
PREDGOVOR

Ko sem se prviã sreãal z imenom Andrej Komel, je bila to hladna prha
na moje prepriãanje o tem, koliko vsega sem do tedaj prebral in kako
sem naãitan o zadevah iz domaãe kulturne preteklosti. Niti tega, da je
ta moÏ kdaj Ïivel, takrat nisem vedel. Imel sem v Ïepu ãisto solidno kon-
ãano ljubljansko slavistiko, nadvse spodbuden pra‰ki ‰tudij, na katerega
sem ponosen ‰e dandana‰nji, in osem let dela pri Slovarju slovenskega
knjiÏnega jezika na In‰titutu za slovenski jezik, kjer je treba brati nepre-
trgoma vsak dan. A na Andreja Komela nisem naletel. 

Zdaj lahko slutim, da za Komela niso vedeli niti moji profesorji, in
ko bi tudi bili, v obstojeãih ‰tudijskih predmetih niso bile predvidene
vsebine, kamor bi ga nemara kdo uvrstil. Pri jezikoslovnih predmetih je
bila obilica indoevropskega primerjalnega jezikoslovja, veliko slovenske
dialektologije in stara cerkvena slovan‰ãina, knjiÏni jezik pa je bil zasto-
pan s podrobnim ‰tudijem pravopisnih vpra‰anj. Tradicionalna slovni-
ca je upo‰tevala tako imenovani ljudski jezik, prav iz tega, zgodovinsko
sicer upraviãenega okvira, pa je Komela – to vem danes – povsem izloãil
Ïe Pleter‰nik. Strukturalna slovnica se je zaãela predavati po tem, ko
sem l. 1963 diplomiral. Pri literarnoteoretiãnih predmetih so se preda-
vali pomembni pesniki, pisatelji in dramatiki, za podrobnosti v zvezi z
njihovim Ïivljenjem in delom pa so nas uãitelji napotili k branju podat-
kov iz opomb v kritiãnih izdajah klasikov. 

Leta 1972 – takrat nisem vedel niti tega, da je tisto leto stota oblet-
nica prve Komelove slovenske voja‰kostrokovne knjige – smo v na novo
sestavljenem uredni‰kem odboru pri tedanji Partizanski knjigi zaãeli
zbirati voja‰kostrokovno literaturo, da bo izpisana na leksikografske
listke dala osnovno slovarsko gradivo za naãrtovani Voja‰ki slovar, in
tajnik In‰tituta profesor Suhadolnik, poprej zaposlen v NUK-u, je vpisal
seznam petih ali ‰estih voja‰kih knjig Andreja Komela. Najeti sodelavci
so jih izpisali na listke (kopije knjig sem vzel v roke ‰ele nekaj let pozne-
je), iz izpisov pa nam je bilo brÏ jasno, da to ne more biti gradivo za so-
dobni voja‰ki slovar s tako svojskimi potrebami ãasa, v katerem je zaãel
nastajati, povrhu vsega pa v drÏavni tvorbi, kjer se je slovensko voja‰ko
izrazje naslanjalo na edini jezik vojske, tj. na srbohrva‰ãino. Da je to,
skratka, zgodovinsko gradivo. 

In na tej toãki sva s Komelom vzpostavila intimno razmerje. Kome-
lovo izrazje, sicer v precej‰nji meri naslonjeno na voja‰ko nem‰ãino, je
del zgodovine slovenskega knjiÏnega jezika, je plod zavestnega, naãrt-
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nega in celo organiziranega dela za slovenskost sporoãanja na po-
droãju, kamor sprião odsotnosti nacionalne drÏave Slovenci do osa-
mosvojitve nismo bili nikoli pripu‰ãeni, to je v vojski. V Komelovem
(neznanem in nepriznanem) delu razkriva slovenski voja‰ki jezik svojo
zgodovino. Komelova tvornost se je zdruÏila s tvornostjo piscev na do-
mala vseh drugih strokovnih podroãjih, kjer je sloven‰ãina v drugi po-
lovici devetnajstega stoletja v bohotnem razvoju lovila korak z razvitej-
‰im, zlasti nem‰kim svetom. S prvimi slovenskimi voja‰kimi knjigami je
Komel uveljavljal slovenstvo, med slovenskimi vojaki dvigal slovensko
narodno zavest in voja‰kemu okolju dokazoval sposobnost slovenskega
jezika za izraÏanje voja‰kih vsebin.

To spoznanje je bilo zame ganljivo in spodbudno.
Nekaj let po izidu Voja‰kega slovarja l. 1977 sem, podprt s soavtor-

