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Uredba o dvojezičnih šolah
in pravica staršev
(Nekaj načel ni h

u g o t o v i t e v in mi s l i)

Uredba o dvojezičnih šolah koro
ške deželne vlade 31. oktobra 1945
bi kljub nejasnostim in nasprot
stvom v besedilu pomenila nasproti
preteklosti korak naprej, če bi se
dosledno izvajala. Eno je nam reč po
besedilu in smislu te uredbe vendar
le izven vsakega dvoma: to, da se
morajo na določenem ozemlju Ko
ro ške otroci učiti vsaj nekega mini
ma slovenščine, č e se je ne učijo kot
m aterinskega jezika, bi se je pa mo
rali učiti kot drugega deželnega je 
zika. Po raznih izjavah in člankih v
času, ko je ta uredba izšla, je bil
nam en take ureditve ustvariti pogo
je sodelovanja med obema narodo
ma na Koroškem ter tako omogočiti
zbližanje med Slovenci in Avstrijci,
med Avstrijo in Jugoslavijo. A vstrij
ski zunanji m inister Gruber j e v svo
jem govoru pred nam estniki zuna
njih m inistrov v Londonu 28. aprila
1948 s ponosom pokazal na to u red 
bo kot na „ vzorno zakonodajo, ki
O/bvezuje celo popolnoma nemško
govoreče prebivalstvo, da se uči slo
venščine, da zagotovi tem u jeziku
večje splošno razumevanje v de^
želi“ .
Naj pustim ob strani izjave, ki jih
dajejo socialisti (n. pr. W edenig in
B la tn ik ), češ da je bila ta uredba
izdana na zahtevo Angležev in „ j u 
goslovanskih šovinistov“ , ž e s taki
mi izjavami je vzeta Avstrijcem vsa
ka pravica hvaliti se s to uredbo pred
svetom. Moj nam en je pokazati av
strijsko dvoličnost in neiskrenost
bolj z neke druge strani. Istočasno

namreč, ko je Gruber v Londonu s
to uredbo dokazoval svetu široko
srčnost Avstrije nasproti Slovencem,
so ljudje organizacije ,,Bund der
h eim attreuen S u ed k aern tn er“ (S tei
nacher) in ljudje stranke, ki ji G ru
ber pripada, proti tej uredbi že na
vso moč izpadali in njeno izvajanje
kar se da sabotirali, vse s skliceva
n je m na n a č e l o p r a v i c e s t a r 
š e v . Tako sta n. pr. v imenu tega
načela protestirala proti tej uredbi
24. m arca 1948 v koroškem d eže l
nem zboru poslanca OeVP Schaupach in Petschnig. Po pariškem dik
tatu 20. VI. 1949 se je to ro v arje
nje stopnjevalo in zaenkrat doseglo
svoj višek pred letošnjim i občinski
mi volitvami. Razne avstrijske o rga
nizacije in politične stranke (avstrij
ski komunisti se v tem vprašanju —
tudi značilno — zadrže reze rv iran o )
tekm ujejo med seboj, katera bo r a 
dikalnejša. V ospredju sta OeVP in
VdU. Tu in tam pritegnejo še so
cialisti, ki vsled nesam ostojnosti in
pom anjkanja jasnosti o nacionalnem
vprašanju, potrebne zlasti v takih
razm erah, kakor so na Koroškem,
podlegajo vplivu meščanskih strank,
S teinacherja (proti katerem u sicer
včasih kaj rečejo) in podobnih. T a
ko je tudi avstrijski zunanji m inister
Gruber mislil, da mora v ogenj k o
roškega nem škega šovinizma v ta k 
niti svoje polence in je na volilnem
shodu v Velikovcu 26. septem bra
1949 izrekel sledeče besede: ,,V
vprašanjih manjšinske zaščite za
stopamo stališče, da naj človek sam

odloči, katerem u narodu pripada. V Slovenci po tej uredbi posebno v viš
m anjšinskih šolah mora odločiti p ra jih stopnjah učiti neprim erno veli
vica staršev, kajti demokratični ko nemščine (dejansko se je, vsled
princip je to, da naj odločajo starši, sabotiranja uredbe, uče danes seve
v katere šole naj otroci z a h a jajo “ da preveč tudi v nižjih sto p n ja h ). če
(Volkszeitung, 27. septem bra 1949, bi mislili res samo Nemce, bi mogli
št. 22 2) . Steinacher je v družbi Ka- Slovenci mirno pristati na to, da sc
rischa na volilnem zboru v Pliberku ta uredba ukine. V peti številki lan
3. oktobra 1949 (Volkszeitung, 4. ske „Svobode“ smo pokazali na n je 
oktobra 1949, št. 227) o pravici ne hibe in Jasno povedali, da ta
staršev obširno razpravljal in posta uredba ne pomeni tudi za nas nikavil zahtevo po uveljavljanju tega n a kega ideala. Toda ljudje, ki na Ko
čela v središče teoretičnih razglab roškem v imenu načela pravice star
ljanj o manjšinskem šolstvu na Ko šev izpadaj '0 proti šolski uredbi 31.
roškem. Koroški deželni glavar W e  oktobra 1945, ne mislijo v prvi vr
denig pa je v proračunski debati v sti Nemcev. Njim ni za to, da bi se
koroškem deželnem zboru 21. de potem ta uredba nam estila z boljšo,
cem bra 1949 govoril, da bo po skle s tako, ki bi v zadostni meri zado
nitvi državne pogodbe treba do voljila tudi Slovence. Oni hočejo, da
končno urediti tudi šolstvo na ,,dvo se ta uredba ukine, na njeno mesto
jezičnem “ ozemlju, To da si zami pa naj stopi stanje, kakor je bilo
šlja potom „ E ltern b e fra g u n g “ , ker v prvi avstrijski republiki. Proti te
je to pač „najbolj dem okratično“ mu pa moramo nastopiti.
(po Slov. vestniku z dne 18. I.
Stvar je preveč jasna. Jasna je že
1 9 5 0 ). Ni čuda, da ima že tako nerazpoloženo učiteljstvo vtis, da iz po tem, če pogledamo, kakšna j e ti
vajanje uredbe o dvojezičnem šol sta družba ljudi, ki se proti uredbi
stvu 31. oktobra 1945 lahko po mili o dvojezičnem šolstvu v imenu n a
volji sabotira. Tem u pravijo v Av čela pravice staršev najbolj zaga
striji širokosrčen in lojalen odnos nja. To je predvsem nemško m e
do Slovencev. Ali je še kje v Evro ščanstvo, nem ška inteligenca, vele
posestniki, trgovci, industrijci, ljud
pi kaj enakega?
je Steinacherjevega, Karischevega
Pravijo, da je uredba nedem okra in Skrienzijevega kova. Ideolog te
tična, ker prebivalstvu določenega družbe je Steinacher, ta notorični
dela Koroške predpisuje učenje slo pangerm an, nekdanji član NSDAP,
venščine, ko mnogi starši nočejo, da pokrovitelj in prijatelj Maier-Kaibitbi se njihovi otroci slovenščine učili. scha, poslovodje H eim atbunda in or
Če bi mislili s tem res samo Nemce, ganizatorja nasilne preselitve zaved
bi jim mogli odgovoriti pač le to, da nih slovenskih družin aprila 1942,
se v tem odporu proti učenju sloven prijatelj Fritza, SS-Hauptmanna, po
ščine kaže nadutost, ki misli, da se močnika Kaibitscha pri preselitveni
Slovenci pač morajo učiti nemščine, akciji. Karisch se je postavil v isto
Nemcem pa da se ni treba učiti je  vrsto s temi ljudmi s sledečimi bese
zika naroda, sredi katerega ž iv e; m o dami, izgovorjenimi 2. oktobra v vo
gli bi jim odgovoriti, da je ta u re d  lilnem govoru v Pliberku: ,,Mi smo
ba pač tako dem okratična ali n ede enoten narod, v naših vrstah stojijo
mokratična, kakor je dem okratična možje, kakor so Glantschnig, dr.
ali nedem okratična splošna obvez Steinacher, Fritz in drugi, ki so bili
nost obiskovanja ljudske šole v mo v času stiske resnični nosilci ideje
derni državi (ki mnogim kmetskim svobode in enotnosti Koroške“
staršem še danes ni všeč) ali kakor
(Volkszeitung, 4. oktobra 1949).
je nedemokratično, da se morajo Manjka samo še Maier-Kaibitsch, pa
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bi bila družba popolna. Tem socialnim plastem in voditeljem pač ne
more biti ob sklicevanju na načelo
pravice staršev na mislih n ič drugega kakor povratek v nekdanje sta
nje neovirane germanizacije koro
ških Slovencev, v senžerm enski Av
striji in pod nacizmom. Saj je bilo
načelo pravice staršev v koroških
socialnih razm erah, v koroškem zgo
dovinskem ozračju vedno preizkuše
no sredstvo germanizacije. N em ško
avstrijski nacionalistični krogi se
zavedajo, da so tako v gospodarskem
kakor političnem in k ulturnem po
gledu v zgodovinsko priviligiranem
položaju in da v takem položaju
načelo, da naj ljudje, starši sami,
še brez vsakega obveznega objektiv
nega merila in postopka odločajo,
kakšno šolo si žele, učinkuje le v
prilog Nemcem in pospešuje germ a
nizacijo. Zato so zavedni Slovenci
vedno odklanjali to načelo, na tak
način in v tako očitne nam ene izva
jano, kakor se godi to na Koroškem,
nam reč v nam ene, kako izrabiti go
spodarsko zavisnost, zaostalost, plaš
nost in m alom arnost nekaterih slovenskih ljudi za to, da s pritiskom
ali prigovarjanjem preprečiš pouk
slovenščine in nadaljuješ z germ a
nizacijo. Tem ljudem ne gre za de
mokracijo, za resnično svobodno od
ločanje nem ških in slovenskih star
šev, temveč jim gre za svobodno
germaniziranje. ž e tako rahla legal
na zavora svobode germaniziranja,
kakor jo predstavlja uredba o dvo
jezičnem šolstvu, jim je v napoto.
Tem ljudem pomeni pravica starcev
pravico do renegatstva, pravico pri
tiska in prigovarjanja v tej smeri.
Kje je kak narod, ki bi smel priznati
pravico staršev v takem smislu, pa
bi ne rušil tem eljnih pogojev svo
jega obstanka, osnovnih načel člo
večanske morale, zdravih m ednarod
nih odnosov. In kje je narod, ki bi
smel od drugega naroda zahtevati, da
to pravico prizna, pa ne bi zagrešil
nad njim zločina nasilja, imperializ

ma, kaljenja m ednarodnih odnosov!
Pravica staršev!? Krasno, dem okra
tično načelo. V določenih razm erah,
kjer gre za odločanje prilično enako
svobodnih in nezavisnih ljudi in za
urejanje določenih interesov in od
nosov, je to načelo čisto v redu. T o 
da v koroških razmerah, ;za u re ja n je
nacionalnih odnosov in posebej šol
skega vprašanja je to načelo n e 
sprejemljivo. P o udarjanje tega n a 
čela nam odkriva le, da se koroški
Nemci z Gruberjem vred niso n i
česar naučili, da se v njihovih m ož
ganih tudi med to vojno ni vkresala
niti ena nova misel, da se ni v n jih o 
vih srcih zganilo niti eno toplejše
čustvo do Slovencev, da jim slej ko
prej m anjka vsak iskrenejši, spošt
ljivejši odnoš do tuje narodne pose
sti. Ločiti najprvo zavedne Slovence
od nezavednih, nato s pomočjo neza
vednih še zavedne pritisniti ob zid,
jim odvzeti sveto pravico boriti se
tudi v imenu nezavednih, to je skri
ta misel ljudi, ki danes v imenu n a 
čela pravice staršev napadajo u r e d 
bo o dvojezičnem šolstvu z dne 31.
oktobra 1945. č e pri tem pomagajo
tudi socialisti, je to le še jasnejši
znak, kako žalostno je na Koroškem.
Prav Heimatbund z Maier-Kaibitschem je bil tisti, ki je v prvi avstrij
ski republiki načelo pravice staršev
zagovarjal in izvaial z vso dosledno
stjo in silovitosti o . V zadnji p u b 
likacij i Heimatbunda ,,Abwehr und
Verstaendierung“ (Klagenfurt 1938)
je zadnji del odm erjen prav u te m e 
ljevanju nadela pravice s ta ršev (E l
te rn re c h t). z vso tipično koroško zo
fistiko seveda. Priznanje načela
pravice starcev im enuje ta publika
cija eno svojih glavnih zahtev v n a 
cionalni, šolski politiki na Koroškem.
Nočem s tem reči, da v avstroogrski monarhiji na Koroškem niso p o
znali šolske politike na podlagi n a 
čela pravice staršev. To je stoletna
zgodovina, ki se začenja z razglasom
ministrstva prosvete 25. oktobra
1851 preko kakega R. v. T sch a
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buschnigga in se nadaljuje skozi vso
dobo avstroogrske m onarhije. Zna»
čilnost te politike je v. tem, da oblasti peticije slovenskih staršev, v
katerih ,se zahteva slovenski pouk,
skoro brezizjemno zavračajo ali uve
dejo nov postopek, pri k aterem se
izvaja odkrit ali prikrit pritisk ali
zvodniško prigovarjanje toliko časa,
da starši svoje prvotne izjave ali bi
stveno omilijo ali pa podpišejo celo
nasprotno izjavo. V najboljšem pri
m eru je formulacija takih, od ob
lasti pribavljenih izjav, tako n e ja s
na, mogoče jih je tako raztegljivo
interpretirati, da oblasti potem n a 
rede, kar hočejo in to dosledno ved
no v škodp slovenskega pouka. P e
ticije slovenskih staršev, v katerih
se zahteva nem ški pouk in do k ate
rih prihaja vedno na pritisk in po
tom nem ško-nacional istične p ropa
gande, se brez nadaljnjega, brez vsa
ke kontrole upoštevajo. Ta diabolič
na m etoda izrabljanja načela p ra 
vice staršev je bila na Koroškem
vedno v navadi. Heimatbund z Mai
erje m -Kaibitschem pa je v prvi av
strijski republiki te metode teoretič
no in praktično samo do k raja izde
lal in z vso doslednostjo u porabljal
S popolnim uspehom jih je uporab
ljal v šolstvu, z velikim uspehom pa
tudi glede poučevanja verouka in
sploh v cerkvenem območju. Po po
polnoma enotnem in neoviranem
uporabljanju teh metod se toži da
nes Steinacherju, Karischu, S krien
ziju in podobnim, ko proti uredbi o
dvojezičnih šolah proglašajo načelo
pravice staršev. Socialisti slede, av
strijski kom unisti pa k vsemu mol
če. Tako je s pravico staršev v koro
ški šolski politiki. Pravico do re n e 
gatstva in pravico izvajati pritisk na
socialno šibke ali nezavedne sloven
ske ljudi bi radi uzakonili, to je su
rovo jedro lepe demokratične lupi
ne proglašanja načela pravice sta r
šev.
Načelo pravice staršev pri u re 
jev anju nacionalnih odnosov je v
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smislu, kakor se razumeva na Koro
škem, sestavina skrajno individua
listične teorije o narodu, skrajno
subjektivističnega kriterija narod
nostne pripadnosti, ki ga Nemci za
govarjajo povsod tam, k je r žive v
zgodovinsko pridobljenem priviligi
ranem položaju nasproti drugem u
narodu. V takem položaju se upora
ba subjektivnega kriterija dosledno
izživlja v njihovo korist ali, kakor
priznava manjšinski teoretik, Ne
mec W ilhelm Grave: „Določanje n a
rodnostne pripadnosti na podlagi iz
jave, ki se ne ozira na to, da govore
proti tej izjavi objektivni znaki, pod
pira asim ilacijo“ (Die B estim m un
gen der Volkszugehörigkeit im Recht
der europäischen Staaten, Essen
1938, stran 3 1 ). Prav tega se zave
da tudi Gruber, ko z gesto največje
demokratičnosti na m ednarodnih
konferencah ali v domačih govorih
(glej zgoraj) po W u tte ju in podob
nih razklada svojo nacionalno teo
rijo. Brez ozira na vprašanje pravil
nosti te nacionalne teorije pa Gru
ber in koroški Nemci pozabljajo, da
z nobeno nacionalno teorijo in z no
benim očitkom iredentizma ni m o
goče obiti objektivne, v vsem kul
turnem svetu priznane resnice, da
je vzgoja in izobrazba v m aterinskem
jeziku med glavnimi pogoji k u ltu r
nega napredka ljudskih množic in
da se more človek le v enem, n o r
malno v m aterinskem jeziku, intim 
no in točno izražati. Z nobeno naci
onalno teorijo ni mogoče obiti dej
stva, da je človek, ki se sram uje svo
jega m aterinskega jezika, moralni
pohabljenec. Ni samo škodljivec svo
jega naroda, temveč pomeni v raz
merah, kakor so na Koroškem, tu 
di za narod, katerega jezik namesto
m aterinščine prevzema, samo obre
menitev, ker ga p otrjuje v nasilju.
Zato je koroška praksa greh proti
naravnem u redu in pravu, je kriven
čenje duha in zastrupljanje m edna
rodnih odnosov.

Dokler bodo avstrijski in koroški
politiki govorili v Londonu tako, na
Koroškem pa delali drugače, dokler
bodo v kritičnih trenutkih nekaj ob
ljubljali, v trenutkih, ko se čutijo
varne, pa dano besedo prelamljali,
nimajo pravice od Slovencev priča
kovati zaupanja. In dokler se v ko
roški družbi ne bo pojavilo in usta

lilo spoznanje, da je že vsako om a 
lovaževanje slovenskega jezika, vsa
ko prigovarjanje, da naj se slovenski
človek uči raje nemščine kakor slo
venščine, nasilje in da v tem nasil
nem duhu korenini vsako uro d ru 
go nasilje, ki se je kedaj na Korov
skem nad Slovenci izvajalo, toliko
časa ne bo miru.

Kako je ljudska šola v Korotanu tesala
podobo slovenskega človeka
DR. K. OZ V ALD
Aj, zde leži zem ta pred okem mym slzy ronicim,
nekdy kolebka, nyni narodu meho rakev.
Jan Kollar, S lávy dcera (predzpev)

P okojn i u n iv erzitetn i profesor lju b ljan sk e
u n iverze dr. K arel Ozvald je n a p isal ta čla 
nek v p rvih m esecih 1939 za k oroški Zbor
nik, ki so ga n am eravali izd ati koroški bor
ci. Č lanek je tu d i še danes ak tu alen tako po
svoji vseb in i, kakor po osebi, k i ga je n a
pisala. K akor so A v strijci p rizn ali O zvaldovo delo „Srednješolska v z g o ja “, katero so
letos p reved li na nem ški jezik, tako naj bi
priznali tudi n jeg o v e m isli o koroškem šol
stvu, k i jih je nap isal v tem članku.

Dokler ljudstvo živi v p rep ro stej
ših, konservativno „ p a tria rh a ln ih “
razmerah, se glavni del vzgoje od
igrava v domači hiši. Cilj vzgojnega
prizadevanja na prvotnejši stopnji
življenja je ta, da se otrok priuči ti
stim šegam in navadam, po katerih je
ukrojeno življenje odraslih. Na višji
stopnji socialnega in ku lturnega raz
voja pa se vzgajanje ne m ore več z
kdo ve kakim uspehom vršiti doma.
Razlogov tem u je več. Tako na pri
mer čedalje bolj opažamo, da očetu
in m ateri boj za ljubi kruh ek ne pu
šča več dovolj časa, da bi se brižno
posvečala vzgoji svojih otrok; da sta
vedno manj sposobna za pravilno,
zlasti še času prim erno oblikovanje

