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O
bširen zbornik, ki so
ga izdali Wolfgang
Petritsch, Wilfried

Graf in Gudrun Kramer, je
nov, pomemben kamenöek
v mozaiku objav o (so)bi-
vanju slovensko in nemško
govoreöih Korošcev – vsi pa
so avstrijski državljani in s
tem po svoji družbeni moöi
in svojih sposobnostih od-
govorni za human razvoj av-
strijske družbe in slovenske
narodne skupnosti na Koro-
škem. 

Pet poglavij 
Öeprav je knjiga razdelje-
na na pet poglavij, vsebin -
sko prevladujejo zanimive
življenjske zgodbe dvajsetih
oseb drugega poglavja. V
prvem poglavju pet avtorjev
razpravlja o Izhodiüöih ko-
roške problematike, tretje je
namenjeno Spornim vpra -
šanjem, öetrto izdajatelji
naslavljajo z Intervencijami
in peto s Perspektivami v
prihodnosti. 
Število avtorjev in pe-
strost metodoloških pristo-
pov, od kvalitetne znanst-
vene razprave do osebnega
priöevanja,  zagotavljata
zborniku kvaliteto, bralcu
pa širok spekter pogledov.
Avtorji deloma med seboj
stopajo v dialog. Marjan
Sturm in Josef Feldner re-
flektirata svoje dosedanje
delovanje v konsenzni sku-
pini in odzive na svojo knji-
go Koroško novo misliti.
J¨rgen Pirker v svoji raz-
pravi tematizira (samo)po-
dobo zgodovine, jo postav -
lja v povezavo z velikimi in
malimi narativi na Koro -
škem ter svoja teoretiöna iz-
hodiüöa deloma že ilustrira
in utemeljuje na primeru
omenjenih življenjskih
zgodb. 
Kar zadeva biografske po-
govore, je na mestu opozo-
rilo (str. 63), da knjiga ne
dokumentira projekta ustne
zgodovine, sicer bi morali
avtorji poskrbeti za akribiö-
no preverjanje navedenih
zgodovinskih podatkov. V
nekaterih pripovedih nale-
timo tudi na razmišljanja,
kaj bi bilo, öe … (npr. Josef
Laussegger, str. 239) in kaj
bi bilo, ko … (npr. Gerhard
Leeb, str. 188 in Arno Man-

ner, str. 278). Zgodovine pa
naknadno ni mogoöe po-
pravljati, sooöati se moramo
s tako, kot je bila, vse drugo
so domneve.
Knjiga je nastajala dolgo.
Tekste moramo videti v po-
vezavi s prevladajoöo raz-
pravo o dvojeziönih krajev-
nih tablah v zadnjih letih.
Drugo poglavje predstavlja
širitev razprave med Stur-
mom in Feldnerjem, öeprav
osebe govorijo tudi druga
mimo druge. Natanönejša
analiza biografskih intervju-
jev, za katero na tem mestu
ni prostora, bo pokazala, ka-
ko selektivno je lahko za -
znavanje ali spominjanje
lastne zgodovine o doloöe-
nih trenutkih ali življenj -
skih fazah. Nekaj izhodiüö
zanjo je že izdelal J¨rgen Pir-
ker. 
Med intervjuvanci najde-
mo ljudi »javnega interesa«
in osebe, ki jim takega sta-
tusa ne moremo pripisati.
Pri osebah »javnega inte -
resa« je lažje povedati, ali je
njihova življenjska zgodba
blizu realnemu poteku zgo-
dovine, ali pa je prisotna
volja po naknadnih »korek-
turah«. V srediüöu biografs-
kih intervjujev so nekateri
momenti preteklosti – spo-
mini na stare starše in starše
in kaj so ti med drugim pri-
povedovali o prvi svetovni
vojni, plebiscitu, nacizmu
in drugi svetovni vojni ter
življenju po 1945. Premalo
pozornosti je namenjeno in-
stitucionalizirani socializa-
ciji teh oseb, njihovim soci-
alnim odnosom in svetu de-
la. Pogovore prekriva ali ce-
lo obvladuje konflikt o
dvojeziönih krajevnih napi-
sih. Zapis Francija Pivca, da
spomini pogosto celo bloki-
rajo ali zavirajo razpravo o
ägoöih vprašanjih sedanjo-
sti, je povsem upraviöen.
(str. 518) Maja Haderlap,
katere roman Angel pozabe
je spodbudil Wernerja Win-
tersteinerja, da je v knjigi
tematiziral tudi pomen obo -
roženega partizanskega od-
pora, je v tej zvezi pisala o
kleteh, zaporih preteklosti.
Lahko bi rekli, da knjiga
preveö teži po ekstenzivni
obravnavi enega samega

