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JANKO ZERZER

Uvod
Dežela Koroska je za slovenske
obiskovalce od nekdaj privlačna.
Nostalgični odnos do »zibelke slo-
venstva« je že vedno napotil ne-
štete potovalne skupine in
posameznike iz Slovenije med ko-
roške rojake, skoraj vedno tudi na
Gosposvetsko polje, k začetkom

slovenske vernosti in državnosti. Že tu se je pokazalo, da zgo-
dovinska informiranost ni vedno zadosti zanesljiva, saj mno-
gokrat velja interes v prvi vrsti vojvodskemu prestolu, ki je sicer
izredno zanimiv zgodovinski spomenik, vendar nima nepo-
sredne zveze s slovensko preteklostjo. Da je treba iskati sloven-
ske korenine drugje, je manj znano. Da poleg tega hrani južna
Koroška dolgo vrsto izredno pomembnih kulturnih spomeni-
kov in se ne izčrpajo slovenski sledovi v nekaterih gostinskih in
nakupovalnih točkah, naj bi po našem mnenju vse bolj prodrlo
v zavest prijateljev naše lepe domovine, katerim želimo, da bi jo
spoznali čim bolj celovito. Seveda si isto želimo tudi od števil-
nih rojakov, ki prihajajo v staro domovino iz vsega sveta in ob
tej priložnosti obiščejo tudi kraje povojnega pregnanstva.
Končno pa naj bi svojo ožjo domovino spoznali tudi koroški
Slovenci sami, saj je velika nevarnost, da nas zanima samo do-
mači kraj in še ta bolj površno, kakšne zaklade hrani naša bliž-
nja soseščina, pa nas zanima prav malo ali pa sploh ne.
To je le nekaj razlogov, ki so mi narekovali izdajo vodnika, ki v
pregledni obliki združuje najosnovnejše informacije o prete-
klosti, kulturnem pomenu, pa tudi današnjih razmerah na dvo-
jezičnem delu Koroške. Da pri tem ne gre spregledati
najvažnejših kulturnih in cerkvenih središč severnega dela de-
žele, mi je bilo jasno.

9



Rezultat je torej kulturni vodnik, ki vsaj delno skuša upošte-
vati tudi potrebe turizma in naj bi bil praktični priročnik za
slovenskega obiskovalca, ki se zaveda, da prihaja med rojake, ki
mu rade volje izkazujejo svojo gostoljubnost.
Seveda to ni prvi prikaz zanimivih krajev in pomembnih kul-
turnih spomenikov na južnem Koroškem. Seznam zadevne li-
terature na koncu knjižice je za to dosti zgovoren dokaz in sem
se nekaterih temeljnih del - v prvi vrsti je treba imenovati Fi-
strovo analizo južnokoroške arhitekture in Zadnikarjev opis
naših cerkva - s hvaležnostjo posluževal. Pač pa je dejansko po-
izkus kulturno-zgodovinsko-turističnega vodnika, ki zajame za
spoznavanje naše dežele zares pomembne točke in predstavlja
tiste umetnostnozgodovinske priče naše preteklosti, v katerih
se dokumentira visoka kulturnost našega naroda.
Pogostokrat izražena želja po takem kulturno-turističnem pri-
ročniku mi daje upanje, da bodo bralci knjižico dobrohotno
sprejeli in bo pomagala povečati krog prijateljev lepe dvojezične
Koroške.