telesnih, duševnih, moralnih last
nosti svojih otrok; in da jima tudi že
m anjka prave volje za raznih vrst
vzgojno dejanje in nehanje. V takem
stadiju razvoja stopa na mesto ro d 
bine — v z g o j n i k p o p o k l i c u ,
izšolani ali profesionalni učitelj. In
vzgojno oblikovanje otrok, oz. m la
dine se zdaj prenese — v š o 1o.
Če hočemo, da se nam po resnici
razkrije, kaj je ljudska šola v svojem
plašču prinesla koroškim Slovencem,
se je treba za kakih 150 let ozreti
v preteklost. Uvaževati nam reč m o 
ramo, da je koroška šola vse do le
tos bila brst na drevesu avstrijskega
šolstva. A ljudska šola je legitimen
otrok „p rosvetljen e“ dobe, ki je
imela pri reševanju življenjskih
vprašanj brezmejno zaupanje v moč
razum a ter je zato od izboljšanega
učenja v šoli pričakovala tudi za so
cialno življenje boljših in osebno
srečnejših ljudi.
Botra temu otroku pa je bila ce
sarica Marija Terezija. N ajradikal
n ejša sprem em ba v dotedanjem
ustroju šole je bila ta, da je vladari
ca (1770.) šolstvo, ki ga je dotlej
vodila cerkev, proglasila za d r ž a v 
n o z a d e v o („p o liticu m “ ). L jud
skošolski učitelj sicer tudi odslej
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lahko izvršuje cerkveno službo (kot meni v kulturnem življenju narodna
cerkovnik in o rg lja v e c ), samo da kot individualnost in njene tradicije.
učitelj ni več podrejen cerkveni ob Stvar se obrne šele v naslednjih de
lasti.
setletjih, ki jih preveva drugačen
V
tem duhu se ustvari (1774.) duh časa — „ro m a n tik a “ pa njeno
enoten okvir (1.) ljudskošolskega gledanje sveta in življenja. Rom an
zakona
(„Allgemeine
Schulord tični pravec duha je bil naravna r e 
n u n g “ ), ki med drugim določa, da akcija na ves mehaniziraj oči raciona
bodi pri vsaki fari (eno- ali dvoraz- lizem ter je naglašala iracionalne
redna) trivialka, da morajo otroci od ali nerazumske, posebno čustvene
6. do 12. leta hoditi v šolo in da te plasti človeške duše, „ s r c e “ in njega
šole nadzoruje domači župnik. Po zakonitosti. Taka miselnost je sto
sebna skrb se posveti spisovanju rila, da se odslej širom Evrope drami
šolskih knjig (katekizem, berilo, ra- narodna zavest in da nenem ški n a
čunica) ; in da bi te knjige bile čim rodi drug za drugim zahtevajo ter
bolj po ceni, se ustanovi zaloga šol vsaj deloma tudi dosezajo kaj p ra
skih knjig. (1772.)
vic svojemu jeziku v šoli.
Toda nove ideje, ki sta jih Marija
Do 1. 1848., ki se ga je prijelo
Terezija in njen sin Jožef II. dala za ime „pomlad narodov“ , je koroško
nesti v šolo, so bile kakor seme, ki ni šolstvo tudi po slovenskih pokraji
našlo dovolj izorane njive. Kajti z nah prepojeno z duhom germanizaene strani ljudstvo še ni moglo razu tornih teženj. Za slovenske šole si
meti, da bi davčno brem e, katerega je v tistih časih na Koroškem n a j
je zahtevalo vzdrževanje bujno r a  več prizadeval duhovnik Matija Mastočih šol, ne bilo brez koristi. A z ja r Ziljski (pokopan v P rag i). V
druge strani je vladnim krogom če „N ovicah“ je 1. 1845. zapisal značil
dalje bolj v kosti lezel strah, da bi ne besede: „Slovenskega rodoljuba
nad mero izobražen in posebno še z prva in poslednja misel za Bogom so
„jožefinsk im “ duhom nadkonfesio šole. —- Slovenskim otrokom se mo
nalne religije prepojen mladi ljudski ra v m aterinem jeziku razlagati, ako
zarod utegnil postati preveč dosto v tujem jeziku razlagaš, je vse za
pen idejam francoske revolucije sto n j“ .2)
(1789.) o enakosti. In tako je prišlo,
Ante Beg ugotavlja, da je du naj
da je Franc II. izdal nov (2.) lju d 
skošolski zakon (1 8 0 5 .), ki se je sko ministrstvo prosvete jeseni 1.
1848. odredilo, da se morajo otroci
imenoval „politični ustav (državni
v koroških ljudskih šolah poučevati
zakon) za nem ške šo le“ in ki ga je
v m a t e r i n s k e m jeziku. Toda
izdelal Slovenec — višji šolski nad
knezoškofijski
konzistorij, ki je kot
zornik, kanonik Jožef špendov (ro 
vrhovna
šolska
oblast v deželi raz
jen menda v Mošnjah na G orenj
glasila
to
odredbo,
že dodaja prista
skem ). „V smislu tega zakona se je
vek,
da
je
treba
vprašati
starše, ali se
naslonilo šolstvo v veliki meri nazaj
naj
poleg
slovenskega
kot m ateri
na cerkev, njeno organizacijo in du
nega
jezika
uči
tudi
nem
ščina kot
hovščino“ . 1)
učni jezik.3 Sicer pa so se koroške
Učni jezik je v tedanji Avstriji bil šolske oblasti malo brigale za take
za vse narode — nemški. To odgo
varja centralističnem u pojm ovanju
1) Fr. E rjavec, S loven sk o šolstvo — v „So
države in njenih nalog; tako jo je
cialn i m isli“ III., str. 235.
pojmovala zlasti prosvetljena doba,
2) A. B eg, S loven sk o šolstvo na K oro
ki ji je bil stržen racionalizem, to se
pravi, pretirano češčenje razuma, ter škem v p retek lem stoletju. 1912. Str. 5.
3) Isti, str. 5.
prav zato ni mogla razumeti, kaj po
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ukaze, saj jim je že to prav hodilo,
da ni bilo dobiti učiteljev.,
Črni dan v. razvoju slovenskega
šolstva na Koroškem je bil oni, ko
ministrstvo prosvete m eseca julija
1849. razglasi odlok:
,,V slovenskih okrajih se mora
pouk pač pričeti v m aterinem je 
ziku. To pa ne sme zadrževati p ra
vočasnega poučevanja v. n e m š k e m
jeziku, če tako zahteva večina tistih,
ki so ob tem prizadeti“ .4 A po dveh
letih mu je 25. oktobra 1851. za
dopolnilo ali kaj sledil tale usodni
razglas: „M aterin jezik se m ora si
cer skozi in skozi pri vsem pouku
vzeti za podlago; prav tako se mo
ra ta jezik pri prvem poučevanju
bran ja toliko časa rabiti, da otroci
prem agajo začetne težkoče. In po
dobno se mora materin jezik obdr
žati pri tistih predm etih, katerih n a
men ni samo um in pam et bistriti,
temveč tudi srce blažiti, to je pri
krščanskem nauku. Toda že ob za
četku d r u g e g a š o l s k e g a l e t a
naj se z a č n e g o j i t i d r u g i de 
ž e l n i j e z i k . Ako slovenski starši
za svoje otroke zahtevajo nemški
pouk, se m ora njihova želja izpol
niti. Sicer pa se pouk v slovenščini
ne sme nikjer urediti brez privolje
nja škofijskega o rd in ariata“ .5 To je
bil rojstni dan zloglasnih „ u t r a k vi s t i č n i h “ šol, ki so postale in
ostale neusm iljen ponemčevalec slo
venske dece.
In kar na stežaj se odpro vrata
germanizaciji, ko ministrstvo pro
svete 1. 1856 odredi, da se mora v
tistih slovenskih krajih in šolah, k jer
prebivalci zavoljo danih okoliščin in
potreb želijo, naj se njihovi otroci
uče tudi drugega deželnega jezika,
tej želji ustreči, in da je treba uči
tel j e vzpodbujati, naj posvečajo po
uku nem ščine posebno pažnjo.6
Kako je ljudstvo sodilo, pač prezgovorno izpričuje recimo Gospa
Sveta, k je r je dandanašnji vse n em 
ško. A takrat je občina razpisala
službo učitelja ter zahtevala, da mo

ra znati slovensko, ker drugače ne
bi dobil stanarine.7
Kako se je v dobi Slovenskega
Glasnika (1859. — 1869.) streglo
slovenski šoli na Koroškem, to pa
nam v srce segajoče slika „P rija z 
na besedica slovenskim u č ite lje m “ ,
ki jo je napisal sam Anton Janežič,
ta veliki zagovornik slovenske misli
in vešči učitelj slovenske besede na
Koroškem, v „K ärntnerischer Volks
schulen — K alender“ za 1. 1861. V
tej nemški publikaciji beremo n a 
slednji preznačilni niz slovenskih
stavkov: „Tudi med nami koroškimi
Slovenci, ki smo žalibog daleč ostali
v omiki za drugim i narodi, raste od
leta do leta število ljudskih šol, k ar
očitno izpričuje, da tudi naš narod
vedno bolj spoznava/potrebo te m e 
ljitega pouka v narodnih šolah. Ko
liko so pa doslej ljudske šole nage
mu narodu koristile? Z žalostnim
srcem mora vsak nepristranski do
morodec spoznati, da nam naše ljud
ske šole še niso donesle tistega
žlahtnega sadu, ki ga gre po vsej p r a 
vici od njih pričakovati. Izneverile
so se svojemu narodu, postale so n e 
narodne, zato niso mogle pognati k o
renin med narodom. Kjer se p o tre b 
na znanja in vednosti našim otroči
čem v tujem, jim še nerazumljivem
jeziku razlagajo, tam, ljubi moj p r i
jatelj, ne moreš upati blagoslovlje
ne žetve za ljubo mladino. Da bo
do naše šole v resnici neusahljiv vir
sreče in blagoslova za narod in d r 
žavo, je pred vsem drugim potrebno,
ljubi moj šolnik, da postaneš: p r a 
vi n a r o d n i u č i t e l j . Um in srce
človeško se more navadno le v d o 
m a č i b e s e d i izobraziti in požlah
titi, v besedi materni, ki ima največ
moči nad človeškim srcem. Domača
beseda se bo srca naše mladine p ri
jem ala in šolski pouk bo šel uspeš4) Isti, str.

7.

5) Isti, str. 12.
6) Isti, str. 14.
7) Isti, str. 11.

159

no od rok, da bo veselje za učitelja
in učence. Naj bo toraj za slovenske
otročiče šolski nauk v šoli skoz in
skoz slovenski, dokler niso popolno
m a trdni v domači knjižni besedi.
Dokler si tvoj učenec ni pridobil-po
polnega znanja svoje materinščine,
ne muči ga s tujim jezikom; šele na
t e j trdni podlagi moreš uspešno, to
da počasi dalje zidati in svoje u čen
c e v višjem razredu tudi nekaj s
tu jim jezikom seznaniti, da se ga
p o z n e j e v življenju laže priuči; v
lju d sk i šoli se ga še nihče ni izučil.
V e s ta nauk, v se to pojmovanje raz
nih predm etov in zlaganje enojnih
stavkov pa se godi brez vsakih b u 
kev in kaj km alu zgine iz naših p r
vih šol berilo ,,nemško-slovensko“ ,
ki je že toliko ran vsekalo našem u
ljudskem u pouku; čisto slovensko
berilo naj stopi na njegovo m esto.
Kdor v ljudski šoli domačo-besedo
zanemarja, ta greši zoper voljo vi
sokega cesarskega ministrstva, ki je
o raznih priložnostih zaukazalo, naj
se razlaga v, narodnih (ljudskih) šo
lah ves n au k v narodnem (pri nas v
slovenskem) jeziku; ta pa greši tudi
zoper postave c. kr. deželne vlade,
kakor tudi zoper visokovredni knezoškofijski konzistorij, katera sta
večkrat opominjala, da se natanko
izpolnjujejo dotični ukazi visokega
m i n i s t r s t v a 8." (Ante Beg pravilno
ugotavlja, da Janežičev ,,članek preveva žarko rodoljubje, kakršno bi
d an es jedva politični časopis p rin e
sel brez cen z u re“ ) . 9
Mejnik v razvoju avstrijske lju d
ske šole je 1. 1869., ko je po dolgih
pripravah bil objavljen (3.) držav
ni, ljudskošolski zakon, s katerim je
ljudska šola na teritoriju avstrijske
države pravzaprav šele našla samo
sebe. Cilj ljudske šole je v 1. členu
tega zakona takole form uliran:
,,Ljudska šola im a nalogo otroke
nravnoversko vzgajati, njih dušev
no dejstvovanje razvijati, jih zakla
dati S takim znanjem in pa veščina
mi, ki so potrebne za nadaljno izob
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raževanje v življenju, ter ustvariti
podlago za izoblikovanje kaj prida
ljudi in državljanov" . Po tem zako
nu se šolska obveznost razteza od
6. do 14. leta.
In stvaren zaključek bi bil, da —
,,bodo vrem ena Korošcem se zjasnil a “ . Toda — ,,za slovensko šol
stvo na Koroškem je novi šolski za
kon prinesel pogin. Z letom 1870.
je začelo slovensko šolstvo na Koro
škem naglo p e š a t i 10 Zakaj? Zato,
ker je " šo la" s svojimi določbami in
paragrafi le aparat ter v njej vse
zavisi od tistih, ki stroj ženejo, in pa
od tistih, ki ga dajo gnati. Še prav
posebej pa ne prezirajmo dejstva, da
je vsaka šola toliko vredna, kolikor
učitelj, ki v njej učiteljuje. A slo
venski učitelj v pedagoški provinciji
na Koroškem je prežalostno poglav
je v bitju in žitju slovenskega Koro
tana. T reba si je samo ogledati teh
četvero postaj s križevega pota n je 
gove ljudske šole, ki jih lapidarno
ugotavlja Ante B eg:11
a) Leta 1872 je deželni šolski svet
razdelil šole po slovenski Koroški v
tri vrste: 1. šole z nem škim učnim
jezikom, kam or je uvrstil tudi slo
venske kraje — Krivo Vrbo, Poreče,
Velikovec, Podklošter, Vrata itd., 2.
,,utrakvistične“ šole, k je r se v prvih
mesecih še uči slovensko, potem pa
le nem ško; in 3. šole s slovenskim
učnim jezikom in nemščino kot p red
m etom — samo da v to vrsto ni bila
postavljena nobena šola!
b) Leta 1877. je prihrum el nad
slovensko učiteljstvo n ajh u jši tero
rizem. Deželni šolski svet je učite
ljem po slovenskih šolah ostro uka
zal, da morajo nemško poučevati —
sicer ne dobijo petletnic. Od okraj
nih šolskih svetov pa je zahteval, naj
8) A. B eg, S lo v en sk o -n em šk a m eja na K o
roškem , str. 10.
9) A. B eg, S loven sk o šolstvo na K oroškem
v p retek lem stoletju, str. 16.
10) Isti, str. 24.
H) Isti, str. 2 4 .-2 8 .

okrajni šolski nadzorniki, ko učitelj
z dvojezične šole prosi za petletnico,
še posebej omenijo, ali je prosilec
dosegel v nemščini povoljnih uspe
hov.
c) Učiteljem je deželni šolski
svet izdal tole tiskano navodilo:
„Nemški pouk bo ostal brez uspeha,
dokler bo zavijal učitelj svoj pouk
v slovensko obleko, dokler se bo po
služeval pri pouku slovenskega je 
zika. Nemščina se m ora na živ n a
čin učiti tako, da učitelj' z učenci le
nemško občuje, čeprav jih otroci
morda n e b i r a z u m e l i . “
d) Z 1. 1882. je začel svojo po
gubno delo n em ški,,Schulverein“ ,h
katerem u so pristopali celo krajevni
šolski sveti, recimo v čačah in §t.
Jurju.
Kako je „s is te m “ po peklensko
prem išljenem načrtu skrbel, da bi
slovenski otrok, ki se m ora učiti v
nemščini, katere ne razume, zaosta
jal v izobrazbi in da bi tako rastel
slovenski rod, ki ne bo sposoben za
življenjsko tekmovanje ter lahko ž
njim storiš, kar hočeš: to s prežalostno nazornostjo prikazuje k n ji
žica „Aus dem WÜlajejt K ärn ten “
(1 9 1 3 .), posebno v poglavju o šoli.
Tamkaj berem o med drugim, da je v
slovenskih delih Koroške 1. 1913. za

kakih 17.000 slovenskih otrok bilo
v funkciji 30 nemških, 84 utrakvi
stičnih in samo 3 slovenske šole. Po
utrakvističnih šolah pa se je „ p o u k “
vršil s pomočjo tolmačev ( !), to je
s pomočjo nadarjenejših otrok. Sam
nadzornik, da j e ; otrokom v šoli
(nemško) dejal: „N em ško je n obel,
je lepo; vindišarsko je kmečko, je
g r d o “ . In česa vsega se tedanji „ s i
s te m “ glede n a šolo med koroškimi
Slovenci ni recimo sramoval, je k ar
klasično povedal pokojni poslanec
Ivan Grafenauer v dunajskem p a r 
lam entu v svojem govoru dne 3. ju 
lija 1909.12
Poleg šole pa so otroški vrtci p r e 
izkušeno sredstvo potujčevanja slo
venskih otrok. To so Avstrijci sami
priznali. Graški kmetijski tednik
(W ochenblatt der L andesbauern
schaft Südmark) n. pr. prostoduš
no izjavlja, da ,,otroke obm ejnega
ozemlja prej in pa izdatneje ko šole
privajajo nemški govorici in n e m 
ški svojstvenosti" — otroški vrtci.13
Po vsem tem pač ne more biti dvo
ma, da imajo ljudska šola in otroški
vrtci silno velik delež v trpki istini,
da n a Koroškem danes človek toliko
hodi po — „potujčeni zem lji“ .
12) Gl. W ilajet s.tr. 11— 36.
13) Gl. „K oroški S lo v en ec“ 1.19. 1938.

„Opozarjam finančni odbor, da je koroška slovenska manjšina
popolnoma upravičena, da se pritožuje nad razmerami na kulturnem
področju. Koroški Slovenci se zapostavljajo s svojevrstnim poučevanjem
slovenščine v tako imenovanih utrakvističnih šolah. Neznosne so raz
mere radi rabe popolnoma neprimernih in zastarelih knjig. Učitelji,
ki bi naj poučevali na dvojezičnih šolah, niso zadosti izobraženi. Vse to
in še marsikaj drugega, na ‘čemer se slovenska manjšina na Koroškem
že leta in desetletja pritožuje, je brez dvoma zadosten razlog za upra
vičene pritožbe."
(Socialno-demokratski poslanec H. Lagger v dunaj*
skem parlamentu leta 1928)
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Rešitev šolskega vprašanja na " demokratični" osnovi ali
upoštevanje „ volje prebivalstva" v času monarhije
Ni prvič v zgodovini koroških Slo
vencev, da je šolsko vprašanje v
ospredju vsega dogajanja. N asprot
no, vprašanje šolstva je najvažnejši
problem, ki obvlada od časa, odkar
so se pred stoletjem koroški Sloven
ci zavedli svoje narodnosti, vse po
litično in kulturno življenje sloven
skega ljudstva na Koroškem. In to
je tudi povsem razumljivo! Neizpod
bitno dejstvo je namreč, da je m la
dina tista, od katere odvisi bodoč
nost. Zato pa se tudi vsak narod in
vsako občestvo bori v posebni meri
za svojo mladino in njeno vzgojo. Za
narod pa, ki se mora boriti proti po
tujčevanju za svoj narodni obstoj,
je in bo ostalo vprašanje vzgoje m la
dine, — to je šolsko vprašanje — v
norm alnih časih slej ko prej prven
stvena naloga vsega narodnega p ri
zadevanja. Je to prirodna posledica
samoohranitvenega nagona, ki! ka
kor v narodno-osvobodilni borbi te r
ja vse sile naroda v obrambo njeg o
vega obstoja.
Prav usoda koroških Slovencev je
izboren prim er, kako velikanski po
m en igra šola v razvoju in življenju.
Slovenska Koroška — nekdanja zi
belka slovenstva, ki je bila za časa
narodnega p reb u je n ja v Celovcu tudi
kulturno središče slovenskega n a
rodnega gibanja, je s pomočjo tu 
jega šolstva postala narodno brez
brižna, plen po slovenski zemlji hla
stajočega velenemštva. Saj so se av
strijski Nemci v bivši m onarhiji od
vsega početka posluževali v borbi
proti drugo jezičnim narodom p red
vsem šole, ki je tako postala izključ^
no politično bojno sredstvo, ne pa
vzgojevalnica mladine.
Ravno v tem pa je bistvo vpra
šanja in vzrok stoletnega spora: Slo
venci smo od nekdaj smatrali šolo
za vzgojevalnico, medtem ko so jo
vladajoče sile na Koroškem izrab
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ljale v svoje potujčevalne namene.
Podrobna analiza posameznih šol
skih zakonov, ki smo jo podali že v
prvi številki „Svobode“ , in pred
vsem njihove izvedbe jasno izpričuje
to tendenco, ki se kakor rdeča nit
vleče skozi vso zgodovino šolske b or
be koroških Slovencev, gola na Ko
roškem ni imela nam ena, da bi vz
gajala mladega človeka, ga gradila
in izpopolnjevala v mladi duši speče
sile ter razširila obzorje šolarja v
nadaljevanju družinske vzgoje. Na
Slovenskem Koroškem je imela —
in po vsem videzu ima tudi še da
nes — šola le eno nalogo, da po
spešuje germanizacijo, da narodno
in duševno zastruplja mladega slo
venskega šolarja, da demoralizira
slovenski narod v ponižno hlapčev
sko rajo. Zato za šolstvo na Sloven
skem Koroškem nikdar niso veljala
pedagoška načela, predvsem ne
osnovno vzgojno načelo, da se mora
.pouk vršiti na osnovi materinskega
jezika, temveč je šolstvo bilo zgraje
no na utilitaristični osnovi, češ, da
je Slovencem znanje nem škega jezi
ka za njihov gospodarski napredek
koristen in potreben. To potrebo so
seveda znali slovenskemu človeku na
zgovoren način dokumentirati, - da
noben Slovenec ni dobil službe in je
bil gospodarsko zapostavljen, ako se
ni izneveril svojemu ljudstvu in plju
nil na svojo govorico. S to nedvo
umno dokumentacijo pa so si dovo
lili lahko tudi „dem ok ratičn o“ re 
ševanje šolskega vprašanja s tako
imenovano „pravico staršev “ .
Ni nam en tega članka razpravlja
ti o rezultatu take dokumentacije, ki
je po izjavi samega dr. M. W u tteja
v veliki meri pripomagal k „zmagi v
nemški n o či“ , v tem članku naj bo
le pokazano, kako so pred tem rezul
tatom, torej v času ko bi tako im e
novana „pravica staršev “ ali „volja

prebivalstva“ odločila š e v naš prid,
upoštevali to demokratično načelo.
Ni tsi mogoče predstavljati večje per
fidnosti, kakršne so se posluževali v
koroški šolski politiki napram ko
roškim Slovencem. Stoletje dolga
borba koroških Slovencev za sloven
sko šolo najbolj zgovorno priča o laž
ni zaskrbljenosti koroških šolskih
oblasti za „dem ok ratično “ reševanje
tega važnega vprašanja.
Ves čas so se zlagano sklicevali na
tako imenovano „željo oz. voljo pre»
bivalstva“ . Toda kako so se v res»
nici ozirali na želje slovenskega
ljudstva?
Dokler so bili slovenski starši
enotni in v večini ter zahtevali slo»
vensko šolo ali vsaj večje upošteva»
nje slovenskega jezika, so bile ob»
lasti gluhe in nedostopne za zahteve

slovenskega ljudstva. Nešteti so pri
meri takih zahtev na deželni šolski
svet, na deželni zbor in v parlam ent
na Dunaju, ki so bile skoraj brez iz
jem e zavržene ali pa je rešitev zašla
v nekak „circulus vitiosus“ , da se je
okrajni šolski svet izgovarjal na de
želnega, Celovec na Dunaj in o brat
no. Tako je še danes na Dunaju in v
Celovcu nebroj nerešenih peticij za
slovensko šolo.
Ko pa zahteve po slovenski šoli le
niso hotele utihniti, so odločilne
nem ško-nacionalne plasti mobilizi
rale s pomočjo šolskih oblasti vse
svoje šovinistične privržence za b o r
bo proti nevarnosti slovenske inva
zije. Mobilizirani so bili predvsem
vsi nemško-liberalni občinski odbori
okoli Celovca, (ki so bili tedaj volje»
ni še po kurijah!) da zahtevajo več

„Dan sloven sk e kulture“ v Trstu: Z i l j s k o

štehvanje
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nemščine v šolah. V tem prim eru pa
oblasti niso bile gluhe, temveč je takoj izšla odredba državnega mini
strstva z dne 29. jun ija 1866, „da
je treb a verouk poučevati v sloven
skem jeziku, v ostalih predm etih pa
gojiti v enaki meri nemški in slo
venski jezik“ . Koroški deželni svet
pa je v „skrbi za Slovence“ 19. XII.
1866 dodatno k tej odredbi še skle
nil: „Deželna oblast je bila naprošena, da zahtevi slovenskih občin po
uvedbi nem škega učnega jezika v
smislu odredbe z dne 29. junija 1866
s posebnim poudarkom zagotovi ve
ljavo“ . To isti deželni zbor, ki je vse
vloge za uvedbo slovenskega pouka,
stavljene od večjega števila sloven
skih občin, dosledno odklonil ali pa
na nje sploh ni odgovoril.
Še danes veljavni državni ljudsko
šolski zakon iz leta 1869 določa v
§ 6: „O učnem jeziku in pouku v
kakem drugem deželnem jeziku od
loča p o slišanju onih, ki vzdržujejo
šolo, v mejah zakonov deželna šol
ska oblast“ .
Ta določba je v najkrajšem času
postala zakonito sredstvo za odkla
n janje zahtev po slovenskem učnem
jeziku in s tem posredno za germ a
nizacijo šolske mladine. V dobi veli
kih taborov in po njej je nam reč slo
venska narodna zavest silno n a p re 
dovala tudi na Koroškem in zahteva
po slovenski šoli ni bila le zahteva
govornikov na taborih, temveč za
hteva slovenskega ljudstva na Koro
škem sploh, ki je prišla do izraza
predvsem v odločnih zahtevah vedno
številnejših občinskih odborov. Tako
se v desetletjih po taborih kar vrsti
jo občine, ki postavljajo to zahtevo:
Za gt. Lenartom pri sedmih stud en 
cih sledijo Jezersko, Glinje, Rožek,
Galicija, Šmihel nad Pliberkom, Bil
čovs, Št. Jakob v Rožu, Glinje, Glo
basnica, Sveče in številne druge. To
da zahteve občin niso edine, tudi
številni veroiičitelji so zahtevali slo
vensko šolo in svoje zahteve podkre
pili s podpisi staršev, pri čem er so
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se čestokrat izjavili za slovensko šo
lo vsi starši. Vse zaman! Zaman so
bile tudi neprenehne peticije držav
nih in deželnih poslancev v dežel
nem zboru in v dunajskem parla
mentu, ki so zahtevali zboljšanje šol
skih razm er na Koroškem.
Vse šolske zahteve koroških Slo
vencev po njihovih zastopnikih in še
prav posebno po njihovih občinskih
odborih so bile odklonjene na osno
vi § 6 državnega ljudskošolskega
zakona, ki ga je koroški deželni šol
ski svet takoj interpretiral v svoj
prid. ž e leta 1885 je o tem zapisal
Filip Haderlap: Deželni šolski svet
je nam reč argum entiral: „šolo vzdr
žuje dežela, zastopnik dežele pa je
deželni zbor, njega je torej poslu
šati, ne občino!“
Nemška večina v deželnem zboru
pa je seveda odločila proti vsem za
konitim predpisom staino v neprid
Slovencem. Primerov za to je toliko,
da jih ni mogoče navesti. Pri tem pa
se je deželni šolski svet celo drznil
svoj odlok utemeljevati z „voljo
ljudstva“ . O tem piše Filip Hader
lap dobro: „Čim stoji na čelu obči
ne nemško-liberalni občinski odbor,
ki se strin ja z germanizacijo, izjav
lja šolska oblast: „Vidite, prebival
stvo samo zahteva nem ške šole!“
Ako pa je občinsko predstojništvo v
slovensko-narodnih rokah in zahte
va večje upoštevanje slovenskega je 
zika v šoli, je ,,želja prebivalstva“
stranskega pomena in se pravi: „za
Slovence je zelo koristno, ako se uči
jo nemški, zato mora šola ostati
n em šk a“ !
Ali pa se upošteva „želja sloven
skega prebivalstva“ takole: šolovzdrževalna činitelja sta dežela in ob
čina, ki jih je treba pri določitvi uč
nega jezika poslušati! Ker pa je ob
čina s svojo zahtevo po slovenskem
pouku svojo željo že izrazila, je po
trebno vprašati le še „deželo“ , to je
deželni zbor, ki s svojo nemško veči
no pozna in prizna samo eno „željo

prebivalstva“ , — željo po nemških
šo la h !
Velja po tem takem, kar je ugo
tovil že leta 1885 omenjeni Filip
Haderlap: „Slovenci naj stvar obr
nejo, kakor hočejo, učinek je vedno
isti: da je šola nem ška in nem ška
o s ta n e !“
Danes ni nič drugače. Na zahtevo

neonacističnih hujskačev po odstra
nitvi slovenskega jezika se odpelje
delegacija deželne vlade na Dunaj,
na zahteve slovenskega prebivalstva
po upoštevanju slovenskega jezika v
šoli pa se ne zmenita ne Dunaj ne
Celovec!
In to im enujejo „dem okratično“
rešitev šolskega vprašanja!
Dr. Franci Zwitter

