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Drage bralke, dragi bralci!

||| Karl Hren

Pred vami je nov koledar Mohorjeve 
Celovec. Že vse od leta 1858 Mohorjeva 
izdaja koledarje, ki niso le koledarji, temveč 
veliko več: ponujajo zanimive prispevke o 
domačih dogodkih in ljudeh, o zgodovini 
naših krajev in tudi o problemih in izzivih 
današnje družbe. 

Minulo leto 2015 je bilo v znamenju 
nekaterih pomembnih obletnic, ki smo 
jih upoštevali tudi pri izbiri prispevkov za 
koledar. Tako je minilo 70 let od konca 
druge svetovne vojne, ki je bila močna zare-
za v razvoju slovenskega naroda. Koroški 
Slovenci smo tedanje dogodke še posebej 
močno občutili. Zato najdete v koledarju 
prispevka Marjana Linasija in Sabine Buch-
wald o terorju, ki ga je izvajala nacistična 
oblast. V objavljenih govorih predsednika 
Mohorjeve Ivana Olipa ter tudi predsednika 
Krščanske kulturne zveze Janka Krištofa pa 
je zelo nazorno prikazano, da za Slovence 
v Jugoslaviji konec vojne ni pomenil konca 
represij in grozodejstev, saj je nova komu-

nistična oblast vzpostavila kruto novo dik-
taturo. V kontekstu teh vojnih in povojnih 
dogodkov je zelo zanimiv prispevek o Berthi 
von Suttner, ki je bila dobitnica Nobelove 
nagrade za mir in se je vseskozi trudila za 
miren način reševanja konfliktov. 

Popolnoma drugačna obletnica je 
200-letnica rojstva don Boska, ki je usta-
novil salezijanski red. Tudi na Koroškem so 
salezijanci s svojo vzgojno in dušnopastir-
sko dejavnostjo močno sooblikovali – in še 
sooblikujejo – življenje slovenske manjšine. 
Dober primer tega je fara Št. Vid v Podju-
ni, ki je opisana v koledarju in ki jo že več 
desetletij vodijo salezijanci. Na vzgojnem 
področju je bil kot učitelj in ravnatelj deja-
ven tudi dr. Janko Zerzer, ki je v letu 2015 
dopolnil osemdeset let. O njem in njegovih 
velikih zaslugah za razvoj koroških Sloven-
cev je pisala Zalka Kelih-Olip.

Pogled v prihodnje leto 2016 pa je 
povezan z velikimi aktualnimi problemi in 
izzivi: slabe gospodarske okoliščine, naraš-
čajoči primanjkljaji v javni upravi in s tem 
povezani varčevalni ukrepi ter na stotisoče 
beguncev iz muslimanskih dežel, ki bežijo 
prav preko Slovenije in Avstrije v glavnem 
v Nemčijo, narekujejo dobro premišljeno 
politiko, temeljite ukrepe in vzajemnost 
celotne družbe. Ravno v takih okolišči-
nah je pomembno, da stojimo na trdnih 
temeljih. Zato je tudi v tem koledarju več 
prispevkov namenjenih domači kulturi in 
domači zgodovini. Na močnih in trdnih 
koreninah lahko gradimo prihodnji razvoj 
in samozavestno stopamo v prihodnost.



29

Podelitev 26. Tischlerjeve nagrade 
akademiku Lojzetu Lebiču
||| Janko Krištof in Edi Oraže

26. Tischlerjevo nagrado sta akademiku Lojzetu Lebiču dne 23. januarja 2015 izročila predsednik 
NSKS Valentin Inzko in predsednik KKZ Janko Krištof.

V tujini Slovenec, doma svetovljan, 
povsod pa Korošec!

Predsednik Krščanske kulturne zveze 
mag. Janko Krištof je ob podelitvi Tischler-
jeve nagrade prof. Lojzetu Lebiču v imenu 
KKZ in NSKS med drugim dejal, da s 
Tischlerjevo nagrado slovenska narodna 
skupnost na avstrijskem Koroškem že nekaj 
desetletij odlikuje ljudi, ki jim dolguje 
hvaležnost. Tokrat sta Krščanska kulturna 
zveza in Narodni svet koroških Slovencev 
pogledala na tisti del Koroške, ki ga je po 
plebiscitu ločila državna meja. Mag. Krištof: 
„Tako se v prejemniku letošnje Tischlerjeve 
nagrade ne poklanjamo le njemu osebno, 
temveč tudi vsem, ki se na tem področju 

Slovenije in Koroške trudijo za slovensko 
kulturo in za našo medsebojno povezanost. 
Če razumemo Tischlerjevo nagrado tako, 
potem se v njej izraža tudi prizadevanje 
nas koroških Slovencev za skupni slovenski 
kulturni prostor.“ Mag. Janko Krištof je 
poudaril, da je podelitev nagrade „tudi lepa 
priložnost, da koga bolje spoznamo in mu 
tako moremo dati tisto mesto, ki mu gre“. 

Nato je predsednik KKZ na kratko pred-
stavil življenjsko pot skladatelja akademika 
Lojzeta Lebiča.

Lebič se je rodil 23. avgusta 1934 na Pre-
valjah kot četrti otrok v učiteljski družini 
Nežke, roj. Linhart, iz Libuč pri Pliberku, in 
Ivana Lebiča. Njuna družina je zaznamovala 
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Prevalje in ljudi s svojo bogato pedagoško 
in kulturno dejavnostjo. Dobra huma-
nistična in verska vzgoja je bila odlična 
popotnica v življenje vsem štirim otrokom. 
Celotna Lebičeva družina je prepevala na 
prevaljskem koru in sodelovala v krajevnih 
društvih – v pevskih zborih, gledaliških sku-
pinah, tamburaškem zboru ...

Lojze Lebič je osnovno šolo obiskoval v 
letih 1941–1945 na Prevaljah, nato pa šola-
nje od leta 1946 do leta 1952 nadaljeval na 
Sušnikovi gimnaziji na Ravnah na Koro-
škem, ki mu je dala temeljno humanistično 
izobrazbo. Po maturi je v Ljubljani z odliko 
dokončal študij arheologije, na Akademiji 
za glasbo pa je diplomiral iz kompozicije in 
dirigiranja. 

Lebič je bil dirigent APZ Tone Tomšič in 
komornega zbora RTV SLO in v istem času 
je aktivno sodeloval pri skladateljski skupini 
Pro musica viva. 

Poleg glasbenega ustvarjanja je Lebič 
tudi avtor nekaj knjig, esejističnih del, je 
mojster govorjene besede, velikokrat je 
predstavil svoje misli o glasbi, umetnosti, 
družbenih razmerah ...