skimi izku‰njami in kak‰nimi tridesetimi ãlanki o tej problematiki, v
‰tudijskem programu obramboslovja na tedanji Fakulteti za sociologijo,
politiãne vede in novinarstvo oblikoval predmet Slovensko voja‰ko izra-
zoslovje. Potreba takega predmeta vselej vkljuãuje vpogled v zgodovino
ter vsajanje zavesti o tem, da taka zgodovina je, in Komel je s svojim
prispevkom 23 knjig o voja‰kostrokovnih zadevah postal osrednji avtor,
nosilec dogajanj v dolgem in plodnem obdobju od 1872 do 1919 – v
Komelovem obdobju razvoja slovenskega voja‰kega jezika. Za ta predmet
je bilo treba kompletirati seznam njegovih znanih knjig in spoznati nji-
hovo vsebino. Vsaj dveh, tudi prve iz l. 1872, mi ni uspelo najti do da-
na‰njega dne. Iz tega je rasla nepote‰ljiva Ïelja, da bi Komela spoznal
kot osebo in osebnost, kot ãloveka slovenskega rodu, Andreja Komela,
cesarsko kraljevega stotnika, majorja ad honorem in plemenitega Soãe-
brana. Iz obstojeãih podatkov, pravzaprav edinih v Slovenskem biograf-
skem leksikonu, se ni dalo ugotoviti veã kot toliko. Glonarjev zapis je
bil narejen po Lampetovem spominskem ãlanku v Domu in svetu iz l.
1894, po njem pa so povzemali vsi poznej‰i – redki – pisci. Danes tudi
vem, da je v teh podatkih obilica netoãnosti.

Leta 1993 je bil na uradnem obisku pri Ministrstvu za obrambo RS
mag. Helmut Hutter, polkovnik avstrijske vojske, poznej‰i avstrijski vo-
ja‰ki ata‰e v Makedoniji, in nakljuãje je hotelo, da sva se – po slovensko
– pogovarjala tudi o Andreju Komelu. Po kratkem ãasu mi je po lastni
spodbudi poslal goro fotokopij iz dunajskega Vojnega arhiva. To so po-
datki o vojaku in ãastniku Andreju Komelu, ki jih je avstro-ogrska voj-
ska vodila o njem kakor o vseh svojih ãastnikih katerekoli narodnosti.
Od vstopa v vojsko do upokojitve, ãe so jo uãakali, pa do smrti. To so
sicer izkljuãno voja‰ki podatki, ki jih je takratna armada kot vsaka orga-
nizirana institucija potrebovala za pregled nad ãastni‰kim kadrom. A
ko se jih iskalec nauãi brati, spregovorijo o mnogoãem. 

Ta usluga polkovnika Huttra – v njej sem hotel videti doloãeno sim-
boliãnost – je bila usodna. Zasut z novimi, po avstro-ogrsko natanãnimi
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arhivskimi voja‰kimi in vznemirljivimi podatki, sem se zaãel ukvarjati s
pustolovsko mislijo, da bi iz njih lahko napisal ob‰irnej‰i in popolnej‰i
Komelov Ïivljenjepis. Za to uresniãitev pa je bilo treba storiti ‰e vse kaj
drugega. Iz slovenske publicistike tedanjega ãasa izbrskati po moÏnosti
vse, kar so pisali o njegovih knjigah, in kot se je pokazalo, kar je tam ob-
javil sam. 

Andrej Komel je sãasoma postajal otipljiv lik slovenskega avstrijske-
ga vojaka, lojalnega svojemu cesarju in zvestega voja‰ki prisegi, narod-
njaka ter zanesenjaka, in najino intimno razmerje je pre‰lo v novo sta-
nje: zlezel mi je pod koÏo. Naãrt, napisati o njem knjigo, je dozorel, in
ker lika ni mogoãe postaviti v prazno, sem se lotil ‰tudija prostora in
ãasa, dogodkov in ljudi, ki so se ga dotikali in usmerjali njegovo Ïivljenj-
sko pot ter jo pomagajo razumeti. Za to sem potreboval nekaj nadalj-
njih let in zdaj je to v priãujoãi knjigi.

Znano je, da delo s knjigo avtorja prevzame do te mere, da ‰teje
obravnavano tematiko za pomembnej‰o, kakor je nemara v resnici.
Tudi sam sem bil to pot nagnjen k temu in v svoji druÏbi sem na to po-
zabljal ter o Komelu pripovedoval (tipkopis oddajam v tisk ravno o pra-
vem ãasu, ko se me ‰e niso priãeli izogibati). Presenetljivo pa je, pri ko-
liko prijateljih sem v tem ãasu zbudil radovednost za tega imenitnega
Slovenca ter pri mnogih zaznal – zame tolaÏilno – poudarjeno potrebo
po tem, da knjiga o Komelu res ugleda beli dan. Eden izmed njih,
obramboslovec in uãiteljski kolega na FDV, minister za obrambo dr.
Anton Grizold, me je k dokonãanju knjige Ïe kar nestrpno spodbujal.
In kar je najpomembnej‰e, zagotovil ji je podporo na poti v tiskarno ter
k bralcem. 

Na to seveda gledava s skupnimi oãmi: Komel je bil vojak v vojski
drÏave, ki je – sicer tudi po lastni krivdi – razpadla, a na‰i predniki so
bili stoletja dolgo njen drÏavotvorni del. Ni jim bilo dano, da bi v njej,
kakor tudi v poznej‰i ne, imeli vojsko s slovenskim sporoãanjskim in po-
veljevalnim jezikom. A jezikovno delo Andreja Komela nam sodobni-
kom tudi sprião te zgodovinske amputacije omogoãa izlu‰ãiti toliko za-
nesljivega zado‰ãenja, ki daje moã splo‰ni samozavesti, da se ne opira
na trhle temelje.

Ljubljana, 5. junij 2004
Tomo Koro‰ec
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