Značilen primer ugotavljanja
volje staršev
. . . V prvi vrsti opozarjam na petrazrednico v Št. Jakobu v Rožni dodini, ki je sedaj še slovenska.
Občina št. Jakob se je 13 let bo
rila za slovenski pouk v svoji šoli.
Treba je bilo neštetih obravnav in
pritožb do najvišjih instanc.
Končno je c. kr. naučno m inistr
stvo z odlokom z dne 6. decembra
1891, št. 8655, odredilo, da se v tej
šoli vpelje slovenščina kot učni je 
zik ,seveda z dostavkom, da se n em 
ščina poučuje kot obvezni predmet
že v tretjem šolskem letu po tri ure
na teden, istotako v četrtem in pe
tem šolskem letu, od šestega šolske
ga leta pa po štiri ure. Deset let se je
prav dobro obnesla ta uvedba, sta r
ši in šolske oblasti so bili z učnimi
uspehi jako zadovoljni.
Toda v vsej Avstriji besneči n a
rodni in politični viharji tudi tej šo
li niso prizanesli. Bili so prav m a
lenkostni, gmotni nagibi, ki so n e
kega, svoj čas neutrudljivega zago
vornika slovenske šole predrugačili
v največjega nasprotnika. Nočem n a
tančno opisovati teh osebnosti. Ome
nim le, da je bila v hiši nekega tam 
kajšnjega posestnika in gostilničar
ja posojilnica. L. 1899 pa je odbor
posojilnice kupil svojo hišo in p re
nesel posojilnico pod to svojo streho.

Dalje so si km etje ustanovili m le
karno in m enda tudi konsumno d r u 
štvo. Vsled tega imata baje označeni
gostilničar, ki ima tudi trgovino, in
neka druga trgovka malo gmotne
škode.
In to okolnost je neki učitelj, sin
one trgovke, ki je bil med tem od
c. kr. deželnega šolskega sveta s
prejšn je službe premeščen, izrabil v
svoje politične namene. Pilat in He
rod sta si segla v roke, in dotični
učitelj je vodil agitacijo proti slo
venski šoli.
Posledica je bila, da so nezado
voljneži in zapeljanci poslali 4 p ro 
šnje na deželni šolski svet ter zahte
vali, da odslej slovenska šola posta
ne dvojezična ali, da se razdeli v dvo
jezično, to je nemško in slovensko.
Občani, ki so s sedanjo šolo zado
voljni, seveda tudi niso molčali in so
poslali na deželni šolski svet protiprošnjo. To so tudi mnogi od tistih
podpisali, ki so se bili prej izrekli za
dvojezično šolo.
In kaj se je zgodilo? Deželni šol
ski svet je po okrajnem šolskem sve
tu ukazal, naj davkoplačevalci, ozi
rom a matere šolo obiskujočih otrok
glasujejo, ali naj je šola v bodoče
dvojezična ali slovenska. Glasovanje
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je bilo dne 21, m aja 1901. Izid je zvane želje od zunanjih agitatorjev
bil, da je bilo 95 glasov oddanih za zapeljane manjšine, proti sklepu
slovensko šolo, kakršna je, 91 pa za krajevnega šolskega sveta in občin
dvojezično. Nad 100 upravičencev se skega zastopstva, ki s ta gotovo tudi
glasovanja ni udeležilo.
zakonita zastopnika šolo vzdržujočih
V dotičnem pozivu pa se glasi: Vsi faktorjev, ukazal, da se mora slo
oni, ki se ne odzovejo povabilu in venska šola v Št. Jakobu opustiti ter
ob določeni uri ne pridejo k glaso razdeliti v dvojezično in slovensko?
vanju, prišteli se bodo tistim, ki so Ta kruti ukaz je krajevni šolski svet
s sedanjo jezikovno uredbo še n tja  v št. Jakobu dobil 7. novem bra 1901,
kobske šole zadovoljni in žele le več št. 2545.
nemščine. Ker se torej nad 100 u pra
Naravno, da se je šentjakobski
vičencev glasovanja ni udeležilo, šolski svet pritožil dne 10. novem
smemo trditi, da je okoli 200 glasov bra 1901 na c. kr. naučno m inistr
za slovensko šolo in le 91 za dvo stvo, kakor tudi na c. kr. deželni
jezično.
šolski svet. Toda visoko ministrstvo
spet
pleše po jajcih, kakor pravimo,
Ob enem pa sta se krajevni šol
ker
je
to pritožbo vrnilo na deželni
ski svet in občinsko zastopstvo pri
tožila proti razdelitvi šole na deželni šolski svet, akoravno je samo z od
šolski svet ter prosila, naj ostane slo lokom z dne 6. decem bra 1891 uka
venski učni jezik in naj se v dogo zalo, da m ora na ljudski šoli v št.
voru s šolskim vodstvom uči več Jakobu poučni jezik biti slovenski.
nemščine in v dogovoru z okrajnim
Deželni šolski svet pa je medtem
šolskim svetom je sklenilo nemški pritožbo krajevnega šolskega sveta
jezik učiti že v drugem letu po tri z odlokom z dne 6. decem bra 1901,
ure, v tretjem razredu po pet ur, v št. 3670, zavrnil, obenem pa zauka
četrtem in petem po osem ur. (P o zal novo glasovanje o učnem jeziku,
slanec Orasch: Po katerem zakonu?)
in sicer naj to glasovanje vodi uči
Po nobenem! A da bi rešili sloven telj Woschitz iz Domač.
ski učni jezik, so se udali za več ur
Ime tega učitelja im enujem samo
nem škega pouka. To pa se je zgodilo
zato, ker je bilo že v časnikih im e
slovenskemu jeziku na škodo.
novano in tudi v pritožbah — nave
Občinsko zastopstvo in okrajni deno. Sicer pa ni ležeče na imenih,
šolski svet sta po deputacijah sk u  ampak na dejstvih.
šala predsedniku deželnega šolske
Kako je ta učitelj izpraševal star
ga sveta, kakor tudi deželnemu šol
skemu nadzorniku pojasniti prave še, je razvidno iz dotične pritožbe
želje prebivalstva in nagibe ter vzro krajevnega šolskega sveta in ob
ke agitacije proti slovenski šoli v št. činskega zastopstva z dne 4. febru
Jakobu. Gospod deželni šolski nad  arja 1902 na c. kr. okrajni šolski
zornik je rekel, da je bila pri njem svet. V tej pritožbi se glasi.
tudi nasprotna deputacija, ,,da pa
,,Odločno moramo ugovarjati, da
ti gospodje niti vedeli niso, kaj bi bil izid zadnjega glasovanja iz
pravzaprav h o čejo“ . Gospod deželni raz proste in prave volje vprašanih
predsednik je baje rekel deputaciji: strank in da bi ta izid mogel biti m e
,,Bodite brez skrbi; brez nujnega rodajen za uredbo šentjakobske šo
vzroka ne izgubite slovenske šole.“ le.
1.
Učitelj Woschitz je med ko
Zato vprašam: Kaj je pač bil nuj
ni vzrok, da je c. kr. koroški dežel misijo občeval le z n ajhujšim i agi
ni šolski svet v seji dne 20. sep tatorji proti slovenski šoli, te je iz
praševal za svet ter tudi stranke
tem bra 1901, sklicevaje se na tako166

vpričo teh vseh. (Tu slede imena in
dejstva, katerih ne navajam.)
2. Gospod Woschitz je vplival na
stranke za dvojezično golo s tem, da
je vsem onim, ki bodo svoje otroke
pošiljali v nemško šolo, obljubil šol
ske knjige kot darila. To vplivanje
gotovo ni bilo brez pomena, ako po
mislimo, da se revnejše prebivalstvo
nagiblje vedno na ono stran, kjer
more dobiti ali prihraniti nekaj nov
čičev.
3. Komisar Woschitz j e tudi de
jansko prigovarjal staršem, naj po
šiljajo svoje otroke v nem ške šole,
in je tudi neresnično govoril o slo
venski šoli, da se n am reč otroci
nemščine skoraj nič ne uče, in da se
v dvojezični šoli prične z nemščino
šele v tretjem razredu, slovenščina
pa ponavlja v vseh razred ih.“
To pa ni res in se tudi odlok deželnega šolskega sveta z dne 20.
septem bra 1901 glasi povsem dru
gače. Večina staršev nam reč noče
dvojezične, to je, nem ške šole, m ar
več le želi, naj bi se nem ščina pou
čevala več ur. Ako ljudstvo res želi
več nemščine, to je njegova stvar.
Ali starši zahtevajo, da se ves pouk
vrši v slovenskem jeziku.
4-, Komisar Woschitz je tudi vpli
val na ljudi z besedami: ,,Ali ste tu 
di vi z ,bindišarji‘? Ali ste tudi vi
,bindiš‘? “ — (Orasch, Dobernig, in
Lemisch ugovarjajo, češ, da ,bindiš‘
ni žaljivo.) Da, s tem hočejo koro
ške Slovence zaničevati.
,,In tako — pravi dalje pritožba
— so bili ljudje zaslepljeni in ostrašeni, da se jih je več proti svojemu
boljšemu prepričanju oglasilo za
dvojezično š ° lo .“
Ta agitacija proti slovenski šoli
pa je postala resna, ko je koncem j u 
nija 1900 odposlanec naučnega m i
nistrstva nadzoroval šolo v št. Jako
bu ter se, kakor se sodi, nasproti de
želnemu šolskemu nadzorniku n e u 
godno izrazil glede nem škega pouka.

Obče se je opažalo, da je ravno t a 
krat eden naj hujših nasprotnikov
slovenske šole, podučitelj iz Koč, ro 
dom šentjakobčan, tedaj nastopil v
Št. Jakobu, gotovo ne brez vednosti
merodajnih krogov.
Pomenljivo je tudi, kako je bilo
razpisano izpraznjeno nadučiteljsko
mesto. V št. 42 uradnega lista
(„K lagenfurter Z eitung “ ) se je gla
silo: „ . . . na petrazredni, sedaj ge
slovenski ljudski šoli v št. Jak o b u ...“
Drugi dan, v št. 43, pa v uradnem li
stu ni bilo oinega odstavka: „sedaj
še slovenski ljudski šoli“ . (Dr. Le
misch: To se je od Vaše strani zgo
dilo, da je bil inserat predrugačen.)
Kdo je to storil, tega ne vem. Go
tovo pa opomba „sedaj še slovenski
šoli“ ni bila brez namena.
Deželni šolski svet je torej odre
dil, da se mora slovenska šola v Št.
Jakobu razdeliti v utrakvistično in
slovensko. Ta odlok v zakonu ni
utem eljen, ker je deželni šolski svet
prekoračil svoj delokrog. Po moji
sodbi deželni šolski svet vendar n i
ma pravice, da razveljavi kar na svo
jo roko pravomočno naredbo, n au č
nega ministrstva z dne 6. decem bra
1891, št. 8655, glede šole v Št. J a 
kobu. (Dr. Lemisch: Pritožba je do
šla p o z n e je ).
Zakonita zastopnika, krajevni šol
ski svet in občinski odbor, sta skle
nila, naj ostane šola slovenska, od
tujih agitatorjev nahujskana m a n j
šina prebivalstva pa se opira na ra z 
loge utilitete in oportunitete. Opo
zarjam Vas na razsodbi državnega
sodišča z dne 25. aprila 1876 in 20.
ju lija 1881, da nam reč nobeni po 
misleki utilitete in oportunitete ne
morejo razveljaviti člena XIX držav
nega temeljnega zakona, § 1. držav
nega ljudsko-šolskega zakona in §
51 učnega reda . . .
(Iz govora poslanca ž itn ik a
v dunajskem parlam entu dne
15. 4. 1902)
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Bilanca po petih letih veljavnosti nove šolske odredbe
Leta 1946 je Deželni šolski svet v
svojem stališču k protestu Slovenske prosvetne zveze zaradi po m anj
kljivega izvajanja šolske odredbe z
dne 3. oktobra oz. 31. oktobra 1945
navedel kot poglavitni vzrok te po
manjkljivosti pom anjkanje sposob
nih učiteljev. Po tem poročilu je bi
lo te d aj nastavljenih na 104 dvoje
zičnih ljudskih šolah s 317 razredi
280 učiteljev. Od teh jih je imelo
sposobnostni izpit za slovenščino 33,
zrelostni izpit za slovenščino 73, sa
mo slovenski dialekt jih je znalo go
voriti 71, m edtem ko 103 sploh niso
razumeli slovenskega jezika. Z uved
bo pouka slovenščine na učiteljišču,
in sicer deljeno na dva oddelka po
sebej za dijake z znanjem sloven
skega narečja in posebej za dijakeNemce, ter z ureditvijo posebnih te 
čajev za slovenščino upa deželni šol
ski svet, — tako pravi v omenjenem
poročilu, — odstraniti pom anjkanje
dvojezičnih u čiteljev v prihodnjih
letih.
Koliko se je v tem oziru popravilo?
Danes imamo na našem ozemlju
107 dvojezičnih šol, ki se razdelijo
na okraj Šmohor 6, Beljak 25, Celo
vec 33, Velikovec 43.Te šole im a
jo skupno 333 razredov. Učiteljev je
bilo ob koncu tega leta nastavljenih
386, od katerih imajo 41 sposob
nostni izpit, 142 zrelostni izpit, 75
jih obvlada le slovensko narečje, 125
pa je nastavljenih pristnih Nemcev,
ki ne znajo slovensko. Kakor vidi
mo iz tega, se v vprašanju učiteljev
bistveno ni nič spremenilo oziroma
zboljšalo in se je upanje deželnega
šolskega sveta po treh letih pokazalo
kot popolnoma neosnovano. Na
sprotno je vsakomur, ki pozna naše
šolske razmere, znano, da se je šol
sko stanje v mnogem le še poslab
šalo.1 Ne samo da so bili odlični slo
venski učitelji kakor ravnatelj Franc
Aichholzer odstranjeni, upokojeni ali
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pa prem eščeni v nem ške k raje in so
jih nadomestili z ,,denacificiranim i“
nacisti, tudi drugače se dvojezično
šolstvo vedno bolj bojkotira.
Pri tem ne mislimo na šolske
štrajke, ki so jih v Galiciji, Rudi in
Svečah v začetku organizirali nestrp 
ni učitelji, niti ne na druge nedo
statke, ki so nam poznani iz zgodo
vine. Točen pregled stanja dvojezič
nega pouka na vseh šolah je poka
zal, da se na več kot polovici dvoje
zičnih šol zakon iz leta 1945 sploh
ne ali zelo skromno in površno iz
vaja. Saj se na 28 šolah celo vero
uk v nasprotju z odredbo poučuje
izključno samo v nemščini. Temu se
ni čuditi po takorekoč uradni gonji
proti dvojezičnemu pouku s strani
VdU, OeVP in SPOe, ki se razlikuje
jo le v tem, da niso vsi enakega
m nenja, kdaj naj se zadnji ostanki
slovenskega jezika odstranijo iz šol.
Medtem ko je leta 1946 koroška
deželna vlada vsaj formalno še iska
la poti in možnosti, kako uresničiti
to odredbo, in je prosvetno m inistr
stvo zahtevalo stališče deželnega
šolskega sveta k protestu SPZ, je le
tos ista deželna vlada poslala dele
gacijo na Dunaj, ki je zahtevala od
pravo slovenskega jezika in našla za
svojo zahtevo razum evanje pri istem
prosvetnem ministru. Ta razvoj nas
vsekakor ne more navdušiti in je po
trebno, da z vso zaskrbljenostjo in
budnostjo spremljamo to dogajanje.
Natančno opazovanje razm er na
posameznih šolah glede izvajanja
odredbe iz leta 1945 pa nas spomi
nja na zelo značilne paralele v zgo
dovini. Naročene zahteve za uvedbo
nem škega učnega jezika v šestdese
tih letih prejšnjega stoletja so pri
šle iz občin iz celovške okolice in
tam se je tedaj pričela tudi likvida
cija slovenskega jezika, š ele od tam
je zajel protislovenski val tudi obči
ne na naši jezikovni meji. Danes se

dogaja prav isto: v okoliških šolah
Celovca v ž re lc u , Trdnji vesi, št.
Jakobu ob cesti, Pokrčah. Tim e
nici, št. Tom ažu in V etrinju se z
uradno vednostjo ne izvaja šol
ska odredba iz leta 1945! Kdor po
zna zgodovino germanizacije na Ko
roškem, ve, da to nikakor ni slučaj
no, temveč dobro prem išljeno po že
davno pripravljenem načrtu. Ta n a 
črt, ki n a eni strani zahteva čim
prejšnje skrčenje slovenskega ozem
lja na obrobju, predvideva na drugi
strani natančne preseke skozi slo
vensko zemljo, štiri kline zabija
prav šola v strnjeno naše ozemlje.
To dejstvo lahko opazimo tudi na
tem, da v območju teh klinov odred
ba ne velja v polni meri. To velja za
naslednje šole: 1. Podklošter— Vra
ta, 2. Beljak— Podrožčica, 3. Ž ihpo
lje— Borovlje, 4. Velikovec— Dobrla
ves— ž e le z n a Kapla.
Na Koroškem se v resnici ne do
gaja nikoli nič novega, ker je od
nekdaj usm erjeno vse le v en cilj, v
germaniziranj e slovenskega človeka
in slovenske zemlje. Toda to še ni
vse!
Učiteljstvo z uradno dovoljenim
bojkotom šolske odredbe še nikakor
ne izpolnjuje naloge, ki m u je na n a 
ši zemlji stavljena, še nismo pozabili
učiteljskih O rtsgruppenleiterjev in
drugih učiteljskih naci»funkcionar»
jev, p rejšn jih voditeljev ,,Heimat»
kreisoy“ , pa so že spet učitelji na
delu, da ustanavljajo v obliki ,,Dorf»
g em einschaft“ nova ,,Heil“»društva.

Z začudenjem moramo pri tem ugo
toviti, da imajo pri tem ponem čeval
nem delu celo navodila od zveznega
„V olksbildungsreferenta“ . Da v na»
ših krajih pri tem ne gre za dvig
ljudske prosvete temveč predvsem le
za germanizacijo, je najbolj razvid
no iz tega, da so vsa ta društva n a 
p erjena proti naši slovenski prosve
ti, gotovo z vednostjo g. ,,Volksbil
d u n g sreferen ta“ . Zato nas pa n ik a 
kor ne čudi, da so posebno agilni v
tej stroki bivši nacistični učitelji, ki
jim je nestrpnost do slovenskega
ljudstva že v krvi.
To pa je tre tja značilnost v razvo
ju šolstva, da so po večini spet n a 
stavljeni bivši nacisti, ki oživljajo
prav ono „politiko narodne n e s trp 
n o s ti“ , ki se je po zgoraj om e n je
nem poročilu deželnega šolskega
sveta na prosvetno ministrstvo go
jila na našem ozemlju približno od
leta 1890 dalje. Na žalost so se p u 
stili zelo pogosto za to izrabiti tudi
učitelji. Na žalost se isto ponavlja
danes, da omenimo samo prim er v
Dobrli vesi.
Še ena bistvena stvar je značilna
za veliko pripravljenost in iskrenost
šolskih oblasti, da zboljšajo razm ere
na šolskem področju. Na slovenske
učne knjige, ki jih poleg m ajhnih
dveh uvedenih priročnikov predpisu»
je odredba, še vedno zaman čakamo!
Po petih letih veljavnosti nove
šolske odredbe je po teh ugotovitvah
bilanca vse prej kot pozitivna.
D r. Franci Zwitter

„Glavni vzrok vseh težav pri izvajanju omenjene šolske odredbe
je pomanjkanje učnih moči, ki bi obvladale slovenski jezik. Ta pojav
je posledica nacional-socialistične šolske politike na Koroškem."
(Prosvetni minister dr. Hurdes dne 13. januarja 1947
predsedniku Slovenske prosvetne zveze)

S P O MINI

na učiteljevanje na Koroškem

Fe i n i g Ivan, u p r a v i t e l j
Spis, ki slik a razm ere na osn ovn ih šo 
lah S lo v en sk e K oroške pred prvo sv eto v n o
vojno, je tudi danes aktualen, ker se si
stem potu jčevan ja slo v en sk ih otrok in p re
gan janja m a lo štev iln eg a slo v en sk eg a u č i
teljstv a na K oroškem ne sam o ni izprem enil,
m arveč se nadaljuje. P oleg tega pa spis
o sv etlju je perfid n e m etode koroških šolsk ih
o b lasti in šo v in ističn eg a u čiteljstv a — n a j
prej h in avsk o v a b ljen je na družabno sk u p 
n ost in „prostovoljno“ izd ajstvo slo v en stv a ,
ko pa to ne zaleže, pa očito n a silje — k a 
terega se isti čin ite lji tudi danes v še v e 
lik o v e č ji m eri še bolj n asiln o poslužujejo.