Koroška je vedno ostala Lebičeva domo-
vina. Zapisal je: „V tujini Slovenec, doma 
svetovljan, povsod pa Korošec!“ 

Janko Krištof: „Koroška ga je zaznamo-
vala in mu dala pečat v njegovi specifični 
glasbeni govorici, v umetniškem izrazu. 
Zborom je poklonil vrsto odličnih skladb na 
teme podjunske, rožanske in ziljske ljudske 
pesmi. Kljub svoji visoki glasbeni izobraz-
bi ohranja v svojih stvaritvah prepoznavno 
koroško melodiko. Lojze Lebič je s svojimi 
priredbami koroških ljudskih pesmi zelo 
veliko doprinesel k temu, da so se ohranile 
in da jih izvajajo številni zbori tu na Koro-

škem in v Sloveniji. Pa tudi sicer nosi svojo 
koroško domovino vedno v srcu. Zvesto 
spremlja dogajanje pri nas in se veseli uspe-
hov na našem kulturnem področju. Bil pa je 
tudi vedno pripravljen pomagati in svetovati 
– s strokovnimi nasveti, predavanji, semi-
narji. Z velikim veseljem je tudi spremljal 
pomembno delo KKZ na področju izdaja-
nja notnih edicij in ga v svojih predavanjih, 
intervjujih in publikacijah vedno znova tudi 
omenjal ...“

Akademik prof. Lojze Lebič je za svoje 
delo prejel dolgo vrsto različnih nagrad in 
priznanj, od katerih je mag. Krištof naštel 
„le nekaj najprestižnejših“: trikratni nagraje-
nec Prešernovega sklada, za svoj skladateljski 
opus je prejel veliko Prešernovo nagrado, 
prejel je zlati red za zasluge Republike Slo-
venije, je častni občan občine Prevalje, Dru-
štvo slovenskih skladateljev ga je nagradilo s 
Kozinovo nagrado za zaokrožen skladatelj-
ski opus, od leta 1991 je izredni in od leta 
1995 redni član SAZU, od leta 2005 je tuji 
član razreda za umetnosti belgijske Kraljeve 
flamske akademije, je dopisni član Hrvaške 
akademije znanosti in umetnosti …

Delo Tischlerjevega nagrajenca akademika 
prof. Lojzeta Lebiča je s strokovnega 
vidika predstavil Edi Oraže, ljudskošolski 
ravnatelj, zborovodja, komponist in 
mentor številnih glasbenih projektov:

„Spoštovani navzoči, v čast mi je, da 
smem spregovoriti o osrednji glasbeni in 
kulturni osebnosti na Slovenskem, katere 
sloves je šel že po celem svetu.

Skladatelja Lojzeta Lebiča že dolgo 
poznam z različnih seminarjev in predavanj. 
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Vseeno pa je bil zame osebni stik še posebej 
pomemben. Tega zelo prijaznega in pri-
srčnega človeka sem spoznal pri pogovoru 
v Ljubljani. Pravijo, da ga njegova beseda 
„izdaja“ za Korošca, a tega nisem opazil. 
Eno mojih vprašanj je bilo, kako vpliva štu-
dij arheologije na skladateljsko delo. Kratek 
in jedrnat odgovor je bil: ,Vse vpliva!‘

Res je, da na skladatelja vplivajo vsi 
dejavniki – od Lebičevih prednikov prek 
izobrazbe in izkustev, pa tudi družbene in 
politične spremembe. 

Sam takole opisuje svoj ,dvojniški, 
koroški umetniški značaj: na zunaj trezen, 
vase zaprt, popustljiv, a še pogosteje trmast, 
v sebi pa občutljiv in ranljiv‘.

Lebičeva pot do izoblikovane osebne 
govorice, ki je razpeta med zvočno silovi-
tostjo in emotivno zadržanostjo, je dolga. 

V povojnem neurejenem času politični 
sistem ni dopuščal odpiranja v svet. Nova 
kompozicijska spoznanja so skladatelji spre-
jemali iz druge roke – brez partitur, brez 
knjig, brez revij. V skupini ,Pro musica viva‘ 
je Lebič s somišljeniki skladateljsko lahko 
vseeno zorel. 

„Dom, ki ga moramo zapustiti ...“

Arnold Schönberg je izjavil: ,Tradicija je 
dom, ki ga moramo ljubiti, a zapustiti … 
Porušiti tonski red pomeni, kot bi za pes-
nika naenkrat vse besede izgubile pomen.‘ 
Lebiča je glasbeno oblikovalo intenzivno 
srečevanje s sodobnimi kompozicijskimi 
težnjami (dodekafonijo, serialnostjo, sono-
ristiko, aleatoriko itd.), z Varšavsko jesenjo, 
Zagrebškim bienalom in tečaji v Darmstad-
tu.

Lebič o tej svobodi pravi naslednje: 
,Dandanes kompozicijskih tabujev ni več; 

svoboda, v kateri so vse poti prave, pa zah-
teva od današnjega ustvarjalca poostreno 
odgovornost in veliko znanja. Glasba se giba 
v pomirljivi dvojnosti: Omejena je v svoji 
snovi in prvinah, toda neomejene so mož-
nosti njihovega preoblikovanja.‘

Lojze Lebič je zakoreninjen v drugi 
dunajski šoli, v ekspresionizmu (Požgana 
trava), ukvarjanju z dodekafonijo in seri-
alnostjo, statističnih razmerjih, harmonski 
gravitaciji (Tangram). Zanj pa so pomemb-
nejši ustvarjalni simboli, sinestetični pre-
bliski, asociacije najrazličnejših doživetij. V 
tišini sam rojeva nove skladbe – pred seboj 
ima prazen papir in svinčnik v roki; na raz-
polago pa ima tišino in zvok.

Lebič hoče neulovljivo narediti doseg-
ljivo. Zvočno gradivo želi spremeniti v 
oprijemljive zvočne zidake, iz teh ustvarjati 
povsem realne zvočne like in oblike, pa jih 
hkrati dvigniti na raven irealnih zvočnih 
sporočil. 

Glasbo doživlja v njeni dvojni naravi: po 
zvočni strukturi in po estetskih čustvih, ki 
jih nagovarja – tako rekoč z obema obra-
zoma: s pitagorejskim kot ,zvenečo mate-
matiko‘ in z drugim, aristotelovskim kot 
,govorico srca‘. Pravi, da se z vsakim delom 
bolj vrača k sebi, postaja strpnejši do odlo-
čitev drugih. Ne verjame v svetovno glasbo, 
temveč v glasbe sveta. 

Njegovi estetski nazori so zaprti. Spoštu-
je avtorstvo. Vse želi ustvariti sam, s svojimi 
rokami, in biti za vse odgovoren. Zapisi so 
dokaj natančni (morda je to sled študija 
arheologije), tudi kadar se spusti v pusto-
lovščino ‚z nadzorovanim‘ naključjem.

Finski komponist Jean Sibelius je nekoč 
izjavil: ,Če se glasbe dotakneš, je čarovnije 
konec.‘ Glasba je najprej višje spoznanje, 
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potem šele s pomočjo teorije in znanosti 
(analize) razberljiv estetski predmet. Opis 
glasbe z besedami je torej vselej tvegan. Zanj 
glasba ne korenini le v estetsko formalnem, 
ampak tudi v eksistencialni globini etičnega. 

„Morda nam želi povedati kaj zelo 
pomembnega ...“

Ve, da se je odločil za glasbeno govorico, 
ki je komu sprva tuja. Ob tem navaja pri-
mer: ,Kadar kdo z nami govori v jeziku, ki 
ga ne razumemo, ne mislimo, da nas zmerja. 
Morda nam nasprotno želi povedati kaj zelo 
pomembnega. In kadar me kdo povpraša, 
zakaj se toliko peham za umetnost, ki jo 
dožene le malo ljudi, se spomnim, kako je 
odgovoril Daudet v Pismih iz mojega mlina: 
,Meni jih tudi malo zadostuje.‘ Mislim, da 
jih tako malo tudi ni. 

Za Lojzeta Lebiča je takó komponira-
nje – kot vsako ustvarjanje – k sebi obrnjeni 
napor samospraševanj in dvomov, da ob tej 
dejavnosti ne more misliti še na poslušalce. 
Pri nižje strukturirani, zunajumetnostni 
glasbi, ki nastaja za takojšnjo in vsesplošno 
rabo – kot jo slišimo po radijskih sprejem-
nikih –, je upoštevanje poslušalčevega okusa 
nujno. Če pa se glasba rodi iz česa, kar je 
globoko v ustvarjalcu, potem je služenje tej 
notranji resnici edina zapoved. 

