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Anka Vidovič-Miklavčič - jubilantka
Eno najlepših spoznanj, ki spremljajo
naš zgodovinarski raziskovalni poklic, je
nedvomno dejstvo, da svoje delo delimo
z vrsto kolegic in kolegov, ki poosebljajo
njegov natančen, marljiv in pristni
raziskovalni poglobitvi zavezan značaj.
Ob tej misli v resnici ne mine niti tre
nutek, da se pred našimi duhovnimi
očmi ne bi izrisala podoba dr. Anamarije
Vidovič-Miklavčič, upokojene znanstve
ne svetnice Inštituta za novejšo zgodo
vino v Ljubljani. Anka, kot ji pravimo
kolegi in prijatelji, je namreč razisko
valka, ki z vso svojo notranjo energijo in
značajsko doslednostjo uresničuje ome
njeno zgodovinarsko poslanstvo. To
nam že dolga leta dokazujejo rezultati
njenega dela in ko jo še danes skorajda
dnevno srečujemo na Inštitutu, ki ji tudi
po upokojitvi nudi prostor za nadaljnjo raziskovalno dejavnost, vidimo, da svoje
poslanstvo še vedno vsestransko živi.
Anka se je rodila pred sedemdesetimi leti, 21. marca 1936 v Gornji Radgoni, v
Tržiču, kjer je živela njena družina, pa je obiskovala osnovno šolo in nižjo
gimnazijo. Šolanje je v letih 1950-1954 nadaljevala na ljubljanskem učiteljišču,
nato pa je v šolskem letu 1954/1955 poučevala v Podtaboru pri Grosupljem.
Jeseni 1955 je vpisala študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,
po diplomi leta 1961 pa se je zaposlila na osnovni šoli v Preserju pri Borovnici.
Leta 1964 se je odločila, da svojo poklicno pot nadaljuje na strokovnem zgo
dovinarskem področju. Prišla je na tedanji Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
(od 1989 Inštitut za novejšo zgodovino) in se poslej ni več ločila od njega.
Delo dr. Anke Vidovič Miklavčič pozna vsak, ki sta ga bodisi lastno zanimanje
bodisi raziskovalni poklic ali študijska prizadevnost zbližala s slovensko idejno,
politično in tudi vojno zgodovino prve polovice dvajsetega stoletja. Anka je v
raziskovalni poklic vstopila postopoma, saj se je v prvih letih svojega inštitutskega
dela kot strokovna sodelavka najprej posvetila bibliografski obravnavi slovenske
novejše zgodovine. Vodila je strokovno skupino, ki je pripravila Bibliografijo
člankov o delavskem gibanju (dejansko prvi problemski bibliografski pregled
člankov v slovenskem političnem časopisju od konca 19. stoletja do leta 1941;
hrani ga Inštitut za novejšo zgodovino) - s katero so inštitutove bibliografke v
tistem času zapolnile marsikatero vrzel v viroslovnem pogledu na ta del novejše
narodne zgodovine. Na podlagi pripravljanja omenjene Bibliografije so bili objav
ljeni štirje bibliografski pregledi: Sonja Reisp, Anka Vidovič-Miklavčič: Biblio
grafija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 :
članki v slovenskem časopisju od 1945-1949 (Knjižnica, 1969/1-4); isti: Biblio-
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grafija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 :
članki v slovenskem časopisju od 1950 do 1953 (Knjižnica, 1970/3-4); isti: Bi
bliografija člankov o delavskem gibanju na Slovenskem od začetkov do leta 1941 :
članki v slovenskem časopisju od 1954-1955 (Knjižnica, 1971/3-4); Sonja Reisp,
Rezka Traven, Anka Vidovič-Miklavčič, Štefka Zadnik: Bibliografija člankov o
delavskem gibanju na Slovenskem 1917-1941, I., 1917 (Ljubljana 1974). Ob tem
je Anka Vidovič-Miklavčič pripravila še dvoje obsežnih bibliografskih kazal: Bi
bliografsko kazalo Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino : I-XX
(1953-1972) (Kronika, 1973/1) in Bibliografsko kazalo Kronike slovenskih mest :
I-VII (1934-1940) (Kronika, 1974/3). Z omenjenimi kazali je pomembno pripo
mogla k vzpostavljanju celovitega pregleda o opravljenih zgodovinopisnih raziska
vah slovenske krajevne zgodovine.