Celovec, februarja 2014
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1. pot:

Celovec in okolica
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Celovec/Klagenfurt je glavno mesto Koroške,
sedež deželnega zbora in deželne vlade, središče
političnega, gospodarskega in kulturnega delova-
nja koroških Slovencev.
Celovec je prvič omenjen leta 1181 kot majhno
tržno naselje ob reki Glini severno od sedanjega
središča mesta. Leta 1252, za časa vojvode Ber-
narda Spanheimskega, je dobil Celovec mestne
pravice in obzidje. Mesto je leta 1514 uničil
požar. Cesar Maksimilijan ga je leta 1518 poda-
ril deželnim stanovom, in ti so ga obnovili. Tedaj
je postal glavno mesto vojvodine Koroške.
Prvotno središče mesta je Stari trg/Alter Platz. Tu
stoji baročno kužno znamenje iz 17. stoletja. Iz
istega časa je več starih poslopij, mdr. stara Me-
stna hiša/Altes Rathaus (štev. 1), „Goldene Gans“
(štev. 31), Blaue Kugel (štev. 24), Palais Goess
(štev. 30). Vrsto palač najdemo tudi v Herren-
gasse. Številne hiše starega mesta imajo krasna re-
nesančna dvorišča.
V letih 1534–1592 so mesto razširili na vse strani
in ga zaradi turške nevarnosti utrdili. Odtlej je
središče mesta Novi trg/Neuer Platz pred nekda-
njimi južnimi vrati. Današnjo podobo Novemu
trgu je dal arhitekt Boris Podrecca. Tu stoji celov-
ško znamenje Zmajev vodnjak/Lindwurmbrun-
nen (1590), ki ga ljudsko izročilo povezuje z
ustanovitvijo mesta. Poleg zmaja stoji spomenik
cesarice Marije Terezije. Na zahodni strani je
nova Mestna hiša s klasicistično fasado (bivša pa-
lača Rosenberg). V bližini, proti vzhodu, je
Burg/Grad, kjer je danes Muzej moderne umet-
nosti, ustanovljen leta 1586 kot protestantska
šola Collegium sapientiae et pietatis. Iz istega
časa izvira Landhaus/Deželni dvorec. Na kraju
starega vojvodskega gradu so ga v letih 1574–
1590 zgradili deželni stanovi. V prvotni obliki je
ohranjeno predvsem renesančno arkadno dvo-
rišče. Veliko dvorano je opremil Josef Ferdinand
Fromiller s 665 grbi deželnih stanov in tremi ba-
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Najstarejši zapis
Celovca iz leta 1615
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ročnimi freskami, med njimi Ustoličevalni obred
ob knežjem kamnu na Krnskem gradu. Pod fre-
sko pa je zdaj postavljen sam knežji kamen, ki je
bil prej dolgo časa v Deželnem muzeju. Deželni
dvorec je danes sedež deželnega zbora.

Deželni muzej/Landesmuseum (Museumsgasse
2): V prirodopisnem oddelku je bogata zbirka
rudnin. Zgodovinski oddelek mdr. hrani drvaka
iz bronaste dobe, številne keltske in rimske
najdbe, karolinške kamne pletenice, srednjeve-
ško orožje, slikarije in plastike ter gotske krilne
oltarje. V etnološkem oddelku najdemo kmečke
izbe, stare delavnice in orodja, zbirke noš in
mask. Slovenska zgodovina in kulturna tradicija
v muzeju nista upoštevani.

Škofijska rezidenca (Mariannengasse 2): Naj-
prej v baročnem slogu zgrajena za nadvojvodinjo
Marianno, hčer Marije Terezije, je bila okoli leta
1780 prezidana v klasicističnem slogu. Od leta
1789 je tu sedež krških škofov.

Stolnica sv. Petra in Pavla je bila zgrajena v letih
1582–1591 kot protestantska cerkev in je najpo-
membnejša sakralna zgradba protestantskih sta-
nov v Avstriji. V okviru protireformacije so jo leta
1604 prevzeli jezuiti. Po preselitvi škofijskega se-
deža iz Krke v Celovec je bila povzdignjena v
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Novi trg je obnovil arhitekt Boris Podrecca.