Lebič pravi, da komponira zelo počasi, 
a če si ogledamo katalog, vidimo, da se je 
nabralo kar nekaj umetnin: orkestrska dela, 
dela za glas z orkestrom, za glasbila s tip-
kami, za elektronsko glasbo, za tolkala, za 
zbore in instrumentalne ansamble, za glas 
in klavir, posebej pomembne pa so vokal-
ne skladbe za moške, ženske, mladinske 
in mešane zbore. Tukaj je treba še posebej 
omeniti njegov spoštljivi odnos do ljudske 

pesmi, saj Lebič pravi, da je to umetnina 
svoje vrste – zato se ji je treba bližati z ena-
kim spoštovanjem kot vsaki drugi umetnini. 
Skladateljeva domiselnost naj ustvari samo 
žlahtno podobo, ki bo preprosto lepoto 
ljudske ustvarjalnosti povzdignila, ne pa jo 
zatemnila.

Zborovodje in glasbeniki, s katerimi 
sem se pogovarjal, imajo veliko spoštova-
nje do komponista Lojzeta Lebiča. Potrdili 
so mi – in to sem pri delu z zborom tudi 
sam do gnal –, da so skladbe Lojzeta Lebiča 
težke, toda zelo dobro izvedljive in efektne. 

Ko sem se od njega poslavljal, me je 
gospod Lebič še vprašal, ali sem na poti ,s 
pošastjo‘ – mislil je avtomobil. Sebastja-
nu Vrhovniku pa je menda rekel, ko je ta 
ponovno telefoniral z mobitelom: ,Imate 
ponovno krastačo na ušesu?‘ Seveda tudi 
okolje in tehnika – kot že rečeno – vplivata 
na skladatelja, njegovo mišljenje in kreativ-
nost.

Karmina Šilec je napisala Lojzetu Lebiču 
naslednji kompliment: ,Veliko sodobnih 
skladb izgubi svoj čar kmalu potem, ko 
odzveni prvi šok. Glasba Lojzeta Lebiča 
je gotovo dvakrat blagoslovljena in to fas-
cinantnost vzdržuje vedno znova. Njegova 
glasba vzbudi pozornost, čudenje in fascina-
cijo celo pri poslušalcih, nevajenih sodobne 
glasbene literature. Izjemna muzikalnost in 
sposobnost konstantnega samoizpraševanja, 
izvirnost, iskrenost, iskrivost, komunikativ-
nost, urejenost, vztrajnost, nepopustljivost, 
tolerantnost, inventivnost, organiziranost, 
poštenje, ... vse to ima veliki umetnik Lojze 
Lebič.‘

Zelo sem vesel in ponosen, da tak ustvar-
jalec in zgled prejme Tischlerjevo nagrado. 
Vse vpliva – upam, da tudi ta nagrada.“
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Dr. Janko Zerzer – 80-letnik

||| Zalka Kelih-Olip

Izpolnil je 80 let in ni pretirano, če reče-
mo, da se skoraj prav toliko let kulturno 
udejstvuje, nekaj manj let pa aktivno soobli-
kuje kulturno življenje koroških Slovencev. 
Z enajstimi leti je namreč imel po svojih 
pripovedovanjih svoj prvi nastop kot pevec 
v duetu na gostovanju pri Cingelcu na Trati. 
Kultura ga spremlja vse življenje. Kultura je 
zanj vsakdanji kruh, poslanstvo, življenjski 
eliksir, življenjsko delo. Nešteto pobud in 
idej v zadnjega pol stoletja lahko pripišemo 
prav njemu. Kulturno delovanje še vedno 
intenzivno spremlja kot častni predsednik 
KKZ, kamor ga skoraj vsak dan vodi pot. 
Vse življenje pa razmiš lja tudi politično – 
spremlja razvoj slovenske narodne skupnosti 
in je zagovornik samostojnega političnega 
gibanja koroških Slovencev. Vedno je menil, 
da je treba poiskati skupno pot, se posveto-
vati in nastopati zedinjeno. 

Dr. Janko Zerzer se je rodil 7. novembra 
1935 v Svečah, kjer je tudi obiskoval ljudsko 
šolo. Leta 1946 je odšel na klasično gimnazi-
jo na Plešivec in se tam udejstvoval v sloven-
ski dijaški družini. V šolskem letu 1952/53 
je postal njen predsednik in soustanovitelj 
dijaškega glasila „Kres“ ter skupaj z Vinkom 
Zwittrom organizator počitniških srečanj na 
raznih krajih južne Koroške. Po maturi leta 
1954 je na Dunaju študiral poleg germanisti-
ke in zgodovine tudi umetnostno zgodovino 
in solopetje. Kot študent je aktivno sodelo-
val v Klubu slovenskih študentov na Dunaju 
in bil dvakrat njegov predsednik. Po konča-
nem študiju je v letih 1965–1992 poučeval 
nemščino in zgodovino na Zvezni gimnaziji 
za Slovence v Celovcu, v letih 1967–1973 
nemščino in bontón na Slovenski kmetijski 
šoli v Podravljah, od leta 1975 nemščino in 
zgodovino na triletni strokovni šoli, pozneje 

Dr. Janko Zerzer 
kot predsednik 
KKZ na koncertu 
„Koroška poje“ leta 
2010.
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Višji šoli za gospodarske poklice in enoletni 
gospodinjski šoli v Št. Petru pri Št. Jakobu 
v Rožu, v šolskem letu 1991/1992 pa nem-
ščino na novoustanov ljeni Dvojezični zvezni 
trgovski akademiji v Celovcu. Ko je leta 1991 
postal ravnatelj Višje šole za gospodarske 
poklice, je poleg rednega šolskega pouka 
skrbel za razgibano kulturno dejavnost na 
pevskem, literarnem in gledališkem podro-
čju. Šolo je vodil do leta 1998. 

Že kot študent in pozneje kot mlad 
učitelj se je Janko Zerzer vključil v narod-
nopolitično in kulturno življenje koroških 
Slovencev. Bil je odbornik in preglednik, od 
leta 1968 do 1970 pa tajnik Narodnega sveta 
koroških Slovencev. Od leta 1971 do 1983 je 
bil podpredsednik, od 1983 do 2010 pa pred-
sednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu.

Hkrati je sodeloval tudi v krajevnem 
prosvetnem društvu Kočna v Svečah, katere-
mu je predsedoval od leta 1981 do leta 1989. 
Pel je v moškem zboru SPD „ Kočna“, vse 
od leta 1947 (!) pa je aktiven član cerkvene-
ga zbora v Svečah, najprej kot altist, pozneje 
kot basist, pa tudi zdaj še sodeluje, kolikor 
mu dopušča čas. Med njegove pobude spa-
da realizacija sveškega slikarskega tedna leta 
1980, alpsko-jadranske iniciative, ki tudi po 
35-ih letih ni izgubila svoje atraktivnosti. 

