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Koroikem obiskal 2i 1 pokopali5ö

I

de m6moire), kjer so
umrli ovekoveöeni za
svoje sorodnike in tudi
za veönost, so torej ne-

v 138 Zupnijahinraziskal njihovo
jezikovno podobo.

minljiva kultuma dediööina. Sepulkralna
GorrHARor.

V karnen vklesani
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Ferdinand Kühnel

>Poöivaj v miru?( je
naslov knjige, ki jo je

deleä slovenskih sledi na pokopalidöih. V pogovoru z njim bo-

napisal zgodovinar Fer-

za raziskovanje dvojeziönosti

dinand Kühnel. Naslov
je postavil pod vpra5aj. Podnaslov knjige utemeljuje vpraSaj:
>O izginjanju sloven-

na pokopali5öih in kaj je odkril.

skega na pokopaliSöih
na KoroSkem<. Knjiga,
ki je iz5la pri Mohorjevi zaloZbi v Celovcu,

je dopolnjena disertacija, ki jo je napisal na
lnStitutu za vzhodnoevropsko zgodovino
na Univerzi na Dunaju. Njegovo znanstveno
delo je spremljala Marija Wakounig.
VINIENI 6OTiHARDT
Zgodovinar Ferdinand Kühnel
je zelo natanöno pregledal slovenske sledove na 211 pokopali5öih na juänem Koroökem in
vsakemu pokopaliSöu posveöa
lastno poglavje, pripravil pa je
tudi pregled, kaköen je odstotni

ste izvedeli, zakaj se je odloöil

Kadar je na Koroikem y preteklih desetletjih ilo za yidno
dvojeziönost,je bilo vse osredotoöeno na dvojeziöne krajevne napise. Kaj vas je spodbudilo,
da ste se posvetili raziskovanju
dvojeziönosti na pokopaliäöih na
julnem Koroökem?

Ferdinand Kühneh Sptra je

ba povedati, da

je

te-

vpraianje
dvojeziönih krajevnih napisov
desetletja dolgo öakalo reöitve.
Sele v Ietu 2011 doseZeni kom-

promis glede postaviwe dvo-

jeziönih krajevnih napisov se
je zgodil popolnoma v tradiciji avstrijske in koroSke politi-

ke do slovensko govoreöih pre-

bivalcev na KoroSkem, ki ni bil
ravno izraz velike 2elje, temveö je vodilo naöelo, postaviti
samo toliko dvojeziönih napisov, kot je nujno potrebno. Doseäeni sporazum slovenskemu
jeziku vjavnosti nikakor ne daje
spoötljivega prostor4 5e manj
pa odslikava zgodovinsko dediööino dvojeziönosti na julnem
Koroökem.
Z amisel, r aziskati razvoj dvo jeziönosti na pokopali5öih na
juZnem KoroSkem, se mi je po-

rodila zato, kerje prav na teh velikokrat mogoöe odkriti nagrobne spomenike, na katerihje eno
in isto dru/insko ime rajnih napisano v dveh, vöasih celo vtreh
razliöicah. Ob tem obstajajo sta-

sprejemanje slovenskega jezika
v javnosti, zaniöevanje jezika
in pripisovanje manjvrednosti.
Odloöilno pa je tudi krajevno,
Zupnijsko in kulturno äivljenje
v oböini. Cim veöja sta bila sprejemmje in javna uporaba jezika v domaöi oböini, tem bolj se
je mogel jezik obdräati v kraju.
Pogovarjal sem se z mnogimi

ljudmi na juänem Koroikem.

Njihovo osnovno prepriöanje je
bilo, da so se ljudje öutili izpostavljene druäbenemu pritisku,
takoj ko so uporabljali slovenski
jezik in se s tem javno opredelili. Nagrobni kamni mnogokrat
pokaäejo tudi konfliktv zvezi z
jezikom v druZbi, kar pa lahko
sega tudi v sme druZine.

ri nagrobni napisi, v katerih je

öe pogledate ne pokopali!öa

ime zapismo v slovenski pisavi,
novejii pa v nem5ki. Izhajajoö iz
tega fenomena sem na juZnem

Lupnijah, ki ste
raziskovali, ali lahko govorimo
o posebni kulturi na pokopaliööih? Kaj je posebnost teh krajev
in kaj ste lahko zase posebnega
opazili ali odkrili?

Koroökem obiskal

ztI pokopa-

li5ö v 138 iupnijah in dokumen-

tiral in analiziral spreminjajoöo
se

vidnost slovenskega jezika.

K aj prip ov eduj ej o pokop aIß öa
na julnem Roroikem, zakaj dobesedno v kamenvklesani slo'
venski jezik tako zelo izginja?
Raj je temu vzrok?
Ferdinand Kühnel: PokopaliSöa

in nagrobni kmni lepo dokumentirajo spoötovanje in sprejemanje slovenskega jezika. Tam,
kjer dvojeziönost dolgo öasa ni
bila zaüelen4 je bilo tudi malo
pripravljenosti, v javnosti na za
>>veönost< doloöene nagrobne
kamne zapisati slovenska imena in napis. Pokopaliööa odslikavajo druäbo in so vedno znova
tudi prikaz vladajoöega druäbenega in politiönega ozraöja.

