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Celovec Y letu 2020, resnici na ljubo, ni
nobene takoj razvidne okrogle obletnice,
ki bi bila povezana z Vinkom Zwittrom.
Rodil se je 19. junija 1904 v Draööah na
Zilji, v gorjanski Zupniji, v kateri je Zupni-
koval Matija Majar Ziljski, narodni budi-
telj in sredi 19. stoletja gonilna sila pro-
gramazaZedinjeno Slovenijo, umrl pa je
leta1977 .>>Letos mineva 50 let od zaöetka
koro5ke Skofijske sinode, za katero se si-
cer vedno le or.nenja lelo 1972, ko je bil
sprejet zakljuöni dokument o soZitju med
slovenskimi in nem5kimi verniki. Najpo-
membnejSe delo za koroöke Slovence je
Vinko Zwitter opravil kot vodja sloven-
skega dela Katoli5ke akcije prav s pripra-
vami na ökofijsko sinodo,<< ugotavlja Ma-
rUa Gru5kovnjak, urednica zbornika
Vinko Zwitter - Vizionar in sejalec, ki sta
ga izdali Katoli5ka akcija in Mohorjeva
zalotbain ki prina5a strokovne prispevke
in spomine sopotnikov naZwittra.

Predstavitev zbornika minulo sredo v
Tischlerjevi dvorani v Celovcu je publika-
ciji dala dodatno vrednost. Prisotnih je
bilo vseh Sest Zwittrovih otrok, ki so, vsak
na svojstven naöin, v knjigi objavili spo-
mine na oöeta in spregovorili 5e bolj
osebno in odkrito. Tudi o tem kako so se

najoi:ji druZinski ölani na njegovem pog-

rebu ob mnoZici duhov5öine, ki seje pos-

tavila v ospredje, poöutili izrinjeni, pos-

tavljeni na rob.
Vinko Zwitterje bil znaöilen predstavnik

idealistiönega narodnjaka 20. stoletja, ki
je za narodno - in tudi cerkveno delo -
osebne in nemalokrat druZinske koristi
postavil na drugo ali öe kak5no bolj odda-
ljeno mesto. Po preselitvi druZine v Sen-
tjakob v RoZu jeZwitter obiskoval sloven-
sko narodno Solo v Sentpetru in po
gimnaziji v Kranju in Celovcu na
Dunaju opravil Studij svetovne trgo-
vine. Po vrnitvi na Koro5ko se je leta
1929 zaposlil kot tajnik Slovenske
krSöansko-socialne nteze, pet let
kasneje preimenovane v Slovensko
prosvetno ntezo. Urejal je tednik
Koroöki Slovenec, vodil slovenski
diiqiLi dnm v eeloviki Ahaclievi

ulici, se poroöil s Terezijo PruSnik, Bel-
flovo iz Lobnika, deloval v Zvezi koroSkih
zadrug in oZivil slovensko gledali5ko in
pevsko dejavnost.
Na dan napada na Jugoslavijo, na cvetno

nedeljo, 6. aprila 19 41., ga je gestapo pred
oömi druZine po maöi aretiral in ga izgnal
iz Koro5ke, najprej v München k Luft-
hansi in potem na zasedeno Öe5ko. Zena
jebila nekaj öasazaradi obtoZb o sodelo-
vanju s partizani sama zaprta in po pre-
gonu iz juZne Koro5ke s Stirimi otroki
naSla zatoöiSöe v Zammelsbergu v Kr5ki
dolini.

Po vojnije Zwilter ponovno zaöel dru-
Zinsko Zivljenje in se poleg sluZbe na
trgovski akademij iv Celovcu takoj vkljuöil
v narodnostno delo. Do leta 1946 je bil
drugi podpredsednik Pokrajinskega od-
bora Osvobodilne fronte za Slovensko
Koro5ko (POOF), a jezaradi ideolo5kih
razhajanj - hitroje prepoznalzahteve po
absolutni prevladi komunistiönega ta-
bora - izstopil. Skupaj z Jo5kom Tischler-
jem je bil soustanovitelj Narodnega sveta
koro5kih Slovencev, bil med najpomemb-
nej5imi obnovitelji v öasu nacizma raz-
puööene Mohorjeve druZbe in leta 1953
soustanovitelj Kr5öanske kulturne zveze.

Vsa povojna leta, 5e zlasti po drugem
Vatikanskem koncilu, se je uveljavil kot
vodilni slovenski laik v koro5ki Cerkvi in
kot prvi predsednik KatoliSkega delov-
nega odbora deloval v pripravah na koro-
Ski Skofijsko sinodo. Kotje o njem v zbor-
niku zapisal zgodovinar Danijel
Grafenaurer, je bil Zwitter >desetletja
steber in gonilna sila v kulturnem, ver-
skem, politiönem in gospodarskem Zivlje-
nju koro5kih Slovencev.<< 8/l/
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0 Vinku Zwittru je profesor Joiko Hutter dejal, da je v öasu pred drttg0 svetovno trojn0

bit gtavni kulturnik. rBolj5ega ne bi mogti imeti. Bitje zelo sposoben in ideali$ v

rlsakem primerrl. Lahko bi imeI dobro stuibo kjerkoti, öe ne bi bit tako zarlzet Stovenec.(