Po letu 1900 so vodilne politične
plasti na Slovenskem Koroškem uvi
dele, da je mogoče zadovoljivo r e šiti
problem slovenskega šolstva le, če
se nam esti na naši zemlji zavedno
slovensko učiteljstvo. Le redki so bili
tedaj zavedni učitelji na Koroškem.
Ustanovilo se je zato v. Celovcu d ru 
štvo „Učiteljski d o m “ , ki je imelo
to nalogo, da spravi čini več domače
slovenske mladine na učiteljišče v
Celovec in jo gmotno podpira. Na
pobudo „Učiteljskega d om a“ se je
prijavilo tudi jeseni 1. 1902. mnogo
slovenskih fantov k sprejem u v pri
pravnico učiteljišča v Celovcu. Nemci so dobro spoznali nevarnost, ki
preti s tem njihovemu germanizacijskemu početju in so storili takoj
protiukrepe.
Profesor Nekheim je izvršil spre
jem n e izpite iz glasbe in petja in
vsi slovenski fantje so bili pri izpitu
odklonjeni. Razumljivo je, da slo
venski fantje niso prišli k izpitu z
gosli in niso znali brenkati na kla
vir, saj so prišli k izpitu z žuljavimi
rokami od kose in pfuga. Odklonjen
sem bil tudi jaz zaradi muzike. Kaj
sedaj?
Odpotoval sem v Maribor, kjer
sem bil po posredovanju „U čitelj
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osnovne šole

skega d o m a“ s 14 dnevno zakasnit
vij o sprejet v pripravnico. Maribor
sko učiteljišče je bilo po statutu si
cer nemško kakor celovško, a pro
fesorji so bili zavedni Slovenci z iz
jemo enega, ki je bil zaščitnik nem 
ških dijakov in zaupnik „V olksrata“ .
Tudi znani koroški zgodovinar dr.
Martin W u tte je vršil eno leto ta
„posel“ na zavodu.
Kaj je zaveden slovenski učitelj
svojim gojencem in kako prenaša
svojo narodno zavednost na mladino,
četudi m ora učiti v tujem jeziku,
sem spoznal na učiteljišču v Mari
boru. Narodni preporod, ki je tedaj
zajel srednješolsko in visokošolsko
miadino, pa je utrdil in vžgal v meni
oni narodni idealizem, ki je pozneje
kljuboval vsem nakanam nemštva
na Koroškem.
Še pred maturo mi je svetoval moj
dobri profesor dr. Matko Potočnik,
naj vložim na okrajni šolski svet
Velikovec prošnjo za učiteljsko m e
sto na kaki slovenski šoli na Koro
škem. Z dopisnico mi je bilo spo
ročeno, naj zaprosim deželni šolski
svet v Celovcu za učiteljsko mesto
na kaki „u trakvistični“ šoli na Ko
roškem. Spoznal sem svojo prvo
„polom ijo“ , šele sedaj sem se za
vedal, da je Koroška posebna deže
la z „u trak vističnim i“ osnovnimi
šolami.
Koncem julija 1907. sem se n a
potil z dekretom koroškega dežel
nega sveta na svojo prvo službeno
mesto Brdo pri šm ohoru. V šm o 
horu mi je okrajni šolski nadzornik
Franc W oschitz dajal prva navodila,
izogibal pa se je vsakih političnih
namigavanj. Po tem prvem uradnem
srečanju sem poln ponosa, vendar s
težkimi skrbmi, stopal po cesti iz
Šmohora na Brdo. Otroci so šli iz

šole domov, govorili so slovenski, po
zdravljali so me kot „ t u jc a “ : „Grüss
G ott“ .
Stopim v šolo na Brdu, da se pred
stavim nadučitelju, šola je bila
prazna. Zaslišim nemški hrušč iz so
sednjega vrta. Na vrtu se je zabavala
nemčka družba: učitelji, učiteljice,
gozdarji, šolski upravitelj Josef
Zw ischenberger se mi približa in
zahteva od mene m aturno iz
pričevalo in dekret. Družba utihne
in pozorno motri šolskega upravi
telja. Ko šolski upravitelj pregleda
dokumente, zamahne z roko proti
družbi: „ist ein S chw arzer“ in s te
mi besedam i sem bil predstavljen
vsej družbi.
Stisnil sem zobe in se obrnil pro
ti sosedni gdstilni Lederič, da dobim
sobo. Dolgo v noč sem razmišljal o
tem drugem udarcu in trdno skle
nil, da grem po poti svojega prepri
čanja.
V šoli so mi dodelili I. razred. Se

veda je bilo vse nemško. Učili so se
po Preschernovem abecedniku n e m 
ške črke —- gotico. Vprašam otroke,
če znajo tudi slovenski čitati. Takoj
poskusimo. Mnogo otrok ni znalo
slovenski čitati, še manj pa pisati.
Bilo je koncem šolskega leta in ni
se dalo dosti popraviti. Videl pa sem,
da so se otroci razvrstili v dva tab o
ra, v zavedne, ki so ohrabreni zrli v
učitelja, ki zna in se upa govoriti
slovenski, in zagrizene nem škutarje,
ki so seveda strmeli nad predrznost
jo novega učitelja.
Težišče izpadov se je preneslo v
gostilno Lederič, kjer sem imel sobo
in hrano. Točno ob večerji' se je
zbrala vsa nem ška družba in izzivala
z „ h e il!“ Izogibal sem se je kolikor
sem mogel. Nekoč pa je zasedla
družba veliko gostilniško mizo, tako
da me je zajela v svojo sredo. Zm a
goslavno so ugotovili: „Heute bleibt
der Lehrer bei u n s “ . Zalivali so pi
vo in boj se je začel. Dogovorili so
se, da mi bodo napivali s „ h e il!“

„Dan slovenske kulture" v Trstu: Naša mladina se je predstavila v ziljskih narodnih nošah
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Za vsako ceno so hoteli izzvati, da
bi jim odgovarjal s ,,heil“ . Moj od
ločni i,prosit“ so skušali prekričati s
svojim hajlanjem . Odšel sem z za
vestjo, da sem tudi v tej bitki zma
gal. V zadoščenje se je domači visokogolec Lederič, ki ni bil narodno,
zaveden, prihodnji dan opravičeval
in zatrjeval, da ga je bilo sram n e 
otesanosti, ki jih je uprizarjala druž
ba nad menoj. Toda družba ni od
nehala. Pogosto so me vabili na
keglanje. Rad sem kegljal, a druž
be nisem maral. Nekoč so me pa le
z zvijačo spravili n a keglišče. Šol
ski upravitelj me je povabil, naj
grem z njim v sosedno vas. Kako
sem strmel, ko je tam zavil n arav 
nost na keglišče, k je r je bila zbrana
vsa vsa nem ška družba. Začeli smo
keglati. Za vsak „vierte Loch“ 1 vi
nar za „S chulverein“ . Molčal sem,
ker sem zaupal svoji spretnosti. Ob
enem sem pa trdno sklenil, da tudi
tukaj ostanem trdovraten. Dolgo
smo igrali in meni je šlo vse po sre
či. In vendar: „H err Lehrer, vierte
Loch, einen Heller für den Schul
v e re in !“ Odgovoril sem, da rad dam
10 vinarjev v druge nam ene, a za
„S chu lverein “ niti 1 vinar. Družba
se je spogledala in kegljanje se je
končalo; nato me niso več nadlego
vali.
Kmalu potem sem dobil uraden
poziv okrajnega šolskega nadzornika
Franca Woschitza, naj se javim pri
njem u. „H err Lehrer, ich muss
Ihnen eine Rüge erteilen, toliko pri
tožb je proti V am “ . Razložil sem mu
postopanje šolskega upravitelja in
vse družbe proti meni in nadzornik
je preklical svoj ukor.
Bil sem v šoli. šolski upravitelj in
učitelji begajo nervozno po šoli. Sli
šim klice: „Der Blitz ist do — der
Blitz ist d o !" Nisem razumel. Izve
del pa sem pozneje, da se je vrnil
zjutraj iz Dunaja državni poslan ec?
F rance G rafenauer in to je ustvarilo
veliko nervoznost. „Blitz“ so klicali
Nemci G rafenauerja; po domače se
173

je G rafenauer jeva domačija imeno
vala pri „ P o liču “ .
Takoj drugi dan sem se napotil na
Grafenauerjev dom v Moste pri Br
du. Našel sem ga pri delu v njegovi
delavnici. Ne morem popisati, s kak 
šno iskrenostjo in gostoljubnostjo
sem bil sprejet. Stavil mi je na raz
polago svoje domače orgije in kadar
mi je dopuščal čas, sem poskušal to
umetnost. Njegova žena Lojza pa je
kar tekmovala, kako bi mi postregla.
Z G rafenauerjem pa sva takoj prešla
na visoko politiko na Dunaju. Razla
gal mi je dunajsko in svetovno poli
tiko s takim slovanskim zanosom, da
sem ga poslušal ure in. ure.
Odslej je bil Grafenauer središče
slovenskih sestankov. Njegovi p rija
telji W arm uti, Ravtarji i. dr. so se
shajali z njim n a Brdu, v Melvičah
in mnogokrat so bile noči prekratke.
Na teh sestankih sem spoznal Ziljane, trd ne slovenske korenine, ki so
oboževali svojega rojaka G rafenau
erja.
Spet dobim poziv okrajnega šol
skega nadzornika Woschitza. „Ich
muss Ihnen w ieder eine Rüge ertei
le n “ in je namigoval, da nisem v
pravi družbi, a družbe ni imenoval.
Razgovor se je končal tako, da je
spet ukor preklical.
Zaključili smo šolsko leto. Ko sem
oddal po predpisih svoj počitniški
naslov, sem odpotoval v svoj domači
kraj Sveče v Rožu. Sredi počitnic pa
dobim potom šolskega upravitelja v
Svečah poziv okrajnega šolskega
nadzornika Woschitza, naj se takoj
javim pri njem u v šm ohoru. Spet
stara pesem : „Ich muss Ihnen w ie
der eine Rüge erteilen, k er niste pu 
stili naslova, ko ste odpotovali na po
čitnice“ . Vprašal sem ga, kako je
potem mogel priti njegov poziv toč
no na moj naslov, nakar je ukor spet
preklical, V meni pa je vzkipelo in
sem pripomnil: „V 2 mesecih služ
bovanja sem dobil tri ukore, koliko
ukorov pa bom dobil, če bom službo
val 40 let. Zakaj ne napravite konec

ovadbam, ko vidite, da so n e u t em e telja eiiorazredne šole v Tunelu.
ljene in zgolj politične“ . Videl sem Enorazredna šola v Tunelu je imela
pri njem u le veliko zadrego.
čez 80 otrok in delo v 4 oddelkih ni
bilo
lahko. Povem pa', da nikdar n i
Napotil sem se naravnost na Brdo,
kjer se je vršil „rej pod lipo“ . Ob sem bil kot učitelj tako srečen kot
krožile so me Ziljanke v narodnih na tej šoli. Svoboden, sam ostojen
nošah, žal pa sem bil neokreten m la učitelj in šolski upravitelj, ki je imel
denič, ki ni znal plesati. Prenočišča v vse možnosti, da izpodnese tla n e 
gostilni Lederič nisem več dobil. zdravim učnim metodam na u trak vi
Imel pa sem pri Ziljanih toliko p re stičnih šolah in uči otroke po prizn a
nočišč na razpolago, da sem bil prav nih m etodah oba jezika. Prva naloga,
v zadregi. Sprejel sem gostoljubnost ki sem si jo stavil, je bila, da izpod
župana A ntona Šturma na Brdu. Nik nesem tla proslulem u P resch ern o 
dar poprej nisem tako želel dalje vemu abecedniku. V prvem šolskem
službovati med našimi vrlimi Ziljani letu je bil pouk le v slovenskem jezi
ku, v drugem šolskem letu so bile
na narodni meji kakor sedaj.
posebne nem ške ure konverzacije na
Toda jesenska slana me je odne podlagi nem ške Tumlirčeve vadnice,
sla 2. novem bra 1907. leta na drugo n e m ška pisava pa je začela z latinico.
službeno mesto v Libuče pri Pliber A tudi v višjih razredih — oddelkih
ku. Mrk jesenski večer je bil, ko sem so se poleg predpisanih slovenskih
korakal v temi od kolodvora Pliberk u r večkrat zgodovina, zemljepis, p r i
po cesti v Spodnje Libuče. V temi rodopis in drugi predm eti spremenili
me nagovori neznan moški v h u b er v slovenske ure. Ta postopek je dal
tusu: „Sind Sie der neue L e h re r“ . našim kmetskim za jezike n a d a rje 
Bil je nadučitelj Josip Posnik, ki mi nim otrokom tako podlago, da so se
je prišel nasproti. Povabil me je v otroci enorazredne šole kosali v zna
sosednjo gostilno na pivo. ž e pri pi nju pravilne nem ščine z otroci 6 raz
vu sem spoznal, da je moj novi nad redne nemške šole v Pliberku, kar je
učitelj poštenjak, ki je sicer po lini ugotovil nadzornik na sestanku uči
ji, vendar se še zaveda, da je sin slo teljev v Pliberku. Prejel sem na ta
venske m atere in ga je družba izne račun mnogo zbadanj od strani n e m 
verila slovenskemu narodu. Samo en škega učiteljstva, ki me je vedno le
mesec sem bil v Libučah. V šoli je imenovalo „der windische H eiland“
bil mnogo milejši kurs kot na Brdu.
(slovenski odrešenik). Ta svoboden
Z novim predstojnikom sem imel postopek pa mi je bil le mogoč, k er
mnogo političnih rozgovorov. Bil je je ocenjeval šolski nadzornik le e n 
naročnik „F reie S tim m en “ , jaz sem k rat v letu in to navadno avgusta in
imel „Novo dobo“ , „M ir“ smo imeli le po uspehu in ne po postopku. P r e 
itak v vasi. „Nova doba1“ je prav do gled šole se je zaključil navadno s
ber list, le tega ne razumem, da hva petjem . Mirno je poslušal šolski n a d 
li Ražuna, T reiberja in druge duhov zornik petje slovenskih narodnih p e 
n ik e “ je dejal. Pojasnjeval sem mu, smi: Kdor ima srce, zna za dom sol
da hvali pač slovenske narodne de z e . .. in druge, le na koncu je v p ra
lavce. Pripominjam , da je bil Posnik šal, če znajo otroci tudi kako nem ško
urednik slovenske priloge „Land narodno pesem in cesarsko himno v
w irtschaftliche M itteilungen“ in je nemščini. Ko je videl, da tudi v tem
skušal najti po slovarjih prave slo ne spravi otroke v zadrego, je bilo
venske izraze. Primerilo pa se mu je, njegovo zadovoljstvo popolno.
da je pri prevajanju večkrat posne
mal očeta Pohlina.
Priznati moram, da šolska oblast
Že koncem novem bra 1907. leta ni štedila s pohvalami za uspešno iz
sem nastopil službo šolskega upravi vršeno delo na šoli „pri veliki prid173

nosti in težkih p rilikah“ . Leta 1914. ško zadrugo in končno postavili zna
sem med drugimi tudi jaz dobil na- čajne može Štefana Kralja, Matevža
logo, da izdelam referat o reorgan i H artm ana in pozneje tudi Železnika
zaciji jezikovnega pouka na utrakvi- na pravo mesto, da je leta 1910. p ri
stičnih šolah. Žal, da je mobilizacija šla občina popolnoma v slovenske
preprečila razpravo o referatu na roke, kjer je bil duša vsega dela ob
činski tajnik France Müller.
uradni učiteljski konferenci.
V
veliko pomoč mi je bil krajevni Občinske volitve v občini Libuče
šolski svet; km etje, ki so z n ev erjet 1. 1910., kjer je prvič zmagala na ce
no vnemo skrbeli za šolo in tudi za li črti slovenska stvar, so značilen
svojega učitelja. Ganljiv prim er je prim er volitev na Koroškem. Občin
bil dolgoletni načelnik krajevnega ske volitve so se tedaj vršile v treh
skupinah. V I. skupini veliki kapital,
šolskega sveta — ljudski pesnik —
Jurij Krof v Lokovici. „Gospod uči železnica, pivovarna, razni virilisti,
te lj, Vi porabite za svoje stanovanje častni občani, učitelji in največji
premalo d rv “ — bil sem samec — km etje; v. II. skupini srednji k m etje;
„odprite vsa okna in zakurite vse so v III.skupini odvisni bajtarji, želez
be, da Vam ne bodo skrčili drv. Ko ničarji in manjši obrtniki. Volili smo
se boste poročili, boste rabili več z listki osebno ali s pooblastili. I. in
d rv “ . Tako je govoril kmet, ki je z III. skupina je bila gotova zmaga
velikim trudom preživljal mnogošte- nem škutarjev, II.skupina je bil naš
vilno družino na skopem posestvu. trden slovenski kmet. Tudi to pot so
Šola je dobila slovenski napis, k ra računali nem škutarji z gotovo zmago
jevni šolski svet je uradoval sloven v I. in III. skupini in so že v naprej
ski, uveljavljala so se pravilna k ra  pili na medvedovo kožo. Bil sem ta j
jevna imena. Vse te grehe so hoteli nik volivne komisije. Naše podrobno
izrabiti agenti „V olksrata“ proti m e delo je bilo na terenu dobro priprav
ni, a km etje niso nikjer izdali svoje ljeno. V III. in II. skupini smo p re
ga učitelja, naj je bilo poizvedova pričevalno zmagali. Poplah med
nem šku tarji: veliki kapital z vsem
nje še tako po ovinkih izvedeno.
Upravno je spadal šolski okoliš priveskom in z vsemi pooblastili je
Tunel pod občino Libuče. Krščansko zapustil brez borbe volišče.
izobraževalno društvo, ki je bilo tudi
V
14 dneh trka nekdo zgodaj zju
politično središče, pa je vodil v Da- traj na vrata mojega stanovanja. Bil
chavu umrli župnik Hornbök, tedaj je okrajni stražm ojster Josip Lede
kaplan v Pliberku. Občina se pod rer iz Velikovca. Slišal sem že, da v
njegovim vodstvom ni mogla otresti uniformi okrajnega stražm ojstra bi
nem škega uradovanja in nem škega je zavedno slovensko srce, a bil sem
duha. Izobraževalno društvo je le kljub temu zelo previden. Nemška
preplitvo in ozkosrčno segalo na te stranka se je pritožila zoper volitve,
ren. Teren ni bil očiščen, nebroj češ, da se je goljufalo. Zasliševanje
proslulega ptujskega „ š ta j a r c a “ je se je vršilo strogo uradno, seveda ni
zastrupljalo naše domove. Naši ve bilo podlage za pritožbo. Ko je za
liki km etje so bili pod močnim vpli ključil uradno poslovanje, je odkril
vom viteza Metnitza v Pliberku, ki je Lederer svoje slovensko srce: „P oro
vodil Kmetijske podružnice in sejal čal bom, da so se volitve vršile v r e 
tudi politično seme. Poiskali smo n a du. Veste gospod učitelj, če bi hotel,
šega človeka na domu, v gostilni, na da se ovržejo volitve, bi ne prišel
plesiščih, na domačih zabavah in okrajni stražm ojster osebno iz Veli
povsod izločali slab vpliv n em šk u tar kovca, ampak bi poveril poizvedova
skih agentov. Ustanovili smo samo nje kakem u orožniku iz P lib erk a“ .
stojno kmetijsko podružnico, pašni- Dobro je poznal pliberške orožnike.
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In res, pot iz Velikovca v Tunel je
bila velika osebna žrtev za okrajnega
stražm ojstra, kajti okrajni stražm oj
ster je bil visoka osebnost politične
oblasti na Koroškem.
Ta tem eljiti preobrat v občini Li
buče pa ni gel v račun zagrizenemu
klerikalizmu, kar dokazuje naslednji
dogodek:
Izobraževalno društvo v. Pliberku
je priredilo igro. Organiziral sem n a
še napredne kmete, da se udeležimo
prireditve. Kot govornik je nastopil
dr. Lam bert Ehrlich iz Celovca. Se
del sem s svojimi km etijskim i p rija 
telji v prvi vrsti tik odra. Dr. Ehrlich
je govoril tako-le: ,,Lep je mesec
maj, drevje cveti in obeta mnogo sa
du, ta cvet pa nam hoče uničiti m r
čes. Tako je tudi z našim i izobraže
valnimi društvi. Prikriti mrčes sili v
naša društva in hoče uničiti naše k r
ščansko d elo“ . Pri tem je izzivalno
stegnil nogo z odra, kot bi hotel nas,
ta ,,m rč e s “ z nogo poteptati. Ali je
potem čudno, da izobraževalno in politično delo teh ljudi ni moglo zajeti
naše svobodneje misleče delavce in
kmete?
Hvala Bogu, da vsi duhovniki na
Koroškem niso bili taki, a bilo
jih je veliko in ti so bili tako vplivni,
da nismo mogli pripraviti velik del
našega naroda na Koroškem za našo
veliko preizkušnjo, na plebiscit 10.
oktobra 1920. Naši veliki kmetje in
naši delavci, ki se niso mogli utesniti
v preživelo geslo: vse za vero, dom,
cesarja, so padli v roke raznim nem 
škim družbam in strankam , ki so jih
kot „ ja n ič a rje “ vpregle v svoj poli
tični voz. Naš poraz na plebiscitu
10. oktobra 1920 je deloma zakri
vilo naše politično vodstvo s svojim
delom zadnjih desetletij.
Leta 1913 sem zaprosil za mesto
šolskega upravitelja na enorazredni
šoli v Glinjah. Nisem imel enakega
konkurenta ne po starosti in tudi ne
po kvalifikaciji, gest mesecev ni bilo
imenovanja. Vendar je „V olksrat“

uspel, bil je imenovan nem šku tar
Brolich. Dobim iz Celovca „U radni
list“ in čitam imenovanje. Sedem v
vlak in se peljem v Rož. Kmetje v
vozu se pogovarjajo, da jim je d e
želni šolski nadzornik obljubil, da
bom imenovan jaz. Kmetje niso p o 
znali mene in jaz nisem poznal k m e 
tov. Iz pogovora sem spoznal, da so
Glinjčani. Pred Svetno vasjo pristo
pim h km etom in jim pokažem
„Uradni list“ . Zagrmele so grožnje
in klevete. Glinjčani so grožnjo iz
polnili: zaprli so šolo novemu uči
telju. „Freie S tim m en “ pa so pisale:
„W ir wissen, w oher die Hetze, w ir
haben das Gespräch im W aggon g e
h ö r t “ . Posledic ni bilo. Mesto je b i
lo še enkrat razpisano.
Dobim od predsednika političnega
društva, dr. Janka Brejca, ekspresen
poziv, naj takoj vložim prošnjo, ker
„Vaše imenovanje ni več Vaša za
sebna zadeva, ampak je zadeva slo
venskega n a ro d a “ . Vložil sem p ro š
njo. Nemci so spremenili taktiko.
Pregovorili so bolehnega bivšega slo
venskega učitelja Avgusta Bürgerja,
da je vložil prošnjo. Bil je starejši
in je bil imenovan, a službe ni več
nastopil.
Mobilizacija 1914. leta je prekini
la moje službovanje na Koroškem..