Janko Zerzer ni bil le pevec in solist 
MoPZ Kočna, dolgoletni cerkveni pevec in 
pevec MePZ Gallus v Celovcu, tudi sam je 
kdaj pa kdaj stopil v vrsto dirigentov, tako je 
na primer na Plešivcu vodil dijaški fantovski 
zbor in pel je tudi pri fantovskem tercetu – 
obe skupini sta posneli celo nekaj pesmi za 
radio. Ko je vodja hišnega zbora Ulbrich 
postal stolni kapelnik, je vsako drugo nede-
ljo vodstvo zbora pri glavni maši na Plešivcu 
prepustil sedmošolcu Janku Zerzerju. Ko je 

Zerzer kot pevec dijaškega zbora slišal sklad-
bo Missa Mariana (avtor je bil hišni musicus 
na Plešivcu Ivan Degrel), mu je bila tako 
všeč, da je note ročno prepisal in mašo leta 
1953 naštudiral s cerkvenimi pevci v Svečah. 
Mašo so res tudi izvajali, pri čemer je Zerzer 
dirigiral, Anton Feinig pa je sprem ljal na 
orglah. V 80-ih letih je za nastop na Dunaju 
ad hoc pripravil oktet Lipa.

Dr. Janko Zerzer je bil sopobudnik 
Koroških kulturnih dnevov v Celovcu, ki so 
jih prirejale osrednje politične in kulturne 
organizacije, NSKS, KKZ, ZSO in SPZ, v 
sodelovanju s profesorji univerze v Ljubljani 
od leta 1969 do 1991. Zerzer je nosil glavno 
breme organizacije in je sodeloval tudi kot 
predavatelj. 

Dr. Zerzer je bil večkrat predsednik dru-
štva Kulturni dom v Celovcu (ustanovljeno 
leta 1974), ki si je prizadevalo za gradnjo 
kulturnega doma v Celovcu. V letih 1971–
1978 je bil deželni tajnik Avstrijske lige za 
človekove pravice, član Kulturnega sosveta 
dežele Koroške (1983–1985, 1989–1991) in 
član sosveta za slovensko narodno skupnost 
pri Uradu zveznega kanclerja (1989–1993). 
Dr. Janko Zerzer je bil med pobudniki 
Slovenske glasbene šole na Koroškem. Bil 
je namreč na čelu delegacije KKZ, ki se je 
skupno s SPZ udeležila posveta z Zvezo 
kulturno prosvetnih organizacij Slovenije 
in občinskimi zvezami koroške regije avgu-
sta 1977 v Slovenj Gradcu, kjer je predla-
gal ustanovitev skupne glasbene šole pod 
okriljem KKZ, SPZ in ZKPOS po vzorcu 
Glasbenega centra Emil Komel v Gorici. 
Glasbena šola je leta 1977 začela delovati z 
oddelkom v Pliberku in nato se je pod okri-
ljem obeh kulturnih organizacij, KKZ in 
SPZ, razširila na vse dvojezične kraje.
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Kot predsednik KKZ je Janko Zerzer 
skrbel za poživitev tradicionalnih kultur-
nih dejavnosti (družinsko petje, ljudska 
pesem in ljudska glasba) in za uvajanje 
novih oblik udejstvovanja (klasična in pop 
glasba, izobraževanje odraslih, lutkarstvo, 
mladinsko gledališče, narodopisje, kultur-
na izmenjava z italijanskim in madžarskim 
zamejstvom in zdomstvom, jezikovne počit-
nice, Tischlerjeva in Einspielerjeva nagrada, 
govorniški in literarni natečaj, založniška in 
filmska dejavnost ipd.).

V okviru Krščanske kulturne zveze je 
ustanovil Društvo prijateljev Slovenske 
filharmonije, ki skrbi za redne obiske pri-
reditev v Ljubljani, bodisi v Cankarjevem 
domu, Slovenski filharmoniji ali Operi 
SNG v Ljubljani, in Mariboru. Sploh je kla-
sika njegova velika ljubezen. Za Radio dva 
je pripravil 275 oddaj z naslovom Iz zlate 
dvorane in vanje vgradil okoli 50 pogovorov 
z vsemi vidnimi slovenskimi glasbeniki.

Janko Zerzer je bil med prvimi koroškimi 
Slovenci, ki so obiskali Slovence v zdomstvu, 
v Severni in Južni Ameriki, Avstraliji pa tudi 
v Evropi in je tudi podpiral sodelovanje KKZ 
z njimi. Njegov prvi obisk leta 1986 v Argen-
tini je še isto leto privedel do prvega gosto-
vanja Bernarde Fink v Slovenski filharmoniji 
v Ljub ljani ter v Celovcu in Trstu. Kaj Ber-
narda Fink-Inzko pomeni danes v svetovnem 
merilu, je znano. 

Leta 1983 se je začela tudi redna kultur-
na izmenjava s Slovenci v Italiji – z Zvezo 
slovenske katoliške prosvete v Gorici in s 
Slovensko prosveto v Trstu. Od takrat je 
nastala stalnica – Krščanska kulturna zveza 
vsako leto menjaje prireja Primorske dneve 
na Koroškem in Koroške kulturne dneve na 
Primorskem.

Zerzer je veliko prispeval k dobremu 
kulturnemu sodelovanju z matičnim naro-
dom v Sloveniji, in to predvsem v sodelova-
nju z Zvezo kulturnih organizacij Slovenije 
in drugimi kulturnimi institucijami. Skupaj 
z NSKS je Krščanska kulturna zveza začela 
s promocijskimi prireditvami v slovenskih 
občinah zunaj meja, tako rekoč na medob-
činski ravni.

Dr. Zerzer je bil vedno zagovornik dia-
loga med koroškimi Slovenci. Kjer je bilo 
le možno, je v sporih poskušal najti kom-
promis. Skrbel pa je tudi za to, da smo se 
koroški Slovenci odprli na vse strani in 
začeli vključevati v svoje delo tudi dejavno-
sti Slovencev, ki živijo drugod v zamejstvu. 
Enako velja za stike z večinskim narodom 
na Dunaju in s kulturnimi institucijami na 
Koroškem.

Kot zgodovinar in znanstvenik je dr. Zer-
zer podprl ustanovitev etnološkega oddelka 
v okviru Krščanske kulturne zveze. Iz njega 
je leta 1992 nastal Slovenski narodopisni 
inštitut „Urban Jarnik“ in leta 1994 je bilo 
ustanovljeno Narodopisno društvo Urban 
Jarnik, ki je danes pravni nositelj inštituta. V 
društvu je Janko Zerzer v upravnem odbo-
ru. Inštitut se je uveljavil kot znanstveno -
raziskovalna ustanova in sodeluje z drugimi 
raziskovalnimi institucijami in raziskovalci v 
Sloveniji, Avstriji in drugod. 

Dr. Janko Zerzer si je v okviru vseh svo-
jih dejavnosti vedno prizadeval za ohranitev 
slovenskega jezika. Vrsta njegovih predavanj, 
govorov in prispevkov v slovenskih medijih 
je k temu veliko doprinesla. Močno je pod-
piral akcijo „ Slovenščina moj jezik“, ki so 
jo v 80-ih letih spodbudili mladi v okviru 
Koroške dijaške zveze.

Leta 2010 je bila na Zerzerjevo pobudo 
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ustanovljena iniciativa Slovenščina v druži-
ni, ki opozarja na pomen družine in dru-
žinskega jezika pri posredovanju slovenščine. 

Janka Zerzerja poznamo kot dobrega 
predavatelja, vnetega publicista, avtorja 
dolge vrste prispevkov in komentarjev za 
slovenske in nemške časopise in revije ter 
prevajalca slovenskih turističnih vodnikov. 
Za Nedeljo je pisal recenzije mariborskih, 
ljubljanskih in celovških pa tudi nekaj salz-
burških opernih premier. V letih 1980–1985 
je urejal glasilo Slovenske volilne skupnosti 
občine Bistrica v Rožu, Naša občina – Unse-
re Gemeinde.

