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Uvodna beseda

Marija Gruškovnjak

Dr. Vinko Zwitter je živel in delal za Koroško in njene ljudi

„Dajati moreš samo to, kar nosiš v sebi!“
Dr. Vinko Zwitter

Dr. Vinka Zwittra osebno nisem poznala. Z njegovim imenom sem se 
„srečevala“ pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ) ob pripravi monografij o 
Milki Hartman, Lovru Kaslju, Antonu Nageletu in Jošku Tischlerju. Ob 
50-letnici Katoliške akcije (odslej: KA) leta 2015 smo ob pripravah za 
praznovanje pregledovali njene arhive in odgrnila se nam je zavesa: prvi 
predsednik KA Vinko Zwitter je delal in živel za Koroško in njene ljudi, 
a je bil le redko kdaj omenjen. Več kot štirideset let po njegovi smrti se 
ni nič premaknilo. V prostorih KA visi njegova slika, pogled nanjo mi je 
„spraševal vest“: Kdaj vendar se boste ojunačili in se ga spomnili v knji-
žni obliki? Napisana beseda ostane!

Kot je zapisal Ivan Cankar o svojem doživljanju sveta, lahko zapišemo 
tudi za dr. Vinka Zwittra: „Karkoli je človek kdaj mislil in občutil, ne iz-
gine brez sledu. … Noben vzklik ne izgine, noben vzdih, nobena solza in 
noben smehljaj. Roka Božja piše sproti povest človeka, kleše jo v kamen.“

Pravilno umestitev dr. Vinka Zwittra v kontekst zgodovine smo pre-
pustili zgodovinarju, a vendar bom tudi sama malo „pobrskala“ v nje-
govo delo med koroškimi Slovenci. Rojstni kraj Drašče v Ziljski dolini 
ter otroška leta v Št. Jakobu in v Narodni šoli Mateja Ražuna v Št. Pe-
tru so ga vpeljali v slovenstvo, ki ga je Vinko Zwitter v sebi utrjeval v 
gimnazijskih in študijskih letih skupaj s sošolcem Joškom Tischlerjem. 
V Zwittrovih študentskih letih na Dunaju med letoma 1924 in 1928 so 
se koroški rojaki družili, ustanovili so slovenski krožek „Klub koroških 
akademikov na Dunaju“ in drug drugega spodbujali k narodno-kultur-
nemu delu. Tako politično in narodno-kulturno ozaveščen se je po di-
plomi leta 1928 vrnil na Koroško. Ni bilo naključje – bila je Božja vo-
lja –, da je prav on postal tajnik Slovenske krščansko-socialne zveze za 
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Koroško s sedežem v Celovcu. Ni pa ostal samo tajnik zveze, sodeloval 
je v uredništvu Koroškega Slovenca, ki so ga tiskali na Dunaju, bil je so-
delavec pri Slovenskem političnem in gospodarskem društvu ter vodja 
Dijaškega doma v Ahaclovi ulici v Celovcu. Kot govornik je sodeloval 
na raznih prireditvah in zborovanjih zveze in njenih kulturno-prosve-
tnih društev.

V tretjem desetletju prejšnjega stoletja, ko se je vedno bolj bohotil 
nacizem, se je Vinko Zwitter usmeril v vsestransko delo za narod. Izpod 
njegovega peresa je nastalo veliko člankov za Koroškega Slovenca. Na 
prvi strani tednika je analiziral svetovno politično in koroško dogajanje 
ter na straneh za Našo prosveto z vso njemu lastno vnemo vzgajal, bodril 
in podpiral kulturno prosvetno delo na podeželju. Vsi ti članki izražajo 
njegovo povezanost s preprostim človekom, ki se je na podeželju trudil 
za obstoj slovenske besede in pesmi.

Med avstrijsko stanovsko državo je morala Slovenska krščansko- 
socialna zveza za Koroško spremeniti svoja pravila in se 22. novem-
bra 1934 preimenovati v Slovensko prosvetno zvezo. V idejnih temeljih 
in ciljih krepitve verske in narodne zavesti pa s tem ni prišlo do spre-
memb.

S 25. številko, ki je izšla 17. julija 1936, je postal Vinko Zwitter zalo-
žnik, izdajatelj in odgovorni urednik Koroškega Slovenca. Še ena doda-
tna odgovornost.

Leta 1937 je postal – za škocjanskim župnikom Vinkom Poljancem – 
gimnazijski profesor dr. Joško Tischler novi predsednik Prosvetne zve-
ze. V zvezo je bilo takrat včlanjenih 47 krajevnih društev s 26 pevskimi 
in 11 tamburaškimi skupinami ter 14 nedeljskih šol.

