 objavili vse podrobnosti o obsodbi Šolarja, Fabijana, Suhadolnika in 

Pivkove. Avtor prispevka je poročal, da se je Šolar ob več kot sto dokumentih in 

izjavah številnih prič zaman »izgovarjal na pozabljivost in večkrat nesramno 

lagal«. Na koncu je moral marsikaj priznati, njegova »sovražna naravnanost« proti 

OF, oblasti in ljudstvu je bila (kot navaja članek) dokazana črno na belem. V 

Poročevalcu piše, da je zaključni govor tožilca »prikazal krivdo vseh obtožencev, 

posebej pa je razčlenil sovražno delovanje obtoženega Šolarja«. Ob koncu članka 

je navedena še obsodba.278 

 

Po pretečeni kazni je bilo Šolarju njegovo delo zaradi obsodbe večkrat močno 

oteženo. Čeprav je prekinil sodelovanje s SAZU, ga je slovarska sekcija 

akademije 7. junija 1957 povabila k nadaljnjemu delu. Šolar je bil, sodeč po virih, 

                                                           
277 »Izdajalec Jakob Šolar pred sodiščem«. V: Slovenski poročevalec, 30. 12. 1952, let. XIII, št. 
308, str. 4.  
278 »Obsodba Jakoba Šolarja in ostalih obtožencev«. V: Slovenski poročevalec, 31. 12. 1952, let. 
XIII, št 309, str. 4.  
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nove priložnosti iskreno vesel, vendar pa je v svojem odgovoru izjavil, da so 

njegove osebne zadeve trenutno še preveč neurejene, da bi si upal obnoviti 

sodelovanje z Akademijo, da pa se bo dela z veseljem lotil med štirimi stenami 

svojega stanovanja in v skladu s podanimi navodili. Nekaj let kasneje je Šolar s 

SAZU podpisal pogodbo, po kateri je postal sodelavec skupine, ki se je lotila 

priprave Slovenskega biografskega leksikona (SBL).279 Na še eno posledico 

obsodbe na političnem sodnem procesu je opozoril Franc Snoj. Ta naj bi se s 

stricem Venčeslavom Snojem večkrat pogovarjal o Šolarju, nekaj več besed pa sta 

mu, kot je povedal, namenila v času pripravljanja izdaje Slovenskega pravopisa. 

Oba sta se strinjala, da je Šolar »neumen«, ker toliko gara, čeprav ve, da njegovo 

delo ne bo priznano. K temu sta dodala še misel, da je očitno eden tistih, ki se na 

takšne stvari ne ozirajo, niti ne pričakujejo hvale in čislanja, temveč so preprosto 

srečni, da sploh lahko delajo. Njuna predvidevanja so se uresničila, saj je 

Šolarjevo ime v navedbi avtorjev zasedalo zadnje mesto.280  

 

Boljši časi so se Šolarju obetali tudi v njegovem duhovniškem poklicu. 26. aprila 

1957 je škof administrator Anton Vovk izdal dekret o Šolarjevem imenovanju za 

ljubljanskega stolnega vikarja, s pravico službenega stanovanja v stolnem 

župnišču. Konec leta mu je škofijski ordinariat dodelil še naziv škofijskega 

konzistorijalnega svetnika, temu pa je sledilo imenovanje za kanonika, 

posredovano od samega papeža. Marca leta 1958 je Šolar postal arhidiakon VI. 

arhidiakonata, junija 1958 ravnatelj Škofijske klasične gimnazije v Št. Vidu nad 

Ljubljano, leta 1960 pa mu je škof Vovk, s prošnjo po vestnem in resnem 

opravljanju dela, dodelil službo prosinodalnega sodnika cerkvenega sodišča. Eden 

zadnjih nazivov ob Šolarjevem imenu, je bil »prelat svete Cerkve«. Temu se je 

njegov novoimenovani nosilec sicer odpovedal, a je njegova odpoved, iz strahu 

pred reakcijo Vatikana na zavrnitev njihove odločitve, naletela na gluha ušesa in 

posledično bila, po podatkih, zavrnjena.281 

                                                           
279 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 166, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno. 
280 ARS, AS 1931, Proces Šolar-Fabijan, Fascikel 2, Mapa 5 – Zapisniki zaslišanja prič, str. 770. 
281 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno. 
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7. ŠOLARJEVA SMRT 

 

29. septembra 1965 je Jakob Šolar v svojem pismu, poslanem duhovniku Jožetu 

Cvelbarju v Ameriko, zapisal: »Uživam cecilamid, coramin, hydroton, persantin, 

recosen in kar je še podobnih kletvic pri nas. Tudi nadškof Vovk je jemal taka 

zdravila zadnja tri leta, dokler ga ni na lepem pobralo. Čakam, da bo tudi mene 

pobrala smrt.«282 22. junija 1968 je, po besedah svojega nekdanjega učenca 

Staneta Suhadolnika, umrl sam. K zadnjemu počitku so ga pospremili pretiho, 

brez poudarkov o veličini njegovega dela.283 Njegov primer je (tako je zapisal 

slovenski esejist in filozof Miha Naglič) dokazal, kako nevarno je bilo v časih, ko 

je največja moč in veljava pripadala radikalnim v skrajnostih, biti radikalen v 

sredini.284 Tudi slovenski jezikoslovec Anton Bajec se je pridružil mnenju, da bi si 

pokojnik nedvomno zaslužil več priznanja za vse, kar je storil, posebej ob dejstvu, 

da je vedno ustvarjal ne za plačilo ampak za domačo zemljo in njen jezik.285 

 

