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Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. 

V času, ko se rado govori, da v Evropi ni več meja in zato Slovenci živimo pod skupno streho, 

se kaj rado pokaže, da v vseh pogledih le ni tako, da meje med »matico« in slovensko 

»manjšino« še obstajajo, pogosto pa jih ohranjajo prav politika in mediji. 

V Ljubljani delujejo tri društva, ki ohranjajo stik s Koroško. Najstarejši je Klub koroških 

Slovencev, v katerem so se začeli družiti koroški Slovenci, ki so se morali po plebiscitu leta 

1920 umakniti s Koroške, Klub Korošcev Ljubljana tudi že desetletja združuje Korošce s »te« 

strani meje, leta 1992 pa je bilo ustanovljeno še Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. 

Prav to je pod angažiranim vodstvom predsednika Lovra Sodje v sodelovanju s KKS in obeh 

osrednjih koroških kulturno-prosvetnih organizacij v Celovcu že trinajstič organiziralo 

Koroške kulturne dneve v Ljubljani. Prireditve so se dobro prijele, čeprav je na njih, žal, 

opaziti malo mlajših obrazov. Pa tudi za medije očitno niso dovolj »pomembne«, čeprav bi 

morale biti. 
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Dogodki zajemajo likovno, gledališko in glasbeno-pevsko dejavnost, vsako leto pa je ob tej 

priložnosti predstavljenih tudi več za koroško in s tem vseslovensko zgodovino pomembnih 

knjig in drugih publikacij. Za uvod so v Galeriji Družina odprli razstavo uveljavljenega 

slikarja Franca Rasingerja z naslovom Slikarske pismenke, slikarja, »ki je poznan po 

eksperimentiranju z različnimi slikarskimi tehnikami in materiali, ki mu omogočajo 

ustvarjanje značilnih večplastnih vizualnih sporočil, kjer odzvanja zgodovinska preteklost v 

odnosu do družbene sedanjosti«. 

Ob štiridesetletnici lutkarstva na Koroškem so koroški lutkarji v Mini teatru izvedli lutkovno 

predstavo Bine Štampe-Žmauc Ure kralja Mina, knjižno bogat pa je bil ponedeljek, ko so 

predstavili tri pomembna in zanimiva dela. Več organizacij in društev je s skupnim delom 

predstavilo ljudske pesmi iz Zilje iz zapuščine Lajka Milosavljeviče, požrtvovalnega zbiralca 

ljudskih pesmi na Koroškem, kamor je hodil iz Ljubljane včasih tudi na skrivaj pred 

koroškimi nacionalisti in se na eni od teh poti leta 2002 smrtno ponesrečil. 

Sam je zapisal: »Obiskal sem številne pevce v 98 krajih od Potoč pri Šmohorju do Žvabeka v 

Podjuni, nekatere tudi večkrat. Na 110 magnetofonskih trakovih se je nabralo za več kot 40 ur 

posnetkov, posamezne vsebinske enote pa se bližajo številki 1000. Dovolj razlogov za veder 

pogled na opravljeno delo.« 

Na knjižno izdajo čakajo še njegovi zapisi ljudskih pesmi iz Roža in Podjune. 

Temeljit zbornik prispevkov in spominov je pod uredništvom Janka Zerzerja dobil 

Valentin Inzko (1923-2002), oče danes znanega diplomata z enakim imenom. Poveden je 

podnaslov: Glasnik sožitja, sožitja tako med obema narodnostnima skupnostima na 

Koroškem kot med vedno sprto »desno« Krščansko kulturno zvezo in »levim«, edinim iz 

Slovenije podpiranim Narodnim svetom Koroških Slovencev. Bil je odličen učitelj, ki je 

še posebej spodbujal učence k zunajšolskim dejavnostim, glasbenik in seveda politik in 

velja za eno osrednjih osebnosti šolskega in političnega delovanja na Koroškem. 

Bil je sposoben prestopiti ideološko omejenost in se v letu 1972, ko so nemški nacionalisti na 

Koroškem podirali slovenske krajevne napise, v škofovski sinodi, v kateri je sodeloval, 

zavzemal za sožitje obeh narodnih skupnostih in se opravičil za to, kar je slabega naredila tudi 

slovenska manjšina. V tem je mogoče videti začetek procesa zbliževanja, ki je zaživel šele v 

zadnjih letih. Valentin Inzko st. bi bil vesel predstavitve zbornika tudi zaradi njemu ljubih 

pesmi, ki sta jih zapela Matko in Bernarda Fink. 

V tem sklopu so bili predstavljeni še Zgodovinski spomini na Reberco dr. Ožbolta Ilauniga 

(1876-1945), ki je tudi eden tistih koroških Slovencev, ki zaradi svojega slovenstva ni dobil 

službe na Koroškem in je kot pravnik deloval v Lenartu v Slovenskih Goricah, kjer je tudi 

umrl. 

Knjižno bo zaznamovana tudi sreda, ko bodo v Muzeju novejše zgodovine predstavili dve 

knjigi o protinacističnem boju Koroških Slovencev: monografijo Wer war Klara aus 

Šentlipš/St. Philippen? (Kdo je Klara iz Šentlipša?) mag. Brigitte Etner in nemško-slovenski 

zbornik Peršman, ki sta ga ob 70-letnici požiga Peršmanove domačije nad Železno Kaplo v 

zadnjih dneh vojne, 25. aprila 1945, v kateri je zgorelo enajst članov Sadovnikove družine, 

med njimi sedem otrok, starih od osem mesecev do 13 let. 

Že kar tradicionalno se bodo KKD končali v petek v Cankarjevem domu s Koroškim večerom 

Mešanega pevskega zbora Bilka iz Bilčovsa in tamburaške skupine iz Šentjanža v Rožu. 


