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V članku Trije novi generali slovenskega porekla: poljski, srbski in 

madžarski, sem delno predstavil vsakega od njih. 
Tokrat predstavljam avtentične podatke o poreklu generala Stanislava 

Mačka in obenem popravljam navedbe v poljski, britanski, nemški in hrvaški 
Wikipediji, češ, da je navedeni general hrvaškega rodu, ker je bil bratranec 
Vladka Mačka, hrvaškega kmečkega voditelja. Tudi ni točno, da je bil rojen v 
slovensko-češki družini! 

Dejstva so povsem drugačna! 
Vladimir - Vladko Maček ni bil hrvaškega porekla, temveč slovenskega. 

Namreč, v svojih Memoarih, Zagreb, 1992, str. 9–11, dobesedno navaja: »Otac 
(Ivan) je bio Slovenac, sin slovenačkog seljaka. Moja majka (Ida) je bil ćerka 
austro-ugarskog oficira (Hrvata), koji je takodje bio sin seljačkih roditelja.«1  

V nadaljevanju navaja, da je bil oče Ivan, gradbeni inženir, rojen 1845 v vasi 
Lisičino pri Celju, kar pa ne bo držalo. Dejansko gre za vas Lesično, občina 
Kozje. 

Za mater Ido navaja, da izhaja iz hrvaško-poljske družine. Oče je bil Adam 
Matasović (1809–1896), hrvaški kapetan graničarjev. Mati Antonija Szelanski 
(1819–1914) je bila hčerka poljskega plemiča, ki je zbežal iz Poljske v Avstro-
ogrsko (Hrvaško). Poročila sta se 1878 v Jastrebarskem, kjer sta se jima v 
naslednjih dveh letih rodila sinova Vladimir - Vladko in Pavao. 

Torej, dr. Vladko Maček je bil po poreklu Slovenec, le mati je bila iz 
hrvaško-poljske družine. 

Ker pa se v navedenih Wikipedijah tudi navaja, da je bil dr. Vladko Maček 
bratranec poljskega generala Stanislava Maczeka (Mačka), sem v biografiji 
omenjenega generala našel podatek, da je njegov stari oče Stanko bil hrvaškega 
rodu, ki je pa emigriral iz Hrvaške na Poljsko! Seveda pa podatek glede porekla 
ni točen, saj je bil Stanko gotovo brat Ivana Mačka, torej Slovenec, tudi 
kmečkega porekla iz vasi Lesično, kar pa seveda moram še preveriti v 
mariborskem Nadškofijskem arhivu. 

V poljski Wikipediji se za starše generala Stanislawa Maczeka  navaja, da je 
bila družina »hrvaškega porekla« (njegov bratranec je bil znani hrvaški narodni 
voditelj Vladko Maček), in sicer: oče Witolda Maczek (1854–1926), sodnik in 
mati Anny Czernych (1852–1939).  

                                                            1 Oče (Ivan) je bil Slovenec, sin slovenskega kmeta. Moja mati (Ida) je bila hči Avstro-ogrskega oficirja (Hrvata), ki je prav tako bil sin kmeta. 



Podatek o »hrvaškem poreklu« Stanislava in njegovega bratranca Vladka 
Mačka je vsekakor napačen, saj smo že prej ugotovili, da je bil po očetu 
slovenskega porekla, torej je tudi Witolda bil slovenskega porekla po svojem 
očetu Stanku, ki je iz Avstro-ogrske emigriral na Poljsko! 

Sinova Vladko in Pavao sta govorila slovenski, nemški in hrvaški. Vladko je 
bil rez. častnik avstro-ogrske vojske in je bil menda v 1. svetovni vojni 
pripadnik 42. domobranske pukovnije, v kateri je bil tudi narednik Josip Broz. 

Na osnovi prednjih podatkov je mogoče zaključiti, da je poljski 
generalpodpolkovnik Stanislaw Maczek (Maček) prav gotovo slovenskega 
porekla (po starem očetu). Zato ga uvrščam na seznam generalov in admiralov 
slovenskega porekla. 

 
Ps.  
Za partizanskega generalmajorja Vladimirja Velebita je tudi nedvomno, da 

je slovenskega porekla po materi, zato bo tudi uvrščen na seznam slovenskih 
generalov in admiralov slovenskega rodu. 

Zaenkrat pa še nimam preverjenih podatkov za madžarskega generalmajorja 
Laszla Solyoma (Schick, Šik), rojenega v Murski Soboti, pa prosim obiskovalce 
spletišča za pomoč! 