Ko govorimo o Šolarjevi smrti pa ne moremo mimo njegove oporoke, za katero je 

poskrbel že veliko prej – prvotna verzija določil o njegovi zapuščini je bila 

zapisana 11. decembra 1959. Izredno dolg seznam, ki je določal celo, kdo naj 

prejme njegovo »spodnje perilo«, je Šolar zaključil z besedami, da odpušča 

vsakemu in vsem ter prosi za odpustitev vsega, kar je sam storil žalega, vsem 

ljudem pa se priporoča v molitev in lep spomin.286 V mesecu juniju leta 1974, ko 

je končno uspel pregledati in urediti celotno Šolarjevo zapuščino, je izvršitelj 

njegove oporoke Janez Oražem predlagal, da se Breznikova in Šolarjeva 

zapuščina izroči Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) v Ljubljani. Ta je že 

leta 1968 izrazila željo po njeni hrambi. Arhivski del zapuščine so, skupaj z 

                                                           
282 L. Ceglar: Nadškof Vovk in njegov čas I, str. 111. 
283 Stane Suhadolnik: V spomin Jakoba Šolarja. V: Jezik in slovstvo, november 1968, let. XIII, št. 
8, str. 233. 
284 Miha Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol; Jakob Šolar, jezikoslovec. V: Gorenjski glas, 19. 9. 
2000, let. 53, št. 74, str. 23.   
285 Anton Bajec: Prof. Jakob Šolar (28. IV. 1896–22.VI. 1968). V: Naši razgledi: štirinajstdnevnik 
za politična, gospodarska in kulturna vprašanja, 6. 7. 1968, št. 13, str. 389.  
286 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Oporoka; Darilna listina. 
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osebno in cerkveno-versko dokumentacijo, po naročilu Oražma, izročili v varstvo 

tedanjega škofijskega, danes Nadškofijskega arhiva Ljubljana.287 

 

Ko je od Šolarjevega rojstva minilo natanko sto let, je Marija Primc v Slovencu 

objavila članek, ki je obudil spomin nanj. Prav takrat je v knjižnici Antona 

Breznika oziroma v Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu potekala tudi razstava 

Šolarjevega dela. Njen namen je bil (po besedah Primcove) seznaniti dijake s tem, 

kdo je bil Jakob Šolar, kaj je storil za svoj narod in slovenski jezik in kako velik je 

pravzaprav bil njegov prispevek, ki se ga dandanes praktično nihče več ne 

zaveda.288 Če bi se na tem mestu lotili popisa vseh Šolarjevih del, bi nedvomno 

lahko spisali še eno diplomsko delo, zanimivo in hkrati nedopustno pa je dejstvo, 

da imena nekdaj največjega jezikoslovca, prevajalca, urednika, profesorja, 

duhovnika, političnega akterja in vsestransko nadarjenega strokovnjaka ne slišimo 

več, niti v sklopu študija slovenskega jezika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
287 NŠAL, 507 Jakob Šolar, škatla 165, mapa: Osebni dokumenti, dekreti, odlikovanja, spričevala, 
rodovnik, razno: Predlog o izročitvi zapuščine Škofijskih zavodov, zlasti Breznika in Šolarja, 
NUK-u; Osnutka za dopis NUK-u in SAZU-ju.     
288 Marija Primc: Ob 100. obletnici rojstva Jakoba Šolarja. V: Slovenec: časopis za politiko, 
gospodarstvo, kulturo in religijo, 1. VI. 1996, št. 125, str. 13. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Jakob Šolar je bil velik ustvarjalec, intelektualec in poznavalec mnogih področij, 

avtor pomembnih prispevkov na področju slovenskega jezika, na politični sceni 

pa član različnih medvojnih organizacij in skupin. Kot tak se je po vojni znašel na 

seznamu sovražnikov komunistične partije (ki je prevzela vso oblast v državi) in 

potem, ko so ga obsodili na političnem sodnem procesu, končal v zaporu. Še 

dandanes ni znano, zakaj so Šolarja pravzaprav obsodili, katere »zločine« je 

zagrešil in česa je bil dejansko »kriv«. Neizpodbitno dejstvo je, da je partija s 

pomočjo UDV po vojni želela pokazati, kdo je glavni. Prav tako drži, da so 

Šolarja želeli kaznovati zato, ker se jim nikoli ni zares pridružil in ker je, (čeprav 

ni bil proti NOG) ves čas ostajal v »sredini«. Predstavniki oblasti so vedeli, kako 

obračunati. Vse je bilo vnaprej načrtovano, vse je potekalo po ustreznih predpisih, 

očitki so bili določeni po vnaprej izbranih členih Kazenskega zakonika, celo potek 

aretacije, zasliševalci, njihova vprašanja, načini zasliševanja in odgovori prič so 

bili predhodno predvideni in določeni. Za oblast se je vse odvijalo kot po maslu. 

