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nevnik Vinka Mateta je 
neprecenljiv prièevalec vojnega 
èasa. Bralca neposredno 
nagovarja in v njem zato vzbudi 

pristna èustvovanja, saj mu približa 
dogajanje na fronti in v njenem zaledju. 
Tako se bralec zlahka vživi in tudi 
podoživi stiske, ki so jih doživljali vojaki 
na bojišèu.

Pripoved je posebej dragocena za 
lokalno zgodovino, saj gre za pogled 
domaèina, ki opisuje svoj odhod od doma 
v vojno in zaradi navezanosti na dom 
tudi rad omeni vsakega domaèina, ki ga 
sreèa na teh svojih vojnih poteh. 

Potrebno pa je opozoriti, da pri prepisu 
dnevnika v priloženem gradivu ne gre za 
dobesedni prepis, ampak smo zaradi 
razumljivosti in lažjega branja jezik in 
slog deloma uredili. Pri urejanju pa 
nismo posegali v sam tok pripovedi ali 
njeno vsebino – ta je v celoti ohranila 
izvirno obliko. Ker nekaterih 
zemljepisnih imen in posameznih 
pojmov nismo znali oziroma mogli 
razložiti ali potrditi njihovega pomena, 
smo jih oznaèili s šibkejšim tiskom in s 
tem bralcu prepustili njegovo lastno 
razlago ali nadaljnje raziskovanje.

D
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The diary is in the possession of the Mate family. 
Transcription by: Milka Jamnik and Vlado Mohar
Editing by: Bogdana Mohar
English translation by: Mateja Žuraj 

inko Mate's diary bears witness to 
the times of war, which makes it an 
invaluable source of information. It 
addresses the readers directly, 

stirring up genuine emotions and telling the 
readers all about the events that took place 
on the front and in its rear. This allows the 
readers to get completely engrossed in the 
story and to relive the anguish experienced by 
soldiers on the battlefield. 

The narrative is particularly valuable in 
terms of local history, as it is presents the 
insight of a local man who has described 
leaving home to fight in the war. He is deeply 
attached to his home and thus eager to 
mention every local person he met while 
fighting the war. 

It should be noted that the transcription of 
the diary in the enclosed material is not a 
word-for-word transcript – for the sake of 
comprehensibility and ease of reading, the 
language and the style have been partly 
edited. However, editing did not interfere with 
the flow of the story or the content – they 
have remained completely unchanged. Since 
it was not possible to decipher some 
geographical names and individual 
expressions used in the diary, or to confirm 
their meaning, they were printed using a 
lighter font, allowing the readers to come up 
with their own interpretation or do some 
further research on their own.

The diary is only available in the original 
Slovenian version and has not been 
translated. 

V
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Vojaški dnevnik iz svetovne vojne

Dogodki in vojaško trpljenje, po natanènih 
datumih in vseobèi resniènosti.

Spisal Vinko Mate, 
Gorièa vas št. 32, Ribnica. 
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Od nabora do vojnega polja

Dne 3. maja 1916. leta je moral tudi letnik 1898 
na nabor. Tako sem moral iti na pregled tudi jaz 
in bil spoznan kot sposoben za vojaško službo.

Že 10. maja, sedmi dan po naboru, sem vzel slovo 
od doma ter se z žalostnim srcem loèil od 
staršev, bratov in sestre. Starejši brat Josip se 
je v tem èasu že nahajal v italijanskem 
ujetništvu, kakor kasneje tudi jaz sam.

V Ribnici sem stopil zjutraj na vlak, natlaèen, 
poln vrstnikov, samih 17- do 18-letnih 
mladenièev, ki smo imeli iti v zgodnji mladosti 
reševat domovino Avstrijo.

Pred poldnem smo se pripeljali v Ljubljano.      
Tu nas je sprejelo vojaštvo in nas odgnalo v 
šentpetrsko 
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vojašnico, kjer so nas zaèeli takoj prebirati za k 
raznim polkom: kavaleriji, artileriji itd. Dodeljen 

sem bil k 17. pešpolku ljubljanskemu, ki je imel v 
tem èasu svoj kader v Judenburgu na 
Zgornještajerskem. Že na veèer 10. 5. 1916 smo 
se odpeljali iz bele Ljubljane proti Štajerski v 
mesto Judenburg, kamor smo dospeli dopoldan 
drugi dan. Dali so nam jesti in takoj že isti 
popoldan smo še v svoji obleki zaèeli z vojaškimi 
vajami. Drugi dan, 12., so nas preoblekli in zaèeli 
kolikor mogoèe urno vaditi v orožju. Hrana nam 
je takoj v zaèetku zadostovala, a vaje z orožjem 
so nas prav moèno zdelovale. Ta tako zvana 
»Rekrutenabrichtung« je trajala 6 tednov,  
nakar se nam je naznanilo, da smo popolnoma 
izuèeni za na bojno polje. Že ob koncu maja so 
vzeli nekaj mož ter jih poslali na bojišèe, 
poveèini prostovoljce, 

h katerim pa nisem maral pristopiti, ker sem 
vedel, da na bojišèu ni najboljše, akoravno še 

nisem bil tam.

Kmalu nato je 100 mož od kompanije vojaško 
poveljstvo dalo na delo h kmetom na                   
Sp. Štajersko. Tudi jaz sem bil med njimi in 
prišel sem k dobri hiši v Sele pri Slovenj Gradcu, 
skupno z dvema tovarišema Dolenjcema.           
Tu smo ostali en mesec, kosili travo in pomagali 
pri kmetovanju. Ni nam bilo hudega, delali smo 
bolj ali manj po svoji volji, kakor ravno se nam  
je ljubilo. 

Z enim mojim tovarišem bi bila rada lovila 
divjaèino, a brez puške ne gre. Izvedela sva, da 
ima puško sosed našega gospodarja, in sva šla 
ponjo. Izroèil nama jo je zaèasno prav rad. Moj 
prijatelj je šel na veèer prežat na lisico in ko je 
prišel par korakov do nje, je sprožil, a lisica ni 
padla. Mislil si je, da je slabo ciljal. Drugo jutro 
sem šel jaz na zajca.



1312

Zagledal sem ga, pasoèega se v dolini, dobro sem 
pomeril in sprožil, a dolgoušec je zbežal. Nato 

sem preizkusil puško v cilj, a sem na 35 korakov 
zadel z zrni samo enkrat. S tako puško nisva 
mogla veè loviti (raubschitzen!) in lastniku sva 
jo dala nazaj.

Tamkajšnji domaèini so bili do nas prav prijazni 
in dobri, kako pa tudi ne, bili so Slovenci in 
pridno smo jim delali, oni pa so nam dali dobro 
hrano in domaèo pijaèo, mošt, ob nedeljah pa 
par kron za vino in tobak.

Le prehitro nam je potekel èas pa tudi 
poveljstvo nas je klicalo nazaj h kadru. Vsakdo 
si je mislil, da gremo na bojišèe.

In res, nisem se varal v svojih mislih, kajti 
prebrali so vsakega šestega moža za k 
maršbataljonu, nas ostale, bil sem k sreèi na 
pravem mestu, pa so poslali na 12-dnevni 
dopust. 

Po poteku dopusta na domu sem prišel nazaj, a v 
treh dneh sem dobil še drugega, zopet za 12 dni. 
Po tem dopustu sem bil dodeljen . 
Poveèini smo ležali po barakah in èakali, kdaj se 
bo kje zaèel kak upor, da gremo nadnje. A ni bilo 
sile in kmalu smo zaèeli z bataljonskimi vajami 
po 3- do 4- krat na teden. 

Vedno sva bila skupaj s prijateljem Francem 
Mrharjem iz Prigorice, s katerim sva družno 
prenašala skrbi in trpljenje. Bil je veè žalosten 
kot vesel, malokdaj sem ga spravil v dobro voljo. 
Najraje je zapel tisto milo otožno pesem »O, ko 
bi mamica vedli, kako se men godi«, prav 
primerno trpinu. Kakor da bi vnaprej slutil, 
kakšno žalost bo njegovi materi napravila 
njegova smrt.

Dne 24. oktobra 1916 je prišla tudi za naju ura, 
da odrineva na bojno polje. 

alarm rugu
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Vozili smo se po progi od Judenburga, skozi     
St. Weit ob Glini, Beljak, Liem, Bruneck, 

Francensfeste, Briksen, Bocen, èez Weiz v        
St. Michele v Tirolih. Tu, v mestu Sv. Mihael, 
kamor smo prišli že pozno ponoèi, smo izstopili 
in prenoèili v neki vojašnici. Zjutraj smo dobili 
kavo, nato pa hajd na noge, kam, ni vedel nihèe. 
Odhod smo imeli ob sedmih. Bil je meglen 
jesenski dan, vèasih se je vsul dež po nas.          
Bil nam je za spremstvo. Opoldne smo eno uro 
poèivali v , do koder smo prišli brez poèitka. 
Mislili smo si, da bomo dobili tudi kaj za pod zob, 
a nam niso dali. Le za denar si si mogel kupiti 
vina, a kaj je vino za prazen želodec.