V članku „Petdeset let organizirane prosvete“ (Koledar Družbe sv. 
Mohorja 1959, str. 152–157) je dr. Vinko Zwitter zapisal: Na cvetno ne-
deljo 1941 odpeljejo v zapore in leto navrh v taborišča in pregnanstvo vse 
vidnejše slovenske prosvetarje, ki s svojo žrtvijo in trpljenjem dopolnijo 
svojo prosvetno akcijo. /…/

Po prosvetni akciji – pasiva
Moje tajnikovanje zaključi navzven knjižica „Družinske večernice“ s 

podnaslovom „Mati-domovina-Bog“, ki prinese poleg jedrnatega odstav-
ka o veri in Bogu izpod peresa tedanjega hodiškega župnika dr. Janka 
Mikule še izbor prosvetnih člankov iz letnika Koroškega Slovenca. Večji 
del te zaloge so zaplenili hitlerjanci /…/

Sledilo je štiriletno pregnanstvo.
Takoj po zlomu nacizma in vrnitvi iz pregnanstva sta se dr. Vinko 
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Zwitter in dr. Joško Tischler znašla v popolnoma novih razmerah na 
Koroškem. V Jugoslaviji so zmagali komunisti in slovenska koroška ko-
munistična stran se je počutila z jugoslovanskim ozadjem privilegirano, 
da prevzame vodstvo na kulturnem in političnem področju v slovenski 
manjšini na Koroškem.

Joška Tischlerja in Vinka Zwittra je vezalo prijateljstvo vse od štu-
dentskih let in poznejšega dolgoletnega skupnega dela pri Prosvetni zve-
zi. Tudi v teh težkih povojnih časih sta skupno postavljata nove temelje 
strukturam, predvsem sta se skupaj z Valentinom Podgorcem trudila za 
obnovitev celovške Družbe sv. Mohorja.

V tem času se je vztrajno poglabljal politični in kulturni razkol. Upa-
nje, da bi se našle skupne rešitve, je splahnelo. Tak razvoj, ki bi se zane-
sljivo končal porazno za Slovence na Koroškem, je zahteval od takratnih 
vodilnih mož – to sta bila gotovo tudi dr. Tischler kot pragmatik v po-
litiki in dr. Zwitter kot ideolog – veliko poguma in razsodnosti. Pri dr. 
Tischlerju, ki je pojmoval svoje politično delo v najširšem pomenu be-
sede, je bila sprejeta odločitev za ustanovitev Narodnega sveta koroških 
Slovencev (NSKS), kar se je zgodilo 28. junija 1949. Predsednik je postal 
dr. Tischler in dr. Zwitter tajnik, ki je kot ideolog Narodnemu svetu po-
magal utrjevati pot. Še isto jesen – 14. septembra 1949 – je začel izhajati 
Naš tednik (NT), glasilo NSKS, z Vinkom Zwittrom kot sotrudnikom 
in pogostim piscem uvodnih člankov.

S tem se Zwittrovo soustvarjanje struktur okrog Mohorjeve hiše in v 
njej ni končalo. Kot odbornik je sodeloval v celovški slovenski posojil-
nici in bil odbornik Mohorjeve družbe, sodeloval je v slovenskih radij-
skih oddajah in bil je član osrednjega škofijskega odbora KA.

Leta 1948 je pripravil za Mohorjevo družbo družinske večernice „V 
spomin vsem, ki so trpeli“.

Z januarjem 1949 je prevzel pri Mohorjevi uredništvo mesečnika 
„Družina in dom“ (DID). V uvodnem prispevku prve številke je naka-
zal smernice glasila: „Družina je celica narodnega telesa. Narod raste iz 
stoletja v stoletje po svojih družinah, kakor poganja drevo po svojem sta-
ničevju. Po družinah deduje narod svoje zdravje in svojo čilost. Kar je v 
narodu kulture, je kultura družin. Iz družin izhaja narodna onemoglost 
in utrujenost v duhovnem, kulturnem in telesnem smislu. Če hočemo biti 
torej res narodni, moramo zdravje naših družin čuvati s sveto ljubosu-
mnostjo. Cerkev blagoslovi družino ob njenem rojstvu in prosi za njeno 
duhovno polnost. S skrbjo spremlja njeno rast v globine božje zapovedi: 
spoštuj očeta in mater!“
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Peto desetletje je bilo izpolnjeno s Zwittrovim razmeroma mirnim, 
ustaljenim, a vendar vedno neutrudnim delom za družino, šolo in narod. 
Predaval je na Kmetijsko-gospodarski šoli v Tinjah in kot priljubljen go-
vornik na sklepnih prireditvah gospodinjskih šol pri šolskih sestrah v Št. 
Petru in Št. Rupertu. Njegovih govorov – razen nekaj objavljenih v Na-
šem tedniku – ni, ker jih ni napisal. V Zwittrovem družinskem arhivu je 
ohranjen listek z dvema osnutkoma, kdaj in kje je s tega listka govoril, pa 
ni znano – po posameznih besedah sodeč je govoril na prireditvi ob kon-
cu kuharskega tečaja. Znan je podatek, da je kot predavatelj sodeloval na 
študijskih dnevih Drage leta 1967 s temo „Pokoncilski položaj koroških 
Slovencev“.