aspekta koroške polpretek -
losti. Pa še na tem podroöju
številni avtorji ne sledijo
zgodovinskemu poteku, ko
govorijo le o dvojeziönih
krajevnih tablah in ne na-
vezujejo na doloöila Av-
strijske državne pogodbe s
formulacijo »oznaöbe in na-
pisi topografskega znaöaja«.
Pri tej vztraja poleg Društva
koroških slovenskih pravni-
kov le najmlajši sogovornik
Dejan Zwitter.
Vprašanje je, ali je kon-
flikt glede dvojeziönih tabel
mogoöe zreducitrati na kon-
flikt med Koroškim hajmat-
dinstom in slovenskimi or-
ganizacijami. Öe na vpra -
šanje gledamo iz zgodovins-
ke perspektive, tega ni
mo  goöe potrditi. Ali je tak
konflikt sploh obstajal, na
katerih nivojih je prihajal
do izraza? Je ta konflikt pre-
segal žolöne polemiöne zapi-

se? Slovenske organizacije
hajmatdinsta niso ignorira-
le, njegove moöi niso vide-
le v tem, da je oböasno, poz-
neje periodiöno izdajal svo-
je glasilo. Menile so, da je
bil moöan zaradi tega, ker je
bil s svojimi idejami zasi-
dran v vseh strankah razen v
komunistiöni. Imel je odpr-
ta vrata tudi pri vseh glasi-
lih, öesar koroškim sloven -
skim organizacijam ni uspe-
lo glede staliüö, ki so jih izo-
blikovale in zastopale na
politiönem in kulturnem
podroöju, gospodarsko pa
bolj zanemarjale. Ko so se
Slovenci pojavili s t.i. meš-
animi podjetji tudi na tem
sektorju, pa je bila reakcija
združene veöine odklonilna,
hajmatdinstova pa sovraž-
na.

Josef Ostermayer v kraj -
šem prispevku opisuje delo,
ki ga je uspešno opravil pri

rešitvi problema dvojeziö-
nih krajevnih napisov. Ne-
navadno je, da se kot »me-
diator« – to svojo vlogo
poudarja – vedno znova
sklicuje na oblastne struktu-
re, za posrednika kaj nena-
vadno. Tudi v trenutku
uspeha ni našel dobrohotne
besede za Valentina Inzka,
pa naj se ölovek z izvajanji
in nastopi predsednika Na-
rodnega sveta strinja ali ne.
Verjetno prav zaradi tega
Wolfgang Stangl za Oster-
mayerjevo delo uporablja
pojem »powermediation«.
(str. 444)

Wolfgang Petritsch po -
stavlja sprejeto »rešitev«
(navodnice uporablja av-
tor) v avstrijsko-koroški
družbeni kontekst, jo pove-
zuje s preobratom, ki naj bi
sprožil proces sobivanja.
Kritiöno spregovori o napa-
dih na Valentina Inzka in
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spomi nja na soodgovornost
Korošcev kot pripadnikov
okupatorskih sil po aneksiji
delov Slovenije. Kaäe, da je
edini, ki pozna novejšo slo-
vensko zgodovinsko litera-
turo in prav na osnovi tega
poznavanja spodbuja, da se
ljudje sooöajo z lastno zgo-
dovino in pristopijo k zgo-
dovinski obravnavi travma-
tiöne preteklosti. Meni, da
pri tem ne gre za negiranje
ali brisanje razlik med tota-
litarizmi, med antikomuniz-
mom in antifašizmom, med
okupacijo in odporom, med
moönim in šibkim, med sto-
rilci in žrtvami, ki obstajajo
in jih je potrebno priznati.
Na osnovi družinske zgo-
dovine in svojih mednarod-
nih politiönih izkušenj se
zavzema za dialog, za spre-
jetje lastne in družbene so-
odgovornosti v procesu
iskanja sobivanja in je pre-
priöan, da bo ekonomska
modernizacija Koroške na-
glo napredovala, »öe bomo
videli kulturno veöjeziönost
konöno kot naš najveöji po-
tencial.«
Trije avtorji (Graf, Kra-

mer, Ernstbrunner) razmiš -
ljajo o poti Od kompromisa
do sprave? Analizirajo po-
tek razgovorov, poudarjajo
vlogo že omenjenega medi-
atorja in kratko spregovori-
jo o pomanjkljivem notran-
jeslovenskem dialogu ter
odsotnosti podpore in soli-
darnosti avstrijske civilne
družbe. Rešitev oznaöujejo
povsem pravilno kot kom-
promis, »ki odseva realna
razmerja moöi«. Njihova
ocena »notranjeslovenske-