Ob bibliografskem delu pa se je naša jubilantka začela usmerjati tudi na
raziskovalno področje. V sedemdesetih in v prvi polovici osemdesetih let se je
sistematično poglobila v historiografsko razčlenitev vloge slovenskih železničarjev
v času druge svetovne vojne, obenem pa je preučevala še revolucionarno usmer
jeno mladinsko gibanje med obema vojnama in v sami drugi svetovni vojni. Ob
delala je nastanek in razvoj organizacije Osvobodilne fronte ter oblike narod
noosvobodilnega boja, varnostno-obveščevalne dejavnosti in sabotaž, ki so jih
izvajali železničarji v letih 1941-1943, medtem ko je pri raziskovanju revolu
cionarnega mladinskega gibanja obravnavala predvsem strateške koncepcije SKOJ
pri združevanju mladinskih sil v okviru protifašističnega političnega tabora v
Sloveniji in Jugoslaviji tridesetih let. Rezultate svojih raziskav je predstavila v vrsti
znanstvenih razprav, iz te problematike pa je uredila tudi zbornik Napredno
mladinsko gibanje na Slovenskem (Ljubljana 1982, 1985) in publikacijo Kočevska
Reka : ob 40-letnici 1. kongresa ZSM (Ljubljana 1983; skupaj z Mitjo Vošnjakom
in Vilmo Bebler-Pirkovič). Pripravila je tudi razstavo in katalog Železničarji v
revoluciji (Ljubljana 1978; skupaj s Cirilom Mravljo in Tonetom Božičem). Seveda
pa v tem obdobju jubilantkinega raziskovalnega dela predvsem izstopa obsežna,
skoraj 500 strani obsegajoča monografija Slovenski železničarji pod italijansko
okupacijo v Ljubljanski pokrajini (Ljubljana 1980). Za to monografijo je prejela
tedaj prestižno nagrado Vstaje slovenskega naroda. Ob tem sta bila Anka in njeno
raziskovalno prizadevanje 9. avgusta 1980 predstavljena tudi široki slovenski jav
nosti, in sicer v uglednem sobotnem Portretu tedna, objavljenem v osrednjem
slovenskem dnevniku Delo. Anka svojega takratnega veselja nad prejeto nagrado,
ki je pomenila priznanje za njeno delo, ni delila le s svojimi domačimi in osebnimi
prijatelji, pač pa mimo generacijskih meja tudi z mladimi kolegi z inštituta in zunaj
njega. Podpisanemu je v čast, da je bil med njimi.
Seveda je povsem razumljivo, da je preučevanje dogajanja med drugo svetovno
vojno in v desetletju pred njo Anko navedlo k poglobljenemu raziskovanju tri
desetih let, to je časa, v katerem so se z izjemno ostrino odrazila vsa do tedaj
nakopičena idejna, kulturna, socialna in politična nasprotovanja med Slovenci. Z
gledišča zgodovine slovenske idejnopolitične misli in politične zgodovine sploh
zato predstavlja to desetletje tudi eno najpomembnejših in izzivnih razdobij naše
novejše zgodovine. Anka se je njegove obravnave lotila z izredno akribijo in se je
od druge polovice osemdesetih let, ko stopnjevano preučuje trideseta leta, uvelja
vila kot ena vodilnih poznavalk vprašanja idejne in politične diferenciacije na Slo-
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venskem v času neposredno pred drugo svetovno vojno. To je utemeljila njena
poglobitev v takratni idejni značaj in politični razvoj dveh temeljnih slovenskih
političnih blokov - katoliškega in liberalnega. S tem je slovenski zgodovinopisni
korpus razširila z dovršeno razčlenitvijo tako osnovnih značilnosti katoliškega gi
banja v letih 1929-1941, kot tudi njegove idejne, politične in družbene doktrine v
tridesetih letih, oblikovane v katoliških prosvetno-kulturnih, mladinskih, delavskostrokovnih, kmečko-stanovskih, gospodarskih in verskih organizacijah. Podobno
velja tudi za liberalni tabor, saj je skozi obravnavo liberalnih političnih gibanj ter
mladinskih političnih in kmečko-stanovskih, kulturno-prosvetnih in telesnovzgojnih organizacij predstavila idejni profil in družbene ter politične usmeritve v
liberalno-unitarnem taboru. Ob vrsti razprav, v katerih je obravnavala omenjeno
problematiko, je o njej pripravila tudi obsežno doktorsko disertacijo Mladinske
organizacije in gibanja v meščanskem taboru na Slovenskem 1935-1941 : oris
razvoja in delovanja mladinskih organizacij, društev in gibanj v letih 1935-1941 v
