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Musikal Vesna očaral mlado in staro
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vitev najnovejših publikacij iz Primorcerkev na poseben dobrovpogled v trenutno ustvarjanje koroških SloPrešernovim
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s tradicionalnim srečanjem glasbenih šol in Kulturno združenje Don Mario Černet iz
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Pisateljsko srečanje v znamenju žensk

Slovenščina v družini – posvet v Porabju

Slovenščina v družini

Čezmejni posvet v Pavlovi hiši v Potrni

Svrž zastopal Koroško
na Cecilijanki v Gorici
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pranistke Irine Lopinsky in tenorista
bosnjaku razpisalo istoimensko društvo
Maria Podrečnika izvajala skladbo na
na
Kostanjah.
Rezka
besedila
MilkeNagrade
Hartman,sokiprejeli
jih je uglasKanzian, 1. nagrada, Stefan Feinig, 2. nagrada in Luise Ruhdorfer, 3. nagrada.

bil Roman Verdel, To bo moja pesem pe- 	
  
la.
Za
povezavo
sosoposkrbeli
člani Odra
Za pevski
okvir
skrbeli pevska
ekipa
73-Gledališča ob Dravi, ki so med posaSvrž ter trije »pastirji« iz Drabosnjakove
meznimi pesmimi recitirali besedila Milpastirske
igre: Hanzi Lesjak, Hanzi Stike
Hartman.
cker in Stefan Ressmann.

SPD
Edinost
v Štebnu – 70
delovanja
Iskrica
navdušila
želet
sedmič
70-letnico delovanja je 17. novembra 2018 praznovalo Slovensko prosvetno društvo Edinost v Štebnu. Predsednik Erich
Schmautzer je na koncertu, ki so ga oblikovale domače skupine MoPZ Franc Leder-Lesičjak, MePZ Peca in Gemischter
Chor Globasnitz ter gosta Oktet Suha in MePZ Pragersko lahko

Tamburaški ansambel
Loče praznoval jubilej
pozdravil vrsto častnih gostov, ki so prišli čestitat društvu. Za

Krščansko kulturno zvezo
čestital
Janko
Krištof
21.je10.
2017 predsednik
je Tamburaški
ansambel
Loče obhajal
40-letnico
in vabil
na jubiin izrekel zahvalo za dolgoletno
delovanje
društva.
Na koncertu
lejni koncert
v domači
kulturni dom.
Pod
so se tudi spomnili Lesičjakovih
obletnic
– 185-letnice
rojstva
mogočno
Jepo
je
zbrano
občinstvo
priin 110-letnice smrti.
sluhnilo jubilantom in prijateljem, ki so
prišli čestitat in so skupaj s slavljenci
oblikovali pester kulturni spored. V imenu Krščanske kulturne zveze sta čestitala tajnica Zalka Kelih-Olip in podpred13. 12. 2018 je Slovensko kulturno društvo Celovec vabilo
sednik Zdravko Inzko ter ustanovnim
članom Eriki Wrolich, Tereziji, Lojzu in
na poseben koncert v Casineum v Vrbi. Ob 65-letnici društva
Marjanu Gallobu za 40-letno delovanje
so društveniki pripravili posebno pevsko-glasbeno poslastico,
predala posebno priznanje KKZ. V imeki so jo poleg domačih akterjev – pevka Katarina Hartmann,
nu SKD Jepa-Baško jezero se je predHartmann‘ce, zbor ICS ZMAJ – oblikovali še gosti: Toti Big
sednica Anica Lesjak-Ressmann zahvaBand iz Maribora, kabaretist in igralec Thomas Stipsits, filmska
lila za dolgoletno delo, v imenu občine
igralka Katharina Straßer in koroški pevec-glasbenik Matthias
in dežele pa župan Christian Poglitsch
Ortner. Koncert sta povezovala Michael Krištof-Kranzelbinder
ter deželna svétnica Beate Prettner. Na
in Mihaela Hartmann. Društvo je tako ob polokrogli obletnici
koncertu so nastopili še Dekleta Smrtnik
Prestavitev
filmov
v Celovcu
lahko
navdušilo
številno
publiko in na prijeten način pokazalo
in skupina Matakustix.
svoje pisano delovanje. Ob jubileju iskreno čestitamo!
Letošnji festival kratkih filmov, ki ga sti so se v raznih kategorijah pomerili
	
  
ob gmotni podpori Volbankove ustano- med seboj. Kakor je medtem že dobra
ve,25.Krščanske
kulturne
zveze in drugih tradicija, so tudi tokrat v 24.
posameznih
11. 2018 filje v Ledincah praznoval Otroški zbor Jepca prvi
11. 2018 je
Prosvetno
ustanov vsako leto pripravi Miha Dolin- mih sodelovali nekateri
učitelji
in tako
dve desetletji
svojega obstoja. Predsednica društva Jepa-Baško
društvo Lipa v Velikovcu
šek s svojim angažiranim timom, je 14. aktivno ter v zabavo svojih
učencev
jezero
Anica podLesjak-Ressmann je poudarila pomen otroškega
vabilo
na jubilejni
novembra
v celovškikoncert
kinodvorani Cine- prli kreativno ustvarjanje
svojih
gojen- delovanja v društvu. Zahvalila se je vodzbora in njegovega
otroške/mladinske
skupine
City pokazal 18 filmov izpod peresa cev. Za najboljši film dneva je bil izbran
jem skupine Mirjam Wrolich-Mosser, Ilki, Theresii in Antoniji
Lipov
v društveno
dvo- Večina fil- triler Nadja? (avtorice:
mladihcvet
filmskih
ustvarjalcev.
Nadja in Jana
Ressmann
izrekla dobrodošlico gostom, ki so prišli čestitat in
rano.
Skupini
pod
vodstvom
mov je nastajala od vigredi do poletja te- Ogris, Debora Stern). Gledalci
inter
akterji
so
sooblikovali
koncert: mladi tamburaši, Mladi akzent, Otroški
Veronike
Karner
je
prišel
ga leta – deloma tudi med šolskim po- so uživali ob predvajanju
in gledanju fil	
  
zbor
Rožce in cirkus
ukom na
gimnaziji
–, trije
movpozdrave
v največji
celovški
kinodvorani,
ki Dimitri.
čestitat
tudiSlovenski
Mladi akzent
iz Ledinc
in prinesel
izpod
V imenu
KKZ je skupini čestital podpredsednik Zdravko
filmi Predsednica
pa so nastali
okviru
filmskega
bila ta dan
kar neke vrste
»Hollywood
Jepe.
PDvLipa
Magda
Karner je je
v svojem
nagovoru
krožka v Mladinskem
domu.
Kot vvsako
malem«.
Veselimo
že iskrice 2018 in
poudarila
pomen dela za
mladino
preteklihv 20
letih. V
imenu seInzko.
leto jejebil
festival tekmovalnega
značaja novih
filmskih
zamisli naše mladine.
KKZ
Lipovemu
cvetu čestital podpredsednik
Zdravko
Inzko.
in posamezni filmi ter njihovi protagoniVodja skupine Erika Wrolich

65 let Slovensko kulturno
društvo v Celovcu

Lipov cvet praznoval 20 let

Jepca praznovala 20 let
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SNI Urban Jarnik:

Martina Piko-Rustia

Ziljski žegen in ziljska noša sta
Etnološki muzej na Kostanjah je
nesnovna15-letnico
dediščinaobstoja
praznoval

Avstrijska Unescova komisija je novembra 2018 v seznam nesnovne dediščine
Etnološ ka zbirka Kostanje – Kraj spo�
vpisala tudi enoto Untergailtaler Kirchmina in u� enja. �
Untergailtaler
Etagsbräuche
ne zelo lepe und
litanije,
spisane od Tracht
po�
/
Ziljski
žegen
in
ziljska
noša,zakimoje
je prvi
rednega kmeta v Korotanu�
Pesmi
�
element
z dvojezičnim naslovom v avstrijljudi�
�
�skem seznamu nesnovne dediščine.
Prošnjo za ziljski žegen je vložilo 24
ziljskih »kont« skupno z zgodovinarjem
Petrom Wiesfleckerjem, prošnjo za ziljsko nošo pa muzej »Greisslermuseum« na
Vratih. Ziljski žegen je dokumentiran že
od 18. stoletja, izvajajo ga vse do danes v
več ali manj nespremenjeni obliki. Najbolj
opazen in znan je žegen sicer po štehvanju,
k ziljskemu žegnu pa neločljivo spadajo še
drugi elementi – dopoldanska sveta maša,

praznično kosilo in pa rej pod lipo, ki sledi
štehvanju. Poseben del ziljskega žegna je
ziljska noša, za katero je potrebna posebna priprava, da lahko zažari v vsej svoji
lepoti. Ohranili so rokodelske tehnike za
izdelovanje noše (npr. za izdelovanje pasu,
čevljev idr.) in znanje, kako je treba ziljsko
nošo obleči. V rabi so tudi ziljski narečni
izrazi za nošo (npr. svabencla, zlanka, ras,
…). Pomemben del ziljskega žegna so slovenske ljudske pesmi ob žegnu in pesem
»Bog nam daj te dober čas«, ki jo pojejo ob začetku reja pod lipo. Ziljski žegen
in ziljska noša sta kot dvojezični element
tudi izraz spoštovanja jezikovne dediščine
na Zilji, predvsem tudi slovenskega ziljskega narečja.

Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu
V Trstu je bila 26. 10. 2018 v kavarni
Knulp predstavljena tretja knjiga v seriji »Mladi v slovenskem zamejstvu« na
temo družbene participacije mladih Slovencev in Slovenk v Italiji, Avstriji, na
Madžarskem in Hrvaškem. Ob predsta�vitvi knjige je potekala tudi okrogla miza
�z mladimi na vprašanje, kako spodbujati
�dejavno družbeno participacijo mladih. K
� sodelovanju so povabili mlade, dejavne v
društvih.
V diskusiji so predstavili
tel.raznih
+39 (0)433
53428;
e-pošta:
muzej@rezija.com
svoja stališča
in predloge, kako ozavestiti
� mlade o aktivnem sodelovanju v društvih,
�organizacijah in javnem življenju v za�mejstvu. V debati, v kateri je med drugim sodeloval Simon Rustia, predsednik
Kluba slovenskih študentk in študentov
na Koroškem (KSŠŠK), so mladi ugotavljali, da so možnosti za participacijo mladih v državah, kjer živijo Slovenci, zelo
različne – zelo omejene so na Hrvaškem
in Madžarskem, a tudi v Italiji in Avstriji v krajih z manjšim številom slovenske
skupnosti.
Vključevanje v organizacije, društva
in ustanove je za mlade in mlade odrasle
�
v razvoju njihove identitete pomemben
dejavnik, ki omogoča socialno mreženje
in uveljavitev interesov mladine. Mladi v Avstriji ponudbe znotraj sloven-

ske narodne skupnosti na Koroškem in
Štajerskem dobro koristijo. Na Koroškem
so društvene dejavnosti, v primerjavi s
številčnostjo manjšine, izredno močno
razvite. Mladinske dejavnosti pri slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem
segajo od dejavnosti za mladino znotraj
obstoječih slovenskih krajevnih kulturnih,
športnih, političnih, verskih idr. društev
in krovnih organizacij, obsegajo pa tudi
samostojno mladinsko dejavnost znotraj
dijaških, študentskih, političnih, gospodarskih, prostovoljnih idr. društev, interesnih združenj in klubov. Na avstrijskem
Koroškem je samostojna mladinska dejavnost razvita znotraj mladinskih organizacij, ki so združene v skupno Slovensko
mladinsko organizacijo (dijaški klub v Celovcu, študentski klub v Celovcu, Mlada
Enotna lista in Katoliška mladina).
Raziskava potrjuje, da sta obisk slovenskih prireditev in vključenost v slovenska društva pri anketiranih mladih v
avstrijskem zamejstvu med pomembnimi
prostočasnimi dejavnostmi, ki na različne
načine sooblikujeta socializacijo, identifikacijo in izobraževanje mladostnikov
in tudi nadaljnjo družbeno participacijo v
odrasli dobi.

Martina Piko-Rustia je skupno s Her� Maurer-Lausegger za tretjo knjigo
to
koroških narečnih besed v seriji »Leck
Buckl« (De Kärntna ratschn ohne End –
Wortschatz der Kärntner Mundart), ki je
izšla v ediciji koroškega dnevnika »Klei-

ne Zeitung« (avtorica Karin Hautzenberger), pripravila 120 slovenskih koroških
narečnih besed. V knjigi so slovenske
narečne besede objavljene v posebnem poglavju. V seriji »Leck Buckl« so slovenski
govori na Koroškem upoštevani prvič.

Odprtje etnografskega muzeja na Solbici v Reziji

Kolarska delavnica
v rojstni hiši
Slov. narečne besede v ediciji knjižne serije Kleine Zeitung
Lenčke Kupper�

Ciril Rudolf v svoji delavnici.
Fotoarhiv Len� ke Kupper

Simpozij o manjšinskih
imenih
javnem prostoru
Jakobv Špicar
med
Na simpoziju »Minority Names in
Public Space – Problems, Challenges, Solutions«, ki ga je novembra
2018 organizirala Avstrijska akademija znanosti – Inštitut za mestni
in regionalni razvoj na Dunaju je
Martina Piko-Rustia predavala na
temo »Evaluation by means of appreciation – geographical names as
(intangible) cultural heritage«. Ob
primeru negativne diskusije o krajevnih tablah in pozitivne diskusije
o slovenskih ledinskih in hišnih imenih je predstavila vplive negativnih
oz. pozitivnih javnih diskurzov na
sprejetje ali odklanjanje manjšinskih
imen v javni rabi. Na simpoziju so
bili predstavljeni tudi prvi rezultati
bilateralnega projekta »Politika in
poetika toponimov, identiteta in kraji
na večjezičnih območjih – primerjalna študija med Koroško in območjem
Tešen na Češkem«, ki ga v Avstriji
vodi dr. Peter Jordan.

jeseniškimi
dramskimi igralci

Spominski večer
�Slovenski inštitut na Dunaju, Slovenski narodopisni Inštitut Urban
Jarnik v Celovcu in Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju so 18. oktobra 2018 vabili na spominski večer
dveh velikih koroških osebnosti: Ericha Prunča in Urbana Jarnika.

Oddaja RTV Slovenija o
slovenskih narečjih na
Koroškem
Zadnja oddaja serije Slovenska
narečja je bila namenjena slovenskim narečjem v Avstriji. Med posameznimi narečji ni ostrih mej, saj
postopoma prehajajo druga v drugo.
Ziljsko narečje v filmu predstavljajo domačini, ki ponosno predstavljajo tudi svojo slikovito ziljsko
nošo. Prek pesnikov, gledaliških
igralcev, pevcev, zbirateljev pravljic v narečju in drugih so v oddaji
predstavljeni
govori
ziljskega,
rožanskega, podjunskega in obirskega
narečja. Najpomembnejše značilnosti
posameznega narečja predstavljajo
dialektologi in drugi kulturni delavci, ki se zavzemajo za ohranitev slovenskih narečij na Koroškem. Oddaja
o slovenskih narečjih na Koroškem
in ostale oddaje iz serije o narečjih v
Sloveniji in v zamejstvu so na ogled
v arhivu RTV Slovenija.

Verena Smrtnik

Cikl
2018
Cikl Cakl
Cakl 2017

gledališče:

Premiere domačih
skupin
med septembrom
Lutkovna
predstava
in decembrom
za šole in vrtce

�
�
�
�
�
�
�

21. 9. Trnuljčica - Otroška gledališka
15.–17. 1. 2018
skupina Šentlipš

vabimo
otroke
30.Meseca
9. Alice vjanuarja
čudežni deželi
- Lutke
ljudskih
SPD
Srce šol in otroških vrtcev na
lutkovne
11.ogled
10. Gori,profesionalne
doli, naokoli - Mladi
predstave
slovenščini. Tokrat
Celovčani
SKDvCelovec
16.pride
11. Migostovat
evropski Gledališče
mrliči - Mla-MalihVelikih
s predstavo
KLEdinska
gledališka
skupinaPETER
SPD Bilka
PEC. Predstava črpa svojo snov iz
Bilčovs

Mednarodni lutkovni festival CIKL
CAKL je festival, ki v koroški in tudi
v avstrijski kulturni prostor vnaša
svežino izvirne, kakovostne in raznolike
mednarodne lutkovne produkcije. Festival CIKL CAKL v Šmihelu neprekinjeno prirejajo od leta 1999.
Devet profesionalnih predstav iz
različnih držav, delavnice, najrazličnejše
tehnike, večjezičnost, … vse to za različne
starostne skupine. Za spored smo prepotovali nešteto kilometrov in vse predstave so
bile skrbno izbrane. Tako smo si tudi letos

„Afriš ko sonce“ je navduš ilo otroke.
ogledali predstave, ki se močno razlikujejo med sabo, tako po vsebini kot tudi po
tehniki in izbiri lutk.
Posebnosti letošnjega festivala: lutkarji
iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Estonije, Španije in tokrat prvič iz Danske.
Predstave v četrtek in petek dopoldne so
si ogledali otroci iz ljudskih šol in vrtcev.
Tri predstave so bile namenjene odraslim
in mladini, šest predstav celi družini in na
sporedu sta bili tudi dve delavnici (LŠ Pliberk, delavnica na festivalu).