Yzroki za izginjanje slovenskih napisov na pokopaliööih so

razliöni- Odgovor\ost za nazadovanje slovenskega jezika ima
gotovo manjkajoöa prisotnost in

v
jih obiskovali in

Ferdinand Kühnel: pokopaliööe je kraj, ki pripoveduje zgodovino. Na pokopaliiöu in v
njegovem okolju najdemo rzliöna spominska obeleäja: privatne grobove, spominske ploööe, spomine na padle vojake v
prui in drugi svetomi vojni, par-

tizanske spomenike, zasebne
spominske ploööe za pregnane,
umorjene in deportirane kakor
tudi spomenike za tako imenovmi koroöki Abwehrkampf. pokopaliSöe pripoveduje obiskovalcem s svojimi spominskimi
znamenji razliöne zgodbeo zgodovini. lz teh zgodb se izoblikuje koroöka kultura spominjanja.
Pokopali!öe pripoveduje zgodovino. Sprehod po pokopaliööuje
poglabljanje v zgodovino.
PokopaliSöa, nagrobni spomeniki in tudi cerkve s svojimi slo-

venskimi kriäevimi poti in misijonskimi kriäi so kljub vsemu

vAttNTrNCra

zmogli slovenski jezik konzer-

virati

za javnost. Raziskovanje

teh materialnih priöevanj slovenskegaje status quo,je inven-

tarizacija in kazalec pomemb-

nosti slovenskega. Raziskava
tudi prikazuje pomen in razöirjenost slovenskega na Koroökem.

Zame je bilo vedno posebnega pomena, najti sledi slovenskega v äupnijah, v katerih
danes ne pridigajo veö vslovenskem jeziku in tudi sicer ni veö
nobenih znamenj dvojeziönosti. Pred vhodom v podruZniöno cerkev Leöje gore/Linsenberg ()upnija Slovenji Smihel/
St. Michael über Pischeldorf,
dekanija Tinje) je nameööena

kultura in

z njo vred ovekoveöenost pokopaliöö
oz. njihovih grobov se je
v zadnjih sto letih zlasti

iz svetovljanskih vzrokov
precej spremenila. Vse
povsod tam, kjer Zivi veö
narodov skupaj, pa so se
pokopaliööa spremenila /
grobovi spremenili tudi z
etniöno-jezikowega vidika.
NajuZnem KoroSkem
na primer nam pokopaliööa/grobovi na svoj naöin pripovedujejo o izginj anju in izpodrivanju
slovenSöine na neminlji-

vem materialu (marmor,
äelezo itd.) ter o manjkajoöemu spoötovanju
in neenakopravnosti slo-

spominska plo!öa za padle vo-

venööine v jawem pro-

jake v prvi svetowi vojni. Na
njej je mogoöe dobro prebrati samo zgornji del, ne pa tudi
imen padlih vojakov. Spomin-

poleg tega kronologizirajo teäko zgodovino slo-

ska plo5öaje napisana v sloven-

skemjeziku. V zgornjem deluje
blag spomin padnapisano:
"V
lim junakom leta 19r4-L9r8<.
Z mnogimi ste govorili o slovenskih in nemikih napisih na
pokop alii öih. Ob staj a p o sebna
äalost, öe z nagrobnikov izgine
slovenski napis?
Ferdinand Kühnel: Govoril sem

z mnogimi duhomiki na juZnem Koroökem. Prav njim je
zelo äal, öe vidtjo, da slovenski

jezik na pokopaliööih izgublja
svoj pomen. Oni so pravtisti, ki
jih skrbi za slovenski jezik pri
maöah, pogrebih in so mnogokrat tisti, ki ohranjajo izginjajoöo dvojeziöno kulturo. Zame

kot zgodovinarj a j e izgtba in iz'
ginjanje zgodovinsko zra5öene
nemöko-slovenske kulturne dedi!öine, h kateri ötejejo tudi pokopaliiöa in nagrobni spomeniki, posebej tragiöno in zato se
ttdi zavzemam za njeno ohranjanje.

storu in spominski kulturi. Pokopaliööa/grobovi

venske narodne skupnosti v zadnjih sto letih, saj
nam pripovedujejo, kdaj

politiöni pritiski sproZili znatne etniöno-jezikovne spremembe na nagrobnih napisih (npr. Po
plebiscitu leta I920, po
izbruhu druge svetovne
vojne, po uvedbi obligatoriönega dvojeziönega
pouka 1945 in po njegovi
odryavirgSS/59,v l97Oih letih s Ortstafelsturmom, pa tudi 5e v 1980ih v rgso-ih letih).
Dvojeziöna pokoPali5öa/grobovi najuZnem
KoroSkem kot neminljiva
so

kulturna dediööina koroSkih Slovenk in Slovencev nas opozarjajo, da
naj ööitimo in ohranimo
slovenske napise in slovenska imena na nagrob-

nih kamnih za naSe naslednike.