Marsikdo bi se po tako plodnem, a tudi napornem in težkem delu 
za narodno skupnost naslonil v naslanjač in užival sadove svojega dela. 
Vendar Vinko Zwitter tega ni storil. Že v petdesetih letih je spet oživel 
laiški apostolat v Katoliški akciji.

Po 2. vatikanskem koncilu se je slovenska KA na novo organizira-
la kot Katoliški delovni odbor (KDO) škofijske KA. Kot organizirana 
oblika laiškega apostolata je bil odbor sestavljen iz stanovskih zvez, kot 
so: otroška mladina, mladina, izobraženci in žene, moško gibanje ter re-
ferat za družine in Katoliška prosveta. Na ustanovni seji KDO dne 19. 
septembra 1965 je bil potrjen dr. Vinko Zwitter za prvega predsednika 
KDO, prelat Aleš Zechner pa za duhovnega asistenta.

Najpomembnejše delo za koroške Slovence je dr. Vinko Zwitter 
opravil kot vodja slovenskega dela KA s pripravami na škofijsko sinodo 
v letih 1971–1972. Kar je bilo treba zapisati o sožitju med Nemci in Slo-
venci črno na belem, je bilo treba skrbno pripraviti – ponekod je šlo kar 
za vsako črko. Treba je bilo piliti, preoblikovati, strukturirati in spraviti 
v obliko – in najpozneje tedaj se je izkazalo, da je imel dr. Vinko Zwitter 
zlato roko pri nastaviti dr. Franceta Vrbinca, ki je kot tajnik KDO – z 
njemu dano posebno natančnostjo – vse to urejal.

Sadov tega dela pa dr. Vinko Zwitter ni mogel dolgo uživati. V DID 
so namreč zapisali: Vsem našim rojakom sporočamo žalostno vest, da nas 
je nenadoma zapustil in odšel k Vsemogočnemu po večno plačilo 3. maja 
t. l. višji študijski svetnik dr. Vinko Zwitter.

S to knjigo želimo vsaj kratko osvetliti delovanje dr. Vinka Zwittra. 
Pogled v zgodovino je pripravil dr. Danijel Grafenauer, dr. Jože Till je 
napisal obširen prispevek o KA in sinodi krške škofije. Po tem prispev-
ku „se zvrstijo“ trije članki Vinka Zwittra o pastorali, sinodi in škofij-
skem zakonu o sožitju.



Uvodna beseda 11

Spregovorili oz. svoje misli so zapisali tudi Zwittrovi sopotniki: Že 
pokojni dr. Rudolf Blüml, tudi Ziljan in že znanec iz dunajskih let ter te-
sen sodelavec med obema vojnama in po 2. svetovni vojni, se ga je v NT 
spomnil ob njegovi 60-letnici, dr. Valentin Inzko s člankom v Mohorje-
vem koledarju ob 20-letnici Zwittrove smrti, dr. Joško Tischler, sopotnik 
vse od dijaških let, se je od njega poslovil s pismom Prijatelju v slovo 
v NT. Dr. France Vrbinc se je dr. Zwittra spomnil ob 50-letnici KA in 
Ernst Waldstein, sodelavec nemškega dela KA, s pismom ob 70-letnici 
Vinka Zwittra in z besedami slovesa ob odprtem grobu. S temi sopotniki 
se je Vinko Zwitter gotovo že srečal „tam gori nad zvezdami“. O njem 
pa so „spregovorili“ tudi dr. Janko Zerzer, Jože Kopeinig, Nužej Tolma-
jer, Karel Smolle in Janko Merkač.

Drobne kamenčke v mozaik delovanja Vinka Zwittra je prispevalo 
tudi vseh njegovih šest otrok, ki so ga predstavili kot družinskega očeta.

Z izborom člankov poskušamo približati vsestransko delovanje Vin-
ka Zwittra kot vztrajnega in neutrudnega garača, ki je bil ves predan svo-
jemu narodu in Cerkvi. Članke, ki jih je objavljal, je včasih podpisoval s 
polnim imenom, velikokrat pa le s kraticami: ro., ko., r., k. in s posebej 
znano kratico DRO (Doktor ZwitteR VinkO).

Kronološko urejena bibliografija priča o njegovi bogati „napisani de-
diščini“.

Ob koncu sem kot urednica tega zbornika dolžna še izreči zahvale. 
Najprej hvala za zaupanje KA ter vsem sodelavcem, ki so napisali svo-
je članke in spomine. Bog lonej za vaš trud! Posebno zahvalo izrekam 
Krščanski kulturi zvezi, da sem lahko prebrskala vse tednike, revije in 
koledarje, jih lahko kopirala ob pripravljanju bibliografije, ter za vse sli-
kovno gradivo. Tudi tukaj: Bog lonej!

Kar nekaj je zapisanega in povedanega v tej knjigi, a to je le začetek. 
Veliko je še dokumentov, nepregledanih arhivov in zapisov o času, v ka-
terem so živeli veliki možje koroških Slovencev, med njimi dr. Vinko 
Zwitter, ki so se nesebično bojevali za obstanek naroda.