Slovenski gledališki praznik 2018

zgodbe
o drobnem
17.ljudske
11. Najbolj
nenavaden
šolskiin šibkem
fantu,
ki
zaradi
svoje
dan - NEnavadni, Gledališka šoladobrote
postane močan.
Šmihel
18. 11. 5-20 udarcev/Schlagzeilen,
Gledališka skupina Šentjanž
24. 11. Dobro jutro Šentprimož TVšala, Lutkovna skupina SPD Danica
Šentprimož
24. 11. Gustav, Mlajša gledališka
skupina KPD Planina Sele
8. 12. Prevzgojitev, Otroška
gledališka skupina SPD Bilka Bilčovs
26. 12. Ljubezen v omari, Starejša
gledališka skupina KPD Planina Sele
Lutkovna predstava za s�ole in vrtce,
Peter Klepec

NAPOVED za 2019:

Od leta 1962 naprej KKZ Tokio in Istanbul. Predstavo je
Lutkovna predstava za šole in otroške vrtce:
vsako leto prireja Slovenski vodil režiser Jure Ivanušič, priz21. – 24. 1. 2019
gledališki
praznik
v Celovcu
nani
režiser,
gledališki
Meseca januarja vabimo
Gledališke
in lutkovne
skupine so
se slovenski
na premiero
začele
pripravljati na
in delavnici
s tem ponujamo
predstavo
filmski igralec
ter leto
scenarist.
otroke ljudskih šol in
v Ankaranu
(razenv MSinDobrač).
Naslednje
nas čakata še najslovenskem
jeziku. To– skupina
je edini ŠTKGRA
Z vsemi iz
težavami
se je šola v Selah.�
otroških vrtcev na ogled
manj dve premieri
Šmihelanainodru
gledališka
dan v letu, kjer na velikem in uspešno spopadalo osem odličnih
profesionalne lutkovne
�
znanem
odru Koroške zaživi slovenskih gledaliških igralcev:
predstave v slovenščini.
tudi
Tokrat pride gostovat
� slovenska beseda. Naš iz- Mario Dragojevič, Dominik Vobor
Gledališče MalihVelikih s predstavo SUPER BRI� za letošnji 8. december je dopivec, Matej Zemljič, Robert
bila komedija »Predstava, ki Korošec, Luka Cimprič, Oskar
NA. Prvič ponujamo ogled predstave tudi na Zilji.
�
gre narobe« v produkciji TMK. Kranjc, Vesna Kuzmič in Klara
�
Predstava,
ki je požela ve- Kastelec. Avtorji predstave so
Po nekaj letih se Tribuna zopet
�
likanski
uspeh na gledaliških Henry Lewis, Jonathan Sayer in
TRIBUNA: 21.– 22. 2. 2019
vrača v Celovec in kot vsako leto
deskah
londonskega West Enda Henry Shields.
�
CELOVEC
nudimo skupinam profesionalne
in �Broadwaya v New Yorku, je
delavnice in pogovor s strokovnavdušila že v več kot 20 državah
�
njaki JSKD. Letos ponujamo prosveta. Večkrat nagrajena komedija �je med drugim leta 2017 pregram predvsem za šole v Celovcu.
� prestižno nagrado Tony za
jela
najboljši scenski dizajn in nagrado Laurence Olivier za najboljšo
Tribuna se zopet predstavlja v Celovcu in kot vsako
novo komedijo leta 2015.
leto nudimo skupinam profesionalne delavnice in
Komedija zmešnjav ima za sepogovor s strokovnjaki Javnega sklada RS za kulturboj že pet let zmede na West Endu
ne dejavnosti. Tribuna daje strnjen pregled odrskega
in tri leta na Broadwayu, produkin lutkovnega ustvarjanja domačih igralskih skupin.
cijo pa so priredili tudi za odre
Tokrat ponujamo program predvsem za šole in vrtce
številnih svetovnih prestolnic,
v Celovcu.
kot so Pariz, Rim, Budimpešta,

Premiera � arovnik iz Oza, Vogr� e

Premiera Lepotica in zver, LŠ Danica
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termini:
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sobota, petek,
23. 12.21.
2017,
12. 18:00
2018, 19.00
BožičniBožični
koncert koncert
Nastopajo:
Otroški
zbor
Trtinos,
Nastopa:
Duo
Appassionato,
MoPZ Trta,
ŽePZ
Trta,
predstavitev delavnice muzikala
vokalnaLepena
skupina Tambula
sobota, 23.
12. 2017, 18:00
(Iniciativ Angola),
kvartet
Lepenska šola
koncert
MundArt, Božični
Glasbena
šola Rutar
Nastopajo:
Farna cerkev,
Št. LipšOtroški zbor Trtinos,
petek,
12. ŽePZ
2018,Trta,
19.30
MoPZ
Trta,
Prireditelj:
SPD21.
Trta
vokalna skupina koncert
Tambula
Adventno-božični
Angola),
kvartet
Oto
Pestner
& Tobias
sobota, Nastopajo:
23.(Iniciativ
12. 2017,
19:00
MundArt, Glasbena šola Rutar
Bauer,
Božični koncert
Farna cerkev, Št. Lipš
Kozlevčar, otroški zbor in
Nastopa:Tomaž
Duo
Appasionato
Prireditelj:
SPD Trta
MePZinPD
Sele Strniša)
(Sara Lešnik
Mihael
Lepenska
šola,
Lepena
Sele,
farna
cerkev
sobota,
23.
12. 2017, 19:00

termini:

Božični koncert

ponedeljek,
25.22.
12.Duo
2017,
10:00
Nastopa:
Appasionato
sobota,
12.
2018,
18.00
(Sara
Lešnik
in
Mihael
Strniša)
Praznična
maša
na
sveti
dan
Adventno petje
LepenskaAmadeusa
šola, Lepena
z mašo Wolfganga
Nastopajo: domače pevske in
Mozartainstrumentalne
(Missa Brevisskupine,
v G-duru,
KV140) ponedeljek, 25. 12. 2017, 10:00
mešani kvartet
VülnaGfühl
maša
sveti dan
Nastopajo:Praznična
Birgit Stöckler
(sopran),
Slovenji
Plajberk,
farna
cerkev
z
mašo
Wolfganga
Amadeusa
Sebastian Seifert (alt), Grega
Nowak