jugoslovanskem delu Slovenije (649 str.), ki jo je leta 1992 ubranila na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Deloma skrčena disertacija je izšla v knjižni obliki pod na
slovom Mladina med nacionalizmom in katolicizmom : pregled razvoja in de
javnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in kato
liškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije (Ljubljana 1994)
in danes sodi med standardna dela o politiki in ideologiji na Slovenskem med
vojnama. Z monografijo Mladina med nacionalizmom in katolicizmom se je Anka
- od 1993 višja znanstvena sodelavka in od 1998 znanstvena svetnica na Inštitutu
za novejšo zgodovino v Ljubljani - uvrstila med tiste zgodovinarke in zgodovinarje
idejnopolitičnega razvoja na Slovenskem, ki so utemeljili sistematično znanstveno
spoznavanje in preučevanje politične zgodovine Slovencev v prvi jugoslovanski
državi. Kot raziskovalka s takim znanstvenim ugledom je zato tudi sodelovala pri
pripravi znanega znanstvenega poročila Ključne značilnosti slovenske politike v
letih 1929-1955 (Ljubljana 1995), ki je bilo pripravljeno na pobudo Državnega
zbora Republike Slovenije. V času, ko se je posvetila idejni in politični dinamiki
tridesetih let, pa je širino svojega raziskovalnega dela dopolnila tudi s tehtnimi
poglobitvami v zgodovino slovenske socialne demokracije po uvedbi diktature
kralja Aleksandra leta 1929. Obravnavala je tudi delo vidnih slovenskih družbeno
političnih publicistov v tem času, saj je skrbno razčlenila predvojno publicistiko
kasneje enega najvidnejših slovenskih zgodovinarjev - akademika prof. dr. Boga
Grafenauerja. Ob raziskovalnem delu na inštitutu je bila v prvi polovici devet
desetih let dejavna tudi kot predavateljica idejne in politične problematike v slo
venski novejši zgodovini na t. i. Tretji univerzi v Ljubljani.
Če na tem mestu ostanemo pri jubilantkinih, tudi v širši javnosti vidnih zgodo
vinopisnih prispevkih naj najprej opozorimo še na njene nastope na več pomemb
nih znanstvenih srečanjih. Dr. Anka Vidovič-Miklavčič je z referati sodelovala na
2. okrogli mizi jugoslovanskih gospodarskih zgodovinarjev (Ljubljana 1977), Po
svetovanju o preučevanju zgodovine ZKMJ in mladinskega gibanja v Sloveniji
(Ljubljana 1981), posvetovanjih Življenje in delo Borisa Kidriča (Ljubljana 1984),
Delo in življenje Maksa Strmetskega (Krško 1986), Internationale Tagung der
Historiker der Arbeiterbewegung : 22. Linzer Konferenz (Linz 1986; skupaj z
Jankom Prunkom), Španjolska 1936-1939 (Zagreb 1986; skupaj z Jankom
Prunkom), Krekov simpozij v Rimu (Rim 1991), Izročilo Čebin (Ljubljana 1987),
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Cerkev, kultura in politika 1890-1941 (Ljubljana 1992), Slovenska trideseta leta
(Ljubljana 1995), Rožmanov simpozij v Rimu (Rim 2000), Odpor - nujnost ali ne?
(Ljubljana 2001), Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem
(Ljubljana 2001), Ehrlichov simpozij v Rimu (Rim 2001), na 32. zborovanju slo
venskih zgodovinarjev (Celje 2004) in na posvetu Problemi demokracije na Slo
venskem v letih 1918-1041 (Ljubljana 2006). Na omenjenih posvetih je, s pou
darkom na "njenih" tridesetih letih, predstavila različne vidike slovenskega idejne
ga, socialnogospodarskega in političnega razvoja od konca 19. stoletja dalje, po
svetila pa se je tudi dogajanju med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Poleg
nastopov na znanstvenih posvetih je v letih 1987-2002 sodelovala tudi pri stro
kovno najširšem projektu, ki utemeljuje slovensko narodnodržavno identiteto pripravi Enciklopedije Slovenije. Zanjo je napisala kar 61 osebnih in stvarnih gesel,
kar jo uvršča med najbolj plodne in tehtne avtorje Enciklopedije. Med gesli,
katerih avtorica je, velja posebej omeniti Quadragesimo anno, Rerum novarum in
Socialistična stranka Jugoslavije. Dr. Anka Vidovič-Miklavčič je sodelovala tudi pri
pripravi 14. zvezka Slovenskega biografskega leksikona in druge, sicer nedokon
čane izdaje Enciklopedije Jugoslavije.
