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»Predstavnike
ljudstva kot
Scrinzija je
Kreisky odklonil
kot “fašiste”«.

»Tedaj je bil na
Dunaju eden izmed
najvplivnejših za
Kreiskega Ludwig
Adamovich.«

SILVO KUMER

Sedem let ste bili v kabinetu zveznega kanc-
lerja Kreiskega. Ob 100. rojstnem dnevu Bru-
na Kreiskega ste izdali biografijo o Vašem
nekdanjem šefu. Z Vašo analizo o sporu kra-
jevnih oznak je postal na Vas pozoren. Kaj je
Kreisky vedel o koroških Slovencih?
Petritsch: Naöeloma je potrebno ugoto-
viti, da je Kreisky zelo veliko vedel o
koroških Slovencih in njihovi usodi in
pomenu za Avstrijo. Manjšinski polo-
žaj mu osebno ni bil tuj. Njegovi pred-
niki izvirajo iz Moravske in so tam
živeli kot Judje in Nemci in ob veöin-
skem narodu Öehov. Njegovo judov-
sko poreklo ga je v katoliški Avstriji
tako rekoö senzibiliziralo za ta vpraša-
nja. Ker so bile nekatere njegove varu-
ške Slovenke iz Koroške in je po nje-
govi izpustitvi iz zapora nekaj mesecev
preživel v Ziljski dolini leta 1937, so
mu bili koroški Slovenci od zgodnjega
otroštva naprej blizu.

Ali je Kreisky pozneje še komentiral
ortstafelšturm iz leta 1972?
Petritsch: Le problematiko narodne
skupnosti po tako imenovanem ortsta-
felšturmu 1972. Takrat sem bil – bil je
višek politiönega spora med
Jugoslavijo in Avstrijo 1976 – sam pre-
seneöen, ko me je – potem ko je pre-
bral mojo analizo o bilateralnih odno-
sih – poklical k sebi, da bi z menoj
izörpneje razpravljal o tleöem sporu
zaradi krajevnih oznak.
Kreisky je imel dober odnos do Tita,
tudi do Edvarda Kardelja, iz Slovenije
izvirajoöega komunistiönega idejnika
jugoslavizma, in do številnih takratnih
funkcionarjev. Zato je menil, da bi
morali ta problem hitro rešiti v smislu
izpolnitve obvez iz državne pogodbe.
Vendarle je takrat od podpisa državne
pogodbe leta 1955 poteklo že veö kot
ducat let.
Okrepljen, da bi tvegal rešitev, je
tudi deželni glavar Sima – drugaöe kot
vsi njegovi nasledniki – videl sloven-
sko narodno skupnost kot obogatitev
in ne kot problem Koroške. V tem sta
oba politika soglašala. Kakor danes
vemo, pa sta naredila raöun brez nem-
škonacionalnih »birtov«.
O tej neracionalni in tako strastni
agresiji proti vsemu slovenskemu –
veökrat so bili asimilirani najveöji
ekstremisti – sem se s Kreiskim veökrat
in dolgo pogovarjal. Že takrat sem
menil, da bi moralo izboljšanje ozraöja
v deželi spremljati šolski in gospodarski
boljši položaj narodne skupnosti. Zato
je »iznašel« narodnostne sosvete, je
izgradil poklicno izobraževalno slo-
vensko šolstvo, osebno obiskal gimna-
zijo – ki so jo nekateri zasmehovali kot

»strup« – in mdr. osebno skrbel za to,
da so mladega Valentina Inzka sprejeli
v avstrijsko diplomatsko službo. Nje-
govega oöeta je poznal in zelo cenil
njegovo delovanje z Ernstom Wald-
steinom. Kreisky je imel posebno željo
»skupno Koroško«; politiöni poraz v
»ortstafelšturmu« ga je posebej bolel.
Vem, da me je vedno znova nagovoril
na to in ko smo bili nekoö v naši gostil-
ni v Glinjah, je posebej pozdravil mojo
babico; vedel je, da je raje govorila slo-
vensko kot nemško. To mu je bilo všeö.

Vaše poreklo je bilo gotovo znano Kreiskemu.
Ali je to igralo kakšno vlogo?
Petritsch: Kreisky je seveda poznal mojo
kmeöko-proletarsko poreklo, vedel je
tudi, da sem napisal disertacijo o slo-
venskih študentih na Dunaju v 19. sto-
letju in sem imel znanstveno štipendijo
za Ljubljano. To mi je koristilo; razno-
liko delo pa se ni omejilo na to. Pri

njem sem se nauöil veliko drugega,
ne nazadnje kako se sooöati s težav-
nimi spori na Bližnjem Vzhodu. To
mi je zelo pomagalo pri kasnejših
mednarodnih pogajanjih za Kosovo
v Parizu ali v Bosni.