Deželni dvorec

Ustoličevanje po slikarju Fro-
millerju v Deželnem dvorcu

rezidenca krške škofije

Možicelj v kramergasse
(delo umetnika e. Golla)
pripoveduje o nastanku
Vrbskega jezera.



stolno cerkev. Zgodnjebaročna dvorana s kape-
lami in emporami je dobila sedanjo podobo v 18.
stoletju, ko so jo po požaru leta 1723 tudi na
novo opremili. Marmornati stranski oltarji ver-
jetno izvirajo iz ljubljanske kamnoseške delavnice
Luke Misleja. Na glavnem oltarju najdemo dve
sliki Daniela Grana, na desnem stranskem oltarju
pa sliko Paula Trogerja.

Mestna župnijska cerkev sv. Egidija: Na tem
mestu je nekdaj stala najstarejša cerkev Celovca,
posvečena Mariji, prvič omenjena leta 1255. Po
požarih in potresu so sedanje poslopje začeli gra-
diti leta 1692. V prezbiteriju so pomembne fre-
ske J. F. Fromillerja. Zimsko kapelo desno od
glavnega oltarja je izoblikoval znani avstrijski sli-
kar Ernst Fuchs s temami iz Razodetja po Janezu.
Zahodno steno stranskega Barbarinega oltarja
krasi triptih „Pariški rekviem“, ki ga je ustvaril
slovenski slikar Valentin Oman. V grobni kape-
lici sredi južne stene leži pokopan svetovno znani
ameriško-francoski pisatelj Julien Green. Z gale-
rije 92 m visokega zvonika imamo lep razgled po
mestu in okolici.

Cerkev Svetega Duha: Leta 1355 je prvič ome-
njena. Med letoma 1563 in 1600 je bila prote-
stantska; takrat so tam obhajali tudi slovensko
bogoslužje. Leta 1670 so jo stanovi prepustili ur-
šulinkam, ki so zgradile samostan in ustanovile
šolske zavode.
V drugi polovici 19. stoletja je bil Celovec nekaj
časa najpomembnejše središče slovenskega na-
rodnega gibanja in kulture. Tu so delali številni
narodni buditelji in književniki (Urban Jarnik,
Andrej Einspieler, Matija Majar-Ziljski, Anton
Martin Slomšek). Na severni steni Vetrinjskega
dvorca na Kobariški cesti 1/Karfreitstraße 1, kjer
je bilo v 19. stoletju apelacijsko in kriminalno
višje sodišče za Notranjo Avstrijo, spominja dvo-

Stolnica sv. Petra in
Pavla

Cerkev sv. Duha

Slomškovo obeležje
v stolnici
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Pri ljudskem štetju leta 2001 je v Celovcu izja-
vilo 1.292 prebivalcev z avstrijskim državljan-
stvom, torej 1,6 % (1991: 1.218 ali 1,4 %; 1981:
919 ali 1,1 %), da uporabljajo tudi slovenščino
kot občevalni jezik.
Po 2. svetovni vojni je Celovec spet postal sre-
dišče oživljenega političnega, kulturnega in go-
spodarskega delovanja koroških Slovencev. Tu
imajo sedeže osrednje politične (Narodni svet
koroških Slovencev, Zveza slovenskih organiza-

cij in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk) in kul-
turni organizaciji (Krščanska kulturna zveza in
Slovenska prosvetna zveza), Enotna lista, Zveza Bank,
Slovenska gospodarska zveza in razna društva. V Ce-
lovcu izhajata dva slovenska tednika – Novice in Ne-
delja. Leta 1946 je bila ustanovljena Slovenska
študijska knjižnica. Od leta 1957 imajo Slovenci v Ce-
lovcu Zvezno gimnazijo in realno gimnazijo za Slo-
vence (v šolskem letu 2011/2012 s 503 dijaki v 20
razredih), od leta 1990 pa Dvojezično zvezno trgovsko
akademijo. Leta 1989 je ustanovila Mohorjeva družba
zasebno ljudsko šolo, kateri je leta 1991 sledila še usta-
novitev javne dvojezične ljudske šole. Svoj sedež ima v
Celovcu tudi leta 1978 ustanovljena Glasbena šola. V
poslopju Mladinskega doma ima prostore Slovenski