Seveda je povsem razumljivo, da uveljavljene raziskovalke in raziskovalci poleg
svojega temeljnega dela opravljajo tudi druge dolžnosti na področju raziskovalne
dejavnosti. To izkušnjo ima tudi naša jubilantka, saj je leta 1995 prevzela od
govorno dolžnost nosilke enega od temeljnih raziskovalnih projektov, ki jih je
tedaj izvajal Inštitut za novejšo zgodovino - Politični in idejni razvoj na Slovenskem
1892-1941. Anka, ki se je že pred tem vtisnila v zavest kolegic in kolegov kot
prizadevna predsednica izvršnega odbora osnovne organizacije Zveze sindikatov
Slovenije na inštitutu v letih 1983-1985, je novo, to pot strokovno vodstveno
dolžnost, odločujoče povezano z uspešnim izvajanjem inštitutove raziskovalne de
javnosti, opravljala vestno in zanesljivo. Tako je zagotovila, da so raziskovalci v
projektni skupini, ki jo je vodila, nemoteno in učinkovito izvajali svoje raziskave.
To dokazujejo rezultati dela na omenjenem projektu (v letih 1996-2000 tematski
sklop v okviru osrednjega raziskovalnega projekta inštituta Zgodovina Slovencev v
XX. stoletju), ki so vpeti v znano inštitutovo sintetično monografijo Slovenska
novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja
Republike Slovenije 1848-1992 (Ljubljana 2005, 20062). Kot vemo, je danes
Slovenska novejša zgodovina eno od redkih, če že ne edino zgodovinopisno delo,
ki ima v slovenskem prostoru širok odmev. Poudariti je treba, da Ankin prispevek
k temu inštitutovemu uspehu ni omejen le na njeno vodstveno funkcijo v izvajanju
inštitutske raziskovalne dejavnosti, pač pa s še večjo težo temelji v njenih razisko
valnih poglobitvah, ki jih je opravila v omenjenih projektih. Ob tem je treba
opozoriti še na en prispevek naše jubilantke v Slovenski novejši zgodovini. Po pre
hodu na programsko financiranje temeljnega znanstveno raziskovalnega dela v
Republiki Sloveniji leta 1999, je namreč Anka oblikovala enega od dveh raz
iskovalnih programov, ki jih je izvajal inštitut do konca leta 2003 - Politična,
idejna in kulturna zgodovina Slovencev od sredine 19. stoletja do 1990. Program je
vodila do upokojitve 1. septembra 1999, rezultati dela programske skupine, ki je
izvajala omenjeni program, pa so prav tako vpeti v Slovensko novejšo zgodovino.
Tudi po upokojitvi je Anka, tako kot drugi ustvarjalnemu poslanstvu zavezani
slovenski zgodovinarji, z enako zavzetostjo nadaljevala raziskovalno delo. Njena
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prva skrb je bila namenjena dokončanju svojega dela besedila za Slovensko novejšo
zgodovino, ki ji je dala pomembno vsebinsko razsežnost. V njej je predstavila
tedanja idejna in politična razhajanja v katoliškem taboru, politični razvoj socia
listov, in posebno značilnost legalnega političnega delovanja po uvedbi kraljeve
diktature leta 1929 - številna t. i. politična gibanja, vključno s študentskimi gibanji
na univerzi, ki so se oblikovala ob posameznih časopisih. Predstavila je tudi
fenomen katoliških in liberalnih kmečkostanovskih gibanj, ljudskofrontno gibanje,
{d so ga vzpodbujali komunisti, in narodnoobrambna gibanja, ki so se zaradi na
cistične nevarnosti neposredno pred drugo svetovno vojno oblikovala v vseh
slovenskih političnih taborih. Obdelala je tudi vrnitev najmočnejše slovenske po
litične stranke med svetovnima vojnama, Slovenske ljudske stranke, na oblast leta
1935, utrjevanje političnega katolicizma in delovanje Katoliške akcije v tridesetih
letih, in proces obujanja političnih strank v času od skupščinskih volitev leta 1938
do vojne. Anka je tako utemeljila celostno in vsebinsko razgibano predstavitev
tridesetih let 20. stoletja v Slovenski novejši zgodovini.