Po enournem poèitku smo odrinili naprej po 
blatni cesti. Kmalu smo zaèeli pešati eden za 
drugim. Akoravno smo bili onemogli skoraj      
do smrti, se nismo smeli nasloniti niti na 
obcestni kamen. 

Taio

Èastniki so nas podili naprej s tolažbo: »Še pol 
ure.« A teh polovic ur je bilo še veè kot 20, tako 
da so možje onemogli zaèeli padati eden za 
drugim ob cesti, ko se je znoèilo. Pobral jih ni 
nihèe, nihèe se ni pobrigal zanje. Mi, ki smo 
zmogli pot, smo prišli pozno v noè v vas Romeno, 
kjer smo kaj hitro pospali po tleh v sobah, bodisi 
v mrzlih ali toplih, na lesenih ali kamnitih tleh. 
Opešani pa so prihajali za nami še ves drugi 
dan. Tu smo drugi dan, to je 26. 10., prejeli kruh 
in drugo hrano. Pred odhodom 24. 10. smo 
prejeli pol kruha, to je bila porcija za en dan 
zraven menaže, in potem dva dni, do 26. 10., 
nièesar veè. Niè èudnega torej, da je moštvo 
pešalo. 26. in 27. oktobra smo imeli poèitek ter 
snaženje orožja in obleke,
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obenem pa tudi preiskavo rezervnih porcij, 
prepeèenca in mesnih konzerv, ki so kljub temu, 

da smo stradali dva dni, manjkale samo enemu 
pri kompaniji. Drugi smo se uporabe teh stvari 
vzdržali iz strahu pred preveliko kaznijo, ki je 
bila predpisana za tak prestopek. Tudi ta, pri 
katerem so našli premalo rezervne hrane, ni bil 
kaznovan po vojnem zakonu, a je kljub temu 
previsel dve uri pri drevesu, kar ni bila nobena 
kazen za to. Kaznovali so se èestokrat taki 
sluèaji z ustrelitvijo.

× 28. 10. dopoldne smo šli na vajo po gozdovih.  

× 29. 10. smo imeli skupno sv. mašo.

× 30. 10. in 31. 10. vaje.

× 1. 11. pregledovanje (inšpekcirunga) od genera-
la; v kaverni smo bili skupaj 4 maršbataljoni. 

× 2. 11. maša.

× 3. 11. dopoldne vaja, popoldne smo kopali 
grabne.

× 4. 11. dopoldne vaja, popoldne pri spovedi.

× 5. 11. pri sv. obhajilu.

× 6. 11. smo dopoldne in popoldne kopali grabne.

× 7. 11. bataljonska vaja od osmih zjutraj do treh 
popoldne.

× 8. 11. je zaèelo deževati in snežiti.

× 9. 11. smo se kopali in perilo prekuhali v 
kaverni.

× 10. 11. smo kopali jarke.

Tu moram nekoliko omeniti poroènika naše 
kompanije. Komandanta, ki je tako ljubil 
slovensko petje, da smo marsikatero uro 
namesto vaj prepevali slovenske pesmi v 
njegovo veliko veselje, dasi je bil trd Nemec, 
Dunajèan, in je znal le malo slovenskih besed. 
Poslušal nas je tudi vsak veèer, ko smo prav 
tako morali peti njemu na ljubo slovenske 
pesmi. Nazadnje pa smo dobili požirek vina in 
tudi žganja. Pisal se je Rudolf Ortner. Vsi smo  
ga ljubili.

× 11. 11. se je naša èeta skupaj s èeto Poljakov iz 
59. polka odpeljala proti bojišèu.
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Iz Romena smo se odpeljali s tramvajem skozi 
Lanzeno, Dermullo, Mezzolombardo v St. 

Michele. Tu smo prišli na vlak in se še isti dan 
zveèer odpeljali skozi Trient do Kaldonaca.   
Èeta 59. polka je izstopila postajo prej v kraju 
Pergine. V Kaldonacu smo 12. 11. zjutraj dobili 
kavo in ob 9. uri dopoldne prièeli z maršem 
proti hribu Monte Rover, kamor smo po slabi 
zasneženi poti in 8-urnem maršu prispeli pozno 
v noè. Šele tukaj smo okrog polnoèi dobili 
menažo in veèerjo, vse obenem.

13. 11. je bil odhod z Monte Roverja ob 9. uri 
zjutraj. Ob dveh popoldne smo prestopili staro 
avstro-ogrsko-italijansko mejo pri kraju 
Termine, nakar smo hodili še do 8. ure zveèer do 
Larizzija že visoko v hribih.

14. 11. smo odšli iz Larizzija. Tretji dan smo po 

tretjem pohodu konèno prispeli do polkovnega 
bojnega poveljnika, kjer sta nas sprejela 
polkovnik Ventour pl. Thurnau in polkovna 
godba. Po kratkem nagovoru smo odrinili 
naprej in po eni uri prišli do naših postojank 
2000 m visoko v hribovju Cima Dodici (Sete 
Komuni) v tirolskih hribih. 

To je hrib sedmih obèin. Naše stanovanje naj bi 
bilo na hribu Monte Chieso v èez meter debelem 
snegu in snežnih viharjih, v luknjah, velikih za 
dva do štiri može, brez vrat in oken. Naše hišice 
so bile iz navadnega, neobdelanega kamna, 
skupaj zložene in na vrhu nekoliko pokrite z 
vejami ter nato z »dachpapo« ter zemljo povrhu.

Pa mi pravi moj prijatelj France: »Veš kaj, 
Vinko, tu nam zna biti prav slabo.« Moral sem 
mu potrditi z 
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žalostnim srcem. Spravila sva se spat, a kam naj 
se uleževa? Znajti sva se morala, kot sva vedela 

in znala. Vsak je imel dve odeji in eno celtno; 
delala sva raèun – za oba torej štiri odeje in dve 
celtni. Naredila sva takole: dve odeji sva 
pogrnila na zemljo, dve odeji in ena celtna so 
ostale za odetje, z eno celtno pa sva napravila 
vrata, da nama ne bo mraz preveè dohajal noter. 
Tako sva se spravila v najino ne ravno toplo 
posteljo in kmalu obuta in obleèena prav sladko 
zaspala z nahrbtnikom pod glavo. Ko sem se 
zjutraj ob belem dnevu prebudil, vrat nisem veè 
videl, vse okrog naju pa je ležalo pedenj snega. 
Kako je to mogoèe? Prav lahko je vihar odnesel 
vrata in nama za zameno, ker nama je odnesel 
platno, poslal snega, misleè, da bova tudi tako 
zadovoljna. 

Ni bilo lahko s praznim želodcem. Gorje 
opešancu, ki je kako uro stal, saj je popolnoma 
ozebel. Eni so pa tudi nalašè, samo da so se rešili 
in prišli v bolnico.

Ko smo prekopali pot do prej imenovanih dveh 
polkov oziroma bataljona, so morali z nami 
konjièi, obloženi z živežem za oddelke v 
postojanki. Iz postojank pa so mrtve, veèinoma 
zmrzle, z vrvico zavezane za noge vlaèili nazaj  
do pokopališè, kjer so jih zakopavali v sneg, 
dokler ta ni skopnel, šele spomladi pa so jih 
zakopali v zemljo.

Dogajali so se paè žalostni prizori, srce 
pretresajoèi. Posebno milo se nam je storilo     
ob pogledu na toliko zmrznjenih. Vršeè svoje 
dolžnosti na straži, je tako otrdel marsikateri 
mož in mladeniè.

Pri tem delu smo ostali do 2. decembra 1916. 
leta. Ta dan pa so nas, kar nas je še ostalo, 
porazdelili na vse polkovne stotnije 17. pešpolka, 
ki so bile razdeljene po postojanki.



2322

Istega dne smo nekoliko popravili tudi naša 
bivališèa in z žalostnim srcem gledali v 

bodoènost. Zjutraj smo prejeli kavo, zveèer pa 
kosilo in veèerjo obenem. 

16. decembra smo zgodaj zjutraj odšli razkidavat 
sneg po poti do 7. lovskega bataljona in 22. 
dalmatinskega p.p. Naša èeta jim je bila v 
pomoè, da so mogli z njihovimi konji prinesti 
hrano v prve postojanke.

V strašnih snežnih, kot hudournik drveèih 
viharjih smo delali od ranega jutra do pozne 
noèi brez poèitka, brez toplega v želodcu, razen 
jutranje kave. Premoèeni in z ledenimi cunjami 
na sebi smo držali leden lopatni držaj. Res je, da 
nismo bili brez rokavic, a so bile te mokre in 
zmrznjene. Tako nam ni preostalo drugega 
kakor hitro delati in se z delom ogreti.

Prva, druga in tretja stotnija so bile na hribu 
Monte Chiero, peta, šesta, sedma in osma na 
Monte Cuco, deveta, deseta in enajsta pa v dolini 
med Monte Cuco in Monte Forno, kjer je bil 
vkopan 27. štajerski p.p. Oni so nam bili sosedi 
na desnem, 7. lovski bataljon pa na levem krilu 
na hribu Porta La Pocce.