To bo „domača naloga“ za naslednjo generacijo!
Dediščina dr. Vinka Zwittra je velika. Desetletja je bil steber in go-

nilna sila v političnem, gospodarskem in kulturnem življenju koroških 
Slovencev. Na mnogo področjih prosvetnega, političnega in kulturnega 
življenja je dr. Vinko Zwitter oral ledino. Brazde so bile dovolj globoke, 
da sadove njegovega trdega dela lahko nadgrajujemo in „peljemo“ naprej 
v dobro vseh ljudi na južnem Koroškem.



Pogled v zgodovino
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Človek iz ozadja: dr. Vinko Zwitter (1904–
1977), sooblikovalec kulturnega, verskega, 

političnega in gospodarskega življenja 
koroških Slovencev

Danijel Grafenauer

Uvod

Pravilno umestiti dr. Vinka Zwittra v zgodovinski kontekst ni težav-
no delo. Pred menoj so to storili že nekateri raziskovalci in poznavalci 
koroških Slovencev. Zwittra uvrščamo med plejado pomembnih koro-
ških Slovencev, ki so po plebiscitu in drugi svetovni vojni s svojim delom 
in delovanjem pomemb-
no sooblikovali in defi-
nirali družbeno življenje 
rojakov za Karavankami. 
Brez dvoma je bil Zwitter 
pomemben sooblikovalec 
kulturnega, verskega, po-
litičnega in gospodarskega 
življenja koroških Sloven-
cev od konca 20. let 20. 
sto letja, ko se je vključil v 
slovenske organizacije na 

Družina Zwitter: oče Va-
lentin s prvo ženo in otroci 

Zdravko, Vinko in Mila, 
četrte, Marice (1909–1938), 

ni na sliki (fotografijo hrani: 
Janja Zikulnig)
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Koroškem. Bil je „človek iz ozadja“, ki je pri nekaterih pomembnih od-
ločitvah koroških Slovencev odločilno sodeloval in soustvarjal, zaslug pa 
si, verjetno tudi zaradi svojega značaja, pogosto ni lastil.

Čas do leta 1945

Rodil se je 19. julija 1904 v Draščah v Ziljski dolini, v župniji Gorje, 
kjer je v letih 1851–1870 župnikoval avtor prvega političnega programa 
– Zedinjene Slovenije – Matija Majar Ziljski. Njegov oče je bil Valentin 
(Tinja) Zwitter (1872–1938) (domače hišno ime Abuja), mlekarnar in si-
rar v Zahomcu, mati pa Marija iz Janšiceve družine z Brda pri Šmohorju 
(fara Štefan na Zilji).1 Že leta 1906 se je družina Vinka Zwittra preselila v 
Št. Jakob v Rožu, kjer je oče v „Narodnem domu“ poleg sirarne uprav-
ljal še gostilno. Vinko je kmalu začel obiskovati „Narodno šolo“ v Št. 

1  Trauungsschein/Poročni list Valentina Zwittra iz leta 1901, Heiratsurkunde/Izpisek iz 
poročne matične knjige glede poroke Vinka Zwittra in Terezije Prušnik – fara Št. Jakob v 
Rožu. Datum poroke 11. julij 1933. Za posredovano gradivo se najlepše zahvaljujem Janezu 
Stergarju.

Ražunovo življenjsko delo – Narodna šola v Št. Petru pri Št. Jakobu v 
Rožu (razglednica natisnjena  1913); Zwitter je v njej obiskoval ljudsko 
šolo, kasneje je v njej učil tudi slovenščino.
Vir: Walter Lukan, Koroška. V: Pozdrav iz slovenskih krajev. Ljubljana, 1987, str. 52.
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Petru pri Št. Jakobu v Rožu, ki jo je s pomočjo velike nabiralne akcije 
ter s pomočjo Mohorjeve družbe postavil župnik Matej Ražun. Šola, ki 
so jo vodile slovenske šolske sestre, je sprejela prve dijake v šolskem letu 
1908/09.

Med prvo svetovno vojno je obiskoval humanistično gimnazijo v Ce-
lovcu, po njej dva razreda humanistične gimnazije v Kranju in nato spet 
tri razrede v Celovcu, kjer je leta 1924 maturiral. V letih 1924–1928 je 
študiral na Visoki šoli za svetovno trgovino (Hochschule für Welthan-
del) na Dunaju in diplomiral pri teoretiku avstrijskega katoliškega 
korpo rativizma, prof. Othmarju Spannu. Po diplomi se je vrnil na Koro-
ško in se leta 1929 zaposlil kot tajnik Slovenske krščansko-socialne zve-
ze za Koroško (od leta 1934 Slovenske prosvetne zveze) in urednik ter v 
letih 1936–1938 tudi založnik in izdajatelj tednika Koroški Slovenec, kar 
je ostal do napada nacistične Nemčije na Jugoslavijo. Bil je tudi vodja 
slovenskega dijaškega doma v Celovcu.