Nešteto je njegovih precizno pripravlje-
nih govorov za prireditve Krščanske kultur-
ne zveze, prispevkov za razne tiskovine, lav-
dacij pri nagradah, ki sta jih podelila KKZ 
in NSKS. Ko se je leta 2010 kot predsednik 
KKZ poslovil, je Krščanska kulturna zveza 
zbrala vse njegove govore in članke; nabralo 
se je toliko gradiva, da je moral proti svo-
ji navadi priti po ta paket z avtomobilom. 
Sicer se pa med Križno goro, kjer si je pred 
40-imi leti ustvaril svoj dom, in središčem 
Celovca, razen v najbolj skrajnih zimskih 
razmerah, dosledno vozi s kolesom. 

Leta 1982 sta skupaj z dipl. inž. Francem 
Kattnigom izdala pravo dragocenost, dvo-
jezični seznam krajevnih imen „Dvojezična 
Koroška – Zweisprachiges Kärnten“. Zerzer 
je tudi soavtor učbenika Zgodovina koroških 
Slovencev od leta 1918 do danes (1985) in 
nemške izdaje Geschichte der Kärntner Slo-
wenen von 1918 bis zur Gegenwart (1988). 
Svoje zapise o zanimivostih dvojezičnih kra-
jev je zbral v kulturno-umetniškem turistič-
nem vodniku Po koroških poteh (1997), ki 
je leta 2014 izšel že v tretji, popravljeni in 
dopolnjeni izdaji. Na podlagi te knjige je 

leta 2003 nastal istoimenski 80-minutni 
film v slovenski in nemški verziji, pri kate-
rem je bil Zerzer odgovoren za scenarij in 
režijo. 

Janko Zerzer je tudi avtor kulturnega 
vodnika (Ne)znano zamejstvo (2000), ki 
je nastal v okviru istoimenskega projekta 
in naprej skrbi za to, da zamejstvo postaja 
malo manj „neznano“ pri rojakih v Sloveni-
ji. Leta 2004 je napisal dvojezični turistični 
vodnik Na obeh sončnih straneh Karavank – 
Auf beiden Sonnenseiten der Karawanken. 

Leta 2006 je izšla obsežna knjiga Dob-
ri pastirji – Naši rajni duhovniki, v kateri 
je Zerzer napisal življenjepise slovenskih 
koroških duhovnikov, ki so umrli med leto-
ma 1968 in 2005. Prav tako je zbral in uredil 
prispevke za zbornik Valentin Inzko, Glasnik 
sožitja, 1923–2002 (2015).

Janko Zerzer nikoli ne poudarja svojih 
zaslug in dosežkov. Če ga na to nagovoriš, 
pa le skromno „prizna“, da se je to in ono 
res nabralo v osmih desetletjih. Naj bo na 
tem mestu zato omenjeno, da ga je leta 2004 
predsednik RS dr. Janez Drnovšek odlikoval 
s srebrnim častnim znakom svobode Repub-
like Slovenije.

Ohranitev slovenskega jezika je Zerzer-
jeva srčna zadeva. Potrtega ga vidimo, ko 
govori o nazadujočem številu govorcev slo-
venskega jezika, predvsem pa, ko ugotavlja, 
da je v domačih Svečah in drugih koroških 
vaseh močno ogroženo domače narečje. 
Srečnega in nasmejanega pa ga vidimo, ko 
govori o svojih vnukih, ki marnvajo po 
domače, tudi med seboj. 

Dr. Janku Zerzerju ob okrogli življenjski 
obletnici kličemo še na mnoga zdrava leta, 
polna lepih doživetij in notranjega zadovolj-
stva!
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„Stala sem čisto tiho in čakala,  
kaj bo ...“
Spomini na drugo svetovno vojno Marije Mesner iz Doba pri 
Pliberku

||| Sabina Buchwald

Kropove – z leve: Tilka, Micka, mama Brigita in Gitka – v pungratu za domačo hišo v Vidri vasi

„Po vojni je prišel domov peš ...“

Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, 
sem bila stara dvanajst let. Pri hiši v Vidri 
vasi nas je bilo sedem otrok, mama, oče 
in babica Terezija Krop. Moj dedej Gregor 
Nachbar je bil iz Vogrč in se je h Kropu pri-
ženil. Atej Jurij pa je šel po nevesto Brigito 
Žik, po domače Irgičevo Gitko, v Libuče. 
Moja brata Mirko in Stanko sta bila leta 
1940 istočasno vpoklicana v vojsko. Mir-
ko je bil v Sarajevu, od koder je po vojni 
domov prišel peš. Stanko pa je bil vojak v 
Grčiji. Brat Nac, ki je bil vpoklican pozneje, 
je moral na fronto v Francijo. Moja mama 
so se za vse tri fante zelo bali. Doma smo 

ostale sestre Tilka, moja dvojčica Gitka, jaz 
in mlajši brat Jurij.

„Ko smo ob nedeljah obiskovali  
sv. mašo ...“

Vse tri smo pele pri slovenskem cerkve-
nem zboru, po izbruhu vojne pa smo se pri 
zboru morali učiti nemške cerkvene pesmi. 
V Pliberku je bil tedaj župnik gospod Sulzer 
iz Labotske doline, ki je bil zelo človeški in 
priljubljen tudi pri Slovencih. Pri nas smo 
imeli tedaj star harmonij in gospod Sulzer je 
pripeljal s seboj nemškega vojaka Juliusa, ki 
je stražil ujete Francoze pri Šercerju v Nonči 
vasi. Ta je zbor spremljal na harmoniju. Z 
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nami je vadila tudi gospa Paula Silan, ki 
je imela harmonij v pisarni v Pliberku. Ko 
smo ob nedeljah obiskovali svete maše v 
Pliberku, nas je spremljalo glasno bobnanje 
Hitlerjeve mladine, ki jo je vodil pliberški 
krojač. Hodili so mimo cerkve in namerno 
motili božjo službo. Vsi so bili oblečeni v 
iste uniforme.

„Jurij, hitro še na črno zakolji ovco ...“

Na naši vasi je bil naseljen sudetski 
Nemec, ki smo ga vaščani imenovali „Polak“. 
Med vojnim časom je izstavljal dovoljenja, 
da so vaščani smeli doma zaklati prašiča ali 
ovco. Ker smo se ga vsi bali, smo se brani-
li iti po dovoljenje. Mama je določila, da 
moram prav jaz iti iskat dovoljenje. Ko sem 
prišla blizu sosedove hiše, me je obkrožilo 
trideset gosi, ki so gagale name, pred hišo 
pa je na vrvi divje lajal pes. Stala sem čisto 
tiho in čakala, kaj bo. Končno je skozi vra-
ta pogledal sosed in me nadrl: „Mitz, was 
willst?“ (Mici, kaj hočeš?) „Bitte, möcht ma 
schlachtigen (prosim, klali bi radi),“ sem 
boječe izjecljala. Brez besed je odšel v hišo, 
se po dolgem času vrnil z dovoljenjem, in 
rekel: „Sag daheim, ihr gehört schon längst 
über den Kömmel!“ (Povej jim doma, da 
bi vas bilo treba že davno pognati preko 
Komlja!) Sosed iz Čirkovč, ki je pregledoval 
meso, pa je našemu ateju, ko je zaklal praši-
ča, rekel: „Jurij, hitro še na črno zakolji ovco, 
saj imaš veliko družino!“ Ker so bile vedno 
spet hišne preiskave, so nekatere družine v 
zid zazidale meso, ki so ga dobile z zako-
lom na črno. Velik del poljskih pridelkov 
smo morali oddati za tretji rajh – krompir 
so neposredno s polja odpeljali z velikim 
tovornjakom. Vodja kmetov (bauernführer) 
je vedno spet pregledoval kleti in kašče.