Tako nas je kakih 35 mož prišlo k 5. stotniji 
drugega bataljona. Tu smo bili zopet 
porazdeljeni na vse štiri vode. Jaz z osmimi 
tovariši k 4. vodu, imena poveljnika se ne 
spominjam. Èetovodja je bil takrat moj prijatelj 
in sosed Andrej Ilc. Takoj drugega dne, 3. 12., 
smo prièeli z delom. Dasi je bil sneg, smo 
poglabljali predhodne jarke, tako da smo 
razstreljevali kamen. Hrano smo tu prejemali 
redno trikrat na dan, toplo in o pravem èasu. 
Dne 5. 12. zveèer je prišlo poroèilo, da je naša 
armada v Romuniji zavzela Bukarešto, glavno 
romunsko mesto. Mi smo morali na povelje na 
vse grlo krièati živio in hura. 
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A tudi na nas je kmalu nato, po par dneh prišla 
huda ura. Že 6. 12. je padlo veliko snega in nekaj 

še do desetega, tako da smo ga imeli veliko 
preveè. 9. 12. sem odšel, da se rešim tega mraza, 
na bolniški pregled. A zdravnik me je spoznal za 
zdravega, èeprav sem bil že moèno prezebel in 
ozebel v noge. Poèakal sem še en dan in šel 11. 
12. zopet na pregled, nakar mi je zdravnik 
odredil le lažja dela. A olajšave s tem nisem imel 
nobene, ker smo se morali s snegom in viharjem 
hrabro boriti za obstanek in življenje. 11., 12. in 
13. 12. se je namreè snežni metež spremenil v 
pravi snežni vihar – orkan, kakršen je mogoè 
samo v mrzlih visokih snežnikih na veè kot 
2000-metrski višini.

Že 14. 12. smo v groznem viharju takoj zjutraj 
dobili povelje, naj po dva in dva moža skupaj 
odmetavata sneg izpred kritja, zakopanega v 
zemlji, da vsaj izhod ostane prost. A na veèer 
nismo imeli prostega izhoda, èeravno se je 
delalo po povelju, po dva in dva na pol ure,     
brez razlike 

èasti in dostojanstva. Delo celega dneva je bilo 
zaman, kajti vihar je vedno znova nanašal sneg 
pred izhod. Tako smo pustili to delo in polegli. 
Zaspati pa nismo mogli, ker smo vedeli, kaj bo 
prišlo èez noè, èe ne bo pomoèi. Okrog devete 
ure zveèer je zaèelo pokati tramovje. Streha nad 
nami je zaèela popušèati, a nobenemu ni bilo na 
obrazu videti strahu pred smrtjo. Vsi bi bili rajši 
na onem svetu kot na tem. Zakaj preveliko 
trpljenje omehèa èloveka in ga pripravi na smrt. 
Tako se je godilo z nami. Star kaprol je molil in 
prosil Boga, naj se streha že enkrat vdre in ga 
potlaèi, a uslišan le ni bil. 

Naenkrat smo zaèuli glas èastniškega 
namestnika Kržišnika, v civilu uèitelja v Loškem 
Potoku. Le-ta nas je klical, da naj se rešimo in 
odkidamo ter pridemo ven, a kako. Zagrozil je 
tudi, da bo zaèel streljati noter, ako ne pridemo 
hitro ven. 
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Odgovorili smo mu, naj le strelja, saj ga bo 
kmalu minilo, ko bo uvidel, da nam zaradi 

debelega snega ne more do živega. Da se je 
njegov glas slišal do nas, je z dvema po 2 m 
dolgima gorskima palicama napravil luknjo v 
sneg in potem krièal v to luknjo. Tega se je po 
njegovem poznejšem pripovedovanju spomnil 
šele po enournem krièanju na vrhu. Ko smo se 
mu oglasili, je odšel po može k drugim vodom. Ti 
so nas prièeli odmetavati od zunaj, sami pa smo 
sneg od znotraj metali v naše bivališèe, da se 
èimprej rešimo. Ob enajsti uri ta veèer smo bili 
na prostem rešeni. Takoj smo dobili lopate v 
roke in prièeli odkopavati drugega pol voda, ki 
je bil še pod snegom, skupaj s poroènikom in 
njegovim strežajem. Ta dva smo po par urah 
rešili, vojaki onega pol voda s èetovodjem Ilcem 
pa so bili rešeni šele ob sedmih zjutraj. 

S puškami in deskami, ki so jih potrgali iz tal, so 
podprli strop, da jih ni potlaèilo k tlom. 

Stanovanje smo dobili pri drugih treh vodih v 
15-metrski podzemni naravni jami, imenovani 
Lier Hohle. 

Ves dan 14. 12. in v noèi na 15. 12. smo delali v 
viharju in mrazu in si že 15. odšli iskat živež, v 
navadnih razmerah dve uri daleè, do žiène 
železnice pri divizijskem poveljstvu. A v snegu in 
viharju smo hodili do tam šest ur. Kako uro smo 
tam še èakali in se težko obloženi z drvmi, 
deskami in živežem vraèali nazaj. Do našega 
bivališèa smo prispeli pozno v noè, prejeli 
veèerjo in kosilo ter zopet odšli za par ur na 
delo, premetavat sneg. Šele ob dvanajsti uri ali 
še pozneje je prišel kateri k poèitku. Nekateri  
pa so morali še na stražo in celonoèno 
odmetavanje snega.
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Dnevi od 16. pa vse do 25. decembra so bili enaki 
eden drugemu. Le toliko bolje je bilo, da je šel   

17. 12., kdor je bil bolan, lahko na bolniški 
pregled in v bolnico, kajti od 12. dec. naprej nas 
poveljniki niso pustili na pregled, rekoè, da 
moramo delati vsi, da se preskrbimo z živežem 
in drvmi. Iz našega skladišèa, v katerem je bilo 
hrane za 12 dni, nam po nalogu èastnika te 
hrane v kritiènih èasih niso hoteli dati. In mi 
smo si morali celega pol dneva daleè nositi te 
stvari. Ta èastnik je bil major Tedeko in je bil 
brez vsakega usmiljenja do podložnikov. 

Tako sem šel dne 19. dec. z mnogimi tovariši iz 
voda tudi jaz ves prezebel in opešan na bolniški 
pregled. Zdravnik mi je ugotovil ozebline prve 
vrste na obeh nogah ter trebušno, 

èrevesno in prsno prehlajenje. Ker si èevljev 
nisem mogel sezuti, so mi jih izrezali z nog.  

Noge so mi zavili v kose od odej in hajd nazaj  
kot nekdaj kak revež steklar s košem stekla na 
glavi. Ta dan nas je od 90 mož, ki smo šli na 
pregled, odšla dobra polovica v bolnico. V dveh 
prejšnjih dneh jih je odšlo v bolnico skoro dve 
tretjini in od te ene tretjine še polovica, tako da 
je ostalo od moje stotnije le še okrog 45 mož v 
postojanki. Pred 10. 12. pa je štela naša stotnija 
èez 160 mož. Toliko so mraz in viharji unièili in 
skrèili stotnijski stalež. Moj prijatelj Franc 
Mrhar je odšel v bolnico že 17. decembra, dva 
dni pred menoj.

Prvi dan, to je 19. 12., sem peš prišel do 
brigadnega obvezovališèa. Naslednji dan sem   
se odpeljal od 
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tu do divizijskega obvezovališèa, prejel tam 
nekaj toplega in se takoj odpeljal na hrib do 

prve vojne bolnice na Larizzi, kakor se je 
imenoval ta kraj. Tu sem prenoèil in dobil 
svojega prijatelja iz voda, ki je bil tu že dva dni. 
Prav žalosten mi je segel v roko, rekoè:                
»10. decembra sem bil še zdrav kot riba, danes 
pa so mi porezali vse prste z nog.« Tudi sicer je 
bil revež težko bolan. Tolažil sem ga, kolikor sem 
znal in mogel, saj nisem bil dosti boljši od njega, 
dasi mi prstov še ni manjkalo. Od takrat nisem 
veè èul o njem niti ga nisem videl, skoro gotovo 
je preminul z mnogimi vred. Muèenik v pravem 
pomenu besede. Naslednji dan, 21. 12., nas je 
precej odšlo iz bolnice naprej do Monte Roverja. 
Polovico poti smo prehodili, polovico pa smo    
se prepeljali. 

Šele tu so mi prevezali noge in znova namazali, 
postale so še bolj otekle in èrne. Pri prehitrem 

prehodu iz mraza na toplo se je stanje namreè 
marsikomu zelo poslabšalo in je lahko v par 
urah izdihnil.

Takoj drugi dan, 22. 12., so nas odpeljali naprej 
do divizijskega sanitetnega oddelka v , kjer 
so me skopali in mi prevezali obe nogi, nakar so 
me spravili v toplo posteljo v baraki. Do kraja 
sem bil izmuèen od težavne 3-dnevne poti, ki 
smo jo opravili peš in na saneh pri 
temperaturah 25 stopinj pod nièlo. Najhuje mi 
je bilo v trebuhu, zvijalo me je in sploh nisem 
maral zaužiti drugega kot èaj in kavo ali   
kuhano vino. Mesa, kruha in drugega niti videti 
nisem mogel. 