ga dialoga« je zgrešena. Pro-
ti taki govorijo vse spome-
nice, vloge in pisma organi-
zacij avstrijskim oblastem.
Seveda o teh v razpravi ne
najdemo niöesar. 
Nadaljnja pomanjkljivost
je v tem pogledu nehistoriö -
ni pristop. Kako le je bilo s
številnimi iniciativami av-
strijske civilne družbe v se-
demdesetih in osemdesetih
letih prejšnjega stoletja, kaj
s poroöilom rektorske kon-
ference? Ali ni proti tem in-
iciativam, tudi proti katoli-
škim, vehementno nastopil
koroški tisk z dnevnikom
Kleine Zeitung in glavnim
urednikom Stritzlom na öe-
lu? Ko se se Alpsko-jadrans-
ka univerza in njeni sode-
lavci za vze mali za pravice
manjšin, jih ni neprestano
tolkel Feldnerjev Ruf der
Heimat (Der Kårntner), do-
sti uspešnejši je bil pri tem
dnevni tisk. Znanstvenih
analiz ni mogoöe ignorirati. 
Danes je Heinz Stritzl
ölan nagrajene konsenzne
skupine in intervjujski part-
ner. Avtorji naposled go-
vorijo o moöno razliönih
kulturah spominjanja na
Koroškem. Sklicujejo se na
strokovno literaturo, ko pi-
šejo o potrebi diferenciranja
med totalitarizmi in možno-
stih primerjanja njihovih
metod nasilja. Zanje zazna-
mujejo ölovekove pravice
in ölovekovo dostojanstvo
referenöni okvir, znotraj ka-
terega lahko poteka pogo-
vor med nasprotniki. Po
Wintersteinerju vidijo per-
spektivo Koroške v veäjeziö-
nosti in multikulturnosti,

vendar Wintersteiner opo-
zarja v tej zvezi še na sood-
govornost družbe, ki naj bi
ustvarila za civilno družbo
pogoje, ki le-tej šele omogo-
öajo delovanje. Zanimivo se
zdi, da nihöe ne analizira ob-
stojeöih študijskih progra-
mov na primer Pedagoške
visoke šole. Reforme se paö
po naöelih prejšnjih deset-
letij priöenjajo z reformami
študijskih programov. No-
vih naöel, izhodiüö pa še ni
nihöe formuliral. Za to pa je
po Wintersteinerju spet po-
trebna ustrezna jezikovna
ofenziva in njej odgovarja-
joöa jezikovna politika.
Biografskih intervjujev ni
mogoöe na kratko strniti.
(str. 82-381) Zadržati se mo-
remo le pri nekaterih pogle-
dih in aspektih in opozoriti
na »nerodna spreneveda -
nja«, ki jih je, resnici na lju-
bo, malo in nanje naletimo
pri »osebah javnega inte -
resa«. Vsebinsko so subjek-
tivno zaznavanje tistega, öe-
sar se sogovorniki predvsem
spominjajo oziroma öesar se
hoöejo spominjati (Pirker,
str. 461). V njih najmoöne-
je prihajata do izraza razliö-
ni kulturi spominjanja. 
Žrtvam se izdajatelji oddo-
lžijo s tem, da najprej pride
do besede Ernst Blajs iz Le-
pene. Bil je aktivist v odpo-
ru in zatem interniranec v
mladinskem koncentracij -
skem taboriüöu Mohringen.
Perspektivo prihodnosti ne-
kako zaokroži, Franc-Jožef
Smrtnik, župan Železne Ka-
ple – Bele. 
Nedavno umrli poslanec
svobodnjakov Otto Scrinzi,
se prezentira kot perma-
nentni prijatelj manjšin in z
navajanjem Osimskih spo-
razumom spravlja v zadrego
tudi verziranega bralca. Da
so ti igrali pri sedmojulijski
zakonodaji (1976) neko
vlogo, je malo verjetno, po-
trebno pa je še arhivsko pre-
verjanje. Pri pregledu do-
stopne literature nikjer ni
bilo mogoöe povzeti, da ti
govorijo o nekem procent-
nem deležu pripadnikov
manjšin za realizacijo njiho-
vih pravic. 
O vlogi glavnega urednika
Kleine Zeitung Stritzla je

bilo že nekaj povedanega.
Dodati je potrebno, da ga je
motila predvsem absolutna
veöina socialistiöne stranke
v deželi. S pomoöjo lista in
svoje uredniške politike jo
je uspešno strl. 