Za idejni razvoj Vinka Zwittra v krščansko-socialnem smislu so bila 

Slovenski koroški študentje na Dunaju 1925: zadaj z leve Janko Dersula, 
Joško Tischler, Joško Hutter, Marko Polzer, spredaj sedijo z leve Zdravko 
Zwitter, Tomaž Wieser in Vinko Zwitter (arhiv KKZ)
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odločilna dijaška leta (bil je sošolec dr. 
Joška Tischlerja) ter čas študija in štu-
dentska družba v Klubu slovenskih ko-
roških akademikov, katerega član je bil. 
Posebej velik vpliv pa je imel nanj ddr. 
Rudolf Blüml, poznejši prelat in štiri 
desetletja idejni vodja katoliškega krila 
koroških Slovencev, v dunajskih letih 
pa zaupnik avstrijskega kanclerja dr. Ig-
naza Seipla.

Vinko Zwitter si je narodno zavest 
oblikoval že v družinskem krogu. Iz 
znane Abujeve družine iz Zahomca, ki 
je bila širše znana kot trden slovenski 
steber, je prihajal tudi njegov starejši 

brat dr. Zdravko Zwitter,2 politolog, ki je vodilno deloval v generaciji 
poplebiscitnih koroških slovenskih izobražencev, a je prezgodaj umrl. 
Družino sta sestavljali še sestri Mila in Marica (znani kot šolski sestri 
s. Avgusta in s. Terezija). Vinko se je leta 1933 poročil s Terezijo Prušnik 
(1913–1985), hčerjo narodnjaka Franca Prušnika (po domače Wölfla) iz 
Lobnika pri Železni Kapli ter sestro revolucionarja in partizanskega vo-
ditelja Karla Prušnika Gašperja. Rodili so se jima štiri dekleta (Milica, 
Janja, Marija in Ivanka) in dva fanta (Zdravko in Janko).

2  Zdravko oz. Valetnin Zwitter (Drašče, 12. 8. 1902 – 19. 7. 1930 Št. Jakob v Rožu), politolog, 
narodni delavec. Osnovno šolo je obiskoval v Št. Jakobu v Rožu, gimnazijo v Celovcu in 
Kranju, na dunajski univerzi je leta 1929 doktoriral iz političnih ved z nalogo, ki je ime-
la naslov Die slawischen Minderheiten in Österreich. Bil je med ustanovitelji, prvi in nato 
še večkratni predsednik Kluba koroških slovenskih akademikov na Dunaju. Bil je narodno 
dejaven, spodbujal je koroške Slovence k narodnemu delovanju, sodeloval pri listu Koroški 
Slovenec ter organiziral študentske politične seminarje na Koroškem. Zaposlil se je pri novo 
ustanovljeni Koroški Karitas, vendar je kmalu zbolel in umrl. Njegova smrt je bila zaradi 
njegove agilnosti in organizacijskih sposobnosti udarec za slovensko narodno skupnost na 
Koroškem, ki je po plebiscitu zaradi emigracije v takratno jugoslovansko Slovenijo izgubila 
velik del inteligence. – Več glej: Janez Stergar, Zwitter, Dr. Vinko. V: Katja Sturm-Schnabl/
Bojan-Ilija Schnabl (izd.): Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/
Koroška. Von den Anfängen bis 1942, Bd. 3. Wien/Köln/Weimar 2016, str. 1565–1566.

Zdravko Zwitter, dunajska leta (fotogra-
fijo hrani: Janja Zikulnig)
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Kot tajnik Slovenske krščansko- 
socialne zveze za Koroško, publicist 
in urednik manjšinskega tednika ter 
hkrati vodja slovenskega dijaške-
ga doma v Celovcu je Zwitter poži-
vil dramsko in pevsko dejavnost ter 
vzgojil več rodov kulturnih delavcev. 
Imel je pomembno vlogo v Političnem 
in gospodarskem društvu za Slovence 
na Koroškem, kjer so mladi krščanski 
socialci na izrednem občnem zboru 
oktobra 1930 odrinili iz vodstva libe-
ralno usmerjenega deželnega poslanca 
dr. Franca Petka in tako dosegli slo-
vensko podporo krščansko-socialni 
stranki na državnozborskih volitvah novembra 1930.

Vinko Zwitter (fotografijo hrani: Janja 
Zikulnig)