Elble
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To bolezen sem dobil predvsem zaradi premalo 
kuhane hrane v postojanki. Drv tam namreè 

nismo imeli, nanesti jih iz 6 ur oddaljenega 
skladišèa pa tudi nismo mogli zadosti. Tako smo 
dobivali meso še krvavo, fižol, krompir in 
podobne stvari pa le napol sparjene.

Tako je prišel 24. december in z njim sv. veèer. 
Zame prvi v tako žalostnem položaju v tujini. 
Vodstvo bolnice nam je priredilo zabavno igro, 
drevesce in prejelo za nas darila. Vsi, tudi težko 
bolni med nami, èe so le lahko hodili, so šli na to 
zabavo. Nas, težko bolne, pa so prenesli na 
sanitetnih nosilih, ki so jih postavili na tla v 
gledališèu, tako da smo leže ali sede gledali in 
poslušali. Nazadnje je vsakdo prejel še darilo, 
zavitek malih stvari, a za nas velike vrednosti. 
Vsi smo obèutili v srcu veselje, ki pa je bilo 
skaljeno z željo, da bi lahko doma zdravi obhajali 
božiène praznike in sveti veèer.

Tako pa so bili tu nekateri skoraj na smrt bolni. 
Pri marsikom sem videl solzne oèi. Možje med 
nami so se spomnili žena in otrok, ki jih niso že 
dolgo videli, zavedajoè se, da jih mogoèe ne bodo 
nikoli veè. Fantje so zopet pomislili na starše, 
brate in sestre, mogoèe tudi na svojo ljubo.   
Tako smo kljub veselju obèutili tudi skrito  
žalost v srcu.

Stanje se mi je 31. decembra toliko poslabšalo, 
da me je zdravnik dal prenesti v barako za 
smrtno bolne. Tu je bil stalno ob meni sanitejec, 
ki mi je stregel. Do 4. januarja se mi je toliko 
izboljšalo, da mi je zdravnik uslišal prošnjo in 
odredil, da grem lahko v zaledje. Popoldne sem 
se odpeljal z navadnim vozom, vendar na njem 
nisem mogel dolgo strpeti zaradi tresljajev, ki so 
mi povzroèali boleèine. Stopil sem dol, a tudi 
hoditi nisem mogel. Moral sem zopet na voz, na 
katerem sem se grozno muèil dve uri, 
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ko smo dospeli do bolnice v Kaldonaco. Tu sem 
prišel v sobo med polno ruskih ujetnikov, tudi 

bolnikov, ki so imeli grozno veliko uši. 

V tej sobi se je dogodil naslednji sluèaj. Zraven 
mene je ležal mlad fant iz 17. p.p., ves gnil na 
koži. Gorka zimska srajca se mu je že 
popolnoma prilepila k telesu, pa vendar druge 
srajce tu ni mogel dobiti, dasi je prosil. Potožil 
mi je, da je bil v bolnici na Monte Roverju 
okraden vsega denarja in da si srajce ne more 
niti kupiti. Ker sem imel v nahrbtniku še eno 
srajco, sem mu jo dal. Oko mu je zaigralo od 
veselja, ker se je lahko preoblekel in svojo staro, 
vso gnojno srajco vrgel stran. Nasproti naju je 
ležal neki Madžar, ki je zaèel naenkrat 

preštevati denar. V roke je vzel tudi tri 
aluminijaste prstane in jih pomerjal. Na to je 
postal moj tovariš pozoren, vstal je in šel k 
njemu ter takoj spoznal svojo lastnino, prstane. 
Ostal je tiho in ko je prišel v sobo èetovodja 
sanitejec, mu je naznanil, da ima ta Madžar 
njegovo last, in sicer prstane, ki jih je nosil v 
denarnici, ki mu je bila vzeta tam in tam. 
Èetovodja je vprašal tatu, kje ima denarnico in 
denar. Denar je pokazal, imel je nekaj veè, kot   
je ukradel, denarnice pa tudi po natanèni 
preiskavi ni bilo najti pri njem. Odloèno je trdil, 
da denarja ni ukradel on, pa tudi vrniti ga ni 
hotel. Šele pod pritiskom zdravnika je vrnil 
denar. Precejšnjo vsoto. In bil bi obèutno 
kaznovan, 
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èe bi moj tovariš to dopustil. A Slovenec se je 
kazal predobrega in ga ni pustil kaznovati. V tej 

sobi sem ostal dva dni, potem pa so me prenesli 
v spodnje prostore, kjer so me v predsobi slekli 
in preoblekli v novo perilo, nakar sem prišel na 
snažno posteljo. Dobil sem veè jesti in zraven 
vino, kar mi je po mojih mislih najveè pomagalo 
pri tem, da se je moje stanje zaèelo poèasi 
izboljševati. 

Tako sem bil do 19. 1. 1917 sposoben za prevoz s 
transportnim vlakom, ki je bil poln meni enakih 
in nas je še isti dan odpeljal do mesta Pergine, 
prve postaje od Kaldonace. Tu smo prespali v 
barakah, se zjutraj skopali in odpeljali naprej

v mesto Trient. Prišel sem v trdnjavsko    
bolnico I. Tukaj prvih nekaj dni ni bilo ravno 
slabo, dokler nas ni prišel pregledovat 
nadštabni zdravnik. Ko je videl pri vsakem 
posebej kruh, ki smo ga dobili malo pred tem,    
je izjavil, da smo presiti in da odslej ne dobimo 
veè toliko kruha in jedi. Tako smo naslednje   
dni zaèeli stradati. Na ta naèin so nam kazali 
hvaležnost za trud in bolezen, s katero smo 
prišli v zaledje. Zdravniki so nas že kmalu zaèeli 
pošiljati nazaj na bojišèe, kljub temu da še nismo 
bili popolnoma ozdravljeni. Za zdravega sem bil 
spoznan dne 2. 2. 1917, ko so me poslali na 
zbirališèe v mestu, kjer sem zopet prejel puško 
in obleko. 5. 2. sem odrinil iz Trienta k polku, ki 
se je nahajal na poèitku v Perginah, kjer ga je  
17. januarja pregledal cesar Karol.

Polk, ki je bil v rezervi dober mesec, je ponovno 
odšel na svoje stare položaje na bojišèu 8. 2. 
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Naložili smo se na avtomobile, ki so nas 
pripeljali do Kaldonace. Od tu smo ves dan v 

snegu in mrazu pešaèili do Monte Roverja, kjer 
smo prenoèili v razdrapanih barakah, ter 
naslednji dan cel dan hodili naprej do mesta 
Larizzi, kjer smo prenoèevali, in tako naslednji 
dan dospeli v iste postojanke in na isti prostor, 
od koder sem šel v bolnico. Težko sem marširal 
tri dni, ker sem prišel ravno iz postelje v bolnici 
in ker še nisem bil popolnoma zdrav. Na 
položajih smo zamenjali 22. dalmatinski p.p. 
Pustili nam niso ne hrane ne drv in vse je bilo v 
slabem stanju. Nahrbtnike in orožje smo 
odložili, potem pa hajd po drva, da se bo kuhal 
zajtrk za naslednji dan. 

Prost sem bil šele po polnoèi, ko sem se podal    
k poèitku. 

Spet se je prièelo delo s snegom, kot v dec. 1916. 
Morali smo si napraviti predore (tunele) 4 do 6 
metrov globoko v snegu, tako da smo bili kot 
krti, samo z razliko, da oni rijejo pod zemljo, mi 
smo pa pod snegom. Tudi kritje v postojanki 
smo imeli iz samega snega. V štirioglate mreže 
smo nametali sneg. Tako napolnjene mreže, 
visoko naložene ena na drugo in na široko ena 
ob drugo, so dajale prav dobro kritje.

Ker sem bil še vedno rahlega zdravja in sem 
zopet kmalu zbolel, sem šel že 17. 2. 1917 na 
vizito. Zdravnik je odloèil, da moram ležati, in 
tako sem preležal pri stotniji do 21. 2., nakar 
sem prišel na bataljonsko obvezovališèe. Tu sem 
ostal do 3. 3., 
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ko me je zdravnik odposlal do brigadnega 
obvezovališèa. Od tu pa naslednji dan zopet v 

bolnico v Larizzi, kamor sem se pripeljal 4. 3. 
Imel sem influenco, a je v tej bolnici hitro 
popustila. Za mano je 6. 3. prišel v bolnico tudi 
bolni Franc Mrhar. Že 20. 3. me je zdravnik 
poslal nazaj na bojišèe in po enodnevnem maršu 
sem zopet dospel na stari prostor k isti stotniji, 
a ne k istemu vodu. Prišel sem k 3. vodu. Prièel 
sem zopet z delom v snegu, stal na raznih 
stražah, bil po patruljah itd. Najveè dela smo 
imeli z napravljanjem predorov ter prinašanjem 
vsakdanjih potrebšèin. Snežilo pa je dan za 
dnem. Da sovražnik ni veliko streljal, je umljivo. 
Tudi posebno velike škode ni mogel povzroèiti, 
le s šrapneli nas je veèkrat pozdravljal, a najveè 
brez škode.