„Morali smo zapustiti kuhinjo ...“

Ko je leta 1941 v Jugoslavijo vkorakala 
nemška vojska, so se vojaki večkrat ustavili 
pri nas pri Kropu. Ker smo kot edina hiša na 
vasi imeli javni telefon, smo večkrat morali 
zapustiti kuhinjo, saj je imela v njej skupina 
nemških vojakov sestanek. Tudi pošto je v 
veliki vreči pri nas oddal šofer avtobusa, jaz 
pa sem jo raznosila po vasi. Ko se je pojavilo 
partizansko gibanje, smo večkrat slišali, da 
je pri Kropu „partizanska kanclija“. Neko 
nedeljo, ko smo prišli domov od svete maše, 
je bil na hišnih vratih pritrjen list z napisom 
„Partizanska kanclija“, in vse kljuke so bile 
namazane s človeškim blatom.

Dobro se še spominjam, kako sem šla 
neko popoldne za krmljenje krav metat 
seno s „patra“. Ker nisem našla lestve tam, 
kjer je bila po navadi, sem se na ves glas 
kregala. Naenkrat sem zaslišala na „patru“ 
korake, pogledala v lino in nejasno videla 
obrise moškega, ki je položil kazalec na usta 
in rekel: „Pst!“ Ustrašila sem se ter čisto 
tiho obstala. Moški je z luknje nametal 
seno, nakar je bilo vse tiho. Šele naslednji 
dan sem si spet upala na gumno. Nikogar 
ni bilo na „patru“, a seno je bilo poležano. 
Nikomur nisem ničesar povedala in še danes 
ne vem, ali so bili na skednju partizani ali 
drugi ljudje.

„Atej so morali plačati kazen ...“

Da bi zgradili novo drvarnico, smo med 
vojno sekali les v „Riglnu“ nad vasjo. Ko so 
tesarji v gozdu obsekali drevesa za tramove, 
smo domači pobrali drobne trske in atej so 
zakurili ogenj. Čez nekaj časa smo zaslišali 
klic: „Halt!“, in že so nas obkrožili nemški 
vojaki z ročnimi bombami. Obstali smo kot 
pribiti in trepetali. Vojaki so bili prepričani, 
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da smo partizani, a na srečo nas je eden od 
vojakov poznal in je vedel, da smo domačini. 
Ozmerjali so nas, ali ne vemo, da se v gozdu 
ne sme kuriti. Atej so morali plačati kazen. 
V resnici so se takrat zadrževali partizani v 
bližnjem Kuežnikovem jarku.

„Morali sva z njim na rob njive ...“

Ko smo nekoč mama, Gitka in jaz delale 
na polju, je prišel iz Pliberka gestapovec ter 
hotel na samem govoriti s sestro Gitko in 
mano. Mama je temu odločno nasproto-
vala, a nič ni pomagalo. Morali sva z njim 
na rob njive. Obdolžil naju je, da sva nekje 
peli pesem „Črna zemlja“ (Hej, Slovani). Z 
vso odločnostjo sva zatrjevali, da te pesmi 
nikdar in nikjer nisva peli, in oditi je moral 
brez informacij. Na tak način so gestapovci 
hoteli priti do dokazov, da bi našo družino 
obdolžili prepovedanih dejanj. Pesem, na 
katero je meril, sva seveda poznali. Če smo 
se v krogu družine počutili varne, smo jo 
včasih zares tiho zapeli. Verzija, ki je bila 
znana nam, je bila drugačna, vsaj zadnji verz 
zadnje kitice smo prikrojili trenutnim doga-
janjem. Namesto „črna zemlja naj pogrezne 
tega, ki odpada“, smo peli „črna zemlja naj 
pogrezne vsakega nemčurja“. Zvečer smo 
vedno morali z zavesami zagrniti okna, tako 
da je bilo čisto temno. Mama in atej sta več-
krat poslušala prepovedani radio London; 
da ju ne bi nihče zasačil, smo otroci stražili 
na vseh kotih hiše.

„Mami se je zadeva zdela čudna ...“

Med vojno je bil na naši kmetiji star 
možakar po imenu Eduard, ki je znal samo 
nemško. Pomagal je cepiti drva, pometal je 
hlev in dvorišče in opravljal razna lažja dela. 
Ker je bil umsko prizadet, ga je kmalu odve-

del Gestapo. Čez nekaj časa je iz koncentra-
cijskega taborišča Dachau prispelo Eduar-
dovo pismo s prošnjo, naj mu mama pošlje 
hlebec kruha in vanj skrije nož. Mami se je 
zadeva zdela čudna; slutila je, da za vsem tem 
tiči Gestapo. Poslala mu je kruh, a brez noža. 
O Eduardu nismo slišali ničesar več.

„V družini smo nehali peti ...“

Jeseni leta 1944 je mami pisal iz Grči-
je sin Stanko, naj zanj zaprosi za dopust 
(Ernteurlaub), saj je v zelo nevarnem kraju. 
Vodja kmetov iz Nonče vasi, ki je bil pri-
stojen za izstavljanje vojaškega dopusta, ja 
nadrl mamo, da morajo biti ravno sedaj, 
ko gre za dokončno zmago, naši fantje na 
fronti. Vpil je, da pač naj babe delajo več, 
saj so kar tri pri hiši. Ni odobril vojaškega 
dopusta; čez nekaj tednov je prišla žalost-
na vest, da je Stanko padel pri bitki med 
Florino in Edesso. Mama je zelo žalovala; v 
družini smo nehali peti in morala sem neha-

Osmrtnica, ki jo je sestavil župnik Sulzer za 
padlega Stanka Nachbarja
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ti igrati kitaro, kar mi je bilo zelo žal. Tri 
tedne po žalostni novici smo prejeli pošto, 
da je pogrešan sin Nac. V Franciji so ga ujeli 
Američani in ga odvedli v New York, kjer 
je več kot eno leto delal pri nekem peku. Z 
njim je bil tudi Mačkov oče iz Drveše vasi. 
Ko je prišel iz ujetništva, je nosil dolg črn 
plašč. Točno se še spominjam, da je imel na 
hrbtu dve veliki črki „PW“.

„Morala sem skuhati ,cvečeje‘ ...“

Ko so leta 1942 izselili Lombarjevo 
družino, so moj atej ravno klali pri Jopu v 
Čirkovčah. Gitka in jaz sva bili z njimi; vsi 
prestrašeni smo se takoj odpravili domov. 
Tudi mi Kropovi smo se zelo bali, da bi nas 
izselili, saj smo bili zavedna slovenska druži-
na. A atej so mi pozneje pripovedovali, da se 
je zavzel za mnogo slovenskih družin vaški 
vodja (ortsgruppenleiter) z Rude.

Ko sem bila stara sedemnajst let, sem 
bila osem dni na gradu na Ravnah. Kjer je 
danes Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika, je bila med vojno kmetijska šola. 
Predavali so o kmetijstvu in kolikor se še 
spominjam, je bila ena izmed učiteljic Šte-
fka Rožič. Na Bistrici pri kmetu Krautu pa 
smo nato imeli izpit. Morala sem skuhati 

„cvečeje“, poribati tla, vsaditi ribez ter v hle-
vu kravam ostriči repe.