Slovenski učiteljski naraščaj je
vsekakor popolnoma manjkal, k er
je bil na celovškem učiteljišču uve
den nekak N ummerus Clausus za
slovenske dijake, to se pravi, na uči
teljišče so bili sprejeti le taki slo
venski dijaki, od katerih je bilo z
gotovostjo pričakovati, da se bodo
do izstopa iz učiteljišča izneverili
svojemu narodu.
(Theodor Veiter, Die sloveni
sche Volksgruppe in Kärnten, W ien
— Leipzig 1936, stran 70 s.)
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Nekaj spominov na moje
šolanje na Koroškem
Dr. F r a n c M i š i c , p r o f e s o r na k l a s i č n i g i m n a z i j i v M a r i b o r u

Ti spomini se nanašajo na ljud
sko šolo v Borovljah in na državno
gimnazijo v Celovcu ter so sedaj že
stani večinoma nad 50 in 60 let, k a j
ti ljudsko šolo v Borovljah sem ob
iskoval od začetka svojega šolanja
do konca šolskega l e t a 1895; jeseni
tega leta pa sem prestopil na gim
nazijo v Celovcu in sem jo v osmih
letih dovršil z maturo 13. ju lija le
ta 1903.

daj so v nas šolarjih znali ustvariti
prepričanje, da je samo nemščina
sposobna in p rim erna za šolo in šo
larje, za knjige in čitanje, sloven
ščina pa da je k večjem u za domačo
uporabo. Znali so nam vdahniti vi
soko spoštovanje, da, nekak strah
pred nemško gospodo ter nas nava
jali, da smo vsakega boljše obleče
nega tu jca pozdravljali z „Guten
T a g “ nam esto „Dober d e n “ .
V prvem razredu nas je učil nad 
I. Na ljudski šoli v Borovljah
učitelj S. Fugger, ki je bil menda
sicer domačin, a je v šoli pri pouku
V
Borovljah in n a Dobravi, k je rrabil slovenščino le v skrajni sili.
stoji moj prijazni dom ,,Pri T o nčku“ Nemščine smo se učili že v prvem
pred veličastnim obličjem gozdna razredu, in sicer najprej na podlagi
toskalnatih Karavank, smo v onih vidnih predmetov, ki so se nahajali
letih šolarji v šoli, izven nje, doma v učilnici in izven nje v naši nepo
kakor tudi javno, med sabo in z sredni okolici po metodiki znanih
drugimi govorili izključno sloven navodil: „Riba Fisch, miza Tisch,
sko. Slovenščina je bila naš m aterni
kaša Brein, pust m e zmiram lass
in občevalni jezik. Nemščine od do mi s e in “ ali: „Sechs mal sechs ist
ma nismo znali govoriti in je tudi sechsunddreissig, sind die Kinder
nismo razumeli. Le maloštevilni noch so fleissig und die Kinder noch
otroci tujih uradnikov in javnih n a so schlimm, m acht der Lehrer
meščencev, približno 3 do 4 v vsa tschin, tschin, tsch in !“ Do kake n e
kem u razredu, so bili vzgojeni do smiselnosti didaktike in metodike je
ma v nem škem jeziku; ti so imeli zabredel pouk nem ščine v drugem
nem ški m aterni jezik ter so se za razredu, je razvidno iz tega, da smo
radi tega od nas ostalih v šoli in iz morali učenci, ki niti najnavadnejven nje tudi v občevanju ločili baš še nem ščine nismo razumeli, znati
radi svojega nem škega občevalnega odgovore in definicije na vprašanja:
jezika.
W as ist ein Satz? Ein Satzgegen
Pouk v ljudski šoli v Borovljah,
stand? Eine Satzaussage? In podob
katere prvi in drugi razred sta se no.
tedaj nahajala v starem, enonad
V tem razredu mi je nekoč sošo
stropnem šolskem poslopju pred
lec
I. Müller pokazal na listku napi
cerkvijo na „G o rici“1 ), se je vršil
v splošnem samo v nem škem jeziku. sane meni popolnoma tuje besede
Poučevali so večinoma tuji, trdi in zraven njih nemške.. Bile so itanemški učitelji in trde nem ške uči
*) sedaj m enda občinska hiša. V njej m i
teljice, ki niso znali slovenskega j e 
zika, kaj še le svojevrstnega borov je 19. I. 1921 okrajni g lavar R ain er dosta
skega slovenskega narečja, ž e zgo v il d ek ret o m ojem izgonu iz A vstrije!
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iijanske besede in ustrezajoči jim
nemgki izrazi, še se spom injam : Li
bro — das Buch. To je mene silno
mikalo in zanimalo ter vzbudilo v
meni veliko radovednost. Do tedaj
nisem vedel, d'a so n a svetu še d ru 
gi jeziki razen nemščine, katerih besede bi se dale pisati kakor nemške.
In s tovarišem Müllerjem sva prišla
na misel, da bi besede, katere ra 
bimo doma in v m edsebojnem ob
čevanju tudi zapisala, kakor se da
jo pisati nem ške in italijanske. Ker
sem baš tedaj imel nekaj zmečkanih
češpljev v žepu, sva hotela napisati
stavek: Moji čvešpeljni so že vsi
zmečkani. A ni šlo in ni š lo ; potreb
nih črk nisva našla in tega prvega
poskusa se nisva lotila nikoli več, v
prepričanju, da se pač besede naše
domače govorice, kakor doma ,,po
sovenje m arn v am o “ , ne dajo zapi
sati.
V
istem drugem razredu nas
učil zelo brezobziren in surov člo
vek, doma s Kočevskega. Za nas, ki
smo bili vajeni m ehke govorice do
mačega slovenskega in nekoliko tu 
di že nem škega narečja, je donel
njegov govor čudno tuj,e, trdo in
robato. Tako je v mojem spominu
podoba tega učitelja naslikana kot
pravo strašilo. Nekoč je mene in
mojega soseda v klopi s surovimi be
sedami in izrazi napadel, češ da se
med poukom pogovarjava. Vpraša
najprej mojega tovariša, pisal se je
Činkovic Henrik, o čem sva se m e
nila. Henrik odvrne seveda v spake
drani nem ščini: ,,Bitt schön, Herr
Lehrer, ich habe keine Beseda ge
sag t“ . Nato pokliče m ene ter mi da
s svojo trdo in debelo pestjo, v ka
teri je držal kakor po navadi ključ
od miznice, n a levo uho in lice tako
silen udarec, da sem posledice čutil
še leto pozneje. Doma pa se nisem
upal povedati dogodka, ker bi bil,
tako sem se vsaj bal, še povrh kaz
novan. Ta Kočevar je m enda s svo
jim postopkom in poukom tudi si
cer izzival odpor učencev in staršev.
Med njegovim poukom so se nekega

dne nepričakovano odprla vrata. V
šolsko sobo se prikaže čokat kmetič
v praznični obleki, stopi, ne da bi
se zmenil za učitelja, pred nas u čen
ce in zapove z ostrim glasom: „Vid
mon Rokus, komm heraus, was w ird
dieser Smrkoline m a ch en !“ pa od
vede svojega sinčka iz razreda do
mov. Toliko nemščine smo že vsi
znali, da smo te besede razum eli;
najbolj pa nam je ugajal izraz „ s m r
k o lin “ , ki smo ga izmed vseh izgo
vorjenih besed razumeli najbolje,
dobro se zavedajoč, da meri na uči
telja.
Ko sem hodil v tretji razred —
bil je ta razred v hiši nasproti P e r 
hinikovi pekarni ob poti z Gorice na
Kobelj2) — je nekoč naša učitelji
ca, že priletna in splošno znana
kot Frajln Valter ali Valterca,
prinesla v razred veliko stensko
tablo iz lepenke. Pričakovali smo,
je
da nam bo kazala kake divje zveri ali
ptice roparice in nam razlagala, k a 
ko se nemško im enujejo. Zelo smo
se vsi začudili, ko smo zagledali na
oni tabli napisane z velikimi črkami
in še večjimi začetnicami same b e 
sede, ki smo jih dobro poznali iz n a 
še domače govorice. Bile so same
slovenske besede, razvrščene po
abecednem redu svojih začetnih črk.
Na drugem m estu je stala beseda
„ B u ta ra “ . Učiteljica mi ukaže, naj
na glas berem to besedo. Berem jo,
toda ne izgovorim „ b u ta ra “ , te m 
več „ b u n ta ra “ , ob enem pa takoj iz
javim učiteljici, da na tabli ta b e 
seda ni napisana pravilno; moralo
bi biti napisano „ b u n ta r a “ , ker do
m a pravimo vedno „ b u n ta r a “ . Val
terca je službovala dolga leta v Bo
rovljah; vsi so jo poznali, a sloven
ščine ni razum ela in znala, še manj
borovskega narečja. Ko vztrajam pri
„ b u n ta r i“ , me hudo pokara, češ, da
ne znam čitati; vseeno pa vpraša ves
razred, kako pravimo doma. Tedaj
p o te g n e . ves razred z menoj in vse
1) K obelj se im en u je ju žn i del B o rovelj.
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pomena nisem (razumel. Mislil p a
sem si, da bi bila glagolska oblika
še lepša, če bi se ji prilepilo ono
obrazilo dvakrat ali trikrat. In tako
sem vselej, kadar je prišla vrsta na
mene, z velikim veseljem, užitkom
spregal in izgovarjal: ich zeichnetete,
ich lobetete, ich schmiedetetete, ich
feiltetete. Ko me je učitelj opozoril
na napako, sem mu odgovoril, da se
mi zde oblike z-tete ali tetete lepše
V
istem razredu in pri isti učikakor one s samim — te, on pa me
teljici se je izkazalo, kako bore m a je blagohotno poučil in potolažil, da
lo nemščine sem se bil do tedaj n a bom vse to pozneje kedaj gotovo bo
učil. Umrla je bila moja starejša se lje razumel.
stra Antonija, radi česar sem izostal
V
petju smo se v šoli zelo mnogo
nekaj dni od pouka. Ko sem bil zo
pet na poti v šolo, sem bil že med vadili in te pevske vaje so bile za
potjo v zadregi, kako bom nemško nas vedno velik užitek in veliko ve
selje, To veselje so nam povzročali
obrazložil vzrok svojega izostanka.
Da se reče „um rla j e “ nemško ,,ge napevi pesmi, katere smo se učili
storben is t“ , mi je bilo znano. Za peti, čeprav besedila navadno skoro
slovensko „ s e s tr o “ pa so se v moji prav nič nismo razumeli. Doma sem
glavi borili kar trije nemški izrazi: zlasti v zimskih večerih kaj rad p re
Schwester, Tochter in Mutter. Ko peval pesmi, katerih napeve sem si
me učiteljica pozove, naj povem, za v šoli z lahkoto takoj zapomnil; r a 
kaj sem izostal, sem izjavil: „Ge zumevanje njihovega besedila in be
storben ist m eine T o c h te r“ . Iz h u  sedilo samo pa mi je povzročalo
dih očitanj in zbadanj učiteljice, češ mnogo težav in preglavic. Pesem
da se še prav nič nemščine nisem „M uttersprache, Mutterlaut, wie so
naučil in da mi ni um rla die Toch w onnesam so t r a u t“ mi je po svo
ter, ampak die Schwester, sem spo jem napevu ugajala nad vse: Mno
znal, da sem iz onih treh besed iz gokrat sem se trudil, da bi doumel
bral napačno. Pa tudi moji sošolci njeno besedilo, a ni se mi posrečilo
so šele tedaj spoznali, kako n eu m  nikoli. Včasih se mi je zdelo, da ti
nost sem bil povedal, ter so se šele či v „ W o n n e sa m “ naša domača slo
tedaj začeli sm ejati na glas. Druga venska beseda „ s a m “ , potem zopet
če bi pa tega niti ne bili opazili, ker sem iz „wonnesam so “ prišel na ime
so nemščino prav tako malo razu izraelitskega junaka „S am so “ , ki mi
meli ko jaz. Mene pa je ta dogodek, je bil znan iz verouka. Glede besed
ki mi je bil jasen dokaz neznanja „M uttersprache, M u tte rlau t“ se mi
nemščine, vendarle podžgal k vne je nekaj svitalo v glavi, kar bi me
bilo, ko bi mi bil kdo malo pomagal
tej š emu učenju.
vendarle dovedlo do spoznanja, da
V
četrtem razredu, ki je bil teje nemščina tuja govorica in da je
daj spravljen v Hafnerjevi pekarni moj materni jezik slovenski.
ob poti iz Loga3 ) na K ozjak4) in
V
dobi mojega šolanja na ljudski
P o d k la n e c 4), smo se zelo mnogo,
po cele ure, vadili v spreganju n e m  šoli v Borovljah je nemško pevsko
ških glagolov, zlasti im perfekta šib
3) Log je staro sloven sk o im e za borovski
kih glagolov. Tisto obrazilo — te, ki
se pritika glagolski osnovi, se je trg.
4) K ozjak in P odklanec se im en u jeta se
meni zdelo zelo zanimivo, čeprav mi
ni prav nič povedalo in njegovega vern a dela B orovelj.
v p r e k ,. učenci in učenke, kličejo:
„B untara ist richtig, nicht aber ,,bu»
t a r a ! “ Deloma nejevoljna, deloma
pa očitno zadovoljna sname učitelji»
«a tablo s slovenskimi besedami, jo
vrže v kot za peč ter nadaljuje svoj
običajni nemški pouk. Takšen je bil
moj prvi in zadnji pouk slovenščine
na ljudski šoli v Borovljah, ki je
m en da tedaj veljala za utrakvistično!
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društvo „A lpenrose“ , ki ga je bil
ustanovil 1. 1881. nadučitelj S. Fugger, s svojimi javnimi nastopi in
podoknicami stalno vzbujalo mojo
pozornost in radovednost, ker sem
bil ves vnet in navdušen za petje,
tako da mi ni ušla nobena pevska
prireditev tega društva. Z erakim
zanimanjem sem bil navzoč pri vseh
javnih nastopih in paradah, ki jih je
najmanj štirikrat na leto prirejal
„Privilegirani strelski kor borov
skih puškarjev“ . Nastopal je v vo
j a ških krojih s puškami in bajoneti;
njegov dolgoletni predsednik in po
veljnik ali „h a u p m o n “ je bil baš naš
oče, puškarski mojster. Ob ustano
vitvi je „A lpenrose“ pela tudi slo
venske pesmi in p artitu ra P rešerno
ve „Luna s ije “ se je še dolgo naha
jala v društvenem arhivu, kar mi je
pravil ustanovitveni član društva
Slovenec L. Borovnik. Za mojega
č.olanja v Borovljah je pela „Alpen
ro s e “ izključno nemške pesmi; tu 
di poveljevanje pri onih puškarskih
strelcih je bilo nemško. Toda člani
obeh društev so med sabo občevali
izključno v slovenskem jeziku. Ko
je stala strelska četa, lepo postrojena, na trgu v Borovljah, ki nosi
najlepše slovensko ledinsko ime
„Log“ , je moj oče, njen poveljnik,
izključno v slovenskem jeziku pred
oddajo „salv e“ opominjal strelce:
„Glejte, pobi, da boste vsi glih na
an brt strelili, da ne bo pokalo, ka
kor da bije stara baba s ščiro po
zlomljenem p is k ru “ . Nato je sledilo
po vrsti nemško povelje: „Habtacht,
— Ladet — Hochan — F e u e r!“ Po
tem pa je zopet slovenščina prevze
la svojo oblast. „A lpenrose“ je pe
la samo nem ške pesmi, njeni pevci
pa so se med sabo zabavali izključ
no v slovenskem jeziku. To je bilo
treba povedati, da se vidi, da je v
dobi m ojega šolanja v Borovljah
nemški jezik v šoli in izven nje celo
v „n e m šk ih “ društvih bil popolno
ma tuja osnova. Ker je ljudska šola
v Borovljah in vse njeno prosvetno
in kulturno delo, ves njen pouk bil

zgrajen na tej tuji osnovi, na jeziku,
ki ga šolarji niso razumeli, je n a
ravno, da je učenje in napredovat
nje v resničnem znanju učencev
bolj ovirala, ko pa pospeševala.
Vkljub vsem tem dejstvom pa
ljudska šola v Borovljah za mojega
šolanja vendarle ni bila popolnoma
nem ška: pouk v veronauku se je na
njej v vseh razredih in v vseh oddel
kih od najnižjega do najvišjega po
učeval v slovenskem jeziku. To n a 
logo je opravljal v onih letih borov
ski župnik Klemenčič, štajerski ro 
jak. Toda veroučitelj bi nas moral
kot pedagog naučiti pri svojem po
uku, ako naj bi bil uspešen, najprej
slovensko čitati in pisati; tega žal
nikoli ni storil. In tako smo bili
učenci razen redkih izjem, ki so bi
li deležni domače pomoči, p r e p u š č a
ni tako rekoč samim sebi in s slo
venskim katekizmom nismo vedeli
kaj početi. Veroučitelj, ki bi edini
imel priliko in dolžnost ustvariti n e 
ki temelj za slovensko čitanje in pi
sanje in s tem za razum evanje pi
smene slovenščine, je žal, vsaj kar
se mene tiče, popolnoma zanemaril
svojo narodno dolžnost. Ko sem n a 
posled jeseni 1. 1895. prestopil iz
ljudske šole v Borovljah na gim na
zijo v Celovcu, sta mi bila tuja slo
venska knjiga in slovenska pisava.
Poznal sem edinole nemško knjigo
in nemško pisanje. V mojih očeh in
mislih je bil nemški jezik, ki sem
se ga učil in deloma naučil v šoli,
jezik vsakega „b o ljšeg a“ človeka,
zato ga je treba, sem mislil, znati
govoriti, čitati in pisati. Slovenščina
pa je bila po mojem tedanjem p r e 
pričanju, ki ga je v meni ustvarila
ljudska šola ter krog ljudi, med k a 
terimi sem živel, samo za dom in
okolico, za prijateljski krog, da se
laže med sabo pogovorimo in poša
limo in včasih kake lepe in vesele
domače zapojemo, kakršne so se na
našem domu prijetno razlegale v
vseh letnih časih in praznikih.
179

II. Na gimnaziji v Celovcu
Državna gimnazija v Celovcu je
bila seveda nemška. Za dijake pa,
za katere so njihovi starši ob vstopu
na zavod v tiskanem takozvanem
„N ationale“ navedli slovenščino kot
občevalni in m aterni jezik, torej
slovensko narodnost, je bilo v vseh
razredih od prvega do osmega na
teden po dve uri slovenskega pouka
obvezno. Ti slovenski dijaki so mo
rali tudi maturo polagati iz‘ sloven
ščine.
Moj oče bi me brez p rem išljanja
vpisal za Nemca, že iz razloga, da bi
mi s tem zmanjšal število učnih
predmetov. Profesor I. Scheinig, naš
daljni sorodnik in očetov osebni
prijatelj, ga je zadnji trenutek, n e 
posredno predno smo vstopili v gimnazijsko poslopje in v ravnateljstvo,
pregovoril, da me je vendarle vpisal
za Slovenca. Pri tem je največ za
leglo profesorjevo opozorilo, da je
Koroška dvojezična in da uradniki z
znanjem slovenščine laže in h itreje
dobivajo službe in hitreje nap red u 
jejo, ker pri uradih takšnih u ra d 
nikov prim anjkuje. Ko sem se zna
šel v prvi slovenski učni uri med
samimi slovenskimi sošolci, sem bil
nekako začuden in radoveden ob
enem. Profesor Scheinig, ki je stal
no učil slovenščino v najnižjih raz
redih, nam je takoj dal pisati n a re 
kovanje, da bi se na podlagi te pi
smene naloge prepričal ter si ustva
ril sliko o znanju slovenske pisave in
slovenske
slovnice
posameznih
učencev. Kakih 15 let pozneje mi
je o tej moji prvi slovenski nalogi
kaj rad pripovedoval on sam, ko je
prihajal na počitnice na svoj dom
Idüzu našega n a Dobravo. Sicer bi
bil jaz vse to gotovo zgubil iz spo
mina. Narekoval nam je znano b e
rilo ,,Jež in lisica“ . Naslov berila
sem n a podlagi njegovega nareko 
vanja zapisal takole: ,,Jesch in Lö
sitza. P icka.“ Ježa in lisico sem od
doma poznal te r sem slovenski be
sedi pogumno zapisal z nem škim
180

pravopisom. Le tega, kaj neki pomeni ,,P ick a“ zraven ježa in lisice,
nisem mogel razumeti. Saj te be
sede dotlej nisem čul nikoli. Sicer
pa sem bil sam s svojo prvo sloven
sko nalogo precej zadovoljen, kajti
to prvo slovensko pisanje mi je šlo,
tako se mi je zdelo, gladko od rok
ter mi ni delalo toliko preglavic, ko
pa oni ponesrečeni poizkus s prija
teljem Müllerjem, ko sva se brez
uspeha trudila zapisati stavek: ,,Mo
ji češpeljni so že vsi zm ečkani“ .
Tem večje je bilo moje razočaranje,
ko je v naslednji slovenski uri pro
fesor Scheinig, sicer zelo obzirno,
toda vendar nedvoumno pred vsem
razredom naznanil, da je moja slo
venska naloga uspela izmed vseh
najslabše. Vendar pa je v moje opra
vičilo blagohotno pripomnil, da se
temu ni čuditi, ker se pač niti v šoli
niti doma nisem učil slovenskega pi
sanja. Obenem pa me je bodril k
pridnem u učenju češ s pridnostjo in
vztrajnostjo se s časom vse doseže in
lahko popravi in nadom esti tudi za
mujeno. Zlati nauki, ki jih nikoli
nisem zgubil iz spomina in ki so mi
pri učenju vsikdar kazali pravo pot
do uspehov.
V
istem razredu je sedel tudi moj
mlajši b ratran ec Tomaž Mišic, ki je
to našo prvo slovensko nalogo napi
sal prav dobro. Njegov oče Boštjan
Mišic, p. d. Bošt, je bil narodno za
veden Slovenec in ugleden narod
njak; po poklicu je bil kmetovalec s
precejšnjo kmetijo in mesar. V n je 
govi hiši so brali slovenske knjige
in slovenske časopise in tako je bil
„Boštov T o m ej“ , njegov sin, dele
žen doma prave slovenske vzgoje na
podlagi slovenske knjige in sloven
skega pisanja. Mera m ojega razoča
ran ja in moje potrtosti pa je postala
tedaj zvrhana, ko me je profesor,
začenši pouk s sklanjatvijo samo
stalnikov na -a, vprašal, kako se re 
če v slovenščini za nemški ,,das
H aus“ “ . Odgovoril sem takoj: ,,Ši
ša “ . To je pripravilo nekatere moje

tovariše do smeha. Profesor pa je
bil tisti, ki me je, opazivši solze na
mojih očeh, potolažil, češ da se pravilno slovensko reče ,,hiša“ in ne
„š iš a “ , da pa se bom vse to in še
marsikaj drugega lepega in korist
nega naučil pri slovenskem pouku,
saj me je s tem nam enom oče dolo
čil za obiskovanje slovenskih učnih
ur. To je pri meni zaleglo za vedno.
Nemščino, čitanje, pisanje, živo
govorico in slovnico sem ob vstopu
v gimnazijo brez dvoma obvladal bo
lje ko drugi moji slovenski tovariši
v obče. Vkljub tem u sem žel prva
dva m eseca slabe uspehe v nemščini,
v verouku in v prirodopisju, torej v
predmetih, kjer je bilo jezikovno
znanje odločilnega pom ena za uspeš
no učenje in odgovarjanje. Za vero
uk smo imeli sicer knjigo, ki je pa
nisem razumel. Poleg tega pa profe
sor dr. Pazdera po njej ni niti pou

čeval niti izpraševal. Za prosto in
svobodno odgovarjanje na vprašanja,
ki mi često tudi niso bila razum lji
va, pa moja nem ščina ni nikakor za
doščala. Popolnoma nemogoče je bilo,
da bi bil spričo svojega pičlega zna
n ja nemščine sposoben za sam ostoj
no prosto obnovo po več strani dol
gih nemških beril, katerih besedilo
sem povrh razumel le deloma in m e 
stoma. Na drugi strani pa je bilo po
polnoma izključeno, da bi se mogel
teh dolgih beril naučiti dobesedno
na pamet, kar mi sicer ni delalo te 
težav pri pesmih. Najbolj me je g ri
zel neuspeh v prirodopisju. Ko sem
bil vprašan za red, bi moral opisa
ti zeleno morsko mačko, ki jo'je, n a 
gačeno, postavil pred mene precej
neobzirni in zadirčni profesor F rauscher, ki pa mi je pozneje v šestem
razredu postal zelo naklonjen, ko se
je prepričal o m ojem resnem priza
devanju v tem predmetu. To ,,m er