Do 19. 4. je padlo toliko snega, da nam niso mogli 
dopeljati živeža in smo zopet morali nositi daleè 

vse stvari. 

Kolikor bolj se je umikal sneg, toliko nevarnejši 
in hujši je postajal ogenj laških baterij. 13. 5. 
nam je ponoèi Lah prav dobro pošiljal svinec in 
železo. Tudi 19. 5. je silno bruhal na nas. A napad 
je opustil.

24. 5. sem skupaj z dvema tovarišema prièel 
delati v jami, vsekani v skalo, tako da smo 
razstreljevali kamen. To delo sem imel potem 
celo poletje l. 1917. Napravili smo tudi predore 
do Italijanov in vdrli v njihove jarke.    
Posebnega uspeha pa ni bilo, le par ujetnikov 
smo  pripeljali nazaj. 

Proti koncu maja je prièelo deževati in sneg se je 
zaèel hitro tajati, tako da je bilo do 10. junija že 
skoraj vsepovsod kopno.

Desetega junija pa se je, ko smo še ležali, prièel 
grozen, bobneè 
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ogenj na nas na celi tirolski vojni èrti. Ta dan 
sem odšel v službo kot prenašalec povelj, ker so 

bile brzojavne zveze hitro prestreljene. Vzdržal 
sem na prostem od šeste do dvanajste ure, 
prenašajoè povelja in poroèila sem in tja.  
Padalo je železje desno in levo, spredaj in zadaj, 
a ranjen nisem bil. Popoldne sem bil prost in na 
varnem. Stotnijski poveljnik mi je obljubil 
odlikovanje, a prejel ga nisem. Že na veèer je 
zaèel prodirati sovražnik pri 7. lovskem 
bataljonu in je tudi že zavzel prve postojanke.  
Po protinapadu pa se je moral umakniti.  
Napade je ponavljal v strašnem ognju do           
14. junija zjutraj. Vedno na enem prostoru, na 
hribu Portta La Pocce. Popolnoma je unièil         
4 naše polke, a prodrl ni. Šele štirinajstega 
zjutraj je sovražnik prenehal z napadi, ker mu  
je zmanjkalo municije za topove. 

12. jun. zveèer je našega pol voda odšlo na delo, 
da nekoliko popravimo ponoèi razstreljeno 

postojanko. Mraèilo se je in gosta megla nam je 
zakrivala pogled proti sovražniku. In v tem èasu 
se je zdelo poveljniku primerno, da se nekoliko 
popravi postojanka. Z delom smo zaèeli pred 
jarki, da odkopljemo strelne line. Kake èetrt ure 
smo delali v miru, nakar so okrog nas po malem 
zaèele žvižgati krogle. Z nekim tovarišem sva 
skoèila nazaj v jarek, drugi pa so ostali na vrhu 
in delali naprej. Ko je streljanje ponehalo, sva 
tudi midva zaèela z delom, a ne za dolgo, ker je 
kmalu petkrat zapored moèno poèilo med nas. 
Tedaj smo vsi poskakali v jarek, razen enega 
težko ranjenega, ki je obležal na vrhu. Bil je moj 
prijatelj Franc Cegnar, Gorenjec. V jarek sta 
prileteli odtrgana roka in kapa. Ko smo prišli na 
varno, smo videli, 
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da Cegnarja ni med nami. Z menoj se je ponj 
vrnil kaprol Mežnar. S seboj sva vzela celtno, v 

katero sva ga položila ob zadnjih vzdihljajih, da 
bi ga prenesla v jarek. Takrat naju je opazil 
sovražnik in zaèel streljati. Kaprol je zakrièal, 
ker je v nogo dobil košèek železa. Toliko mi je še 
pomagal, da sva spravila Cegnarja v jarek. 
Kaprola sem spremil na varno in se vrnil k 
Cegnarju. Revež je bil grozno razmesarjen. Ena 
roka odtrgana, obe nogi pa dvakrat prelomljeni 
ter po vsem životu otolèen in krvav. Zraven je 
prišel neki poroènik od topništva v opazovalni 
službi in je vprièo mene izdihnil prej kot Cegnar. 
Sovražnik je namreè zopet ustrelil z malim 
peklenskim strojem in tako je poroènik postal 
žrtev svoje radovednosti. Cegnar pa je dihal še 
deset minut, nato je izdihnil. Z žalostnim srcem 

sem pozneje poroèal njegovi sestri o bratovi 
smrti, kajti dober mesec prej me je prosil, naj to 

storim v primeru njegove smrti.

15. 6. zjutraj so naši napadli sovražnika ob ½ 3. 
uri in zavzeli njegovo postojanko, nakar je bil boj 
odlocen. Niti pedi zemlje nismo pridobili ne mi 
ne on. A padlo je na tisoce žrtev za domovino, ne 
za domovino, ampak za mogocneže, ki so bili v 
istem èasu po zabavališèih in gostijah v zaledju. 
Kupe mrlièev so pokopavali še celih 14 dni. 
Koliko pa je ostalo ranjenih in ujetih? In vsa ta 
tragedija se je vršila na komaj 2 km dolgi èrti. 

A že proti veèeru 17. 6. nas je prièel Lah 
ponovno bombardirati. To je trajalo še 
osemnajstega in devetnajstega junija, a brez 
posebnih napadov, le zakopal nam je znova vse, 
kar smo v zadnjih par dneh popravili. Dne 18. 6. 
sta pod razvalinami kritja, kjer sta se nahajala, 
postala žrtvi vojne tudi prijatelj Mrhar in njegov 
stric, in sicer od iste granate. 
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Prenehalo je grmenje topov in nastopil je mir. 
Laški ujetniki so nam pravili, da so Lahi tako 

hiteli s streljanjem, da so se njihovi artileristi 
slekli srajce.

Naslednje dni je sovražnik ostal miren. Tako 
smo mogli obhajati obletnico zmage na Monte 
Cuco, kamor je sovražnik prodrl dne 9. julija, a 
se je moral umakniti našemu protinapadu.     
Ves julij je ostal tako miren, da smo se skoro 
nemoteno pripravljali na bližajoèo se zimo.        
V tem èasu sem se prièel uriti s puško na 
daljnogled. Videla se je vsaka najmanjša stvar 
na nasprotni strani in s to puško sem pogodil 
marsikaterega sovražnika. 

17. avgusta smo zaradi rojstnega dne Karla vsi 
prejeli nekaj daril. 20., 21. in 22. avgusta je bil 
bobneè ogenj krog Asiaga, a brez posebnosti.  
26. avgusta sem bil z bojišèa poslan v šolo k 
strojnicam v zaledje, v Lardegno 

pri mestu Trientu. Zopet sem moral napraviti 
dva celodnevna marša z gorovja do železnice. 
Odšel sem vesel, da bom vsaj za par tednov 
prišel med civilno prebivalstvo v lep miren kraj. 
V najlepšem zelenju so ravno zorele smokve, 
gori v postojanki pa sta bila že spet sneg in 
mraz. Kako se le ne bi veselil tega, da vsaj za 
nekaj dni pridem z bojnega polja v raj. 

S 1. 9. 1917 smo prièeli z vajami pri strojnici. 
Nisem se brigal za drugo, kot da sem ga zvrnil 
kak glažek skupaj z A. Z. B., in kmalu bila sva 
najslabša uèenca med vsemi. Že naju je hotel 
poveljnik poslati nazaj k polku, a tega ni storil. 
Pustil naju je pri miru in tudi brez vsake kazni, 
misleè si, da od tega uèenja menda nihèe nima 
posebnih koristi.

No, nauèil sem se vseeno vse potrebno, èetudi 
sem bil skoro vedno malo okrogel. Pijaèe se je 
dobilo zastonj pri ljudeh. 
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Izuèil sem se tu pri strojnici vse potrebno in že 
15. oktobra zopet odrinil na bojno polje. Nerad, 

kajti bližala se je zima. V hribih je že zapadel 
sneg, tu pa je bilo še toplo in v izobilju 
jesenskega sadja, kakor grozdje, smokve in 
drugo, a klical nas je polkovnik, v slutnji, da 
sovražnik namerava napad pred zimo.               
16. oktobra sem bil še na zbirališèu pri Trientu, 
17. pa sem odrinil proti bojnemu polju. Zopet 
sem delal pot, po kateri sem šel sedaj že petiè. 
Da tridnevni marš ni posebno prijazen, si lahko 
vsak misli. 