Zveza Bank

Mohorjeva hiša
v Celovcu



znanstveni inštitut, v Mohorjevi hiši pa Sloven-
ski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Celovška
univerza, ustanovljena leta 1970, ima tudi inšti-
tut za slavistiko ter posveča veliko pozornost
preučevanju vprašanj slovenske narodne skup-
nosti v Avstriji. V Celovcu deluje tudi Sloven-
sko kulturno društvo.

Glavni kolodvor: Notranjost poslopja je v pet-
desetih letih 20. stoletja opremil s freskami umet-
nik Giselbert Hoke. Prikazani sta „Stena tožilcev“
in „Stena obtoženih“. Ogorčeni nasprotniki so
zahtevali njuno odstranitev, danes pa sta pod spo-
meniškim varstvom.

Slovenska gimnazija

edini dvojezični krajevni
napis v Celovcu

Glavni kolodvor s
freskami Giselberta
hokeja, Celovec
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KAMNItI RIBIČ
V Celovcu tam na trgu kamniti mož stoji,
klobuk drži v svoj roci, pred njim bedanj leži.
Kaj pa ta mož pomeni? Se vprašajo ljudje.
V povesti izročeni se tole nam pove:

V Celovcu bil menih je, pobožen mož in svet,
za Božjo čast in slavo, za rod slovenski vnet.
Ta gre na trg po ribe. Nek ribič tam je stal.
Menihu se odkrije, bi rad mu kaj prodal.

Menih slovensko vpraša, po čem da ribe da,
Pa ribiča s tem zdraži, ki samo nemško zna.
Povejte to po nemško! Srdito ribič de.
Proklet slovenski jezik, ta v glavo mi ne gre.

Menih ga je posvaril, poučil ga tako:
Prijatelj, ne kolnite! To v srečo vam ne bo!
Namesto te kletvine ta svet bi jaz vam dal:
Slovensko se učite, ne bode vam nič žal.

Na te besede ribič še bolj se je razgrel
In vnovič je meniha preklinjati začel:
Naj tebe vrag odnese, Slovence vse s teboj!
Saj v petdesetih letih noben’ga več ne bo!

Menih ga zdaj pogleda in to mu govori:
Nesrečni ribič, vedi, kar mož ti zdaj veli:
Le Bog usodo vodi, le on prihodnost zna,
kar revni človek blodi, pa malo le velja.

Za te besede kazni pa več ne ubežiš.
Ostal boš na tej skali, na k’teri zdaj stojiš.
Boš v kamen se spremenil in tu na trgu stal,
Dokler še kak Slovenec bo todi stanoval.

Besede te izreče, glej, čudo se zgodi:
Predrzni ribič z bednjem se v kamen spremeni.
Let petdeset preteče, preteče tristo let,
A čas še priti neče, da b’ribič bil otet.

Le Bog usodo vodi, le on prihodnost zna,
Kar revni človek blodi, pa malo le velja.
Zato še zdaj v Celovci kamniti mož stoji,
klobuk drži svoj v roci, pred njim bedanj leži.
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kamniti ribič na
Benediktinskem
trgu čaka na
odrešitev.
Po nemškem
izročilu naj bi bil
goljufal pri pro-
daji rib in rečnih
rakov.



V Blažnji vasi/Blasendorf, danes mestno ob-
močje, je imel svoje posestvo vojvodski kmet, ki
je igral odločilno vlogo pri ustoličevanju karan-
tanskih knezov.
V Št. Petru – danes celovško predmestje – se je
leta 1835 rodil fizik
in pesnik Jožef Stefan,
eden najvidnejših
znanstvenikov slo-
venskega rodu. Po
njem je poimenovana
raziskovalna ustanova
Inštitut Jožef Stefan v
Ljubljani.