Srečanje predstavnikov slovenskih katoliških izobraževalnih društev in 
Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško, prvi z leve Vinko Zwitter. 
Celovec, na dvorišču Mohorjeve, trideseta leta (sliko hrani: Nužej Tolmajer)
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Takšna usmeritev pretežnega dela koroških Slovencev pred drugo 
svetovno vojno je botrovala nekaterim zameram in očitkom, ki so se po-
javili po drugi svetovni vojni, in ostri ideološki ločnici, ki je zazevala v 
40. letih 20. stoletja med obema političnima poloma koroških Slovencev. 
Ločila je tako politično kot kulturno delovanje koroških Slovencev, ki 
pa je sčasoma zmoglo ciljno sodelovati, predvsem pri nekaterih ključ-
nih političnih zahtevah koroških Slovencev do oblasti v drugi avstrijski 
republiki. Glavni očitki nekaterih akterjev, ideoloških nasprotnikov in 
ocen po drugi svetovni vojni so šli v smer, da je Slovenska krščansko-
-socialna zveza za Koroško oz. Slovenska prosvetna zveza pod Vinkom 
Zwittrom ostala in postala „instrument za ideološko vzgojo slovenskega 
prebivalstva na Koroškem“ ter s svojo naslonitvijo samo na vero in Cer-
kev ter kmečko prebivalstvo spregledala spremembe v socialni strukturi 
koroških Slovencev. Ti so se pospešeno selili s podeželja in zgubljali stik 

Iz brošure ob 100-letnici Slovenskega zadružništva na Koroškem leta 
1989: O dogodkih in težavah v letu 1941 (dokument hrani: Janja Zikulnig)
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s podeželjem, kar je imelo za posledico „simbiozo nemškonacionalne 
ideologije s socialdemokratsko razredno zavestjo“ ter posledično izgubo 
tega dela slovenskega narodnega telesa.

Kljub temu ali pa prav zato, ker se je kulturno delo skoncentriralo v 
okviru vaških prosvetnih društev slovenskega kmečkega prebivalstva, ki 
jih je z veliko vnemo poživljal Zwitter, se je kulturno življenje slovenske 
narodne skupnosti na Koroškem razvilo v prvi avstrijski republiki v pre-
senetljivem obsegu, so si edini ocenjevalci kulturnega delovanja koroških 
Slovencev. Zwittra sicer nekateri raziskovalci koroškega vprašanja zaradi 
njegovega dela uvrščajo skrajno desno na svetovnonazorski ideološki le-
stvici. Pri dokaj močni politični in kulturni razdeljenosti na slovenskem 
etničnem ozemlju je zaradi tega potrebno, še posebej v današnjem času, 
na dogodke gledati iz oddaljenosti in brez političnih plašnic na očeh, kar 
je bilo napotilo tudi koroških slovenskih poplebiscitnih pregnancev za 
njihovo delo v okviru Kluba koroških Slovencev v osrednji Sloveniji.

Potrebno je poudariti, da je morala Slovenska prosvetna zveza v času 
po letu 1934 in v času stanovske države skrbeti in se potegovati za poli-
tične pravice koroških Slovencev. Novo manjšinsko vodstvo je sicer iz-
poslovalo nekaj koncesij, vendar brez večjih uspehov. Zwitter je bil tudi 
med tistimi, ki so poleti 1933 javnosti razkrili tajne nacistične ponudbe, 
in sicer o odstopitvi plebiscitnega glasovalnega ozemlja Jugoslaviji v pri-
meru, da ta „privoli“ v priključitev Avstrije k Nemčiji.

Čas 20. in 30. let 20. stoletja na južnem Koroškem pomembno za zna-
muje poskus rešitve manjšinskega vprašanja za Slovence na Koroškem 
z neko obliko kulturne avtonomije. Neposreden vzgib, da je prišlo v 
dvajsetih letih do zamisli o posebni kulturni in šolski avtonomiji za slo-
vensko skupnost, je treba iskati v intervencijah predstavnikov nemške 
manjšine v Sloveniji pri merodajnih krogih v Celovcu, da bi ti z ureditvi-
jo položaja koroških Slovencev prispevali k izboljšanju položaja nemške 
manjšine v osrednji Sloveniji, in vplivom delovanja manjšinskih kongre-
sov v tistem času. Zaradi vzajemnosti, ki deloma sega tudi v današnji čas, 
je bil Zwitter leta 1937 sopodpisnik dogovora o vzajemnem izboljševa-
nju položaja koroških Slovencev in kočevskih Nemcev.

Zwitter, ki se je zaradi svoje izobrazbe dejavno udejstvoval tudi v 
Zvezi koroških zadrug, je bil leta 1939 izvoljen za vodjo celovške Hra-
nilnice in posojilnice. Zaradi svoje vpetosti v delovanje organizacij koro-
ških Slovencev je veliko potoval v takratno jugoslovansko Slovenijo in 
imel močne stike tudi z vodstvom takratnega Kluba koroških Slovencev 
v Ljubljani (KKS), ki ga je vodil prav tako Ziljan, državni tožilec in so-
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dnik, dr. Julij Felaher. Ta je skrbel za moralno in materialno pomoč ko-
roškim Slovencem. Pomoč je šla v smeri nakupa knjig, časopisov, glasbe-
nih instrumentov, narodnih noš, notnega materiala, organizacije letovanj 
mladih koroških Slovencev v Sloveniji in na obali Jadranskega morja ter 
mnogo drugih posredovanj. Bolj prikrita so bila tista, ki bi zmotila nem-
škonacionalne kroge na Koroškem. Med ta štejemo npr. posredovanje 
ljubljanskega Kluba za najem posojil pri finančnih in narodnoobramb-
nih ustanovah v Jugoslaviji, ki bi pomagala posameznikom pri odkupu 
ali nakupu posestev, ki so se znašla v finančnih težavah in je grozilo, da 
bo posestvo prišlo v neslovenske roke ali da jih bo kupil Kärntner Hei-
matbund, ki je po letu 1926 začel načrtno kupovati slovenska posestva, 
na katera so nato naseljevali Nemce, da bi tako oslabili in razbili sklenje-
no poselitev Slovencev ter preprečili uveljavitev kulturne avtonomije za 
koroške Slovence.