„Naj za božjo voljo dajo mir ...“

Malo po koncu vojne se je naenkrat 
pojavil v naši kuhinji partizan in mami na 
prsi nastavil pištolo: „Povejte, ali vam je 
kak vaščan med vojno delal težave!“ Otro-
ci smo na glas zajokali, saj smo mislili, da 
bo ustrelil našo mamo. Toda ona je mirno 
odgovorila, da so na tej vasi vsi sosedi v redu 
in da naj za božjo voljo dajo mir.

Po vojni je mimo naše hiše proti Labotu 
korakalo na tisoče ustašev, civilistov, cele 
družine. Na naši gorici so kuhali krompir 
in v zamenjavo naši mami pustili toplo 
jopo. Mimoidoče so spremljali jezdeci na 
konjih.

„Prestavilo me je pred vrata krmilnice ...“

V čirkovškem jarku se je zgodila petega 
maja 1945 prava tragedija. Vojaki so se umi-
kali in na travniku nenadzorovano pustili 
cele zaboje razstreliva. Otroci so bili seveda 
radovedni, začeli so brskati po škatlah in pet 
mladih fantov iz soseščine je moralo v stra-
šni eksploziji pustiti mlada življenja. Takrat 
sem bila ravno v krmilnici poleg hleva in v 
rokah držala veliko košaro slame. Eksplozija 
je bila tako močna, da me je prestavilo pred 
vrata krmilnice, čeprav je bil kraj nesreče 
oddaljen en kilometer.

„Oj, težki čas, ne vrni se!“

Mojim otrokom, vnukom in pravnu-
kom bi rada položila na srce naslednje 
misli: Spoštujte materni jezik, radi se imejte, 
zavzemajte se za mir in pravico in ne delajte 
krivice nikomur na svetu.

Marija Mesner, roj. Nachbar; Rešetarjeva bica 
iz Doba pri Pliberku
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„To so bili strašni časi!“1

||| Ivan Olip 

Koroški slovenski pregnanci so se pred 70 leti vračali domov. Vendar niso bili povsod zaželeni. 
Vračajoče se izseljence so Angleži ustavili na železniški postaji v Beljaku in jih hoteli poslati nazaj 
v Nemčijo. Dr. Joško Tischler je v pogovorih z oblastmi dosegel, da so jih poslali v Celovec, kjer so 

jih nastanili v jezuitski kasarni. Od tod so se pregnanci vračali na svoje izropane domove.

Letošnje spominsko leto ob 70-letnici 
konca druge svetovne vojne je zaznamova-
no z mnogo prireditvami, proslavami, spo-
minskimi shodi, mašami in romanji. Tudi 
letošnje slovenske šmarnice pri Gospe Sveti, 
zibelki krščanstva, hočemo posvetiti temu 
spominu. Ob začetku Marijinega meseca 
maja smo se zbrali v celovški stolnici pri slo-
vesni sveti maši ob spominu na 70-letnico 
osvoboditve izpod nacističnega režima, nato 
pa še na spominski prireditvi v Koncertni 

hiši v Celovcu. Bilo je izrečenih mnogo 
resnično pomenljivih in lepih besed.

Trpljenje je imelo številne obraze

Nekateri pripadniki naše narodne skup-
nosti so se peljali v Mauthausen, da bi bili 
priče spominske svečanosti ob 70-letnici 
osvoboditve tega zloglasnega nacionalsocia-
lističnega taborišča. Na Ljubelju, ob izpo-
stavi taborišča Mauthausen na avstrijski in 
slovenski strani, že nekaj let prireja Kärnten 

1 Pridiga Ivana Olipa pri slovenskih šmarnicah v gosposvetski cerkvi 31. maja 2015
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memorial spominske svečanosti v spomin 
žrtvam nacizma na tem kraju.

Hrvati so prav letos ob okrogli obletnici 
množično poromali na Libuško polje, da bi 
se spomnili žrtev komunističnega pokola 
ob koncu druge svetovne vojne. Prepoceni 
je, kot se pogosto dogaja v poročilih, vso to 
večtisočglavo množico udeležencev (letos 
nad 30.000) potisniti na desni rob šoviniz-
ma, fašizma, ustaštva in kolaboracije. Pre-
velika je bolečina ob množičnih pokolih ob 
koncu vojne.

Na Lešah sta bili, kot že zadnjih nekaj 
let, spominska maša in svečanost v spomin 
na odvedene iz Pliberka in okolice v Pod-
juni po drugi svetovni vojni. V soboto, 23. 
maja, so se nekdanji slovenski begunci in 
njihovi potomci zbrali v samostanski cerkvi 
v Vetrinju, kjer so pred 70-imi leti preživeli 
iskali uteho v neizmerni bolečini ob izgubi 
sinov, bratov, mož in očetov.

Naši izseljenci so se pred 70 leti vračali 
domov na svoje razdejane domove, a vendar 
niso bili povsod zaželeni. Boleča rana je bila, 
da niso mogli obhajati zahvalne maše za sreč-
no vrnitev domov v celovški stolnici. Škof 
Schwarz se je pred tremi leti, ob 70-letnici 
pregona koroških Slovencev, pri slovesnem 
bogoslužju z ganljivimi besedami opravičil v 
imenu katoliške Cerkve za krivično ravnanje, 
kar smo vsi dobrohotno sprejeli.

Leta 1945 je prišla končno vendarle svobo-
da, čeprav so bili v deželi na krmilu in obla-
sti skoraj isti ljudje, ki so bili odgovorni za 
izseljevanje ter druge krivice in grozodejstva. 
Vrhu tega sta politična razcepljenost in pod-
talno delovanje komunistične partije hromila 
življenje in narodno rast na Koro škem.

V Sloveniji pa za številne pripadnike 
naroda konec vojne ni prinesel zaželene 

svobode, temveč križev pot begunstva, 
izgnanstva in mučeniške smrti. Z globokim 
hrepenenjem so ljudje čakali na konec voj-
ne, da bi dočakali dan, ko bi utihnilo orož-
je. Dan, ko jih ne bo več strah. Dan, ko se 
ne bodo bali oditi spat zaradi negotovosti, 
ali bo noč minila mirno ali pa bodo ponoči 
doživeli nenapovedan obisk, ki pogosto ni 
jemal samo imetja, živeža in živine iz hleva, 
ampak je mimogrede vzel življenje tega ali 
onega gospodarja, žene, sina ali hčerke. Ko 
je en del Evrope proslavljal mir in svobodo, 
si je drugi del Evrope nadel črne rute žalosti 
in skrivaj jokal za pobitimi in pomorjeni-
mi. To so bili strašni časi. Eni so igrali na 
harmoniko in prirejali mitinge, drugi pa so 
padali v brezna in rudniške rove (naj ome-
nim samo Kočevski Rog in Hudo jamo). Za 
njimi so ostali žalujoči, ki niso smeli žalovati, 
prizadeti, ki niso smeli pokazati svoje bole-
čine, sirote, ki niso bile deležne sočutja in 
pomoči. Nad enimi so vihrale zastave, drugi 
pa so jokali nad svojimi otroki. V Marijina 
svetišča so prihajali tisti, ki niso imeli groba, 
na katerem bi prižgali svečo in izjokali solze. 
Svojci obglavljenih so na tihem žalovali in 
prelivali solze. Bolečino in žalost so prinesli 
pred Marijo. Ker se zgodovina in dogodki 
med vojno in po njej nikoli niso prav obde-
lali, da bi ljudje izvedeli celotno resnico, ki 
je bila desetletja zamolčana, je to privedlo 
do take razcepljenosti, taborskega mišljenja 
in prineslo toliko zla, da še danes brat bratu 
ne poda desnice. In to hromi celoten narod.