Kdo je do leta 1977 svetoval Kreiskemu v
vprašanjih narodnih skupnosti?
Petritsch: Kreisky nikoli ni imel samo
enega svetovalca. Sploh pa je bil do
svetovalcev skeptiöen. Govoril je s
številnimi razgledanimi ljudmi, in tu
predvsem s predstavniki slovenske
narodne skupnosti; predstavnike
ljudstva kot Scrinzija pa je odklonil
kot »fašiste« – na Dunaju je bil ne-
dvomno eden izmed najvplivnejših
Ludwig Adamovich.

Je Kreisky po Vašem resniöno želel po-
speševati narodno skupnost ali pa je to vi-
del le kot obvezo iz državne pogodbe?

Wolfgang Petritsch

Öe na Koroükem ne uspe uvesti r
� Ob 100-letnici rojstva bivüega kanclerja Bruna Kreiskega mu je njegov
nekdanji sekretar Wolfgang Petritsch posvetil biografijo.
� V pogovoru za Novice ugotavlja Petritsch, da je bil Kreisky zelo dobro
informiran o koroükih Slovencih in da ga je poraz pri tablah zelo bolel.

ž-
e-
t-

n
al
ka
e.
e
or
li
ti
o
s-
i-

i-

o-
ne
v

v-
d

o
o-
e-

e
ka
-
o
o

li
i-

o-
o;
s-
o
n
ne

–
n

ji

il

BOÄIÖ 2010

Novice Bozic2010 stran 14-15 Petritsch:novice 50_10-11 Bozic  19.01.2011  17:08 Uhr  Seite 14



N O V I C E Ü T E V . 5 0 2 4 . D E C E M B E R 2 0 1 0 15BOÄIÖ 2010

»Kreisky in Sima
sta naredila raöun
brez nemško-
nacionalnih
»birtov«.

»Kreiskega je
politiöni poraz v
ortstafelšturmu
posebej bolel.«

Petritsch: Kreiskijev interes je presegal
samo obvezo. Bil je prepriöan, da je
mogoöe kakovost avstrijske demokraci-
je razbrati ravno iz ravnanja z narodno
skupnostjo. To je bilo zanj tudi zato
pomembno, ker se je zavzemal tudi za
Južne Tirolce – tja do OZN. Isto naöe-
lo – na strani zatiranih – je naposled
uporabil tudi pri Palestincih. S Krei-
skijevo politiko se kot rdeöa nit vleöe
politiöni boj za praviönost – vseeno v
lastni državi ali drugod. Dostojanstvo
öloveka je bilo zanj »sveto«, öeprav
nikoli ni bil veren.
V kolikšni meri so bili takrat koroški Slovenci
v bilateralnih odnosih do Jugoslavije tema po-
govorov?
Petritsch: Slovanske manjšine v Avstriji
– bolj koroški Slovenci kot gradiüöan-
ski Hrvati – so bili med Beogradom in
Dunajem po podpisu državne pogodbe
leta 1955 vedno politiöno pomembna
tema. Beograd je bil zaskrbljen zaradi
nezadostne uresniöitve 7. ölena. Pred-
vsem šolsko vprašanje – ukinitev pouka
v obeh južnokoroških jezikih – je diplo-
matski odnos do leta 1972 doloöalo na
poseben naöin. Šovinistiöni upor proti
krajevnim tablam in oportunistiöna
umaknitev uradov sta nadalje obre-

ni öas, da tudi na Koroško vkoraka
razum. Na kratko: dvajset let po sve-
tovnozgodovinskem koncu hladne
vojne ima tudi Koroška priložnost za
zgodovinsko spravo.
Ali je – mednarodno gledano – koroško vpra–
šanje narodne skupnosti tema, öe nastopate
kot avstrijski diplomat?
Petritsch: Zaradi vse veöjih težav od
Bosne do Burundija je koroški problem
le opomba pod örto zgodovine. Za tiste,
ki pa tam živijo, pa je pomemben – in
to je prav. V tem oziru naj bi kot diplo-
mati razumeli rešitev problemov v last-
ni državi ravno tako pomembno. Öe
nam ne bo uspelo uvesti pravico in red
na Koroškem, kako pa naj uspe to dru-
god?