„Dan slovenske kulture“ v Trstu: Nastopile so narodne noše iz vseh slovenskih pokrajin

kovco“ sem od doma zelo dobro po
znal, vse njene organe, njeno zobov
je, oči in ušesa, njeno življenje, n je 
no hrano, njeno prikupi j ivo smešno
obnašanje, kajti pri našem sosedu na
Dobravi, pri Havdrču, so imeli tako
,,m erkovco“ z im enom ,,Muki“ . Ko
bi smel govoriti po domače, po „so
v e n je “ , bi jo znal lepo in gladko po
pisati; vedel bi, tako sem si mislil,
o njej povedati več, ko pa je bilo či
tati o njej v knjigi. Tedaj pa mi ni
prišla nobena prava beseda na mi
sel in profesor je ugotovil razočara
no, da se nisem nič učil in da nič ne
znam, kar po m ojem prepričanju
niti malo ni bilo res. Na podlagi ta 
kih dogodkov in neuspehov, ki so se
često ponavljali radi pomanjkljivega
znanja nemščine, je bilo po dveh m e
secih več mojih slovenskih sošolcev
poslanih nazaj na ljudsko šolo, v m e
ni pa se je naposled ukoreninila mi
sel, da delajo meni in mojim sloven
skim tovarišem krivico radi nem rčine, radi njenega neznanja, ker
pri izpraševanju in ocenjevanju ne
moremo govoriti, kakor znamo, da
nas torej zapostavljajo pred onimi,
ki nemško znajo od doma. To so bili
v meni prvi začetki, prve klice one
ga čuta, ki mu pravimo narodna za
vest in samozavest. Ta zavest in sa
mozavest je rasfla v meni tem bolj,
čim večje uspehe sem dosegal v
predm etih, kjer jezikovno znanje ni
bilo tako odličnega pomena, in čim
bolje so se meni odkrivale lepote
in miline pismene slovenščine, ki
sem jo kmalu vzljubil z vsem ognjem
mladega srca. Slovenske pesmi, ki
smo se jih v lepem številu morali
učiti na pamet, so bile za mene n e
usahljiv vir same radosti, samih ve
likih notranjih dogodkov in doživetij
in, ko je bilo moje prvo šolsko leto
na gimnaziji v Celovcu končano,
sem bil — vkljub velikim prvotnim
težavam — med odličnjaki, in to
mesto sem obdržal vsa leta, tudi pri
maturi. Ko sem v prvih počitnicah
kot gimnazijec s tovariši in p ušk ar
skimi vajenci napravil izlet v Kara
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vanke na Babo,- sem zapisal samoza
vestno v veliko začudenje vseh iz
letnikov v nemško tujsko knjigo,
ki so jo hranili po nalogu Humprške
graščine pri Hajnžu, slovenski km e
tiji v Selah, tale dva slovenska ver
za: „ P rid ‘ vrh planin,
nižave sin !“
V
četrtem razredu smo imeli zelo
prizadevnega in vestnega, spretnega
pa tudi strogega učitelja latinščine
in grščine; bil je naš razrednik dr.
Petak, ki je bil vkljub slovenskemu
imenu pravi in nad vse pravičen Ne
mec. Ni pa bil s Koroškega. Ob kon
cu prvega polletja se je pri razde
ljevanju spričeval ustavil posebej
pri mojem, čestital mi je pred vsem
razredom k odlični oceni iz latinšči
ne in grščine. Nato pa me je .vpra
šal: „Kakšne narodnosti ste Vi prav
za prav? V latinščini in grščini ima
te odlično, v nemščini in slovenščini
pa samo do bro!“ Jaz: „Ich bin ein
S low ene!“ On: „M erkw ürdig!“ č u d 
no, da čudno! Po m o j e m najglobjem
prepričanju je to, kar je Nemec dr.
Petak 1 1899. označil za čudno na
meni, neizpodbiten dokaz, da je po
nemčevalna ljudska šola, kakršne
sem bil deležen v Borovljah, nekaj
nekulturnega, ker ubija in uničuje
klice sposobnosti in talentov, name»
sto da bi jih negovala, gojila in vzgo
jila do polne rasti, in to vse samo
na ljubo onega nem škega im peria
lizma, ki ga večina nem škega n a
roda ne odobrava več- S tega sta
lišča je treba ponemčevalno šolo na
Koroškem, ki hoče še vedno igrati
vlogo gorske trdnjave vsenemških
imperialističnih prizadevanj, ozna
čiti kot sramoten madež na ugledu
evropske kulture in civilizacije.
Moj bratranec Tomaž Mišic, n a j
.mlajši med slovenskimi dijaki naše
ga razreda in ljubljenec nas vseh, je
bil v glasbi in petju velik talent, da
ne rečem genij. Na vsej gimnaziji ni
bilo pevca, ki bi njega dosegal v pet
ju, na klavirju ali kakem drugem in
štrum entu. Bilo je nekega jasnega
jesenskega dne, v soboto popoldne.

Slonel sem ob odprtem oknu hod
nika ter se, poln domotožja, oziral
na skalnate vrhove Karavank, ki jih
je, že pokrite s snegom, ozarjalo v
čudovito lepih barvah zahajajoče
sonce. V sosedni sobi je igral moj
sogolec in prijatelj Tomej na klavir.
Tedaj zapoje ob sprem ljevanju na
klavirju pesem : ,,Iz stolpa sem mi
zvon d o n i . . . “ Besedilo te pesmi šeni
dobro poznal, ker smo se ga bili uči
li na pamet. Pri pouku nam je bil
profesor dr. Jakob Sket omenil, da
bi ta in druge lepe slovenske pesmi
še Vvse drugače in globlje vplivale
na nas, ko bi jih kdaj slišali peti in
poznali njihove mehke napeve. Ko
je Tomej začel peti prvi verz, sem
postal pozoren. Pel je krasno, očar
ljivo. Mene je prevzelo, da sem po
zabil na vso okolico in bil kakor
om am ljen; zamaknjen sem poslu
šal napeve in besedilo, one sladko
božajoče zvoke in te mehke domo
tožne besede. Nekaj me je pričelo
prijem ati pri srcu; od srca se je gi
rilo po vseh mojih udih in žilah, kakor neki neznani tajni ogenj, ki top
lo greje, a ne žge, ogenj blažene sre
če in zamaknjenosti. Cini bolj se je
riril v meni ta omamljivi ogenj, tem
mileje in slaje je pel Tom ej:
„Iz stolpa sem mi zvon doni,
ko lega mrak se črez vasi.
Le zvoni, zvon, iz tem nih lin,
le vzbujaj mi na dom spom in!“
Ko je nehal, sem se zbudil kakor
iz sladkih sanj. V daljavi sem gledal
zasnežene vrhove Karavank v večer
ni zarji, iz mojih oči pa so se vlile
solze po mojih licih. Slovenska pe
sem me je docela spreobrnila in
očistila vsega, kar mi je tujega pri
vzgojila ljudska gola; vse je padlo
raz m ene; kar je ostalo, je bilo vse
pristno domače, slovensko, privrelo
je na dan, kakor vir kristalno čiste
vode izpod skalnate stene. Vzbrstel
je meni sladki čut ljubezni do slo
venskega jezika, do slovenske pesmi,
do slovenskega naroda, do slovenske

domovine. V tej vnemi sem si kot
petogolec nabavil iz Ljubljane ono v
umetno usnje vezano majhno iz
dajo Prešernovih poezij, ki sem jih
prebiral stalno, še predno nam jih
je v šoli razlagal profesor dr. Sket.
Že kot šestošolec sem se na pam et
naučil Prešernov „Sonetni v e n e c “
ter ga tudi deklamiral v šoli.
Slovenščino nas je učil v višjih raz
redih profesor dr. Jakob Sket z vda
nostjo, ljubeznijo in z uspehom. Do
vršeno smo se pri njem naučili pi
sanja in čitanja cirilice in glavna te
m elja snovi iz staro-cerkvenoslovan
ske slovnice. Slovensko slovstvo smo
docela obvladali, enako tudi slov
nico nove pismene slovenščine. Za
me je bil nastop protestantskih pis
cev pravo razodetje, ki me je m oč
no zgrabilo; Prešeren in ilirsko gi
banje me je navdušilo celo za dvoje
predavanj v onih letih. Po končanem
četrtem razredu smo v glavnih po
čitnicah priredili slovenski dijaki iz
Sp. Roža in Podjune skupen izlet na
Obir. Slovesno in polni navdušenja
smo se zbrali ob domenjeni uri na
severnem vznožju Malega Obirja ob
divje rom antičnem bobnenju zna
menitega Kanjskega slapa, ki so mu
Nemci dali ime Podkanjski slap.
Vlogo našega voditelja je odlično
igral naš dragi sošolec, poznejši p ro 
fesor dr. Sušnik Tomaž, ki je padel v
prvi svetovni vojni na južno tirolski
fronti. Bil je doma v bližnji šm a rje ti
v Sp. Rožu pri „ ž a v r u “ , kjer je stal
na razglednem griču krasen kmetski
dvorec z ogromnimi zemljišči in
iglastimi gozdovi. Tedaj je že stala
na Obirju n e m ška koča, ki je bila
postavljena b aš eno leto preje. Mi
slovenski dijaki pa smo raje p re n o 
čili niže pod njo na zeleni Ovčarski
planini sredi med slovenskimi pa
stirji ter smo z njimi dolgo v noč
veselo prepevali lepe slovenske p es
mi, med njimi tudi mojo „Iz stolpa
sem mi zvon d o ni“ . Drugo jutro smo
uživali s skalnatega vrha Obirja ča
robno vzhajanje sonca in prelepe
razglede po vsej koroški domovini,

sredi katere smo srčno pozdravljali
Gosposveto. Zapeli smo ,,Lepa naga
dom ovina“ pod vodstvom našega
,,T o m eja“ , si obljubili zvestobo do
groba ter se razšli, Rožani proti n a
rodnim Selam in Borovljam, Pod
junčani pa proti železni Kapli. Iz
med udeležencev tega izleta se je
oni svečani obljubi pozneje — na
Dunaju na univerzi — izneveril po
tem, ko je bil eno leto član sloven
skega akademskega društva „Da
n ic a “ , eden; bil je doma iz Dobrle
vesi in imel sicer popolnoma n e m 
ško ime.
Odnosi, ki so vladali glede na raz
lično narodno pripadnost dijakov na
tedanji državni gimnaziji v Celovcu,
so bili v splognem pravilni in znos
ni, mestoma, zlasti v višjih razredih
pa tudi napeti. Nekaj nevidnega je
vedno viselo v ozračju, kar je motilo
pravo tovarištvo. Vkljub tem u je
m arsikateri Slovenec imel dobrega
prijatelja med nemškimi tovariši in
obratno. V osmem razredu je bila
ločitev v dva tabora precej očitna.
Nemške dijake je najbolj motilo to,
da smo se, če že ne vsi, pa vsaj n e 
kateri slovenski dijaki tudi v šoli
razgovarjali med seboj v slovenskem
jeziku. Nemški dijaki iz mesta, po
večini sinovi višjih uradnikov, so bi
li nepristopno zaprti ter se vedli vča
si tudi naduto, kar pa se jim ni po
srečilo, ker so se čestokrat v zade
vah domačih nalog morali obračati
na nas Slovence. Ko smo nekoč v
četrtem razredu štirje slovenski di
jaki stopili hkrati v razred, je neki
nemški tovariš, stoječ ob katedru na
odru, glasno zaklical: „Jetzt kom 
men die W in disch en“ ! Brez vsakega
prem išljevanja sem odložil svoje
knjige na mesto, onemu tovarišu pa
dal po obrazu takšen udarec, da se
je skotalil pod prvo klop. Zaradi te
ga so mi vsi napovedali izključitev;
oni naš tovariš ie bil nam reč sin vo
jaškega kom andanta mesta Celovec.
Trdno sem branil nasproti razred 
niku in ravnatelju stališče, da mora
biti najprej kaznovan povzročitelj
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pripetljaja, ki sem ga sicer obžalo
val. Končno je ravnatelj, skrajno
pravičen mož v vseh zadevah, zlasti
tudi v narodnostnih, osebno s pri
mernimi nauki naznanil kazni, m i
lejšo za onega m ojega nem škega to
variša, za mene pa ukor učiteljskega
zbora. Od tedaj pa do konca mojega
šolanja na celovški gimnaziji v n a 
šem razredu ni več bilo čuti besede
„w in d isch “ . Kot osmošolci smo ime
li plesne vaje, katere so na podlagi
vabil obiskovale le hčerke najugled
nejših celovških rodbin. Pri teh va
jah mi je plesalka, ki je očividno r a v
da plesala z menoj, nekoč brez vseh
ovinkov in v moje največje p resene
čenje izdala, da je ona sestra tiste
ga dijaka, ki je pred leti mene in
moje tovariše razžalil z b e s e d o „ w inv
disch“ . Na mojo pripombo, da sem
ta pripetljal sam dostikrat obžaloval,
je izjavila, da je bil nje n oče na stali
šču, da jaz ne smem biti radi tega
izključen in da je treba Slovence
spoštovati kot enakovredne. Tisti
brat moje plesalke pa je bil tedaj že
četrto leto v mariborski kadetnici.
Nemški profesorji so bili naspro
ti slovenskim dijakom nepristranski,
pravični, dostikrat v višjih razredih
tudi prizanesljivi spričo pom anjk
ljivega znanja nemščine nekaterih
Slovencev. Profesor dr. Hans Angerer
je igral v tistih letih vlogo vsenem 
škega politika. Učil nas je v osmem
razredu filozofijo z veliko vnemo in
z velikim uspehom, č e se je kak Slo
venec pri izpitih slabo nemško izra
žal, je vedno omenil, da on ocenju
je edinole stvarno strokovno znanje,
ki ga učenec pokaže. V prvi konfe
r e n ci osmega razreda sem dobil v
filozofiji nezadostno oceno; nisem
imel nam reč knjige in se torej ni
sem mogel učiti. Pozneje sem le iz
taknil knjigo, po kateri je profesor
predaval. Naučil sem se vso snov od
začetka do konca knjige. V polurv
nem izpraševanju 'pred vsem raz
redom se je profesor prepričal, da
obvladam vso snov celega leta po
polnoma in odlično, pa mi je dal na

podlagi tega — vkljub onemu en
kratnem u nezadostnemu redu —
končni red v letu in maturitetno
spričevalo odlično. Tirolec profesor
Metzler je baš meni in m ojem u b r a t
rancu očitno posvečal svojo pozor
nost. Pri latinskih nalogah v višjih
razredih je kaj rad naju oba, ali pa
vsaj mene pohvalil, češ da imava,
oziroma imam izmed vseh najboljši
,,color L atin u s“ (latinski slog). Ka
dar smo dijaki iz Sp. Roža ob koncu
šolskega leta, prvi teden v juliju,
hodili peš iz Celovca domov, nas je
ta prikupljivi Tirolec navadno že
čakal nekje na cesti izven mesta.
Ustavil nas je, se z nam i razgovarjal
o tem in onem in nam tudi vsiljeval
kaj denarja, ,,da bomo laže plačali
brodovino, da si bomo na žihpoljah
lahko kupili črešenj ali pa da se bo
mo lahko pri kozarcu piva ali vina
oddahnili v gostoljubni gostilni
K irschner.“ Kirschner je bil nem 
ški in nem škutarski poslanec; n je 
gova gostilna se je slovensko po do
mače imenovala ,,Pri R azaju “ . Tu
nismo nikoli šli mimo, vselej smo se
ustavili, saj je z vrta pri Riazaju
najlepši razgled na Sp. Rož in Ka-,
ravanke. Toda nemški poslanec
Kirschner — Razaj, ki je 'bil sicer
po rodu prav ta'ko Slovenec kot mi
slovenski dijaki, ni imel nikoli pri
like in tudi nikdar ni poskusil, da bi
vplival v onem smislu na nas, ka
kor je to brez dvoma želel in priča
koval — morebiti celo po oboje
stranskem dogovoru — naš tirolski
profesor Metzler. Po prvem kozarcu
piva ali vina smo že začeli peti slo
venske pesmi, da se je razlegalo po
vseh žihpoljah, in Kirschner niti ni
poskusil sesti med nas in nam raz
lagati svoje modrosti. Bolj napada
len je bil dravski brodar, upokojeni
učitelj Jonih. Ta nas je vedno m u 
čil s svojimi nem škutarskim i nauki,
gele, ko se je ponovno prepričal, da
se mu rogamo in nalašč vedno slo
vensko prav glasno govorimo in ob
vožnji čez Dravo prepevamo sloven
ske pesmi, je opustil nadaljnje po

skuse ter se začel držati hladno ob
strani.
Če danes po tolikem času pregle
dam vse borbe in nevarnosti, ki so
po mojem notranjem prero jenju p r e 
tile mojemu narodnem u čustvova
nju in prepričanju v krogih, v k a te 
rih sem se naravno gibal, zlasti pa
na domu in v Borovljah sploh, m o
ram v prvi vrsti imenovati svojo te s 
no povezanost s hišo našega soseda
na Dobravi. To je bil premožni
puškarski dobavitelj Anton A nto
nič, P- d. Havdrč. Bil je naš daljni so
rodnik, kakor tudi njegova žena
Havdrčinja. Havdrč in Havdrčinja
sta bila enako znana v Borovljah k a 
kor v Celovcu, kjer sta imela v Stol
ni ulici enonadstropno hišo z balko
nom, z dvoriščem in konjskim h le 
vom. V dekliških letih se je bila Hav
drčinja šolala na nem ško-avstrijski
šoli za oficirske otroke v Milanu,
k je r je za časa avstrijske okupacije
njen oče Just služboval kot polkov
ni puškarski mojster. Bila je popol
nom a nemško Vzgojena in u s m e rje 
na ter j e v nem škem jeziku in duhu
vzgajala svoje otroke, za katere je
v hiši stalno vzdrževala nemške g u 
vernante. V Borovljah kakor v Ce
lovcu je veljala za silno bogato ose
bo. Temu prim erno je tudi n asto 
pala v najizbranejših, najnovejših
toaletah, v katerih se je rada pojav
ljala v Celovcu v gledališču, na ples
nih prireditvah in pri nedeljskih
prom enadah na glavnem trgu, ko je
igrala vojaška godba. Na domu je
imela na Dobravi kakor v mestu n a j 
težja tokajska vina in često goste iz
Celovca, Gradca, in celo iz Budim 
pešte. Imela je eleganten luksuzni
voz, ekvipažo, stalno dva krasna
vranca izbrane pasme in konjarja,
čeprav niso imeli pri hiši in to var
ni orne zemlje, samo zato, da se je
lahko vozila po celovških ulicah ali
pa z Dobrave čez Humprški klanec v
Celovec in nazaj. Tako je bila v Ce
lovcu splošno znana, in sicer pod
imenom ,,die windische G räfin“ .
Eden izmed njenih sinov, Alfonz, je
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bil moj sovrstnik in moj dober oseb pisano v Sketovi „Slovstveni čitanni prijatelj, zlasti v počitnicah, ko k i“ , ki nam je bila za učenje edina
sva si stalno delala družbo in skupaj za uporabo. Ko končam, reče pro
plezala za očnicami (planikami) po
fesor: „Nekaj ste izpustili!“ Jaz:
najnevarnejših severnih stenah v „Ne vem, kaj bi bilo“ On: „Bukvi
Karavankah. V tej ,,nem šk i“ družini ce za ra jtin g e “ . Jaz: „Da res je; iz
sem kot gimnazijec preživel mnogo šle so I. 1 7 6 8 “ . Slovenski m a tu ra n 
časa in prestal mnogo nevarnih borb. tje smo dosegli zelo lepe uspehe. Od
Pri terp smo si bili v svojem svobo devetih, ki so delali julija meseca
domiselnem gledanju na svet vsi 1. 1903. maturo, smo jo štirje opra
enaki. Seveda so bili vsi kapitali vili z odliko, poleg mene Urh Haf
stično usmerjeni, jaz pa sem bil kot ner, sedaj župnik na Tinju na Po
sin puškarskega m ojstra nekako so horju, dr. Ivan Likar, predsednik
cialističen in ,,rdeč“ . Alfonz je kot upravnega sodišča v p. v Medvodah
učenec trgovske akademije v Grad in dr. Silan, 5) ki je, že imenovan za
cu prestopil k protestantizmu, jaz pa okrajnega sodnika v Škofji Loki in
sem že kot sedmošolec do pike pre- na ta način odstranjen s Koroškega,
študiral in tudi prebavil Darwina v padel v Galiciji prve tedne v prvi
nem škem prevodu. Glede slovensko svetovni vojni. Ostali so vsi maturo
narodnega in socialnopolitičnega opravili s pozitivnim uspehom. V
stališča pa sem bil skrajno dosleden, mojem
m aturitetnem
spričevalu
nepopustljiv in nepremagljiv. Slo ocene iz nemščine in slovenščine še
venskemu »čustvovanju sem ostal vedno niso docela izravnane z onimi
zvest vkljub vsem mamilom in vabi iz latinščine in grščine. Tako daleč
lom. Končala pa se je ta tiha narod- je segal slabi vpliv moje ljudske šo
na borba na Dobravi s tem, da je že le. Moj b ratranec Boštov Tomej, n e
nekaj mesecev po moji m aturi mo koč naš ponos, je baš zaradi svojih
ja rojstna hiša na Dobravi „pri izrednih sposobnosti v glasbi in pet
T on čk u“ št. 10 postala sedež prve ju tudi radi izredne prikupljivosti v
ga slovenskega delavskega društva vedenju in zunanjosti, zapeljan, p re
v Borovljah, da je v njej slovenska zgodaj zašel v takozvano družbo,
knjiga, slovenski časopis in sloven najprej slovensko, potem pa nem 
ski duh zavladal in da je „slovenska ško. K m aturi ga ni bilo; žalostni
g ro fica“ na svoja stara leta javno smo čakali nanj, celo nemški tova
izpričevala svoje nagnjenje do nas riši in profesorji brez izjeme, ker s o
narodnih Slovencev.
mu vsi bili naklonjeni in priprav
ljeni,
da pri njem nekoliko popuste.
V
osmem razredu nas je bilo med
Brez
m
ature je moral jeseni za tri
31 m aturanti 11 Slovencev. Pri
ustni m aturi sem bil kaj ponosen, leta kot navaden vojak v vojaško
službo; potem je opravljal različne
da sem mogel pri zeleni m izi ob
službe
brez stalnega prim ernega po
navzočnosti nem ških profesorjev od
govarjati slovensko na slovenska klica, še vedno sloveč po Koroškem,
vprašanja profesorja Šketa; čital a bolj med Nemci, kot odličen pevec
sem glasno in gladko določeno b e in glasbenik. Bolan se je v prvi sve
sedilo v cirilici ter ga z lahkoto p re  tovni vojni znašel v Borovljah kot
vedel v moderno slovenščino. S ta pevovodja nemškega pevskega dru
rocerkvenoslovanski im perfekt gla
5) Silan je bil sin sloven sk ega uradnika
gola zbuditi sem pravilno povedal,
enako tudi vlogo absolutnega dativa iz Pliberka. B il je silno načitan; v n em 
v stjarocerkvenoslovanščini. Iz slo ščini ga ni dosegal noben N em ec v raz
venskega slovstva sem moral orisati redu. N em ške šolske naloge, za k atere smo
delo in življenje Marka Pohlina. Ve ostali porabili eno celo uro je on z lahkoto
del sem vse, kar je o njem bilo n a  napisal v p etn ajstih m inutah.
186

le v Borovljah pod jugoslovansko
gtva „A lpenrose“ . Ob zgodnjem gro
bu mu je pela „A lpenrose“ nemške upravo, me je nem ško-avstrijski šo
žalostinke in nato postavila nagrob vinizem in'imperializem, ki se še d r
nik z nem škim besedilom na onem ži v gorski trdnjavi Koroške, za ved
pokopališču, kjer'počiva pod sloven no izgnal z območja republike Av
skim nagrobnikom njegov oče Bošt. strije, čeprav sem bil kot slovenski
Tako je tragično končal moj b ra t kandidat izvoljen v deželni zbor ce
ranec Tomej, oni Tomej, ki je bil lovški. To vsebuje zame prepoved
že v svoji rojstni hiši vzgojen v slo obiska grobov staršev, bratov in se
venskem duhu i n v ljubezni do slo stra, prepoved, ki jo mora ves kul
venske knjige in pesmi, Tomej, ki turni svet — vsaj v m irnem času —
je s svojo čarobno pesmijo „Iz stol odločno kot nekulturno odkloniti in
pa sem mi zvon doni“ mene za vedno odklanjati.
povedel v slovenski in slovanski
Viri mojih spominov na moje šo
svet. Tisto obetanje, s katerim je
lanje na Koroškem so močni ter
1. 1895. profesor Scheinig pregovo
ril mojega očeta, da me je vpisal za teko obilno in sveže. Tu jih nisem
Slovenca, da bom nam reč v dvoje izčrpal nikakor ne. Zajel sem le
zični Koroški z znanjem pismene one med njimi, ki so sami silili na
slovenščine laže prišel do službe, se dan in v moje pero. To ali ono mesto
ni izpolnilo. Zgodilo pa se je n a v njih utegne biti komu neljubo in
sprotno: zaradi znanja slovenščine neprijetno. Kar sem zapisal, sem za
kot narodno zaveden Slovenec v svo pisal stvarno, „sine ira et studio“ ,
ji koroški domovini nisem dobil kakor pravi rimski zgodovinar Tacit,
službe; po plebiscitni dobi pa, v ka tako kakor mi je narekovala moja
teri sem bil ravnatelj meščanske šo vest.