Načrte jim je pokvaril Šolar, ki se pred sodiščem ni hotel zlomiti. Medtem ko je 

njegov soobtoženi Janez Fabijan špekuliral, sprejel njihova pravila igre in 

priznaval svojo krivdo, je Šolar trmasto vztrajal pri svoji izjavi o nedolžnosti, 

naivno verjel, da mu krivde ne morejo dokazati (ker ni storil ničesar narobe) in 

zaupal v pošteno sodišče (ki mu ne bo izreklo nobene kazni). Žal pa v tej bitki ni 

mogel zmagati, montirani politični sodni procesi so se tako imenovali z razlogom. 

Krivi ali nedolžni, ljudje so izgubljali svoje premoženje, svoje državljanske 

pravice, svobodo, celo svoja življenja. Šolarjeva domnevna »krivda« je bila zelo 

vprašljiva, obtožbe neutemeljene, dokazi pazljivo izbrani, izjave prič so 

spreminjale svojo vsebino. Ko so bili posamezniki že pred samo sodno razpravo 

poklicani na UDV, so odgovarjali na vprašanja, ki so jim praktično že posredovala 

odgovore. Govorili so natanko to, kar so predstavniki oblasti želeli slišati. Pred 

sodiščem, ko so se bodisi soočili s Šolarjem bodisi videli, kam zadeva pelje, 

njihove izjave niso bile več takšne kot prej, nihče se ni želel izpostavljati. Če 

gledamo na to, koliko let zaporne kazni je Šolar (glede na obsodbo, ki ga je za 

zapahe strpala za celo desetletje) dejansko odslužil, lahko rečemo, da je bila 
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njegova kazen ob vsem pompu okoli njega in procesa razmeroma mila. Zaprt je 

bil na Iškem gradu. Najhujše, kar ga je doletelo, je bilo garanje na grajskem 

posestvu, tj. opravljanje kmečkih del. Po mojem mnenju je bil celoten Šolar-

Fabijanov proces pravzaprav velika predstava, šov, farsa, s katero je komunistična 

oblast javnosti demonstrirala prikaz svoje moči in nadvlade nad posameznikom. 

Širši javnosti je sporočila, da nihče, ki se ji je tako ali drugače zameril, ni varen, 

kdor se ne bo spokoril in se uklonil volji oblasti, bo končal tako kot Jakob Šolar. 

Le-ta je iz zapora ves čas pisal svojemu bratu in na trenutke (če preberemo 

njegove besede) se zdi, da se bo zlomil. Obsodba na političnem sodnem procesu 

je Jakobu Šolarju zagrenila življenje. Njegova kariera na SAZU je bila praktično 

uničena, dela, ki ga je opravil, mu niso priznali; njegovo duševno stanje naj bi se 

poslabšalo. Kljub temu se je sčasoma spet posvetil slovnični dejavnosti in precej 

napredoval v duhovniškem poklicu, kjer je pridobil številne nazive. Ko je umrl, so 

njegovi prijatelji in sodelavci opozarjali na »tišino«, ki vlada okoli njegovega 

imena. Danes Jakoba Šolarja poznajo redki. Je za to kriv Šolar-Fabijanov proces? 
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SEZNAM KRATIC 

 

AIS – Allied Information Services (zavezniška poročevalska agencija) 

ARS – Arhiv Republike Slovenije 

AVNOJ – Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (Antifašistični 

svet narodne osvoboditve Jugoslavije) 

CK – Centralni komite 

CMD – Cirilmetodijsko društvo 

DFJ – Demokratična federativna Jugoslavija 

GESTAPO – Geheime Staatspolizei 

IB – Informbiro 

IO – Izvršni odbor 

IOOF – Izvršni odbor osvobodilne fronte 

JNS – Jugoslovanska nacionalna stranka 

JRZ – Jugoslovanska radikalna zajednica (Jugoslovanska liberalna stranka) 

JSZ – Jugoslovanska strokovna zveza 

KA – Katoliška akcija 

KP – Komunistična partija 

KPJ – Komunistična partija Jugoslavije 

KPS – Komunistična partija Slovenije 

KZ – Kazenski zakonik 

LRS – Ljudska republika Slovenija 

NDH – Neodvisna država Hrvaška 

NDS – Napredna delovna skupnost 

NKOJ – Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije 

NL – Narodna legija 

NOB – Narodnoosvobodilna borba 

NOG – Narodnoosvobodilno gibanje 

NRS – Narodna radikalna stranka 

NŠAL – Nadškofijski arhiv Ljubljana 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica 

OF – Osvobodilna fronta 
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OZNA – Oddelek za zaščito naroda 

SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

SBL – Slovenski biografski leksikon 
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