Veseli nas, da ste poleg Handkeja eden izmed
naših naroönikov v Parizu. Kakšen pomen ima-
jo Novice tako daleö od domovine?
Petritsch: V Parizu redno berem Le
Monde in International Herald
Tribune, a seveda tudi Standard in
seveda Novice. Hoöem vedeti, kaj se
dogaja v moji ožji domovini – kajti po
mojem oböutenju še vedno živim, po
tolikih letih – v Glinjah.
Seveda me veseli, da moj stari
kontrahent in pesnik, ki ga oböudu-
jem, Peter Handke tudi bere Novice.
Šele pred kratkim sem bil na Plešivcu
in sem hodil po njegovih sledovih sku-
paj s Tinom Omanom, mojim drugim
koroškim idolom.

menjevala odnose.
Na drugi strani pa sta bila Beograd in
Dunaj v hladni vojni zaveznika –
pomislite samo na dobro sodelovanje v
tako imenovani skupini N+N (Neu-
trals+Non Alligned) »konference za
varnost in sodelovanje v Evropi«. Ta
sprostitvena politika je ravno na meji
med Jugoslavijo in Avstrijo prinesla
številne öloveške olajšave.

Ali so danes še politiöne osebnosti v Avstriji,
ki bi bili po kovu Kreiskega?
Petritsch: Öasi so se spremenili. Danes
evropska združitev prevladuje politiöno
areno in tu se velike avstrijske osebno-
sti kot Kreisky ali Julius Raab ali
Leopold Figl ne bi veö prilegale. V
Evropi – in tu odloöajo o današnjem
vsakdanjem življenju – pa ljubosumno
nadzorujejo, da nihöe ne bi izstopal
politiöno. Pri tem pa bi ravno v današ-
njem kriznem položaju potrebovali
vodilne osebnosti po kovu Kreiskega.

Sedaj je preteklo skoraj 35 let od Vaše anali-
ze o krajevnih tablah. Kakšna je Vaša analiza
danes?
Petritsch: Po koncu hladne vojne in tra-
giönem razpadu Jugoslavije pa sem
prviö optimistiöen, da bi lahko uspelo
najti za narodno skupnost in za našo
domovino Koroško fer rešitev.
Okoliüöine so ugodne kot že dolgo ne:
konec Jugoslavije je odvzel meni
vedno nerazumljivemu »prastrahu«
vsako osnovo; Slovenija je v Evropski
uniji, pred nedavnim tudi pri OECD.
Veö Avstrijcev dela v Sloveniji kot
obratno; slovenüöina se je povzpela do
evropskega jezika v Bruslju.
V Avstriji ni neposredno bližajoöih se
volitev; Koroška potrebuje po razsipnih
»Haiderjevih festivalih« vsako avstrij-
sko pomoö, ki jo lahko dobi; s Fay-
mannom, Ostermayerjem, Petrom
Kaiserjem, Marjanom Sturmom in
Zdravkom Inzkom imamo osebnosti, ki
bi lahko prepriöale Dørflerja in celo
zgornjekoroška brata o tem, da je skraj-

red, kako drugod?

Wolfgang Petritsch:
Bruno Kreisky – Die Biografie.
Residenz Verlag, St. Pølten
2010; 420 str., 26,90 €

Wolfgang Petritsch - letnik 1947. Doma v
Glinjah/Glainach pri Borovljah v slo-
venski hiüi. Pripadnik slovenske na-
rodne skupnosti na Koroükem.
Ütudij zgodovine, politologije, prava in
germanistike. Od 1977 do 1983 sekre-
tar kanclerja Bruna Kreiskega. Od
1984 do 1992 za Avstrijo v OZN v New
Yorku. Leta 1997 do 1999 avstrijski ve-
leposlanik v Beogradu in 1998-1999
specialni veleposlanik Evropske unije
za Kosovo ter vodja mirovnih pogajanj
v Rambouilletu in Parizu.
Od 1999 do 2002 mednarodni visoki
predstavnik v BiH za implementacijo
Deytonskega sporazuma.
2006 odlikovan z evropsko nagrado
za öloveöanske pravice.
Leta 2002 je kandidiral za SPØ, v pri-
meru zmage SPØ je bil predviden za
zunanjega ministra. Do 2002 je bil av-
strijski veleposlanik pri Zdruäenih na-
rodih v Äenevi (Genf).
Od leta 2008 naprej vodi stalno za-
stopstvo Avstrije pri OECD-ju v Parizu.
Starüi stanujejo na Trati blizu Cingel-
ca, sestra vodi gostilno Antoniö v Gli-
njah, rojstni dom Wolfganga Petrit-
scha. Petritsch je öastni oböan oböine
Borovlje.

Kreisky in Petritsch (desno zadaj) leta 1979. F: VOTAVA
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