Povezave med organizacijami koroških Slovencev in poplebiscitnimi 
begunci v osrednji Sloveniji so bile močne in so dajale rezultate. Omenil 
bom dve takšni posredovanji. Člani KKS so se obračali na različne insti-
tucije, ki bi jim mogle pomagati pri narodnoobrambnem delu. Obračali 
so se na Kolo jugoslovanskih sester, mestne občine3 ter druge instituci-
je in podjetja. Ob naravnih nesrečah in podobnem so zbirali tudi razna 
sredstva. Tako so v letu 1931 zbirali prispevke za žrtve požara v Št. Jako-
bu v Rožu, ki so zaprosili za pomoč. Kakor je razvidno iz dopisa, naj bi 
bil sam ban poprosil KKS za zbiranje sredstev za Rožane, da bi bila tako 
pomoč večja. Kraljeva banska uprava je v dopisu sporočila, da pošilja 
pomoč „požarni brambi“ v Št. Jakobu v Rožu na njeno prošnjo Jugo-
slovanski gasilski zvezi, z dne 19. 8. 1930, v znesku 4.000 din (1 % ga-
silskega sklada). Felaherja so obvestili in ga zaprosili, da prevzame vsoto 
v gotovini v hranilnici dravske banovine v Ljubljani in naj poskrbi, da 
bo denar čimprej izročen društvu, ki mu naj potrdi sprejem. Nato naj 
bi Felaher potrdilo poslal banski upravi. „/.../ Izplačilo podpore mora 
ostati ob sebi umljivo tajno (sic!) ter je treba na to izrecno opozoriti gasil-
sko društvo, katero blagovolite o tem obvestiti povsem zaupnim potom s 
posredovanjem znane Vam poverljive osebe /.../.“4 V takšnih in podob-
nih primerih je uradna institucija prosila Felaherja in KKS, ki je prenesel 
sredstva na Koroško, za diskretnost zaradi pojava morebitnih novih pri-

3  AS 653, fond KKS, škatla 2, mapa 7, Dopis KKS Mestnemu načelstvu v Ljubljani (nedatira-
no, verjetno avgust 1931).

4  AS 1384, Felaherjev arhiv, škatla 2, mapa 6, Korespondenca, Dopis Kraljeve Banske uprave 
Dravske banovine II. Št. 1/13 dr. Fellacherju z dne 20. 4. 1931.
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tiskov na koroške Slovence, če bi to prišlo na dan.5 Slovenska krščansko- 
socialna zveza se je KKS oz. Felaherju tudi zahvalila.6

V nekem drugem primeru je Milka Hartman, znana pesnica in na-
rodna delavka, ki je imela tesne stike s Zwittrom in njegovo pomoč pri 
svojem delovanju, prosila KKS za pomoč in posredovanje, da je bila 
dekliška zveza na Koroškem obdarjena s knjigami. Želela je predvsem 
mladinske knjige in otroške igrice, ker so ustanavljali otroške odseke in 
pripravljali prireditve.7 V pismu Felaherju je omenila, da se dosti gibljejo 
med ljudmi, imajo sestanke, prireditve, posvetovanja itd. Poročala mu 
je, da so jo po zadnjem obisku v Ljubljani, ko se je vračala z vlakom na 
Koroško, pri Podrožci „sumljivo preiskovali“. Avstrijski orožniki in taj-
na policija naj bi bili preiskovali, kaj dela, kje uraduje, od kod je plačana, 
zakaj gre večkrat v Ljubljano itd. „/.../ In če se ustrašijo knjig Prašiče-
reja, Naša zelenjad, koledarjev, /…/ iz Ljubljane, potem /…/ so pa res 
dolgouhi zajci. Še bom prišla v Ljubljano. In še bom nesla knjige skoz 
Podroščico!“8

Do vidnega izboljšanja manjšinskih pravic ni prišlo, po anšlusu mar-
ca 1938 so koroški Slovenci obdržali ostanke narodnostnih pravic samo 
zaradi nacističnih ozirov do Jugoslavije. Glede delovanja Zwittra v Slo-
venski prosvetni zvezi do druge svetovne vojne lahko zapišemo oceno 
prof. Joška Hutterja, objavljeno v Celovškem Zvonu leta 1985: „Glavni 
kulturnik je bil Vinko Zwitter. Boljšega ne bi mogli imeti. Bil je zelo spo-
soben in idealist v vsakem primeru. Lahko bi imel dobro službo kjerkoli, 
če ne bi bil tako zavzet Slovenec. /.../“.