Mozarta (Missa Brevis v G-duru,

(tenor), Gregor Einspieler (bas);
KV140)
sobota,
22.
12. 2018,
15.00 in
zbor samostana
Šentpavel
Nastopajo:
Birgit vStöckler (sopran),
18.00
Labotski dolini;
Sebastian Seifert (alt), Grega Nowak
Dobrodelni
koncert
za akcijo
Luč
vodi: Florian
Moskopf
(tenor),
Gregor
Einspieler
(bas);
v temo
Samostan,
Šentpavel
v
Labotski
zbor samostana Šentpavel v
dolini Nastopajo:
Labotski Alpski
dolini; kvintet, ansamFlorian
Moskopf
belvodi:
godal,
Die Chorherren
Samostan,
Šentpavel
vcerkev
Labotski
torek, 26.
12. 2017,
15:00
Vernberk,
samostanska
dolini
Premiera predstave
»(Totalno)
katastrofalna
večerja«
nedelja,
23. 12. 2017,
2018, 18.00
torek, 26. 12.
Nastopa:Božični
Gledališka
skupina 15:00
koncert
Premiera
predstave »(Totalno)
KPD Planina
Sele; Trtinos,
Nastopajo:
MoPZ Trta,
katastrofalna
režija: Niko Kranjc večerja«
Nastopa: Gledališka
skupina
Kos-Vocal,
Glasbena šola
Rutar
Farni dom,KPD
Sele
Sele;
Št. Lipš,Planina
farna cerkev
režija: Niko Kranjc

sobota,
6. 1. 2018,
pondeljek,
31. 12. 2018
Novoletno
srečanje, Z nami v leto 2019
Silvestrovanje:
Hiša kulture,
Žvabek,
Drava
Predstava:
JamskiKPD
človek
Šmihel, farna dvorana
sobota, 6. 1. 2018, 14:30
sobota,
6. 1. 2018,
Novoletni
koncert
Novoletno
srečanje,
petek,
4. Šentprimož
1. 2019,
20.00
Kulturni
dom,
HišaSPD
kulture,
Žvabek, KPD Drava
Prireditelj:
Danica
Slovenski
ples
Vrba, Casineum
1. 2018, 14:30
sobota,sobota,
6.–7. 1.6.2018
Novoletni
koncert
Novoletno srečanje v Tinjah
Kulturni6.dom,
Šentprimož
nedelja,
1. 2019,
19.00
Prireditelj:
Katoliška
akcija
Prireditelj:
SPD
Danica
Ponovitev gledališke
predstave
Ljubezen
v
omari
(Martin
Dovjak)
sobota,
13.
1.
2018,
20:00
sobota, 6.–7. 1. 2018
Nastopa:
Gledališka
skupina
Plesno-glasbena
predstava
Novoletno srečanje v Tinjah KPD
Koncert
za Mam
Planina
SeleKatoliška akcija
Prireditelj:
avtorica
in farni
koreografinja:
Sele,
dom
sobota,Knez
13. 1. 2018, 20:00
Maša Kagao
predstava
Farovž,Plesno-glasbena
Šentjakob v Rožu
petek,
11.za1.Mam
2019, 19.30
Koncert
Ogled
filma:
Sine Legibus
avtorica
in koreografinja:
sobota,
13. 1.2018
Maša
Kagao
Šmihel,
farna Knez
dvorana
Podjunski
ples
Farovž,
Šentjakob
v Rožu
Prireditelj:
SKD
Globasnica
petek,
11.13.
1. 1.2018
2019, 20.00
sobota,
ponedeljek,
15.–17. 1. 2018
Podjunski
43.
Radiški ples
ples
Lutkovna
predstava
zaGlobasnica
šole in vrtce,
Prireditelj:
SKD
Nastopa:
Ansambel
Modrijani
Šmihel,
Celovec,
Šentjakob
Radiše,
Kulturni
dom
Prireditelj:
KKZ 15.–17. 1. 2018
ponedeljek,

Lutkovna predstava za šole in vrtce,

petek,petek,
19. 1.18.
2018
Šmihel,
Celovec,
1. 2019,Šentjakob
19.30
Prireditelj:
KKZ
Literarno
branjekoncert
in
finisaža,
Novoletni
KatjaNastopajo:
Kozjek-Varl
Dekleta Smrtnik,
petek,Žvabek
19. 1. 2018
Hiša kulture
Kvintet
bratov
Smrtnik,
Literarno
Prireditelj:
KPDbranje
Dravain finisaža,
Carnica,
Šentjanški
Katja Kozjek-Varl tamburaši
Žvabek
Bistrica
Rožu,
Kulturni dom
sobota,Hiša
20. kulture
1.v2018
Prireditelj: KPD Drava

Seminar za vodenje
otroških
in mladinskih
zborov,
sobota,
19.
sobota,
20.1.1.2019,
2018
Katoliški
dom
prosvete
Kabaret:
cajtSodalitas
mine
SeminarNahu
za vodenje
Prireditelj:
KKZ
otroških
in
mladinskih
zborov,
Obirsko, Kovač

sobota,
sobota,27.
19.1.1.2018,
2019,14:30
9.00-16.00
Predstavitev
publikacije
Seminar za vodenje otroških in
Tiha
zemlja zborov
mladinskih
Kulturni
dom Radiše
Vodi: Tatjana
Dolenc
Prireditelji: SPD Radiše, KKZ,
Tinje, Dom prosvete
SNIsobota,
UJ 27. 1. 2018, 14:30
Predstavitev publikacije

ponedeljek,
1. 2019,
Tiha zemlja
nedelja,
28. 1.21.
2018,
14:308.20,
9.30,
10.40
Kulturni
Radiše
Prireditev
obdom
slovenskem
Prireditelji:
SPD Radiše,
KKZ,
Lutkovna
predstava:
Super
Brina
kulturnem
prazniku
SNI
UJ
Gledališče
MalihVelikih
Katoliški
dom
prosvete Sodalitas
Šmihel, farna
dvorana
Prireditelji:
Katoliški
dom,
nedelja, 28. 1. 2018, 14:30
PD Prireditev
Lipa
ob slovenskem
torek,
22. 1.prazniku
2019, 8.20, 9.30, 10.40
kulturnem
sreda,
31. 1.predstava:
2018,
18:30
Lutkovna
Super
Brina
Katoliški
dom
prosvete
Sodalitas
Koncert
Glasbene
šole
Prireditelji:
Katoliški
dom,
Gledališče MalihVelikih
PriCelovec,
Borovcu
/ Hotel Mittagskogel,
PD
LipaTischlerjeva
dvorana
Ledince
sreda, 31.
1. 2018,
18:30 jezero
Prireditelj:
SKD
Jepa-Baško
sreda,
23.Glasbene
1. 2019, 8.20,
Koncert
šole 9.30, 10.40
Lutkovna
predstava:
Super Brina
Pri Borovcu
/ Hotel
Mittagskogel,
sobota,
3. 2. 2018,
20:00
Gledališče
MalihVelikih
Ledince
Ples Danice
SKD
Št.Prireditelj:
Peter, Ražunova
dvorana jezero
Igra
ansambel
SašaJepa-Baško
Avsenik
Kulturni dom, Šentprimož
sobota,24.
3. 2.1.2018,
20:00
četrtek,
Prireditelj:
SPD 2019,
Danica8.20, 9.30
Ples Danice
Lutkovna
predstava: Super Brina
Igra ansambel Saša Avsenik
Gledališče
MalihVelikih
četrtek,
8. 2.
2018,
19:00
Kulturni
dom,
Šentprimož
Prireditev
obŠIŠA
slovenskem
Zahomec,
Prireditelj:
SPD Danica
kulturnem prazniku
Celovec
četrtek,
2018,19.00
19:00
petek,
25.8.1.2.2019,
Prireditev
ob
slovenskem
Prireditelji:
KKZ,
SPZ,
Podelitev Tischlerjeve Generalni
nagrade
kulturnemvprazniku
konzulat
Prejme:RS
JankoCelovcu,
Zerzer DSPA
Celovec
Celovec,
Tischlerjeva
dvorana
Prireditelji:
KKZ, SPZ,
Generalni
konzulat RS v Celovcu, DSPA