Neposredno na Št.
Peter meji občina

ŽRELEC/EBENTHAL: Umetniško zanimiva
sta dvostolpna cerkev in reprezentativni grad gro-
fov Goess s freskami J. F. Fromillerja. Na poko-
pališču je grob dr. Joška Tischlerja, ustanovnega
predsednika Narodnega sveta koroških Sloven-
cev in prvega ravnatelja Slovenske gimnazije.
Na železniški postaji je postavljen spomenik Va-
lentina Omana leta 1942 izseljenim koroškim
Slovencem.
Nad Žrelcem vrh Sotnice ležijo
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Jožef Stefan

obnovljena „huba“
vojvodskega kmeta

sv. Lambert, radiše

žreleC/eBenthal

7.799

415-855 m

54,99 km²

www.ebenthal.co.at

dr. Joško tischler



Spomenik slovenskim žrtvam izgnanstva, Žrelec

Slikar Marko Pernhart

32

RADIŠE/RADSBERG: Poznogotska župnijska
cerkev iz začetka 16. stoletja je posvečena sv.
Lambertu. Poleg kulturnega doma Slovenskega
prosvetnega društva Radiše je bil leta 1996 od-
krit spomenik slovenskim izseljencem, ki so jih
nacistične oblasti sredi aprila 1942 zbirale v bliž-
njem Žrelcu, preden so jih odpeljale v nemška
taborišča.
Vzhodno od Radiš na hribu pozdravljajo Zgornje
Medgorje/Obermieger. Tu se je leta 1824 rodil
znani koroški krajinar Marko Pernhart (Pernat).
Preden se napotimo nazaj v Celovec in gremo na-
prej v Vetrinj, zavijemo v Žrelcu v



Ustoličevalni
obred v mozaiku
na vrtu Mohor-
jeve v Celovcu
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UstolIČevAlNI oBRed
(oblika iz 13. stoletja)

Ustoličevalec, kmet iz svobodnega koseškega stanu, je pričakoval no-
vega vojvodo sedeč na knežjem kamnu. Z eno roko je držal maroga-
stega bika, z drugo pa kobilo enake barve. Okrog njega je bilo zbrano
domače ljudstvo. Kmetu se je približal novi vojvoda, oblečen v sivo ra-
ševino, obut v kmečke čevlje, z deželno zastavo v roki. Z njim so bili
plemiči v sijajni opravi. Vojvodovim spremljevalcem je zastavil ustoli-
čevalec v slovenščini nekaj vprašanj, na katera so mu morali odgovoriti
v istem jeziku.
Na prvo vprašanje, kdo prihaja, so ustoličevalcu odgovorili, da je to
vojvoda. Nato je vprašal, ali je vojvoda pravičen sodnik, ali skrbi za
blagor dežele, ali je svobodnega stanu in ali spoštuje in brani pravo in
krščansko vero. Odgovorili so mu, da vse to je in bo. Končno je usto-
ličevalec še vprašal, s kakšno pravico ga lahko vojvoda odstrani z nje-
govega sedeža. Na to je dobil odgovor, da bo dobil šestdeset beličev,
obe živali in obleko, ki jo ima knez sedaj na sebi. Njegova hiša pa da
bo prosta vseh dajatev. Potem je kosez rahlo udaril vojvodo po licu,
mu naročil, naj bo dober sodnik, zapustil kamen ter odgnal živinčeti s
seboj. S tem je pokazal, da prepušča vojvodi oblast v deželi. Vojvoda pa
se je postavil, oblečen v kmečko obleko, na preprosti kamen, potegnil
meč, ga zavihtel na vse štiri vetrove in s tem prisegel, da hoče biti vsem
sodnik po dolžnosti in pravici. Nato se je napil iz kmečkega klobuka
studenčnice, da bi pokazal ljudstvu, naj bo zadovoljno s tem, kar daje
domača zemlja.