Določbe (odredbe iz leta 1891),
po katerih bi se moralo od drugega
leta naprej poučevati tri ure teden
sko slovenščino, se niso več upošte
vale in čestokrat se je že s koncem
prvega ali drugega šolskega leta pri
čelo s popolnoma nemškim poukom.
Tako je po'stala utrakvistična šola
vedno bolj sredstvo, da iz sloven
skih otrok napravi nemške. To se
veda ni moglo popolnoma uspeti,
tako da slovenski otroci po zaključ
ku ljudske šole, če niso posebno n a
darjeni ali imeli privatni slovenski
pouk, praktično niso popolnoma ob

vladali ne nem škega ne slovenskega
jezika. Poleg tega je bila zaradi te
ga duhovna in nravna raven za
devnega ljudstva močno znižana,
tako da slovenski kraji na jezikovni
meji, ki so posebno izpostavljeni
procesu izkoreninjenja, kažejo n e
prim erno visoko število kriminalcev
in brezposelnih. Znana je na Koro
škem tudi „zahrbtnost vindišarjev“ ,
ki v resnici obstoja, toda le pri
vmesnih ljudeh.
(Theodor V eiter. D ie slo v en isch e V o lk s
gruppe

in

K ärnten,

W ien -L eip zig

1936,

stran 70 s.)
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§e sem guzal rasaste hlačice na
klopeh „Volksschule“ , ko sem vča
sih slišal, da je kak sosed, nam igu
joč na mene, podražil ateja: „An
drej, zagoda boš moral na au c u g !“
Pa atej (tedaj sem jih še spošt
ljivo vikal tudi v odsotnosti) se je
na take šaljive besede resno in odloč
no odrezal: „T a bo š tu d ira l“ .
Kajti aucug (prevžitek), to je
strašilo za vsakega gospodarja, ki je
še količkaj pri moči; tem bolj pa v
naših Rutah, k jer skopa zemlja tu 
di n,a razm erom a večjih km etijah
komaj in komaj preživlja „d ru žin o “ .
V tej pa je kak aucugar kar odveč,
na njega gledajo kot na zajedalca, z
zavistnimi očmi spremljajo vsak n je 
gov goltljaj. Bridka je usoda takih
zgrbanih in nagubanih babic in dedejev, ki so vse svoje moči, p reo sta
le od drugih izžemalcev, prav dobe
sedno prelili v svoje otroke, da so
jih vzgojili in postavili na noge, ga
rajoč na trdi zemlji za skromni ži
vež in jim končno, ko so oslabeli,
naglušni, z izpadajočimi zobmi in
bolnim želodcem ne preostane nič
drugega kot da za pečjo vzdihujejo:
Hujša živlenja na svite k ‘ni,
kakor ga mamo mi aucugarji!
Pravijo: vsak posodljaj zad pri
veče (se vrača z vekom ). Pricvili pa
aucug, ta gotovo največji in najple
menitejši posodljaj. ž e beseda au 
cug zveni kot počen zvon, kot bolest
ni vzklik — au! Vsilili so jo nam
nem ški graščaki, ki so po svojem
fevdalnem redu živeli od velikega
„A us-zug“ -a podložnikov; tiste pa,
katere so popolnoma izželi in izmoz
gali, so odrinili na preostali medli
„ a u c u g “ mlajšim, ki so prišli na vr
sto njihovega velikega izžemanja.
In kakor protest so se slišale ate
jeve besede. Ta bo študiral! Nekaj
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š k i

šolo

za naše Rute novega, da, upornega
je zvenelo iz njih, Kakor da bi hotel
to že udomačeno strašilo aucuga pa
nati, daleč odgnati od sebe. Dotlej
je bila v veljavi stara, prastara n a
vada, da je n ajstarejši sin, ko je do
zorel za ženitev, gonil starše na au
cug, da bi sam postal gospodar.
To prerivanje očetov in sinov je
bilo posvečeno ne samo od pam tive
ka, tudi v deželne postave je že pri
šlo. Zgledalo je, da je nesprem en
ljivo, kakor ves ostali družabni red.
V teh zaprtih Rutah, k je r se vidi sa
mo v nebesa, ne pa v širni svet, kjer
so ljudje bolj plodni, kakor njih
skalnata zemlja, katero jim je pre
pustila gosposka in njihov „družabni
r e d “ , se je rod za rodom izpodrival
in grizel za pičli zaslužek, ki so ga
delili gospodje forštnerji doma, pa
frbežarji in frboltarji v Podljubelju
in na Bistrici. R utarjani so kopali
svinčeno rudo v nevarnih rovih, žgali
oglje, žagali in tesali les, vozili vse
te pridelke lastne zemlje in svojih
žuljev v svet, da je od tega bogatela
fevdalna gosposka na gradu, še bolj
pa kapitalistična gospoda v Borovljah
in v Celovcu. Za nje pa, prave p ri
delovalce, so odpadle samo take
drobtine, da so ostali dela sposobni.
Gospoda se je mastila in debelela,
oni pa so požirali sline in z zavistni
mi očmi gledali .— eden na druge
g a . ..
Kdaj se je tu že slišalo: študiral
bo? Ali je sploh kak R utar jan prišel
na misel, da bi se izenačil z gospödo,
se vsedel za njihovo bogato oblože
no mizo in tam lovil kak boljši griž
ljaj, ne pa v teh tesnih R utah? Znani
so bili puntarji — uporniki, flihtlar
ji — ubežniki iz graščinskega ja r  ,
ma; 'smelo so dvigali svoje pesti
proti gradu in gosposki, jih tudi prav
trdo spustili na njihove biriče in rih 

tarje, v njih glavah so se kresale
burne misli, ki pa niso segale pre
ko — te pesti.
Študiral bo! To je nekaj novega,
odpira nove vidike, nove možnosti
olajšati rutarsko stisko. Prej so da
jali take pobiče gori ,,na N em ce“ k
Šentvidu kam za pastirje, da so se
naučili po nemško marnvati. Sedaj
pa „ š tu d ir a t“ . Od kod ta novost?
Tudi jaz, ki so me te besede ateja
navdajale s tihim ponosom, da sem
si bodočnost predstavljal v vseh bar
vah mivrce — mavrce, sem nejasno
nekaj slišal, da je slavni Andrej Einspieler napolnil tudi naše Rute z
novimi misli. Pod njegovim mogoč“
nim vplivom je tudi v te gore zapi
hal narodni duh, ki je spravil vse
mozge v kvašenje. Saj je bil ta veli

ki buditelj naš sosed, Preglejev iz
Sveč, učen, zgovoren, razgledan po
svetu. Zbudil je R utarjane v n arod
ne prvoborce.
Prav resne prvoborce! To so po
kazali ob velikem narodnem Taboru
na Buhli pri Grabštanju, saj so ga
rešili. Nemci so nam reč hoteli ta T a 
bor pred vrati Celovca razbiti te r so
v ta nam en poslali svojo nem šku 
tarijo s koli in gorjačami na p o b o j; v
svoji nadutosti so mislili goniti zaj
ce, izbezgali pa so volkove. Ko so
začeli trgati ženskam slovenske nageljčke, bi jih R utarjani nagnali tu 
di z golimi pestmi, pa so iz bližnje
ga plota le izdrli tudi nekaj prekelj
in pokazali nemškim razbijačem svo
jo silo, da so še dolgo pomnili Tabor
na Buhli. Na ta svoj ognjeni n arod 
ni k rst so bili naši še bolj ponosni,

Pevski zbor iz Trsta, ki nam je pel v Št. Jakobu v Rožu in Šmihelu pri Pliberku
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kakor na junaštvo, da so dokaj let
poprej za Avstrijo „Majlont noter
vzeli“ . Avstrija je nam reč morala
kmalu ta ,,Majlont zopet črez d a ti“ ,
ko so jo „nem ški b r a tj e “ nabrisali
tam gori nekje na češkem .
Pri lem je vsakega žgalo vpraša
nje: „Zakaj smo morali prelivati kri
na Laškem? Zakaj vojska? Seveda za
to, ker je preveč ubogega ljudstva,
da mu morajo gospodje včasi kri
s p u šč a ti..

Tam pri gradu so nastale za nas
povsem nove razmere. Minili so si
cer časi nekdanjega bleska in veli
čine na Humberku, grofje Dietrich
steini so se že davno prej odselili,
tudi namesto njihovih mogočnih
flegarjev so tam gori sedaj vedrili in
oblačili nemško navdahnjeni uprav
niki in šribarji; ti pa so izdatno brz
dali atej evo narodno gorečnost. Udu
šiti pa je le niso mogli.
Primaknili smo se torej bliže Ce
lovcu, tem u mestu velike gospode,
kjer edino je bilo mogoče študirati
in prištudirati boljši kruhek. Začas
no pa sem hodil še v „V olksschule“
v Kaplo, kam or se je po stari tr a 
diciji vozila grajska gospoda ob n e
deljah k maši.

Drugo pa je bila borba za Tabor
na Buhli, katere se je udeležil tudi
atej. Tam .se je pokazala moč in sila
ubogega ljudstva, tam govorniki ni
so „pridigali“ pokorščine, temveč so
grmeli proti gosposki in njihovim
krivicam. V onem ognju besed in
gorjač so se utrdili značaji. Utrdila se
je slovenska zavest Rutarjanov, da
so stali za narod kakor njihove go
r e : Visoki Stol, strm a Vrtača in m o
žati Grlovec tam nad Borovljami.
Med prvimi so potem v Rutah u sta
novili svojo Hranilnico in posojilni
co (pozneje prenešeno v P o d lju b e lj),
naročevali so številne Mohorjeve
knjige in tudi politični list „M ir“ .
P lajberk se ne im enuje zastonj Slo
venji! Prosveta, res narodna pro
sveta je prosvetila Rutarjane, da so
začeli premišljevati ne samo o svo
jih dolžnostih, temveč tudi o svoji
„p rav d i“ z gradom, o dolžnostih fle
garjev, frbežarjev in frboltarjev ter
drugih zajedalcev.

Tudi v tej šoli so nam ubijali v
glave zveličavno nemščino po m e
todi „riba — fiš, miza — tiš “ . Čim
bolj se je učitelj Schlatte pretego
val s kričanjem in našo pozornost
zbujal s palico, tem bolj se je v n a
ših glavah rodil upor proti taki šoli!
Iz te utrakvistične šole mi je ostal še
najbolj v spominu vsakoletni zaklju
ček ob Veliki noči, ko so se p re
brale zlate in črne bukve; v prve so
prišli najboljši, v zadnje pa najslabši
učenci. Jaz sem dosledno ostajal
med nezapisano čredo v sredini in se
niti trudil nisem, da bi se iz nje
dvignil. Pravega navdiha za študira
nje ni prišlo in ga pusta šola tudi ni
znala zbuditi.

Atej pa je potreboval dobro mero
narodne trdnosti, da ni podlegel
nem škem u pritisku, v katerem se je
kmalu nato znašel. Kajti prevzel je
v najem graščinsko polje na H um
berku in postal tam „ p e h ta r“ samo
zaradi tega, da bi bil bliže Celovca,
da bi od tam uresničil svojo namero,
da bi dal otroka študirat. Vedel je,
da z denarjem, ki ga je bilo vedno
premalo, to ne bi šlo; omogočiti je
hotel študiranje s pridelki, katere bi
sebi pritrgal, s krom pirjem , drvami,
kruhom , mlekom itd.

V
oni bližini Celovca pa sem m a r
sikaj slišal o tem mestu, kar ni bilo
vabljivo. Tako so me sošolci plašili:
„Judom te bojo v m estu prodali!“
Tedaj je marsikje tam okoli še vla
dala srednjeveška predstava, da Ju d 
je kupujejo in tudi kradejo otroke,
ki imajo rdeče lase ter jih prodajajo
v kako apoteko. Tam takega nič
slutečega otroka zapeljejo v čudno
lepo sobo — ko pa otrok zija v n je 
ne lepote, se pogreznejo tla pod
njim, da strmoglavi v globino na
nože, ki ga drobno razrežejo! Potem
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ga pa predelajo v — „arc n ije!“ Za
me je bilo sicer tolažilno, da nisem
imel rdečih las. Vendar pa me je
tako govorjenje vznemirjalo. Kaj pa,
če bi Ju dje šli tudi na slamnate, na
še ru tarske lase?
Pa to rahlo bojazen sem z mla
dostno lahkoto premagal in korajžno
hodil črez Dravo v šolo. Vse težke
misli so pri tem „rajžale dovta po
D rave“ .
Tako je napočil čas, ko so nas
zadnjič prerešetali v zlatih in črnih
bukvah. Ostal sem, kakor sem bil,
da sem prišel ,,skoz“ . ž e v veliko
nočnem razpoloženju in z ropotajočo
torbico na hrbtu sem tekel domov.
Svečano je atej prevzel spričevalo,
ga dolgo ogledoval, čim dalje bolj
oddaljeval od oči, na koncu pa iz
rekel svojo sodbo: ,,No, ti si pa k r
vavo klobaso zaslužil!“
S temi besedami, ki so me kar po
grele, je spravil spričevalo in se n a
slednji dan odpeljal ž njim v Celo
vec. Bil je ravno četrtek, tržni dan,
starejša sestra je še rekla: „Na j a r 
mak ga n e s o .“
Tega spričevala nisem videl večKar po veliki noči me je atej obve
stil: „ J u tri te zapeljem v Celovec.“
Mami pa je naročil: „Pripravi, kar je
tre b a .“
Torej resnično! Kar tesno mi je
postalo.
Naslednje jutro, še pred svitom,
so me spravili na stari koleselj. Od
mame sem dobil topel poljub in
mnogo lepih navodil. Starejša sestra
pa mi je nagajivo naročila: „Pa do
bro poglej, kaj je v Celovcu po sre
d i? “
Ta šala, na katero je marsikdo na*
sedel in premišljeval, ali je po sre*
di mesta Stari ali Novi trg, pa mi je
bila že znana; to sem pokazal in se*
stri odgovoril: „Saj vem, da je po
sredi tudi v Celovcu č e trte k .“
Postaviti se je hotela še mlajša
sestra in nekako zaspano dejala: „Pa
lintvernu zobe p r e š te j! “

Z viška sem jo pogledal. Ona se še
ni dokopetila, kaj to pomeni:, če so
Gorjanci komu rekli „greš v Celo
vec lintvernu zobe š t e t ? “ nam reč
toliko, kakor bi drugod rekli „greš
v mesto na uro g led at“ . Vsak pravi
Gorjanc je že davno preštel lintver*
nu zobe in vedel, da jih ima natančno polosmega. (Ne vem, če je stanje
tega zobovja še danes isto?)
Pa atej je že zamahnil z bičem,
šimla je potegnila. Še en pogled na*
zaj in že smo bili na stari cesti, pa
na klancu ščedmu, nato skozi gozd
Levec, črez č e rc e in glej: Celovec
kakor na dlani pod nami! Kako se
bom med temi gostimi hišami zna*
šel?
Atej me je spravil na kvartir k n e 
kem u čevljarju v Št. R upertu; za
košto je pripeljal hleb kruha, kanglo
mleka, žakelj krompirja, kar je poz
neje redno obnavljal in navozil še
drva ter drugo, čev ljarju Prilazniku
iz Tinj in njegovi družini sem se
kmalu prikupil s pripovedovanjem
naših rutarskih bajk in povestic.
Upošteval me je celo toliko, da me
ni odganjal, ko je došlim „ k u n to m “
med nabijanjem prav živahno raz
kladal svojo priljubljeno visoko po
litiko. še na mene se je obrnil: „Vi
diš fant, naj višji ministri Taaffe in
F ürst W indischgraetz — le poglej,
tako se pišejo (pokazal je debeli n a 
pis v nem škem listu) — so o blju
bili, da se bojo na gimnaziji v Celju
taki*le pobiči, kakor ši ti, smeli učiti
tudi po slovenje. Pa ta Nemec ne p u 
sti, sovenje jezike hoče na svislah
posušiti, čudno moč ima, na Sloven
ce pa je najbolj hud, kar s kožo bi
jih požrl! Koj pridno se uči po n e m 
ško, al hočeš študirati, brez n e m š či
ne ne prideš naprej. Ko boš pa en
bart gospud, tedaj boš pomagal, da
pride tudi slovenski jezik do v elja
ve. “
Po tem pripovedovanju sem si
predstavljal „tega N em ca“ skoraj
kot lintverna na Novem trgu, zijajo
čega na km etiča pred seboj.
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Še bolj privlačno pa je bilo tarokanje čevljarjeve žene s sosedami.
Rojil ji je že tedaj po glavi Halejev
komet, ki se je imel gele črez nekaj
let prikazati, pa tedaj grozotno. P re 
brala je ravno neko nemško brošuro,
v kateri se je napovedalo trčenje ko
meta na zemljo in prerokoval sod
nji den — W eltu nterg an g v najbolj
črnih barvah. To mi je še bolj ježilo
kožo, kakor pa naše povestice o zlo
deju, o ravbarjih in copernicah.
Pri čevljarju sem se torej še koj
udomačil. Kako bo v šoli?
Vpisal nie je atej v četrti razred
na kolodvorski ulici; krtialu nato je
zavzela te prostore realka, ko so se
zidali Bismark-Schule. čevljarjev sin
mi je prvič pokazal pot do one m e st
ne šole: najprej ob železniškem, po
tem pa, od glavnega kolodvora, ob
tram vajskem tiru. Ob tej ,,rudeči
n iti“ tudi sam pozneje nisem zašel.
Mimogrede naj omenim, da so tr a m 
vajske vozove tedaj vlekli še konjič
ki, ne elektrika. Tudi to nenavadno
vozilo na „ š in a h “ mi je tako impo
niralo, kakor „ lu k m a tija “ na želez
nici.
Kako se bom vživel v razredu med
trdimi Nemci? štiri leta sem že g u
zal klopi utrakvističnih šol (povsod
samo z napisom „V olksschule“ ), pa
niti najpreprostejšega stavka v n e m 
ščini nisem mogel sklanfati. Pa še
to: šolsko leto na deželi se je tedaj
končalo ob veliki noči, tu v m estu pa
šele na šenpečre, na visoko poletje.
Padem sredi pouka noter, kakor m u 
ha v močnik. Predvsem pa — jezik,
jezik!
Učitelj Gramper, Nemec iz Tirol,
seveda ni znal prav nič slovenski.
Bil pa je vsaj prijazen. Atej je n e
kako pridobil njegovo naklonjenost,
m enda še najbolj s pripovedova
njem, da je tudi on bil v Tirolih, slu
žil je tam cesarju in se pri tem n a 
učil svoj „k u h e lta jč “ .
Tako je tudi v razredu še kar šlo.
Med novimi sošolci, se je znašel tol
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mač za mene. Zagode, sin naduči
telja iz št. lija, ki je že dobro znal
nemško. Ker je vse tako gladko šlo,
me je čedalje bolj mikalo, da bi ž e
sam odprl usta po nemško.
Med sošolci sem pogosto slišal
sodbo o učitelju: „Der lerer is a
šeps!“ V tem stavku samo besede
,,šeps“ nisem razumel, vprašal pa
tudi nisem, ker sem bil v svoji pode
želski priprostosti prepričan, da mo
re le kaj pohvalnega pomeniti za
učitelja.
No in ta nesrečni stavek je postal
moj prvi v nemščini. Prišlo pa je ta
kole: Spisal sem n eke računske na
loge, po pregledu katerih je učitelj s
prstom kazal na mene; nejasno sem
povzel iz njegovih besed, da sem
najbolj pravilno rešil nalogo. Seve
da je vse prekipevalo v meni, hotel
sem se še bolj dostojnega izkazati te
pohvale. Kako bi dal duška svojim
čustvom? Nagnil sem se proti sose
du in mu s prepričanjem pošepetal
dosti glasno na uho: „Der lerer is a
šeps!“ To še, ko me je učitelj hva
lil.
Ta prezgodnja cvetka moje nem 
ščine pa mi je skoraj na ustnicah za
mrznila, tako burjo je sprožila. Že se
je dvignilo okoli mene nekaj desnic.
V svoji neučakanosti ti tožleji kar
niso strpeli, da bi bili povprašam;
dvignjene prste so obrnili proti m e
ni in eden drugega prevpili: ,,Der
hot gsogt: der lerer is a šeps!“
In ravno od teh sosedov sem toli
kokrat slišal oni usodni stavek! Nise ni zgodilo, če so oni rekli. Zakaj
so sedaj s tako škodoželjnostjo pla
nili nam e?
Učitelj je kar ostrmel. Zijal je v
mene kot v neko čudo, me vprašal,
če sem res to rekel. Ko sem priki
mal, je stisnil skozi zobe: „F erštok 
ter b in d iše r!“ V svojem besu me ni
vprašal, zakaj? Kako sem to mislil?
Saj bi mu tudi ne znal dotajčati.
Moral sem klečati pred tablo.