Tako sem prispel 19. na bojišèe in bil dodeljen    
k 5. stotniji, od koder sem šel v vojno šolo k 
strojnicam. Naslednje dni, vse do 29. oktobra,   
je veèinoma snežilo. Dne 1. 11. je polk do 7. 11. 
odšel na poèitek v Larizzi, marš hoda od   
bojišèa. Že ta dan smo odrinili v odsek Asiago  
na bojno polje pri , ki ga je naš polk zasedel 
v maju leta 1916. Sam sem 8. 11. prišel k drugi 
strojni stotniji 

Galii

h konjem in dobil dva kljuseta nosaèa. Naš polk 
je po divjem boju in mnogih obojestranskih 

izgubah zavzel sovražne postojanke. Padel je 
Burèov Alojz. Moja tukajšnja naloga je bila 
preskrbovati stotnijo in ji po nevarni poti 
prinašati noter živež. Bil sem dve uri hoda 
oddaljen od stotnije. Vsled velikih izgub in 
opešanega moštva smo 3. 12. 1917 odšli v 
rezervo do , v par ur oddaljen kraj od 
bojišèa. Tu smo ostali do 10. 12., potem pa smo 
odrinili zopet nazaj na bojišèe v odsek Franceza 
Štuhla pri Val di Ronchi levo od . Ker smo 
še istega dne prišli v ogenj in takoj zaèeli 
prodirati, smo ostali tu le dva dni in zopet odšli 
za par dni na poèitek. Še pred božièem smo se 
vrnili nazaj na isti kraj in zopet v ofenzivo, ki je 
za nas dobro izpadla. Dobili smo 10.000 
Italijanov in mnogo plena, ravno 23. 12. 1917.     
V 5. stotniji je bilo 28 ranjenih. 

Tudi tu sem prinašal stotniji živež, a mi ni bilo 
slabo, ker sem bil od nje oddaljen komaj pol ure. 

Bojtle

Galie
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Pot je bila še dosti varna. Tako je prišel brez 
nadaljnjih podobnih bojev dan 26. 1. 1918, ko 

smo bili spet poslani na poèitek. Po 4-dnevnem 
maršu smo dospeli do poslopja Matarelo ter 
vstopili v železniške vozove in se odpeljali proti 
mestu , kamor smo dospeli 30. 1. 
Nastanjeni smo bili pol ure od mesta. Tu smo 
imeli poèitek, a slabo hrano, tako da nam ni bilo 
niè kaj prav. In še nek Štajerec je drl maèke, jih 
kuhal ter jedel. Pijaèe se je dobilo prav veliko, 
drugega pa niè. Dne 15. 2. sta nas pregledala 
general Hofer in generalmajor Šilkouski. Tu 
smo dobivali trije možje kilo kruha, pet mož 
doloèeno kolièino tobaka ter tri in pol litre vina 
in zjutraj kavo, opoldne golo juho s 100 g mesa,  
s prikuho, zeljem ali repo, zveèer prav tako kavo 
in prikuho. Osemnajstega nas je zopet inšpiciral 
generalmajor Šilkouski, 19. pa ekselenca 
grupenkomandant Konrad pl. Hötzendorf. 

Bocen

Dne 26. 2. 1918 smo odrinili proti bojišèu, par ur 
z vlakom in nato peš tri dni do vasi  v 
bojni èrti desno od Asiaga. 14 dni smo stali 
komaj èetrt ure za strelnimi jarki, nato smo se 
na pritisk poveljnika, stotnika Schante, doma s 
Turjaka, zaradi varnosti konj umaknili nazaj v 
od fronte dve uri oddaljeni gozd na Monte 
Grubach. Mraz je bil na tem hribu precejšen, pa 
tudi vse ostalo je bilo slabše kot na prejšnjem 
prostoru. Hrano za moštvo v strelskih jarkih 
smo morali nositi ali pa voziti s konji. 
Postojanka je bila pri vasi , oddaljeni dve 
uri od nas.

Enkrat sem peljal živež noter in tja grede ni bilo 
niè hudega, dasi je sovražnik moèno obstreljeval 
cesto, nazaj pa mi je ubilo enega konja. Imel sem 
sani in ker je bila žival laèna, je kmalu opešala. 
Kmalu za njo pa še druga, nakar sem jo ustrelil, 
ker je nisem mogel spraviti nikamor veè. Èe ne 
bi konju s strelom skrajšal muk, 

Roane

Kanove



5352

bi najverjetneje poèasi zmrznil do smrti. Drugiè 
sem zopet s konjem nosaèem nesel živež moštvu. 

Tudi tega konja mi je ubilo, in sicer nazaj grede 
iz postojanke. Tako se je vrstil dan za dnem, 
nevaren ali tudi ne, kakor se je paè sovražnik 
domislil. A imel sem to sreèo, da do takrat sploh 
nisem bil niè ranjen.

Sneg je na novo zapadel, tako da smo ga imeli 
kmalu veè kot preveè. Tudi se mi zdi vredno 
omeniti sluèaj, ki se je zgodil na veliko nedeljo 
zveèer na poti v jarke in nazaj. V mraku sva s 
prijateljem Hlevnikom za en dan odšla s par 
konji s prehrano v jarke. On se je nalezel ruma 
in komaj sva prišla do vasi . Na pol poti se 
je ulegel za neko hišo in mi rekel, da me bo tam 
poèakal, da pridem nazaj. Ravno sem bil prispel 
do stotnije, 

Roane

se je zaèel naš precej hud topniški ogenj, nakar 
je zaèel tudi sovražnik dobro odgovarjati. Èakal 
sem v zavetju, da se bo umirilo, in premišljeval, 
kako se godi mojemu prijatelju, ki je obležal 
pijan v vasi. Ogenj je trajal dobre pol ure in ko je 
ponehal, sem se podal na pot nazaj. Ko sem 
prišel v vas, sem pogledal, ali je on še tam, kjer 
je obležal, ali ne. Nisem ga veè dobil. Poslopje, ki 
je poprej še stalo, je bilo razrušeno. Nisem si 
mislil drugega, kot da je pod razvalinami mrtev, 
ako se ni predramil toliko, da bi se v zaèetku 
ognja umaknil na varno.

Odrinil sem z dvema konjièema naprej, z 
njegovim in s svojim. Njegov konj je zaèel pešati, 
ker se je prehladil, in stalo me je mnogo truda, 
da sem ga sreèno pripeljal v hlev. Drugi dan 
zjutraj me je pa za zahvalo že ogrizel po roki. 
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Prijatelj iz prejšnjega veèera je pa tudi zdrav 
primahal do nas. Kajti ko je spoznal nevarnost, 

se je streznil in utekel na varno, kjer je prenoèil. 

Prišel je april in z njim veè kot polovico meseca 
dan za dnem dež in sneg. Vsak tretji dan sem bil 
poslan v jarke z živežem in slednji dan sem 
prišel premoèen nazaj. No, vsak tretji dan pa 
vseeno ni bilo prehudo, ker sem se pa drugaèe 
grel in ves dan ležal na toplem. S èetovodjem sva 
imela stanovanje, en meter in pol dolgo ter 
ravno toliko široko, z dvema posteljama, peèjo 
in mizico. Seveda je bilo vse bolj majhno, a ker v 
»gradu« ni bilo obiskovalcev, je zadostovalo. Na 
splošno se nama je prav dobro godilo. Vedno sva 
imela kak priboljšek za pod zob, kuhalo ali cvrlo 
se je vsak dan, karsibodi že. Ali to ni trajalo 
dolgo. Že 19. 4. 1918 sem bil poklican v jarke k 
strojnici, ker je manjkalo mož. 

Dodeljen sem bil k svoji stotniji, k 2. vodu. Hodil 
sem na delo ponoèi po tri ure ali v službo na 
stražo. Podnevi sem spal in lenaril. 25. 4. sem 
odšel na stražo k strojni puški. Po preteku kake 
pol ure je spustil sovražnik salvo iz štirih topov, 
mi prevrnil strojno puško v jarek, mene je 
zasulo do prsi, me obenem skoro popolnoma 
oglušilo ter nekoliko ranilo na vratu.

S trudom sem se odkopal iz zemlje, postavil 
strojnico na mesto in èakal še veè kot uro, da 
pride drugi mož na moje mesto. Rana na vratu 
mi je malo krvavela, a se nisem menil za to. Bil 
sem zadovoljen, da sem v taki nevarnosti ostal 
živ. Obvezal sem si vrat in v tem položaju 
poèakal drugega. Ko je prišel, sem mu izroèil 
geslo in vse pojasnil ter mu povedal, naj se hitro 
skrije ali vsaj uleže v jarek, ako se bo posvetilo z 
nasprotnega hriba v sredini ravno nasproti. 
Sovražnik je imel postavljeno topniško baterijo 
tam, kjer je bila najnevarnejša za ta naš odsek.
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Nato sem se podal k poèitku v leseno bajto, a 
spati nisem mogel dosti. Nekaj vsled boleèine in 

tudi vsled moreèega zraènega pritiska, ki 
nastane pri eksploziji granat v bližini. 

Drugi dan sem šel k zdravniku, ki me je 
pregledal, mi oèistil in prevezal rano ter mi 
dovolil ležanje v bajti. A s tem nisem bil 
zadovoljen in drugi dan, ko sem zopet prišel do 
zdravnika, me je poslal v bolnico. Že ta veèer, 
dne 27. 4. 1918, sem odšel z nekaterimi na 
sanitetno obvezovališèe v vas , kjer smo 
se skupaj zbirali vojaki iz veè polkov. Prenoèili 
smo lahko v neki koèi in ob treh zjutraj odrinili 
naprej. Že ob pol treh zjutraj nam je sovražnik 
napravil topniško budnico. Kaj hitro smo bili 
napravljeni in smo dobre èetrt ure bežali proti 
gozdu. In èudno, nobeden ni bil toliko slab, da bi 
bil ostal v nevarni koèi ali v vasi. 