Kako to, da so mogli biti eni sami hero-
ji in junaki, na drugi pa sami izdajalci in 
zločinci, iztrgani iz narodovega spomina? 
Kako pozabiti tisti del naroda, ki je s seboj 
nosil njegovo bistvo in duhovne vrednote: 
neomajno vero, prekaljeno v preizkušnjah, 
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pobožnost, iz katere so stoletja črpali pred-
niki, ljubezen do očetnjave, do materine 
besede, do pesmi in kulture ter upanje v 
lepši jutri. Kako potrebna bi bila dokonč-
no sprava, ki pa prihaja samo od ene strani. 
Zato vernim in kristjanom v primeru, ko se 
ena stran ne zmeni za spravo, ne preostaja 
drugega kot vztrajna molitev – tako je zapi-
sal škof Glavan pred kratkim v škofijskih 
sporočilih. Naj bo to tudi naš veliki molit-
veni namen, molitev za mir, spravo in utrdi-
tev in poglobitev vere med narodom tu na 
Koroškem in predvsem v matični Sloveniji. 
Po Mariji danes prosimo Boga, ki se je k 
človeštvu sklonil v svojem Sinu, naj nam 
podari duha odpuščanja. Naj besede apo-
stola Pavla v Pismu Efežanom: „Bodite drug 
do drugega milosrčni in usmiljeni ter drug 
drugemu odpuščajte, kakor vam je tudi Bog 
milostno odpustil po Kristusu“ postanejo 
tudi naše življenjsko vodilo. Odpuščanje v 

ničemer ne pogojuje in ne spreminja resnice. 
Kristusova molitev za odpuščanje na križu 
ni v ničemer spremenila dejstva križanja in 
njegove odrešilne smrti. Jezusa pa je osvo-
bodila, da je lahko rekel svoje zadnje bese-
de: „Oče, v Tvoje roke izročam svojo dušo!“ 
Tudi mi z odpuščanjem izročimo vse mrtve 
v Očetove roke.

Utrdimo v sebi temeljne človeške vred-
note, poglobimo vero in zaupanje v varstvo 
naše nebeške matere Marije, otresimo se 
malodušja in vztrajno delajmo za mir, spra-
vo, za narodov blagor in razcvet ter razmah 
narodove ustvarjalnosti in življenjske moči 
za lepšo prihodnost. Po Mariji naj se k Bogu 
dviga naša ponižna in iskrena molitev in 
prošnja za nas tukaj zbrane, za naš narod in 
vse narode sveta. Marija, podeli nam spra-
vo in mir, varuj nas vojne in razprtij. Jezus, 
knez miru, podeli nam moč odpuščanja, 
sprave in ljubezni. 

Kolone beguncev, ki so se pred komunističnim nasiljem umikale iz Slovenije. Slika je iz knjige: 
Umik čez Ljubelj, maj 1945, skozi objektiv Marjana Kocmurja, Mohorjeva Celovec, 2015



kazalo
Koledarski del  .............................................................  1-27
Karl Hren: Pismo iz uredništva  ............................  28

Koroška

Janko Krištof / Edi Oraže: Podelitev  
26. Tischlerjeve nagrade akademiku  
Lojzetu Lebiču ........................................................... 29

Zalka Kelih-Olip: Janko Zerzer – 80-letnik  ..  33
Bojan Wakounig: Župnija Šentvid v  

Podjuni – izredno živahna in dinamična 
skupnost  ........................................................................ 37

Gorazd Živkovič: Molec/Molzbichl –  
cerkveno središče na zgornjem Koroškem  
v zgodnjem srednjem veku  .................................  43

Polona Sketelj: Skrinja – predmet tisočerih 
pomenov ........................................................................ 53

Bojan-Ilja Schnabl: Jacobo Brollo,  
furlanski slikar na Koroškem  
in Štajerskem ...............................................................  61

Zgodovina

Werner Drobesch: Kulturno-duhovni  
pomen celovških jezuitov za Slovence  
na Koroškem, 1604–1773 .....................................  69

Peter Wiesflecker: Blagoslov živine in uroki  
pri živini  ......................................................................  74

V spomin

Marjan Linasi: Zadnji Freisslerjev proces  
na Koroškem  .............................................................  80

Sabina Buchwald: „Stala sem čisto tiho in 
čakala, kaj bo.“ Spomini Marije Mesner  ....  86

Ivan Olip: „To so bili strašni časi!“  ....................  90

Janko Krištof: Prelomni dogodek, ki nam je 
prinesel ponovno svobodo  .................................  93

Človek, zdravje in narava

Mojca Budkovič: Kljub bolezni ostati  
srečna družina  ........................................................... 96

Miha Krofel: Ris – evropska „velika“  
mačka  ........................................................................... 104

Pisano branje

Ana Filipič: Delček srca je za vedno ostal  
v Afriki. Izkušnje z devetmesečnega  
prostovoljnega dela v Angoli   ........................  109

Iztok Ilich: Janez Arnež in njegovo življenjsko 
delo Studia Slovenica  ..........................................  114

Stanko Maršič: Preganjanje kristjanov v 
današnjem času  .......................................................  119

Matija Turk: Julius Kugy, alpinski referent 
avstro-ogrske armade  .......................................... 126

Jože Till: Berta von Suttner in zavzemanje  
za mir  ...........................................................................  132

Stanislav M. Maršič: 200 let rojstva  
sv. Janeza Boska  ......................................................  137 

Mohorjeva

Hanzi Tomažič: Ob zlati maši duhovnika 
Jožeta Kopeiniga .....................................................  143

Karl Hren/Franc Kelih: Mohorjeva družba v 
Celovcu v letu 2015  ............................................... 148

Alenka Veber: Celjska Mohorjeva družba  
v letu 2015  ................................................................... 152

Marko Tavčar: Goriška Moho rjeva družba  
v letu 2015  ..................................................................  156

Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu za prestopno leto 2016 je uredila, izdala in tiskala Mohorjeva družba 
v Celovcu, 2015. Urednika: Hanzi Filipič in Karl Hren. Za založbo: Hanzi Filipič; lektor: Stanislav M. 
Maršič. Oblikovanje ovitka: ilab.at; fotografija na naslovnici: Daniel Zupanc

Fotografije: Sabina Buchwald (86, 88, 89), Branko Čeak (153), Ana Filipič (109, 111, 112, 113), Hanzi Filipič (72, 73, 134, 136), 
fotolia (93, 96, 99, 119), Gabi Frank (150), Vincenc Gott hardt (29, 33, 142, 143), Marko Habič (53-58), Kirche in Not (121, 
123), arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja v Slovenj Gradcu (81, 84), Miha Krofel (104, 106, 107), Franc Kukovica (63, 
67), Iztok Ilich (114-118), Stanislav M. Maršič (141), arhiv Celovške Mohorjeve (90), arhiv Goriške Mohorjeve družbe (156, 
159), Franc Opetnik (28, 148), Grega Podrekar (151), Bojan-Ilija Schnabl (62), Miha Stern (38), Matija Turk (126, 127, 129), 
Alenka Veber (153), Bojan Wakounig (37, 39, 40, 41), Tomo Weiss (144, 146), Peter Wiesflecker (74-79)

© 2015, Mohorjeva založba, Celovec–Ljubljana–Dunaj. Knjiga je izšla v rednem knjižnem daru Celovške 
Mohorjeve družbe za leto 2016. Naklada: 1800; cena: 17,- €; ISBN 978-3-7086-0864-8;

 ISSN 1024-1493