sreda, 11.
6. 2. 3.
2019,
19.0014.30
nedelja,
2017,

Slavnostna prireditev ob sloven-

skem kulturnem
nedelja,
11. 3. prazniku
2017, 14.30

Celovec
torek, 26. Farni
12. 2017,
dom,19:00
Sele
sreda,
26.kupé
12. 2018,
15.00
Predstava
Desni
Mladinska
Premiera
gledališke
predstave
sobota, 9. 2. 2019, 10.00
gledališka
skupina
torek,
26.
12. 2017,
19:00
Katoliški dom prosvete Sodalitas
Ljubezen
v
omari
(Martin
Dovjak)
KPD Šmihel
»Sami
močni«,
Predstava Desni kupé Mladinska
Prireditelj: KKZ
Seminar za vodje odraslih pevskih
ponedeljek,
sobota,22.
19.1.
1. 2017,
2019, 19:00
20.00
skupina
skupina
besediloNastopa:
ingledališka
režija:Gledališka
Alenka
Hain
zborov
Prireditelj:
KKZ
Podelitev
Tischlerjeve nagrade
KPD
ŠmihelSele
»Sami močni«,
Predstavitev
Farna dvorana,
Šmihel
KPD
Planina
Katja Gruber
ponedeljek,zgoščenke
22. 1. 2017, 19:00
besedilo
in
režija:
Alenka
Hain
prejemnica:
Bališ Lenčka Kupper
Sele, farni dom
Tinje,
DomKKZ
prosvete
Dom
glasbe
Celovec
Prireditelj:
Podelitev Tischlerjeve nagrade
Farna
dvorana,
Šmihel
torek, 26.1
2. 2017,
Tischlerjeva
dvorana,
Šentjanž,
Center Celovec
k&k
Ponovitev:
6.20:00
1. 2019,
19.00
prejemnica:
Športni ples na štefanovo
Prireditelja:
NSKS,Lenčka
KKZ Kupper
Dom
glasbe
Celovec
nedelja,
10. 3. 2019,
14.30
torek,
26.1 2. Rosa
2017, 20:00
Tischlerjeva dvorana, Celovec
za ples igra:
Ansambel
sreda,
26.
12.
2018,
20.00
Koroška poje
Športni ples na štefanovo
Prireditelja:
NSKS,
KKZ
nedelja,
10.
2.
2019,
14.00
Farni dom,
Seleples
nedelja,
18. 3.
2017,
14.30 skupin
četrtek, 25. 1. 2018, 17:00
Športni
naAnsambel
štefanovoRosa
za ples
igra:
Koncert
malih
pevskih
Srečanje harmonikarjev
Noč višjih
šol,
Višja
šola
Št.
Peter
dom,Ansambel
Sele
Za Farni
ples igra:
Unikat
Koroška
in
Primorska
pojeta
Celovec,
glasbe
nedelja,
18.Dom
3. 2017,
14.30
četrtek,
25. 1. 2018,
Bela
pri Železni
Kapli17:00
petek, 29. 12. 2017, 20:00
Sele, farni dom
Noč
višjih
šol,
Višja
šola
Št.
Peter
Koroška
in Trbiž
Primorska pojeta
Kulturni
center
Podobnik
»Trio«
petek, 29. 12. 2017, 20:00
petek,gostilna
26. 1. 2018,
8:30–12:30
nedelja,
17.
3./Trbiž
2019, /14.30
Prireditelji:
KKZ
ZPZP
Kulturni
center
v gledališkem
abonmaju
Pogled
dlje
Alpski
klub
Obir
»Trio«
Dan odprtih
petek,vrat
26. 1. 2018, 8:30–12:30
petek,
28. 12. 2018,
20.00
Koroška
in
Primorska
SKS
Planika
Prireditelji:
KKZ
/ ZPZP pojeta
/
z dramskim
prvencem
Gašperja
Tiča
v gledališkem
abonmaju
Pogled dlje višja šola
Peter vrat
DanŠt.
odprtih
Od Roža
do
Zilje Gašperja Tiča
SKS
Planika
Trbiž,
Kulturni
center
z dramskim
prvencem
gostuje:Ples
Gledališče
Koper
višja šola Št. Peter
Za gostuje:
ples
igra:
Ansambel
Modrijani
Gledališče
Koper
igrajo: Uroš
Smolej,
Daniel Malalan,
igrajo: Uroš
Smolej,
Borovlje,
Mestna
hiša Daniel Malalan,
Rok Matek
Zalka Kelih-Olip -11 kelih@kkz.at
KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA
Matek
režija: JakaRok
Ivanc
Zalka
Kelih-Olip -12-11kuchling@kkz.at
kelih@kkz.at
KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA
Martin
Kuchling
režija:
Jaka
Ivanc
Viktringer
Ring
26/III
9020
Celovec
k&k, Šentjanž
Rožu
Martin
Kuchling -13-12verena.smrtnik@kkz.at
kuchling@kkz.at
sobota,v29.
12. 2018, 20.00
Verena
Smrtnik
Viktringer
Ring
26/III
9020
Celovec
k&k, Šentjanž v Rožu
Verena
Smrtnik -21-13anderwald@kkz.at
verena.smrtnik@kkz.at
(0)463/51 62 43, faks 50 23 79
Gledališka predstava: Županova Tel. (0043)
Sabina
Anderwald
Tel. (0043) (0)463/51 62 43, faks 50 23 79
Sabina
Anderwald
-21
anderwald@kkz.at
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at
petek, 5.Micka
1. 2018, 20:00
e-mail: office@kkz.at, splet: www.kkz.at
petek, 5. 1. 2018, 20:00
66. Slovenski
ples
Gledališki
abonma
66. Slovenski
plesPogled dlje
Prispevki:Prispevki:
Martin Kuchling,
VerenaVerena
Smrtnik,
Martina
Piko-Rustia,
Zalka
Kelih-Olip,
Simon
Rustia
za ples igrajo:
Sam’s
Fever,
Martin Kuchling,
Smrtnik,
Martina
Piko-Rustia,
Zalka
Kelih-Olip,
Simon
Rustia
Nastopa:
Drama
Ljubljana
za ples
igrajo:
Sam’s
Fever,
Slike: Nedelja,
Novice,Novice,
KKZ, SNI
Urban
JarnikJarnik
Big band
Nova,
Deja
Vu
Slike:
Nedelja,
KKZ,
SNI
Urban
band
Nova, farovž
Deja Vu
Št.Big
Jakob
v Rožu,
International
Band
International
Band
IMPRESUM:
Izdajatelj: Krščanska
kulturna zveza,
Viktringer
Ring 26/3,
Odgovorni
urednik
Martin
Kuchling
IMPRESUM:
Izdajatelj: Krščanska
kulturna
zveza, Viktringer
Ring9020
26/3,Celovec.
9020 Celovec.
Odgovorni
urednik
Martin
Kuchling
Casineum,Casineum,
Vrba
Vrba

priloga:

Vinko Poljanec (1876-1938)
DUHOVNIK - KULTURNIK - POLITIK
Marija Wakounig

Vinko Poljanec spada med tiste
(koroške) Slovence 20. stoletja, ki jim je
posvečeno ime kulturnega društva tiste
fare oz. tiste občine, v kateri je maševal,
deloval, z roko kosil travo, se politično
udejstvoval, v kateri je preživel nad polovico svojega življenja in v kateri je tudi
umrl. Francoski zgodovinar Pierre Nora
je v 1980-ih in 1990-ih letih napisal tri
knjige o Lieux de mémoire, torej o krajih
spomina, in argumentiral, da se kolektivni
spomin ene skupine (on je menil francoski narod) skristalizira na določenih krajih, kot so to topografske enote, ali osebe, umetnine, grobovi, grbi, himne itd.,
ki zaznamujejo kulturo spomina. Vinko
Poljanec je po tej definiciji večkratni lieux de mémoire, za Škocjan, za slovensko narodnostno skupnost na Koroškem,
za kulturno in duhovno dejavnost itd. Z
odkritjem spominske plošče v prostorih
deželne hiše se mu je koroška vlada kot
prvi žrtvi nacističnega režima 8. maja
2014 javno poklonila (tudi Franzu Aschganu, Antonu Falleju, Petru Melcherju in
Franzu Svobodi, ki so umrli v Dachauu).
S tem javnim poklonom in priznanjem
živi Poljančevo ime prek groba naprej
in njegovo kulturno poslanstvo bo ostalo
živo, dokler se bo ohranil spomin nanj.
Letos, ob 80-letnici zapora in smrti tega
povsem dejavnega, poljudnega, razbranega, prešernega in tudi strastnega moža je
čas, ne samo da se ga spomnimo, temveč
da ga skušamo zaobjeti v njegovi celovitosti in tudi poimenovati bele lise.
Biografija, ki nam je znana iz javnih
aktov, zapisov, spominov in referenčne
literature:
Vinko Poljanec se je rodil 26. marca
1876 na Destrniku, v fari Sv. Urbana na
Spodnjem Štajerskem, kmečkim staršem
Hanci (ali Neži) in Valentinu. Po ljudski
šoli pri Sv. Urbanu je obiskoval (višjo)
gimnazijo (na Ptuju?) in v Celju. Po maturi je služil 1895/96 pri vojakih (infanteriji), vstopil 1897 v semenišče Marianum
(Marijanišče) v Celovcu, kjer je bil 19. julija 1900 posvečen v duhovnika; primicijo
je obhajal v domači fari Sv. Urbana. Prvo
kaplansko mesto je zasedel v Kotrčah
(Guttaring) do leta 1901; drugo že v
Škocjanu, deloma v Tinjah med 1901 in
1903; župniku Alojzu Ledvinki je bil kot
kaplan in sostanovalec v župnišču v opo-