Roano

Tako smo dospeli eni prej, drugi pozneje, kakor 
je kdo mogel hoditi, do glavnega obvezovališèa 
na Trupenhilfsplatzu.

Še ta dan, 28. 4., mi je zdravnik izkopal košèek 
železa iz vratu in preiskal meso. Nato me je 
odpeljal do divizijskega obvezovališèa na Monte 
Rosato (hrib Rosato). Tu so me prevezali in 
odposlali do divizijske sanitetne kolone, 
nahajajoèe se v bližini. Prišel sem v veliko 
leseno cerkev, v kateri je bilo prav hladno. 
Godilo se mi ni ravno najbolje. Mraz in 
pomanjkanje hrane sem moèno obèutil. Paè 
slaba zahvala za požrtvovalnost in trpljenje na 
bojišèu, ki sem ga prestal do takrat. Sem naj bi 
bil prišel eden tistih, ki ne zna ceniti kruha, 
daru božjega. Žalostno je bilo gledati, ko smo 
med sabo prosjaèili košèek kruha, da ni bil 
nihèe niti za drobtino ogoljufan. Mogoèe se bo 
zdelo temu ali onemu nesmiselno to naše 
poèetje, a lakota pripelje èloveka do marsièesa.
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3. 5. 1918 sem po preiskavi odšel naprej z 
bolniškim zdravniškim listom za v Trient, a ko 

sem se pripeljal do Monte Roverja, so me tam 
pridržali in mi po preiskavi zdravnika naznanili, 
da nimam poškodb v ušesih, kot sem vedno trdil, 
ter da me bodo po zacelitvi rane na vratu 
odposlali nazaj na bojišèe. 

A prišlo je drugaèe. Zdravnik, ki mi je bil 
nenaklonjen, je odšel na dopust. Bil je poljski 
Žid, njegov namestnik pa po rodu Èeh in 
prijazen Slovencem. Brez prošnje me je odposlal 
v zaledje. Dne 13. maja sem se usedel na zraèno 
železnico in bil v pol ure v lepi kaldonaški dolini. 
Prijazno, kake 4 km raztezajoèe se jezero okoli 
malega gozdièka je kras doline. Na hribèku pa 
zidanice in ljubo se ovija vinska trta. Vzradosti 
se èloveku srce ob pogledu na ta lepi kraj,        
ako ni oko 

dlje èasa videlo drugega kot sneg in kamen, 
kveèjemu gozd. V Kaldonaci smo se še isti dan 
skopali in ostrigli, nato tudi prenoèili in 
naslednji dan, 14. 5., odrinili z vlakom do Pergin 
(beri Peržin), kjer smo prenoèili. Naslednjega 
dne, 15. 5., smo imeli zdravniško preiskavo in 
kopanje, nakar smo se še isti dan v polnem 
sanitetnem vlaku odpeljali do Trienta, skozi St. 
Michele Bocno do Inomosta, kamor smo dospeli 
16. 5. opoldne. Ta dan sem ostal v mestu na 
»kranjskem sortirungštacjonu« in 17. 5. prišel v 
rezervno bolnico Inomost (Austriahaus) v      
odd. l. A že 19. 5. zjutraj sem se odpeljal proti 
Bavarski. Pri Küfsteinu smo prestopili državno 
mejo in odprl se nam je krasen pogled po 
bavarski deželi. Vse v najlepšem cvetju, na polju 
krasni cvetoèi vrtovi (med pašniki, njivami in 
okoli poslopij). Nikdar poprej 



6160

cvetoèi maj name ni naredil takšnega vtisa, 
kakor mi ga je ta leta 1918, ko sem se vozil z 

bojišèa v bolnico. Vse nas je pozdravljalo in 
komaj je vlak obstal, so prinesle Bavarke mleka, 
cigaret, mošta ali èesa drugega in prijazno 
kramljale z nami Avstrijci. Tu mora prebivati 
dober narod, nesebièen, sem si mislil, vreden te 
zemlje in njene lepote. Pri Solnogradu smo na 
veèer 19. 5. zapustili Bavarsko za sabo. Lahko 
sem obèudoval Solnograško z lepim gorovjem, 
prijaznimi mesti, trgi in vasmi. V jutru smo se 
pripeljali v Zgornjo Avstrijo. Tudi tu je bilo 
krasno polje z malimi obdelanimi grièki, 
poveèini preoranimi in obsejanimi. Linz,   
glavno mesto, pa je bil bolj pust, ker je imel 
veliko tovarn. 

Par ur vožnje po Spodnjem Avstrijskem in vlak 
se je ustavil v prestolnem mestu stare Avstrije, 
cesarskem Dunaju. 

Tu smo dobili kakav in se odpeljali s tramvajem 
do vojne bolnice VI v XI. glavarstvu v Simeringu. 
Ta bolnica je bila podobna veliki vasi z veè kot 
100 barakami in cerkvijo na sredi. Z lastnim 
gledališèem je izgledala kot kak trg. Barake so 
bile krasno opremljene, v vsaki je bilo prostora 
za 300 postelj, v vsaki so bile zdravniška soba  
za vizito in spalnice za sestre Rdeèega križa.

A kaj pomaga vsa lepota, ako želodec ni 
zadovoljen. Zjutraj smo dobivali kavo brez 
sladkorja in 250 g kruha za ves dan, opoldan 
100 g mesa, juho in kuhano ali surovo solato za 
prikuho, zveèer pa za veèerjo tudi najveèkrat 
kuhano solato. Želel sem si oditi domov in sem 
prosil za dopust. Bil sem sicer takoj uslišan, 
èeprav so ga še kar nekaj èasa odlagali. 
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Kmalu me je prišel obiskat sosed Andrej, ki se  
je že dalj èasa nahajal v neki dunajski bolnici 

vsled rane, ki jo je zadobil na bojišèu dec. 1917.  
A okreval je toliko, da sva lahko šla skupaj po 
mestu na ogled. 30. 5. sva si ogledala Prater,     
2. 6. pa cerkev sv. Štefana, votivno cerkev ter 
cesarski dvor in I., II., III., IX. ter XI. »becirk«.       
S tem pregledovanjem sva si kratila èas in vsaj 
tiste ure pozabljala na trpljenje in glad.

Dne 12. junija sem smel odriniti na dopust.        
Za pot sem dobil 500 g kruha, ki sem ga takoj 
snedel. Ob 10. uri zveèer sem se z vlakom 
odpeljal s postaje med samimi dopustniki, po 
veèini Èehi in Nemci. Ko se je zdanilo, so zaèeli 
moji tovariši jesti. Odšli so od doma nazaj na 
soško fronto. Videè mene, 

da ne jem, me je eden vprašal, kam se peljem.  
Na odgovor, da domov, me je vprašal, ali bi hotel 
vzeti njegov kruh, ako ga nimam. Vljudno sem ga 
prosil, saj bi mi s tem moèno ustregel. In dal mi 
je lep kos potice in nato še drugega, tako da sem 
kmalu imel zadosti in preveè. Slovan Slovanu, je 
bilo njihovo geslo.

Tako sem se do Ljubljane prav dobro poèutil 
med njimi. 13. 6. na veèer sem po dolgem èasu in 
trpljenju sreèno prispel domov na šesttedenski 
dopust, ki mi je hitro potekal in sem si ga par 
dni podaljšal še sam, kar sem kmalu nato drago 
plaèal.

Dne 2. avg. leta 1918 sem prišel h kadru 17. p.p., 
ki se je v tistem èasu nahajal v Tolmezzu na 
italijanskem ozemlju. Kmalu so ugotovili, da sem 
si podaljšal dopust, in mi obljubljali kuhinjo. 
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Ker pa so v tistem èasu ravno zbirali vod 
moštva, izvežbanega pri strojnici, so me potisnili 

zraven in nas takoj odposlali na bojišèe na 
tirolsko vojno polje. Prišel sem k svoji II. stotniji 
strojnic, od koder sem šel v bolnico. Zame sta se 
zopet zaèela trpljenje in nevarnost v stalnem 
deževju, noè in dan je bilo treba vzdržati na 
straži v neposredni bližini sovražnika. Po osmih 
dneh sem odšel s polkom na kratek poèitek v 
Monte Rover. Od tu smo po treh tednih odšli 
nazaj v iste postojanke. Ker je manjkalo vešèih, 
sem bil kot prostak povišan v poveljnika desne 
strojne puške II. voda in videl pri tem toliko 
veèjo odgovornost in skrb. Imeli smo prav    
slabo vreme, a bilo je vsaj toliko dobro, da      
smo podnevi 

prosto spali in le ponoèi držali stražo v 
postojanki, kar je bilo zelo nevarno, zakaj 
sovražnik je vsako noè po 3- do 4-krat za par ur 
ali manj uprizarjal bobneèi ogenj. K sreèi smo 
imeli kritje pod zemljo in nam ni mogel do 
živega. Le stražar pri puški je bil izpostavljen 
neposredni nevarnosti. Imel sem službo, da po 
šest ur zamenjujem stražo pri obeh strojnicah, 
in sem bil tako ves èas v varnem kritju. Le v 
sluèaju bližajoèega se nasprotnika sem stopil k 
strojnici, zakaj moja naloga je bila, odgnati ga s 
streljanjem. Tako mi je z malimi izjemami èas 
enakomerno tekel naprej. Ako se je sovražnik 
približal do pehote, se je pred nami vnel boj. 
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Dne 22. 10. so nas zamenjali štirje èeški polki in 
odšli smo na poèitek. V vasi G. se je nastanil naš 

bataljon. Poèivali smo do vseh svetih in ta dan 
imeli skupno sv. mašo s polkom v sosednji vasi, 
kjer je bil nastanjen prvi bataljon. Ko smo prišli 
od maše domov, se je oglasil alarm za vrnitev v 
postojanke. Pripravili smo se in èakali na 
povelje za odhod.