Ko smo odhajali iz š ole, me je
moj tolmač š e potolažil: „Kar p ri
pravi se, kako te bo še vzel na p ik o !“
Šele doma pri čevljarju so mi po
jasnili, kaj pomeni beseda „geps“ .
Kar ni glo mi skupaj, da, bi bil ta
šeps — kogtrun! Saj sem ge nedav
no sligal, ko je atej prodajal ko
gtruna nekem u m esarju v Celovcu in
pri teai vedno govoril „k ag tru n “ .
Čutil sem nekaj zahrbtnega v tej
„goli“ , v tej nemgčini. Domov, do
mov, pa čeprav za pastirja v Rute.
Zagrabilo me je neprem agljivo do
motožje. Ven, ven iz tega mesta na
one svobodne vigine Grlovca, Žingarce, Psinjskega vrha, vidne tako
jasno in vabljive tam za Gurami.
Ven v mojo pastirsko svobodo! Tam
bom vsaj vsakemu, ki bi me n em ško
nagovoril, mogel odbrusiti: Niks
tajč!
Naslednji dan je bil četrtek, spet
tržni dan. Na živinskem trgu sem
iskal in nagel ateja v živem b aran ta
nju za volička. Potegoval sem ga za
jopič ,,atej, a t e j! “ Pa v ognju kupči
je se ni zmenil zame. Stopil sem n e
koliko na stran, da bi počakal, kdaj
si barantavca udarita v siprožene ro 

ke in si rečeta „bog daj srečo!“ Do
slej sta ge zmerom mimo udarjala.
Pa v tem me zgrabi policaj za p r 
ša, „du host g e p e tlt!“ še to! Policaja
in žandarja sem se bal kot vraga.
Solze so me oblile, ge besede „ f o t r “
se nisem upal izustiti, da bi ne bilo
spet kaj narobe; kar slovensko sem
pojasnjeval „tam so ja moj a te j! “
Neki Gorjanec je potrdil „is jo glaj
saj fo tr! “
Prihitel je tudi atej sam, ko je
opazil mojo stisko. Kot regitelju sem
se mu vrgel v naročje: „Atej, oj
atej, hudo je gtudirati po n em šk o ! “
Al slovenski ni mogoče? Nak! Potem
me vzemite domov, dajte me za p a 
stirja v nage Rute! Tu je vse narobe,
kar rečem. Drugi smejo, jaz pa m o 
ram klečat! Učitelja sem hotel hv a
liti, pa mi je prim eril „fe rštokter
bindiger“ ! Al m orem kaj za to, da
sem S lovenec?“
Vzdignil sem glavo, da bi videl
učinek teh besed na atejevem m e d 
očju. Ustnice je ge vedno trdo sti
skal, z očmi me toplo objemal, globo
ke brazde na njegovem čelu pa so mi
napovedovale — neizbežni odgovor.

France (fcafavauvc
Grafenauerao utarkvističnem šolstvu
Povsod priznanja p otreb a je, da
se na vagki goli uvedejo učne k n ji
ge. Na Korogkem na utrakvističnih
golah tega ni. Govoril bi neresnico,
če bi trdil, da bi na utrakvističnih
golah na Korogkem, v tej obljublje
ni deželi, v resnici imeli knjigo, ki
je napisana v jeziku, ki ga otroci go
vorijo kot m aterinski jezik. Edino
učno gradivo, s katerim na utrakvi
stičnih golah, ki jih c. k. deželni gol
ski svet in tudi gospodje tovariši
Dobernigg, Marckhl, Nagele, e tutti
quanti tako zelo hvalijo, razpolaga
mo, je katekizem. Toda otroci so s

tem načinom pouka že tako zaplankani, da tudi slovenskega katekiz
ma ne znajo več brati; skoraj vsak
k atehet mora, predno lahko začne
s krgčanskim poukom, otroku p riu 
čiti najprej latinske črke, m ora
otroka učiti gele brati. Če pa go
spodje mislite, da slovenski otroci
obvladajo n em ščino, se močno m o 
tite. Korogki Slovenci so prav iz te 
ga vzroka v svojem duhovnem ra z 
voju in izobrazbi zaostali za d ru g i
mi narodi, k er je sistem manjš inskih gol tak, da slabgega na celem
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svetu biti ne more.

Nagi slovenski otroci se poučuje
jo k večjemu en mesec po vstopu v
šolo v slovenščini, toda ne v p ism e
tiem jeziku, temveč samo v n arečju;
to se pravi, če imajo srečo, da ima
jo pred seboj učitelja, ki zna govoriti vsaj narečje, to je govorico ljud
stva. Da bi priučili otroku pismeno
slovenščino sploh ni govora niti ga
biti ne more. Pouk se razvija popol
n oma v nem škem jeziku, ki je n a
šim otrokom popolnoma tuj. Kaj bi
na prim er rekli patentirani Nemci,
če bi bilo na Koroškem obratno, če
bi Slovenci imeli moč, da razpola
gaj o z učnimi sredstvi in učnimi
m očm i in bi pošiljali v nemške šole
le učitelje, ki ne razumejo niti ene
nem ške besede? V štirinajstih dneh
bi nastala upravičena revolucija
med Nemci na Koroškem.
Povejte mi, kaj naj prav za prav
pomeni utrakvističen učni jezik? Ali
poznajo gospodje kakršenkoli jezik
na svetu, ki je utrakvističen? V čem
pa obstoja bistvo utrakvističnega
učnega jezika? Seveda ustvarjajo
naši nacionalni in kulturni nasprot
niki ta učni jezik tam, k jer je mo
goče. Sipajo poslancem in mogoče
tu pa tam tudi kakem u ministru pe
sek v oči, da,, dokler si ekscelenca
m ane oči, lahko naprej germ an i
zirajo.
*
*

*

To stanje je razumljivo zaradi
vzgoje učiteljev. Pri sprejem u na
učiteljišče zavrnejo številne Sloven
ce in le za videz sprejm ejo tudi slo
venske posameznike. Slovenski po
uk se poučuje zelo čudno. Slovenci
se odtegnejo slovenskemu pouku
enostavno lahko na ta način, da se
izdajo za Nemce. Toda — in to je
čudo na Koroškem — to se zgodi
lahko tudi tako, da se Slovenec v
drugem ali tretjem letniku enostav
no pusti črtati kot Slovenca in je s
tem oproščen pouka. Učenci toraj
lahko po mili volji med šolanjem
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sprem injajo svoj jezik. Pospešuje
pa se slovenski pouk za nem ške kan
didate. Namen je jasen. Z najpo
vršnejšim znanjem nekaterih slo
venskih besedi opremljeni učitelji
naj bi veljali kot kvalificirane mo
či za utrakvistične šole; saj imajo
izpit, da ni treba nastaviti Sloven
cev!
V
očigled teh razm er je potrebno
vprašanje, ali se smejo v Avstriji
najosnovnejše narodne pravice tep
tati z nogami? Ali ne obstoja § 19
državnega osnovnega zakona, po ka
terem so vsi narodi enakopravni v
šoli, v uradu in javnem življenju?
Da! Ta paragraf ščiti naravne p ra
vice posameznih narodov še na prav
poseben način, če v tretjem odstav
ku postavlja naslednje načelo:
,,V deželah, k jer živi več n aro
dov, je treba javne učilnice tako
urediti, da dobi vsak narod sredstva,
da se more izobraževati v svojem
jeziku. Nihče se ne sme siliti, da bi
se učil drugega državnega jezika.“
Tudi avstrijska šolska zakonodaja,
v kolikor ni zajeta v državnem ljud
skošolskem zakonu, se giblje v m e
jah naravnega zakona. § 6 državne
ga ljudskega šolskega zakona, ki se
bavi z ureditvijo v Avstriji tako raz
ličnih učnih jezikov, postavlja nače
lo: ,,0 učnem jeziku odloča po slišanju šolo vzdržujočih činiteljev v
okviru meja zakona deželna šolska
oblast“ . Ta načela se slišijo lepo,
toda če jih bere koroški Slovenec,
zvenijo kot pravljica iz daljnih de
žel. Ne, ti zakoni ne veljajo za ko
roške Slovence, za nje ni nobenih
državnih osnovnih zakonov, za ko
roške Slovence je proglašeno Ex —
lex — stanje v perm anenci, za nje
obstoja samo en zakon: to je paša
Vodja nemško nacionalnih deželnih
oblasti.
*

„Ne,
jezika

*

priučitev
ni n a m e n

nemškega
in cilj ut

r a k v i z m a, t e m v e č
iztrebi
tev in o d s t r a n i t e v s l o v e n 
skega jezika.“
Tem u posiljevanju sme in se mo
ra zoperstaviti slovensko ljudstvo.
Slovensko ljudstvo po svojih pokli
canih predstavnikih od leta 1848
naprej ni nehalo postavljati jasne
nacionalne zahteve glede šole.
gola naj je tako urejena, da se
naučijo otroci slovensko moliti, bra-

ti in pisati. Poleg tega je slovensko
ljudstvo zahtevalo vsepovsod, da se
uči v šoli tudi nemški jezik. Toda
prav tako je protestiralo, da se m a
terni jezik popolnoma izločuje in da
se Slovencem na Koroškem uradno
onemogoča, da se izpopolnijo v m a
terinskem jeziku!
(Iz govora v državni zbornici na
Dunaju, 3. julija 1909.)

FRANCE GRAFENAUER:

M O J A LETA
Z B R A L I N U R E D I L DR. J U L I J

FELAHER ( N A D A L J E V A N J E )

Boj za občino in prerod miselnosti
v občini Brdo

Kot dobri, pogumni in vztrajni
sodelavci v tem pogledu so se izka

P restana preiskava (1888) pa
mojega prepričanja ni spremenila;
tudi ni zm anjšala m ojega ugleda in
vpliva med domačim prebivalstvom.
Nasprotno, izvoljen sem bil še tisto
leto, dasi še premlad, v občinski od
bor. 20)
Moja zavest, da delam prav, me je
navdala z novim pogumom in spod
budila k novemu delovanju za n a 
rod, a pomnožila je tudi herodijansko prizadevanje narodnih n asprot
nikov — dekretiranih tujcev v ob
čini v prvi vrsti — c. kr. uslužben
cev in vaških učiteljev, katerim so
domači farizeji služili kot slepo, za
pošteno živo bitje ogabno orodje v
dosego njihovih vprav satanskih n a
menov in nakan, katerih posledica je
bilo m oje trpljen je med svetovno
vojno.
Svojih narodnih nasprotnikov se
nisem bal; prepričan sem bil, da de
lam prav in moje prizadevanje
in strem ljenje, priboriti Slovencem
,,pravico do pravice“ , je zajelo že
širše kroge prebivalstva domače ob
čine.

20)O bčinske v o litv e so b ile koncem leta
1888. Po tedaj v elja v n em občinskem redu
so v o lili po razredih. P rav m ale o b čin e so
im ele dva v o liln a razreda, v e čje pa tri raz
rede. V olilna pravica je bila razd eljen a v
prid bogatašem in v k ap italističn em duhu.
Žen sk e niso sm ele osebno voliti, m a rv eč so
m orale p oob lastiti m oškega, da je za, njih
v o lil. V olilno p ravico so im eli sam o d a v 
kop lačevalci. V v o liln i im en ik so se najprej
zap isali tako im en ovan i častn i občani, nato
d u h ovn ik i in u čitelji, za tem i pa tisti, k i so
p la čev a li največ davka — p osestn ik i po v e 
lik o sti davkov; kdor je plačal n a jv eč d ir e k t
n ega davka, je b il prvi, kdor najm anj, pa
zadnji. T isti, k i so p lačali eno tretjin o v seg a
d irek tn ega davka v občini, so tv o rili prvi
razred; tisti, k i so p lačali drugo tretjin o,
drugi; ostali pa tretji razred. V olilno p ra 
v ico je im el v sak davk op lačevalec, k i je d o 
p oln il 24. leto starosti. V o liln i u p ra v ičen ci
so v o lili odbornike, ki so iz svoje sred e iz
v o lili župana in dva svetovalca, k i so tv o 
rili „občinsko p red sed stv o “, k i je v la d a lo v
ob čin i skozi tri leta. Za občinskega odbor
n ik a je sm el b iti v oljen v o liln i u p r a v iče 
nec, ki je dop oln il 30. leto starosti. G ra
fen au er pa je b il ob času izv o litv e šele 28 le t
star.
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zali tudi moji sosedje: Vincenc Rauter iz Melan, Anton in Miha W a rm u t
iz Limarč in Jože Felaher iz Melvič.
Bližale so se občinske volitve. 21)
Kakor povsod na Koroškem je imel
tudi v naši domači občini ponemčevalni sistem na ljudski šoli svoj
vpliv, svoje privržence, zagovornike
in varuhe in to v velikem številu
prebivalstva, k er leži občina na
skrajni slovensko-nemški meji. V
občinskem odboru so bili sicer dobri
in pošteni gospodarji — Slovenci,
toda njihovo n a r o d n o p r e p r i 
č a n j e je plavalo v megli. Boj za
občino in za prerod miselnosti v ob
čini je bil torej zelo trd oreh, ki je
zahteval skrajno previdnost v delo
vanju. Morala se je nam reč ovreči
že močno razširjena trditev: ,,da
nam ni treba znati slovenski“ . Pri
pobijanju in osmeševanju te trditve
so bili moji dobri pomočniki: Mo
horjeve knjige in Mohorjani, H ader
lapove „Koroške bukvice“ in J u rč i
čevi spisi, posebno njegov „Deseti
b r a t “ in roman „Cvet in s a d “ . Tudi
„M ir“ , tedanje glasilo koroških Slo
vencev, je bil v tem oziru moj prav
dobri „ š p a n “ (tov ariš). Do izvolitve
v občinski odbor nisem imel postav
ne pravice, ker mi je manjkalo še
dobro leto starosti, toda volivci so
odločno zahtevali, da moram priti v
občinski odbor. Tej zahtevi se je p ri
družil tudi tedanji župan Jože Cvik,
p. d. P aja r v Veliki v a s i.22) Po k r a t
kem razgovoru je to naziranje tudi
volilna komisija potrdila. Zoper m o
jo izvolitev v občinski odbor je bila
seveda vložena pritožba, katero pa
je okrajni glavar baron Myrbach 23)
zavrnil z motivacijo, da bom pred
potekom volivne dobe itak p reko
račil postavno določeno starost. V
občinskem odboru mi je bilo delo
vanje, posebno ker sem začel odloč
no borbo za služnostne pravice, 24)
ki so jih imeli z malimi izjemami vsi
kmetje-posestniki v eraričnem goz
du, zelo olajšano. Jožef Cvik je bil
razum en in nesebičen župan; občin
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ski odborniki pa so bili tudi prav do
bri možaki. Zbuditi v n jih narodni
čut, mi ni prizadevalo nobenih po
sebnih težav. Najboljša prilika pa se
mi je nudila v tem oziru ob času
ljudskega š t e t j a , 26) katero sva z žu
panom izvršila. Sprejela sva od stra
ni okrajnega glavarstva priznanje
za točno in povsem pravilno izvršitev
štetja, kar j e 'v s e občinske odborni
ke razveselilo in opogumilo.
Tudi v ljudski šoli se je obrnilo
na bolje, kolikor se je dalo pod že
tedaj slovenščino uničujočim učnim
ustrojem sploh doseči.
(Nadaljevanje sledi)
21) V ob čin i Brdo, k i je im ela leta 1880.
1303 p reb ivalce, so v o lili ob čin sk i odbor v
treh v o liln ih razredih.
22) Po prip oved ovan ju m ojega očeta Jo 
žeta F elah erja je b il župan Jože C vik v te 
danji dobi znan v vsej Z iljsk i in L esk i dolini
kot n ajsp osob n ejši župan.
23) O krajni g lavar v Šm ohorju.
24) Po sred in i občine Brdo, p očen ši od Loč,
do L im arč pri Šm ohorju, se je razprostiral
erarični t. j. državn i gozd. V tem gozdu so
im eli skoro v si p osestn ik i v o b čin i pravico
paše, stelje in drv. P o leg u čitelje v so bili
v ob čin i gozdarji kot d ržavn i v aru h i tega
eraričnega gozda n ajstru p en ejši n asp rotn i
ki S lo v en cev , k i so nep restan o k ra tili pra
v ice p o sestn ik o v v gozdu, ren egatom pa ugo
d ili preko n jih o v ih pravic. To gospodarsko
m oč so zlorab ljali n ep restan o in z njo pod
pirali germ anizacijo občine. Zato se je F ran
ce G rafenauer s svojim i najbolj udan im i so
dela v ci V incencom R autarjem , A ntonom
W arm utom in Josipom F ela h erjem z v so silo
vrg el v boj za p ravice p o sestn ik o v v era
ričnem gozdu in je ta boj v o d il skozi 30 le t
ter končno uspel, da je bila zem lja raz
d eljen a m ed u p ravičen e km ete, ko je po
prej erar p osek al v es gozd.
25) U radno štetje je leta 1890 u gotovilo za
občino Brdo 1511 p reb ivalcev, od teh 1418
s sloven sk im in 90 z n em škim ob čevaln im
jezikom .

FRAN E L L E R:

D R A V A
Šumno me d gorami motna lije Drava,
to k tišči za tokom, strmec v lok oplava,
drzne pne valove, lom i jih in peni,
polja tesna reže z dolgimi prameni.
„Kaj se, Drava, mečeš lju to v bok iz boka,
n i še vedno cesta ti dovolj široka?
V mel pod strn zeleno rjave grebeš rove,
strižeš in podiraš in drobiš bregove.
„Nisi voda tiha, ko t so reke druge,
butajo v mejnike tvoje nam vijuge;
v snu se opotekaš ali pa si slepa,
nič se ti ne užali gruda naša lepa.
„Nič za nas ne maraš, v tuje spešiš dalje,
soncu greš naproti v tri sosedne kralje:
jutra tam toplejša, brazde bolj so plodne,
večja so obzorja, struje bolj svobodne.
„Pa je ni dežele, da se z našo meri,
z belimi vrhovi, m odrimi jezeri;
pesm i ni nad našo, da bil zvok j i slajši,
m im o solz do vriska sko k j i bil bi krajši.
,,Mož kje bolj prisrčnih, m ož bolj bistroglavih
srečaš kakor v Rožu, kje še bolj šegavih?
In deklet lepoto sama razodevaš,
ko v tolmunih gladkih lica jim odsevaš.
„Svoja si, a reci, kaj smo ti zgrešili,
da tepo vrtinci tvoji nas nem ili?“ —
Šum no lije Drava, čez pragove dere,
sili na celino, sive prode pere.
Nič me ne posluša, nič me ne pogleda,
v levi rob in pravi rušam prst odjeda.
Grabi v živo Drava, vzburkana in hladna,
o, še ta, ta tudi zemlje naše gladna.
V S k o č id o l u 1. 1894
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KULTURNA KRONIKA
Prva polovica letošnjega leta je
potekla v znamenju velikih k u ltu r
nih dogodkov, pomembnih za ves
slovenski narod, zlasti pa za nas ko
roške Slovence. Vsi ti kulturni do
godki, ki smo jih doživeli v p retek 
lih mesecih, so izražali predvsem
vzajemno misel vsega slovenskega
ljudstva: enotnost slovenskega n a
roda in njegove kulture. Dokazali
pa so tudi svetu, da krivične držav
ne m eje ne bodo nikdar razdvojile
ljudstva, ki ga nerazdružljivo pove
zuje skupna zgodovina in ga druži
iz skupne borbe in trpljenja vzrasla
skupna narodna kultura. Ti kulturni
dogodki pa so tudi zrušili vse ilu
zije onim narodnim nestrpnežem in
njihovim pomagačem, ki še vedno
sanjajo o te m , kako bi uresničili svo
je imperialistične načrte in zasadili
na Karavankah in pred Trstom in
Gorico poleg državnih mejnikov tu 
di še kulturne, da bi tako ločili za
mejske Slovence od svoje matične
celote, še posebno na Koroškem pa
ustvarili nek posebni narod „Vindi
šjarjev“ , ki živi zaenkrat še samo v
njihovi domišljiji.
Že II. Kongres Ljudske prosvete
Slovenije, ki je bil od 28. do 31. ja 
n u arja t. 1. v Ljubljani, je pribil n e 
izpodbitno
dejstvo:
Enotnost
s l ov e n s k e k u l t u r e je d o k u 
m e n t n e r a z d r u ž l j i v o s t i slo
v e n s k e g a n a r o d a ! Dokazov, ki
potrebujejo pravilnost te misli, nam
ne prim anjkuje, ne v preteklosti ni
ti v sedanjosti. Zlasti smo to doka
zali tudi v zadnjih mesecih.
Prvič v zgodovini smo doživeli ko
roški Slovenci kulturne prireditve,
kakršnih Slovenska Koroška še ni
poznala.
Prvič v zgodovini je na povabilo
SPZ gostoval v Celovcu reprezen
tant slovenske odrske umetnosti —
Slovensko narodno gledali
š č e . Celovec, zibelka slovenske k u l
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ture, je zaživel ob gostovanju ljub
ljanske Opere dne 4. ju n ija t. 1. in
tudi najbolj zakrknjeni oboževalci
„nem ške n ad k u ltu re“ niso mogli
mimo priznanja tem um etninam , ki
so jih nudili igralci navdušeni pu 
bliki (dve predstavi sta bili n am e
njeni avstrijski publiki). Koroški
Slovenci, ki so imeli priložnost vi
deti pri tem gostovanju opero „Ero
z onega sv e ta “ in balet „Ohridska
legenda“ , ne bodo nikoli pozabili
besed upravnika SNG, pisatelja
Juša Kozaka, ki je v pozdravu de
jal: „Prišli smo k vam, kakor pride
otrok k svoji m a te ri!“ In mati je
v navdušenju in ponosu nad višino,
na katero se je povzpel v. svobodni
domovini otrok, ki se je nekdaj ro 
dil v zibelki slovenske kulture na
Koroškem, zastrmela in ge vsebolj
spoznala potrebo najtesn ejše k u ltu r
ne povezanosti z današnjim sredi
ščem slovenske kulture, s slovensko
prestolnico Ljubljano.
Veličasten in mogočen je bil „Dan
slovenske k u ltu re “ dne 11. julija
t. 1. v Trstu. Bil je vsenarodni slo
venski festival in največja m anife
stacija enotnosti slovenskega n aro
da po končani vojni v slovenskem
zamejstvu. 12.000 glava množica,
kulturne skupine in delegacije iz
vseh predelov slovenske zemlje v
svobodi in izven m eja so izpričale,
da živega ljudstva ni mogoče deliti,
kakor so delili slovensko zemljo. Ta
kemu silnemu manifestu enotnosti
in medsebojne povezanosti vseh Slo
vencev v zgodovini še nimamo p ri
mera.
Nič manj slovesen in pomemben
za nas koroške Slovence pa je bil
prvi zgodovinski obisk bratov iz
Trsta, ki so priredili v Šmihelu v
Podjuni in v Št. Jakobu v Rožu (24.
in 25. ju n ija t. 1.) „K oncert sloven
ske p e s m i“ . Kakor ena sama nerazdružljiva celota je zaživela na teh

prireditvah navzoča množica s pev
ci, ki so prinesli svojo pesem od obale slovenskega m orja kot pozdrav
svojih tlačenih rojakov na „Svobod
n e m “ tržaškem ozemlju slovenske
mu Korotanu. Prireditve so izzve
nele kot simbol enotnosti zamejskih
Slovencev in zapustile v srcih vseh
naših rojakov mogočen vtis.
Čeprav skušajo nekateri, ki jim ti
veliki kulturni dogodki zadnjega
meseca ne gredo v račun, zamolčati

ali zanikati njihov pomen, bodo ven
dar ostali trajni spomeniki v zgodo
vini slovenske kulture in izpričevali
še poznim rodovom, da se je v te ž 
ki borbi za svojo ohranitev zavedalo
vse slovensko ljudstvo v zamejstvu,
da ga bodo rešili pred pretečo n ev ar
nostjo raznarodovanja in pogina le
strnjena enotnost in tesna nasloni
tev na matični narod v svobodni do 
movini. Vsi ti dogodki pa so hkrati
tudi lepi uspehi Slovenske prosvetne
zveze, ki jih ni mogoče izbrisati.

Anton Aškerc

Trije popotniki
G r e d o m i p o p o tn ik i m ladi trije,
po cesti

čez

O b iskala v ila je V e s n a

r a v n o g re d o polje.
n a š s v et,

pri c v etu z a sa ja la p is a n je c v et.
„ D e ž e la p r e k r a s n a ! " jo p r v i s la v i,
„ k je t e b i e n a k a n a s v e t u le ž i? "

D e drugi: „„p re lju b mi domači si kraj,
ti dom naš slovenski, naš zemeljski raj!
Š e dražji kot z e m lja pa tv oj m i je ro d
m oj n a ro d , m oj n a ro d , ki b iv a to d .
I n tretji - m olči, A z a k a j s e s o l z i ?
B o l a li v e s e lje t e s o lz e

ro d i? -
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