ro. Baje je Poljanec župniku na namig, da
naj se prehranjuje v gostilni, ker ima sam
zelo skromno kuhinjo, odgovoril: »Kar
prenese vaš stari želodec, tudi mojemu ne
bo škodovalo.« Leta 1903 mu je krški ordinariat zaupal župnijo Sv. Jurija na Vinogradeh (St. Georgen am Weinberg), ki jo
je opravljal skupaj s faro Šmarjeto pri Telenberku (St. Margarethen ob Töllerberg),
obe blizu Velikovca in samo uro hoda oddaljeni. Tam je Poljanec deloval pet let,
tam je navezal prve stike do šolskih sester
v Št. Rupertu, ki jih je do konca svojega
življenja isto tako podpiral kot šolske sestre v Št. Jakobu, kot Marijanišče ali druge
slovenske ustanove in individualne osebe.
Že v teh letih je kazal zanimanje za poljedelska in kmečka vprašanja in na svojih
farnih posestvih tudi prakticiral kot kmet
in poljedelec.
Leta 1908 (24. septembra) je bil po
smrti Antona Mikuluša imenovan za
župnika tiste fare, ki jo je že kot kaplan
provizorično vodil med leti 1901 in 1903,
namreč Škocjan, in v kateri je potem deloval 30 let. V tem času mu je uspelo, svojo faro umestiti med gospodarsko najbolj
zdrave in ugledne ter tako na pedagoškem
kot na kulturnem, socialnem in političnem
področju orati ledino: Kot nadarjen učitelj
je otrokom v ljudski šoli, farni mladini
skozi celo leto, pa tudi dekletom v Št.
Rupertu posredoval prosvetno in duhovno znanje. V svojem farovžu je ustanovil
čitalnico (nad 200 knjig), ki je bila posebej pozimi zelo dobro obiskovana. Kot
izredni retorik je navduševal svojo farno
čredo, množice na političnih shodih in
kulturnih prireditvah – imel je baje nad
600 političnih govorov kot poslanec in nad
1800 govorov kot kulturnik. Kot poslanec
v deželnem zboru (med 1921 in 1927) je
bil v hudo nadlego tistim, ki Slovencem
in slovenski stranki niso bili naklonjeni.
V dveh jezikih je znal posredovati svoja
prepričanja in stališča, bil je avtor protestnega pisma leta 1914, v katerem se je pri
koroškem deželnem prezidentu Alfredu
von Friesu-Skeneju pritožil o obrekovalnih obtožitvah proti slovenskemu kleru –
on sam je bil žrtev – in ga je podpisalo 69
duhovnikov. Pisal je tudi za »Koroški Slovenec«, ki je izhajal med 1921 in 1939 na
Dunaju, potem še dve leti na Koroškem.
Na začetku 1930-ih let si je zelo prizadeval za ustanovitev katoliškega doma
prosvete Sodalitas v Tinjah, kjer so od

leta 1929 naprej prirejali prve duhovniške
vaje v tamkajšnji proštiji. Ko je bila
leta 1932 ustanovljena kmetijska zbornica za Koroško v Celovcu, je Poljanec
prav tam zastopal interese slovenskih
kmetov. Med leti 1927 in 1937 je bil
Poljanec predsednik 1907 ustanovljene
Slovenske krščansko-socialne, od leta
1934 iz političnih vzrokov preimenovane Slovenske prosvetne zveze – to mu
je omogočilo razširiti kulturno dejavnost
v prid slovenski manjšini (skupnosti) na
Koroškem in njo tudi povezati čezmejno
s Slovenci na sončni strani Alp – ali kakor
je to sam omenil z »matično državo«.
Prav na dan avstrijskega anšlusa, torej 12. marca 1938, se je skušal Poljanec pravočasno umakniti iz ozemlja
razširjenega Tretjega rajha v rodno Slovenijo, ki je bila takrat del Kraljevine Jugoslavije. Od tega dneva pa tja do 25. avgusta 1938, torej dobrih pet mesecev pozneje,
ko je škocjanski župnik zatisnil za vedno
svoje oči v svoji nadvse ljubljeni fari, se
prične to, kar v znanosti imenujemo tvoritev legende (ne mitizacije), ki pogojuje
dolgotrajnost in včasih zavira rekonstrukcijo dogajanj s pomočjo novih spoznanj.
Z metodo novega branja in novega analiziranja sodobnih in poznejših izjav ter s
pomočjo novega arhivskega materiala je
upati, da pridemo tudi do novih spoznanj.
Za čas med 12. marcem in 25. avgustom
vemo, da je bil Poljanec prijet na pliberški
železniški postaji, bil nato dva dneva v
priporu v Pliberku, od tam so ga prestavili
14. marca 1938 v celovški zapor. Varnostni direktor je šele 22. marca 1938 obvestil
škofa Adama Hefterja, da je škocjanski
župnik zaradi obrtnega tihotapstva deviz aretiran, 22. marca so sporočili, da
župnik ostane v priporu, dokler obtožba
ni preverjena. Ker mu ničesar niso mogli
dokazati, so ga 22. aprila predali gestapopoliciji, ki ga je morala spustiti. Nato so
ga začeli sistematično ustrahovati z grozilnimi pismi, tako da se je Poljanec podal z dovoljenjem ordinariata na bolniški
dopust (13. maja). Tudi varnostna direkcija je pritiskala nanj in zahtevala 18.
maja, da zapusti škocjansko faro. Bil je
premeščen v Št. Vid ob Glini, kjer se je
Poljančevo zdravje zelo hitro poslabšalo
in kjer je tudi psihično zelo trpel. Še preden je prišel začetek junija v bolnico pri
elizabetinkah v Celovcu, je na ordinariatu zaprosil, da ga spustijo v domačo faro.

priloga:
Takrat ga je v Celovcu pozdravil Janko
Tolmajer z Radiš, ki je soustanovil Narodni svet koroških Slovencev (1949) in
bil tudi glavni urednik Našega tednika
med leti 1956 in 1970. Poljanec je bil popolnoma začuden nad pogumom Tolmajerja, kar pomeni, da se je dosti znancev
obrnilo in odvrnilo, če so ga zagledali.
Tolmajer je junija obiskal v bolnišnici do
kosti shujšanega Poljanca. Hudo bolnega,
pravzaprav telesno in duševno zlomljenega župnika so avgusta (najbrž) na lastno
željo premestili v škocjansko župnišče,
kjer se je na smrtni postelji od vseh poslovil in razdelil svoje imetje med tiste, ki so
bili najbolj potrebni. 25. avgusta je ob 22.
uri umrl za posledicami tistih dogodkov,
ki so se dogajali od 12. marca naprej.
Pogreba 29. avgusta 1938 v Škocjanu
se je udeležila ogromna množica – baje
je bilo nad 3.000 ljudi, ki se niso pustili
preplašiti. Ponoči so zločinci zažgali vse
vence in vse trakove.
Poljanec kot duhovnik – kulturnik –
politik:
Da je postal iz Cencka, ki je v rodni
vasi Destrnik spadal med vodilne paglavce, veliki in povsem čaščeni gospod
fajmošter, to se je imel v prvi vrsti zahvaliti domačemu župniku in svoji brihtni
glavi. Iz dvojezične utrakvistične ljudske
šole je šel na gimnazijo (na Ptuju?) in v
Celje, kjer se je izpopolnil tudi v klasičnih
jezikih in v nemščini – slovenščine takrat niso poučevali na gimnazijah –; zaradi vprašanja dvojezičnosti nižje stopnje
celjske gimnazije je celo demisijonirala
leta 1895 Windisch-Gratzova vlada na
Dunaju.
Matura je takrat posebej za kmečke fante, ki so gimnazijo mogli obiskovati po
finančni miloščini vaških župnikov, pomenila ključ v semenišče, torej v duhovniški
poklic. Poljanec je menda kot mladenič
sanjal o gosposki obleki in jo po študiju
v Marijanišču tudi oblekel. V Celovcu je
spadal med najbolj zavzete bogoslovce,
ki so gojili slovensko materinščino. Takrat so v Marijanišču imeli vodilno besedo
jezuiti, ki so v času škofa Jožefa Kahna
(1839–1915, od 1887 naprej) prevzeli
zavod in bili Slovencem veliko bolj naklonjeni kot šentpavelski benediktinci, ki
slovenskih bogoslovcev niso marali in so
poglabljali med 1870 in 1885 narodnostne konflikte med nemško in slovensko
govorečimi bogoslovci. Mi bi zlepa lahko trdili, da je slovenski spodnji Štajerc
utrdil na Koroškem svojo narodno zavest
in spoznal kulturno in politično poslanstvo, ki so jo imeli takrat posebej duhovniki, ki so šteli na Koroškem k stebrom