Poleg priprave besedila za Slovensko novejšo zgodovino je Anka po upokojitvi
nadaljevala tudi z drugim zgodovinopisnim delom. Sodelovala je na več že ome
njenih znanstvenih posvetovanjih in pri Enciklopediji Slovenije, posebna značilnost
raziskovalnega dela, ki si ga je zastavila v zadnjih letih, pa je uresničevanje izvirne
in široko načrtovane zgodovinopisne predstavitve slovenskih okrajev in občin v
zadnjem desetletju pred drugo svetovno vojno. Anka je prvo obravnavo uprav
nega, političnega, kulturnoprosvetnega, idejnega in socialnogospodarskega razvoja
posameznih slovenskih okrajev in občin objavila leta 1997 (ljutomerski okraj),
potem pa je od leta 1999 dalje predstavila razvoj slovenjgraškega, novomeškega,
celjskega, konjiškega, kočevskega in kamniškega okraja ter razvoj občin Grosuplje,
St. Jurij pri Grosupljem, Šmarje, Račna, Slivnica-Zalna, Krka, Stična, Št. Vid pri
Stični, Višnja gora, Videm-Dobrepolje in Duplek v omenjenem obdobju. S tem se
pod njenim natančnim zgodovinarskim peresom izrisuje podrobna družbena in
politična slika Slovenije v tridesetih letih 20. stoletja. Dopolnjuje jo tudi z drugimi
obravnavami slovenskega političnega, idejnega in družbenega razvoja v tem času.
Omeniti velja, da je njeno delo posebej cenjeno tudi pri univerzitetnih kolegih, saj
je bila vključena tudi v pedagoški podiplomski proces na Filozofski fakulteti v
Ljubljani; bila je somentorica pri pripravi magistrskega dela o protikomunistični
propagandi na Slovenskem med obema vojnama (2001).
Dr. Anka Vidovič-Miklavčič je s svojim dosedanjim strokovnim in raziskoval
nim delom pomembno dopolnila razsežnost m spoznavno kvaliteto slovenskega
zgodovinskega samozavedanja. Ideološkost in nemalokrat izrazita politična odziv
nost, ki označujeta slovenskega človeka, sta v njenem delu dobili odgovorno in
objektivno zgodovinsko razčlenitev. In to prav za čas, v katerem se je osebnostno
izoblikovala generacija, ki je najbolj dosledno živela dotedanje slovenske delitve.
To je kasneje pokazala težka izkušnja druge svetovne vojne na Slovenskem, razis
kovalni napor dr. Anke Vidovič-Miklavčič pa nam med drugim pomaga razumeti
tudi le-to. Večstranskost njenega zgodovinskega sporočila zato našo jubilantko
uvršča med tiste raziskovalke in raziskovalce naše preteklosti, ki so nam jo
približali skozi njeno značilno razgibanost v različnih obdobjih slovenske novejše
zgodovine. To je kvaliteta, ki se vse bolj uveljavlja v slovenskem zgodovinopisju in
zagotavlja njegov dinamični razvoj. Dr. Anka Vidovič-Miklavčič je k njemu prispe-
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vala na bibliografskem, raziskovalnem, strokovnovodstvenem in mentorskem pod
ročju. Raznovrstnost njenega plodnega zgodovinarskega dela je zajeta v številčno
močni bibliografiji, ki danes šteje 201 enot.
Strokovni in znanstveni pečat, ki ga je naša jubilantka vtisnila slovenskemu
zgodovinopisju in seveda Inštitutu za novejšo zgodovino, pa ima še eno značilnost.
Posebej ga namreč žlahtnita še Ankin človeški značaj in z njim povezana izrazita
strokovna kolegialnost. Anka je prijetna in prijazna - to z veseljem zavestno za
pišemo - dama, s katero se je veselje srečati in spregovoriti bodisi resno bodisi
sproščeno besedo. V svojih sodbah je poštena in umirjena ter človek, ki spoštuje
sogovornika. Kolegicam in kolegom je vedno pripravljena pomagati s strokovnim
nasvetom ali dobronamernim opozorilom. V zgodovinarskih krogih jo imamo
radi, saj je že dolgo časa svetal zgled omikane in svetovljanske osebe. Posebej
občudujemo tudi njeno skrb za zdravo življenje, saj je človek, v katerem se
združujejo številne osebne in življenjske kvalitete. Naši jubilantki dr. Anki VidovičMiklavčič zato ob njenem jubileju tudi zgodovinarski kolegi in kolegice želimo vse
najboljše, zdravja, izpolnitve njenih nadaljnjih raziskovalnih načrtov ter osebne in
družinske sreče.
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