Prvi bataljon je prikorakal do poslopja, kjer je 
bila nastanjena VI. stotnija našega bataljona.  
Tu je stopil pred bataljonskega poveljnika nek 
frajtar in ga vprašal, kam gre z moštvom. Na 
odgovor, da v boj, mu je le-ta odgovoril, da ne 
sme napraviti niti koraka naprej, sicer bodo z 
oken dol zaregljale roène strojnice. Moštvo I. 
bataljona je zaèelo veselo 

vriskati in poveljnik je dal povelje razhoda na 
travniku. Zaèela so se pogajanja z moštvom 
šeste stotnije, ki ni hotelo niè popustiti. Kmalu 
sta se upornega duha navzela cel I. in II. 
bataljon, III. pa ni še niè vedel o uporu in je lepo 
v miru marširal proti bojišèu. A tudi temu je 
nesel sel poroèilo, kaj se je zgodilo pri dveh 
bataljonih. Kmalu so se tudi oni uprli. Naše 
geslo je bilo: Do zadnje kaplje krvi smo voljni 
braniti domaèo slovensko zemljo, ne pa nemške. 
Zadosti jih je in naj se branijo sami, èeprav je 
povsod prvi lik Slovenec, Hrvat, Dalmatinec in 
Bošnjak, medtem ko so drugi narodi ležali po 
zaledju, ker za boj niso bili sposobni.
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In tako smo drugi dan rinili namesto na bojišèe 
nazaj v zaledje. A bilo je že prepozno. Za nami je 

bil požar, nebo se je žarilo, znamenje nereda 
umikajoèe se naše armade, ki je zaèela s 
splošnim umikom zadnjo noè po groznem boju. 
Še isti dan smo dospeli do neke vasi in tam 
prenoèili ter drugi dan, 3. novembra, odšli nazaj 
proti Trientu, kamor smo prispeli že popoldne. 
Ustavili smo se v karnijski vasi, ležeèi nad 
mestom. Med potjo sem ukradel Madžarom vola 
in ga odpeljal s seboj. Mislil sem si, da bi ga v 
naši stotniji zaklali za kosilo. Bil sem namreè 
poslan naprej, da s par tovariši preskrbim 
stotniji stanovanje. Za vola so mi ponujali 1000 
kron, a ga nisem hotel prodati. Ker pa je v mestu 
že gorelo in je bil sovražnik v bližini, sem ga 
kasneje rade volje dal za 240 kron. 

Napoèil je usode poln dan, 4. nov. 1918, ko smo, 
namesto da bi bežali in se ustavljali sovražniku, 
raje polomili orožje in èakali na milost in 
nemilost sovražnika, misleè, da nas bo itak 
pustil, kamor bo kdo hotel. A prišlo je drugaèe. 
Res je, da so slovenski poveljniki ostali pri nas, 
medtem ko so se veèinoma vsi nemški èastniki 
porazgubili od polka in iskali rešitve v begu. 
Polk je tako prevzel vojni kurat Brumen.

Le-ta se je šel dne 4. novembra pogajat na 
italijansko komando v Trient, ali bi smel oditi s 
polkom naprej èez Tirolsko v domovino. Laški 
poveljnik je ostrmel, ko je izvedel, da stoji cel   
17. p.p. v neposredni bližini mesta Trienta. In z 
zvijaèo je prekanil vojnega kurata, da mu je 
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diktiral pot Trient–Riva–Gardsko jezero, kjer bi 
se prepeljali na Peschiero v Italiji in od tam do 

Trsta in proti domu. Govoril mu je, da lahko 
gremo tudi svojo pot – Trient, Bozen, 
Framensfeste, Bruneck, Lienz, Koroško, a da ta 
pot ni varna vsled moènih madžarskih trup, ki 
da ne puste Slovanov nazaj in imajo zasede ob 
meji Tirolske in ne pustijo nikogar skozi. Tako 
se je lahkoverni feldkurat odloèil, da odidemo 
na Rivo. Res nas je pregovoril, unièili smo naše 
orožje, kolikor je bilo mogoèe. In še isti dan smo 
odrinili na svojo žalostno pot v Italijo. 
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Ujetništvo v Italiji 

od 3. novembra 1918 do 23. aprila 1920

Ko se je kranjski 17. p.p. vraèal ob splošnem 
umiku, je bil 3. nov. ob štirih zjutraj cel polk ujet 
v vasi Karnijsko pri mestu Trientu v Tirolu.   
Dne 1. nov. 1918 se je polk namreè uprl in ni 
hotel iti na bojišèe zadrževat sovražnika, ki je 
hitro prodiral naprej. Oberst Ventour von 
Thurnau je prosil, naj se vendar vdamo in 
gremo reševat domovino, a smo mu Slovenci iz 
polka odgovorili, da gremo reševat le domovino 
Slovenijo na kraška tla, svojo zemljo pa naj 
brani Nemec sam, ako jo hoèe še imeti v svoji 
lasti. Vdal se je, ker se je vrnil polkovni 
poveljnik, in nam dovolil odhod ne na bojišèe, 
temveè nazaj. Gotovo pa je pri tem mislil bolj na 
to, da je sploh brezuspešno zadrževati Laha, ker 
je že itak cela bojna èrta popustila. Odšli smo 
torej marš nazaj oziroma dva ter bili ujeti. Mož 
si je še med potjo dovolil smeli poskus, 
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da vidi, koliko ga polk še spoštuje, in si ukazal 
tako zvano »regimentsdefilirungo«, ki pa mu je 

namesto èasti prinesla zanièevanje in posmeh. 
Ko je šel polk mimo njega, mu namreè ni izkazal 
èasti, kot je bila doslej navada, temveè je moštvo 
pljuvalo vanj in se mu rogalo. Jokajoè je na kraju 
sprevidel, da je Janez prišel do spoznanja in da 
mu je odklenkalo za vekomaj poveljstvo nad 
hrabrimi, zapeljanimi, tolikrat razbitimi 
Slovenci, ki jih je tolikrat gnal po nepotrebnem v 
boj, le sebi v ponos in slavo. Saj bi polkovnik že 
1917. leta moral iti v pokoj, pa je prosil in 
preprosil, da je ostal na bojišèu od prvega 
zaèetka do zadnje ure krvoloène svetovne vojne. 
Po galiških frontah, Karpatih, Bukovini, na 
ruskih tleh in ob Soèi – Tirolu. 

Kje ste oni, ki vas objokujejo žena, otroci, kje ste 
možje v najlepši moški dobi, kje ste 

sinovi, katerih oèetje zdaj na stara leta nimajo 
komu izroèiti žuljev dela svojih pridnih rok, ki  
so v ponos ravno našega zemljaka. Kje je up in 
mladost tistih, ki so še ostali revni, trpeèi na 
ranah, ki ne bodo prešle. Kje so otroci, ki so 
trpeli vsled nezadostne prehrane v èasu 
krvoprelitja … Kje je poštenost, kje vzgoja otrok, 
ki so prepušèeni šibkim materam postali 
zloèinci na samem sebi v sramoto javnosti. Kje 
je sramežljivost, kje je zadovoljnost. Izginilo je 
vse, utonilo v bobneèem viharju grozne vojne, 
katere posledice èutimo in bomo èutili rodovi. 
Èastiželjnost, pohlep Avstrije, Nemèije, ali vam 
je znano vse to, ne! Narodi, ali hoèete mir ali ne! 
Prepiri, sovraštvo, zahrbtnost vsepovsod, le mir, 
mir v pravem pomenu besede, se še ni udomaèil. 
Oberst Ventour iz rodu modre krvi, znaj, da si 
pomagal k temu vsemu zlu, z drugimi vred.



Publikacija je del razstave Muzeja Ribnica  z naslovom  
»KONEC JE VÉLIKE VOJNE«, Ribnica 2018.

The brochure is part of an exhibition by the Museum of Ribnica 
»The Great War is Over«, Ribnica 2018.
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