V tem času je bilo v Slovensko prosvetno zvezo vključenih 47 kra-
jevnih društev s 26 pevskimi in 11 tamburaškimi skupinami. V organi-
zaciji SPZ je bilo še 14 nedeljskih šol. Zwitter je po pregonu predsedni-
ka Slovenske prosvetne zveze dr. Joška Tischlerja leta 1939 skupaj z dr. 
Francem Petkom prevzel breme intervencij pri nacističnih oblasteh. Ob 
napadu na Jugoslavijo aprila 1941 so ju z nekaterimi drugimi vidnejšimi 
koroškimi Slovenci za tri mesece zaprli v gestapovske ječe v Celovcu. Še 

5  AS 653, fond KKS, škatla 2, mapa 7, Dopis osrednjega odbora KKS pododboru v Celje z 
dne 9. 4. 1931.

6  AS 653, fond KKS, škatla 3, mapa 12, Dopis Slovensko krščansko-socialne zveze za Ko-
roško KKS z dne 16. 8. 1930.

7  Prim. Marija Makarovič, Milka Hartman: dovolj je cvetje dalo zrnja (Celovec: Krščanska 
kulturna zveza, 2004).

8  AS 1384, Felaherjev arhiv, škatla 2, mapa 5, Korespondenca, Pismo Milke Hartman dr. Fe-
laherju z dne 17. 4. 1932.
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po povojnem popolnem političnem razkolu med koroškimi Slovenci je 
Franc Petek glede teh mesecev zapisal: „ /.../ Edino Vinko Zwitter je te-
daj bil pripravljen prevzeti nase tudi politično odgovornost. Prav možato 
se je postavil in medtem, ko so me drugi pustili na cedilu, je bil on pripra-
vljen zavzeti se zame.“

Nobena skrivnost ni, da je bil Zwitter med tistimi koroškimi Sloven-
ci, ki so upali, da se bodo z nacističnim režimom po marcu 1938 – po 
anšlusu – sporazumeli z namenom, da bi tako obvarovali narodno sku-
pnost pred morebitno diskriminacijo in represalijami. Pri novih oblasteh 
se je zavzel za priznanje slovenske manjšine na podlagi njene državljan-
ske lojalnosti. Vsaj na začetku je tako tudi poziv koroškim Slovencem, 
ki sta ga podpisala dr. Tischler in dr. Petek, naj 10. 4. 1938 glasujejo za 
priznanje priključitve kot „nespremenljivega dejstva“, naletelo pri novih 
oblastnikih na pozitiven odmev in preganjanje koroških Slovencev ver-
jetno prestavilo na kasnejši čas.

Že oktobra 1939 je Zwitter oddal na Visoko šolo za svetovno trgo-
vino svojo disertacijo z naslovom Der Einfluss des Kapitalismus auf die 
Land wirtschaft mit besonderer Berücksichtigung des Ertragsproblems. 
Rigoroze je opravil februarja in marca 1941. Na podlagi tega je dobil 21. 

Zaključek kuharskega tečaja z Milko Hartman pod nadzorom nemškega 
orožnika. Vinko Zwitter sedi tretji z desne. Žamanje, 1938 (arhiv KKZ)
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marca 1941 doktorski naslov. Dovoljen je bil že tisk disertacije. Vendar 
je prišlo do zapleta, in doktorska listina je bila zadržana. Takratni naci-
onalsocialistični rektor Kurt Knoll je sporočil, da bo Zwitter dobil dok-
torsko listino šele, ko bo oddal „izboljšano disertacijo“. Oktobra 1948 je 
Zwitter oddal štiri izvode „izboljšane disertacije“, sredi julija 1949 mu je 
bila izstavljena doktorska listina, ki je bila datirana z marcem 1941. Do-
bra dva tedna po promociji, ob napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941, je 
Gestapo v Celovcu zaprl Zwittra in druge voditelje ter kulturne delavce 
koroških Slovencev in jih izgnal iz sedanje „Ostmarke“.

V svojih Zapiskih iz zapora 3/4/51941 je Zwitter razodel svojo globo-
ko vero v Boga ter opisal modus operandi, ki ga je vseskozi vodil: „/.../ 
Tudi narod naj vidim z duhovnim pogledom. /.../ Narodu sem pisal o po-
membnosti narodnosti za duševni človekov razvoj. Zapisal sem načelo, da 
je narodnost vredna najtežje žrtve, tudi življenjske žrtve. Če je trenutna 
narodna zavednost delno tudi uspeh mojih prizadevanj in če je ta narodna 
zavednost mojih rojakov rodila mnogim manjše ali večje gorje, potem mo-
ram sam biti zmožen nositi trpljenje, ki mi ga naklanja Bog. /.../“

Delavska knjižica od 1. oktobra 1941, ko je Vinko Zwitter moral zapu-
stiti „Ostmark“ in je našel delo pri Lufthansi v Münchnu (lastnica Janja 
Zikulnig)