slovensko govorečih.
Na svoji drugi fari pri Sv. Juriju na Vinogradih je iz gospodarskih in poljedelskih
vzrokov pogosto slekel gosposko suknjo
ter v kmečki obleki zavihtel koso ali opravljal druga dela. Tamkajšnjim liberalnim faranom in občanom je vzel pogum
za hujskanje in si pridobil spoštovanje,
ker je ustanovil roženvensko in druge
bratovščine, z vnemo poučeval v treh
šolah ter pustil popraviti tako pri Sv. Juriju kot v Šmarjeti farno cerkev in farovž.
To ga je ozemljilo: Poljanec je do svoje
prerane smrti živel za svoje farane in za
svoje kmetijstvo (to tudi razloži njegovo
funkcijo v kmetijski zbornici). Obdeloval, negoval in ohranjeval pa ni samo
farno življenje, zemljo in kmetijo, temveč
tudi kulturno (jezik, petje) in politično
dejavnost koroških Slovencev. Leta 1914,
med julijsko krizo, ko je Avstro-Ogrska
napovedala Srbiji vojno, so bili slovenski
duhovniki generalno osumljeni srbofilije. Hujskanje, omadeževanje in psovanje
je na lastni koži čutil tudi Poljanec, ki
se je nato pritožil, kot že omenjeno, pri
deželnem prezidentu Friesu-Skeneju.
Po prvi svetovni vojni se je bilo na
Koroškem treba opredeliti za Avstrijo
ali Jugoslavijo ali proti Avstriji ali Jugoslaviji. Poljancu, ki je bil za Jugoslavijo
– tam se mu je obetala visoka služba v
kmetijski zbornici –, je koroški Volkswehr maja 1919 uničil oziroma zaplenil
pri napadu na župnišče vse dokumente.
Po plebiscitu je bil zelo ogorčen, da je
veliko slovensko-koroških duhovnikov
zapustilo Koroško. Očital jim je, da so iz
nizkotnih vzrokov strahopetno prepustili
Slovence svoji usodi – to je pisal 1923
tudi Ksaverju Mešku in mu povedal, da
imajo na Koroškem sicer »armado, a oficirjev ni«. Kot politično misleča osebnost
je po plebiscitu vzel demokratično
odločitev na znanje in se odločil, da tistim
približno 15.200 koroškim Slovencem,
ki so glasovali za Jugoslavijo, oferira pri
deželnozborskih in državnozborskih volitvah možnost, da se odločijo za eno od
treh strank na Koroškem. Ker je v novembru 1920 še menil, da so koroški Slovenci
številčno prešibki za lastno stranko in kot
katoliški duhovnik tudi politične črede ni
hotel prepustiti slučaju, je povabil dva,
kar se tiče drže do Avstrije, nesumljiva
govornika, mons. Valentina Podgorca in
krščansko-socialnega politika dr. Franza
Reinprechta na shod k Piceju, ki je bil,
čeprav najavljen, po intervenciji KHD-ja
od policije in okrajnega glavarstva prepovedan. V Škocjanu namreč je peščica
občanov, ki ni obiskovala maš in se ni
udejstvovala pri cerkvenih obredih, dvo-

mila o lojalnosti župnika do Avstrije oziroma do Koroške; eden prikritih in najbrž
bistvenih vzrokov pa je bila zemljiška
posest (prebenda/Pfründe) fare, ki so jo
želeli dobiti v zakup in jo dolgoročno
odtujiti ter jo spremeniti v gradbeno
zemljišče v prid turizmu. Ovira je bil
župnik s kmečko žilico, ki je z veliko vnemo in veseljem obdeloval svojo zemljo in
pridelke razdelil tistim, ki so jih najbolj
potrebovali.
Ker neustrašnemu Poljancu niso mogli
do živega, so izvajali prek osebnih pisem
in če to ni zaleglo, prek Heimatdiensta hud pritisk na njega, trdili so, da izza
prižnice psuje domozveste (heimattreue)
domačine, da gosti z žganjem pretepače
in napadalce itd. Poljanec je bil pripravljen se odmakniti in zamenjati svojo faro
– to namero je krška škofija tudi podpirala
po teh razburkanih letih, mesecih in dneh
sploh za vse prizadete duhovnike –, vendar ga je škof Hefter prosil, da vztraja, ker
se menjava fare ni dala uresničiti.
Poljancu sovražni domačini so involvirali tudi deželno vlado, ki se je pritožila
pri ordinariatu in trdila, da Poljanec grozi
s Srbi, da ima kot bivša glava Narodnega
sveta deloma soodgovornost za trpljenje
mnogih Koroščev, za smrt Karla Wessa in
baje tudi za smrt bivšega kovača Martina Mocharja. Proti gonji in sumničenju je
vložilo nad 120 podpisanih dobromislečih
(Gutgesinnte) škocjanske fare pritožbo
pri ordinariatu. Prizadeti župnik sam pa je
v svojem stališču izneveril vse obskurne
trditve in očitke, posebej tiste, da naj bi
bil glava ali faktotum Narodnega sveta
ter sokriv smrti Korošcev, Karla Wessa
in Martina Mocharja. Maja 1921 se je
občinska seja ukvarjala s farovškim gozdom in odstranitvijo župnika iz Škocjana.
Tam se je trdilo, da je župnik toliko lesa
posekal in prodal, da preti nevarnost pomanjkanja gradbenega lesa in drv. Za
slučaj, da bi pristojni uradi (torej škofija)
ne ukrepali in Poljanca odstranili, pa so
grozili, »dann müsste Selbsthilfe eintreten«.
Gonja v fari je dosegla po uspešni kandidaturi Poljanca za deželni zbor (1921)
nove dimenzije: Leta 1922 je 36 podpisanih prebivalcev – sami so se imenovali
Insassen, ne morda Pfarrangehörige –
škocjanske fare prosilo ordinariat za vsaj
vsakomesečno nemško pridigo v farni
cerkvi ali pa menjajoče tudi v podružnici
v Št. Markežu (St. Marxen). Argumentirali so, da je precej faranov, ki so že
leta brez pridige, ker slovenski ne sledijo popolnoma (maše so bile do drugega
vatikanskega koncila latinske!), da bi tudi
slovenski farani, ki nemško obvladajo, z

priloga:
veseljem sprejeli takšno ureditev, še posebej pa letoviščarji.
Med volilnim bojem leta 1923 so
Poljančevi sovražniki tiskali dvojezične
karte; na tem mestu se hočem Jozanu Haberniku za posredovanje iskreno
zahvaliti.
Liebe Landsleut, denkt daran,
was aus Kärnten werden kann,
Wenn Poljanec, wie vor 3 Jahren
anrückt mit den Balkanscharen.
Drum ist jedes Kärntners Pflicht:
Wähle diesen Hetzer nicht.
Ljubi Korošec, ali pomniš še kaj,
kako te osrečil je SHS raj,
ko župnik Poljanec kot komandant,
je štrmal na čelu balkanskih band.
Na te čase misli in dobro vem,
da rekel boš: Tega volit ne smem.
Nepotrebno omeniti, da je bil pesnik
te volilne poezije slovenskega porekla in
dvojezičen!
Po drugi izvolitvi v deželni zbor oktobra 1923
se je pritisk, deloma s fizičnimi napadi na
župnika (celo skedenj so mu zasmodili)
tako stopnjeval, da je bil 1924 pripravljen, kloniti srčni želji nekaterih sovražnih
domačinov in zapustiti faro. Zakaj Poljanec končno ni šel v Šentilj, zakaj
tamkajšnji župnik ni menjal v Vogrče in
vorgrški v Škocjan, še ni dognano. Morda, ker Poljanec ni bil pripravljen oddati
svoj mandat, kot je obljubil?
Poljanec se je kot politični duhovnik
zelo zavzemal za svoje farane, ki jih je
redno obiskoval, se zanimal za njihov
vsakdan in pomagal, kjer je le mogel.
Odgovornega se je prav posebej čutil
za tiste farane, ki so se odtujili cerkvi
in tudi slovenski besedi. Iskal je skorajda nalašč njihovo družbo, ni se izognil
niti trdi diskusiji niti nasilju proti lastni
osebi. To je po eni strani imponiralo, po
drugi strani pa ustrahovalo in pogojevalo hud odpor proti njemu. Ko je stotnik
(in novopriseljenec v občini), Eugen
Pohl (1871–1953), ustanovil olepševalno
društvo (Verschönerungsverein 1904), se
je v škocjanski občini začelo sistematično
propagiranje turizma. Tamkajšnjo naravo in jezera so (od približno 1880-ih let
naprej) priporočali ljudem z obolenji na
pljučih in dihalih. Z novo ustanovljenim
društvom pa so skušali privabiti tudi zdrave letoviščarje. Ker je bila sezona bolj
kratka in je bližnjemu okraju manjkala
kopel – Železna Kapla je bila tako rekoč
od roke za takratne čase –, so se na jezerih škocjanske občine in fare mudili zgolj
nemško govoreči gostje. To dejstvo je