Rudi Vouk, ki je z drugimi
vred sprožil postopke pred
vrhovnim sodiüöem, ostaja
na svojem strokovnem pod -
roöju, ko govori o naöelih
pravnega reda in na njego-
vi osnovi analizira tudi no-
velo zakona o narodnih
skupnostih. 

Vida Obid ne »toži« nad
svojo manjšinsko usodo in
samozavestno ugotavlja slo-
venske šibkosti – pomanj-
kanje družbenopolitiönega
programa organizacij in no-
tranjeslovenske (na levi
strani) komunikacije. Dvo-
jeziöne table so ji pomem-
ben signal prisotnosti slo -
ven üöine in s tem manjšine
v deželi, niso pa edini »pro-
blem«. 
Jasne so besede najmlajše-
ga partnerja, Dejana Zwit-
tra,  v seriji teh pogovorov.
Njegovo pravno toöno
opredelitev pojma »oznaöbe
in napisi topografskega zna-
öaja« smo že omenili. Zani-
mivo je poleg tega njegovo
zapažanje, da je potrebno
dia log nadaljevati s tistimi
simpatizerji manjšine iz vrst
veöine, ki so bili to že vse-
lej. V isto smer merijo opo-
zorila Antona Rosenzopfa-
Janka, ki spominja na delo
ölanov katoliške cerkve in
glede prihodnosti govori o
varnosti, identiteti in svo-
bodi kot osnovnih potrebah
öloveške družbe. 

Štefan Kramer navrže z
enaöbo (dvojeziöen = Slo-
venec) problem, ob katerem
naj bi se zamislili vsi, ki go-
vorijo o veöjeziönosti. V
sozvoöju s Francijem Piv-
cem vidimo ugotovitev
Hansa M. Tuscharja, da ob
dvojeziönih tablah obstaja-
jo pomembnejša, eksisten-
cialna vprašanja. Njemu se
približuje Franc-Jožef
Smrtnik s svojo skrbjo za de-
lovna mesta ne le v turizmu.

Marjan Sturm in Josef
Feldner govorita o reakcijah
na njuno prvo knjigo in me-
nita, da je potrebno inten-

zivirati predvsem interni
komunikacijski proces v or-
ganizacijah. Knjiga da je bi-
la sprejeta ambivalentno –
kritiöno in pritrdilno.
Sturm na novo tematizira
vprašanje totalitarizmov, ko
pravi, da se jih ne more ena-
öiti, da so primerljive le to-
talitarne metode oblasti. Na
primeru odvedencev eno ta-
kih metod obravnava Bri-
gitte Entner. Zakaj je ravno
v tem poglavju objavljena
kritika novele zakona o na-
rodnih skupnostih, ki so jo
izdelali koroški slovenski ju-
risti, ni povsem jasno.
Opomba, da juristi Zveze tej
kritiki niso dodali svojega
komentarja, pa še manj. 
V poglavju Intervencije je
potrebno opozoriti na te-
meljni prispevek Monike
Kuchar. Odlikujeta ga pre-
ciznost pojmov in medna-
rodni aspekt, ki ga avtorica
vnaša v razpravo. 
V Perspektivah za prihod-
nost Lojze Wieser piše ägoö
zagovor za jezike. Franci Pi-
vec razmišlja o mejah in ka-
ko so te v preteklosti prese-
kavale družbo. Werner Win-
tersteiner poleg interpreti -
ranja zadnjih literarnih del
Petra Handkeja in Maje
Haderlap predstavlja delo
skupine Alpe-Adria alter-
nativ in poudarja, da je po-
trebno za uspešno delovanje
iniciativ civilne družbe ust-
variti s strani politike po-
trebne strukture. 
Pogoji za to so: ustrezna tu-
ristiöna politika, ureditev
javnega prometa, priprava
skupne zgodovinske podo-
be, skupne zgodovine, ofen-
ziva za uöenje jezikov in
ustrezna jezikovna politika
ter transnacionalna mla-
dinska delovna skupnost. Ti
bi ustvarili transnacional-
no, veökulturno in veöjeziö -
no in zato tudi ekonomsko
uspešno Alpsko-jadransko
regijo. Zbornik Koroška ob
morju je gotovo pomembno
deja nje. Do kake stopnje so
se avtorji sami približali svo-
jim deklarativnim vizijam,
lahko sklepamo tudi na pri-
meru njihovih kratkih pred-
stavitev in z njimi povezano
restriktivno ali sproüöeno
uporabo krajevnih imen.
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