olepševalno društvo izrabilo med drugim
tudi za pritisk na župnika. V anonimnih
pismih so ga napadali in ga obrekovali in
s tem povečali krog sovražnikov v fari, ki
z župnikom niso bili zadovoljni. S svojo
pokončno držo jih je izsilil, da so stopili
izza sence in se deklarirali. Zagovarjali so
polnoustno željo po dobrih odnosih, ki so
jih videli uresničene šele v župnikovi skrbi
za duhovno hrano nemško govorečih.
Poljanec, ki se je v poletnih mesecih (julija in avgusta) v pridigah obrnil s pozdravnimi besedami tudi na letoviščarje in se z
njimi že zaradi napete narodnostne situacije tudi srečaval zunaj cerkve, je postal
središče terjatev olepševalnega društva po
celoletnih nemških pridigah, zmanjšanju
oziroma ukinitvi njegovega političnega
delovanja ter po farovških zemljiščih in
gozdovih. Ker ni klonil, so pobirali podpise proti njemu in vseskozi obveščali
ordinariat v Celovcu. Poljanec, ki je bil
poleg dušnopastirstva v celotnem pomenu besede navdušen kmet, preudaren politik, strasten kulturnik, zagnan veroučitelj
v ljudski šoli in pri sestrah v Št. Rupertu, ki je poleg tega veliko časa posvetil
računovodstvu (za svojo ekonomijo), ki
je previdno vodil farovške knjige, je bil
konfrontiran z očitki in obrekovanji, ki
jih je bilo treba na dolgo in široko škofiji
obrazložiti in izničiti. S temi zapisanimi
izjavami pa je zapustil dragocen vpogled v lastno osebo, na sposobnost jasne
obrazložitve in na dogajanja v škocjanski
fari.
Poljanec je imel izrecno dober čut za
materialne in nematerialne stiske svojih
faranov. Navdihnjen od delovanja kranjskega teologa in krščansko-socialnega
politika Janeza Evangelista Kreka
(1865–1917) si je prizadeval za socialno
oporo družin in med družinskimi člani
posebej za dekleta in ženske. Bil je velik
zagovornik ženske volilne pravice in tudi
prepričan, da so bolj trezne in preudarne
volilke kot moški. Vse domneve, ki ga
skušajo pokazati v luči konservativizma in sovražnika veselic ali družabnosti
ne ustrezajo dejstvom. Kot velik pristaš
prosvete je vedel, da to svojim ljudem
lažje posreduje prek društev. Poljanec je
bil velik realist – in ostal skoraj do konca
nepoboljšljiv optimist.
Vprašanje, zakaj se je duhovnik oz.
škocjanski župnik kot politik v medvojnem času približal krščansko-socialni
stranki in na primer v 1920-ih letih ni
tesneje sodeloval s Francem Petkom in
pa s koroškimi socialnimi demokrati, ni
enostavno odgovoriti, tudi ker še nimamo zadovoljivih spoznanj. Zagotovo je,
da so po plebiscitu postali prav duhovniki

tarča zasledovanj in sumničenj – situacija
med prvo svetovno vojno se je ponovila.
Koroška deželna vlada je morala 1921
prebivalce prisiliti k miru in brzdanju;
edino socialni demokrati so koroške Slovence branili – v upanju na mir v deželi.
Ko leta 1930 noben slovenski duhovnik
ni smel več kandidirati pri deželno- ali
državnozborskih volitvah, so svojim volilcem svetovali, naj volijo krščansko socialne kandidate, s katerimi so imeli že
od zdavnaj (pred 1914) stike. S pomočjo
slovenskih glasov je dobila krščanskosocialna stranka drugi direktni mandat na
Koroškem – in to je bistveno vplivalo na
odnose med Slovenci in koroškimi socialnimi demokrati, ki so bili vsaj do začetka
1930-ih let dokaj dobri. Da je Poljanec
stavil na krščansko-socialno stranko je
skorajda jasno, čeprav je ta stranka pripravila koroškim Slovencem takoj po
plebiscitu veliko gorja in ni držala obljub:
večina slovenskega prebivalstva je bila
kmečkega porekla, med njimi je bil delež
delavcev zelo šibak; ne Poljanec, ne drugi
duhovnik bi brez zaslombe in stikov do
omenjene stranke niti kandidirati ne smel
– partijske preference je usmerjal tudi ordinariat v Celovcu.
Kot omenjeno, je bil Poljanec dva mandata v deželni zbornici, od leta 1921 do
leta 1927. Nastop pri državnozborskih
volitvah aprila 1927 mu je dal prepovedati škof Adam Hefter sam (kanonische
Bewilligung):
»Es wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihnen
die Erlaubnis zur Kandidatur nicht erteilt
werden kann, weil das Odium für diese
ganz nutzlose Demonstration, wenn ein
Geistlicher an der Spitze steht, wieder
auf den gesamten slowenischen Klerus
zu dessen persönlichen Schaden und zum
Schaden der Pastoration abgeladen wird.
Wollen Sie die entsprechenden Konsequenzen ziehen dem Ernste der Sachlage
entsprechend.«
Zanimivi sta dve dejstvi: Istočasno je
ordinariat dovolil Janezu Starcu »poskusno« (probeweise) kandidaturo pod pogojem, »dass Sie auch als Abgeordneter in
allem der Pflichten Ihres Sacerdotiums
im Allgemeinen und die Pflichten der
Kirche gegenüber im Besonderen sich
bewusst bleiben«. Čeprav je Starc nasledil Poljanca na deželni ravni, ni dvoma,
da je ordinariat meril z dvema meriloma. Argumentacija, da naj se duhovščina
ne ukvarja s politiko, torej da upošteva
ločitev države in Cerkve, je sicer korektna, vendar ni ustrezala takratnemu standardu v Avstriji, kjer se je duhovščina na
najvišji ravni vmešavala v državno politiko oziroma bila na vodilnih mestih, če

priloga:
omenimo na primer samo prelata, teologa
in takratnega državnega kanclerja Ignaca Seipla (1876–1932). Krška škofija je
dvorezno odločitev poudarila še z mnenjem, da tudi večina slovenskih duhovnikov na Koroškem ni več prepričana o
političnemu udejstvovanju Poljanca, ki jo
naj bi baje prizadelo vse »unverdienterweise« in slabo učinkovalo na pastoralo.
Conclusio:
Čeprav se je o Poljancu v zadnjih letih
kar dosti pisalo, ostaja veliko belih lis: na
primer ocena njegovega političnega delovanja, ocena njegovih spisov in spisanih
govorov, njegovega besedišča, delovanje
v farah in v Št. Rupertu, njegov študij v
semenišču, kaj je mislil o vlogi žensk itd.
Za leto 1938 ostaja poleg tega tudi precej
odprtih vprašanj, kot na primer:
• Je Poljancu 12. marca zares svetoval
velikovški okrajni glavar, da naj zapusti
začasno Avstrijo?
• Kdo je vedel, da se Poljanec s hlapcem
Jokom in vpreženim konjem Hipusom
pelje na železniško postajo v Kamen?
Samo gostilničar Rabl in telefonistka na
škocjanski pošti?
• Kako so domačini-nacisti izvedeli, da
bo prestopil v Pliberku na vlak v Jugoslavijo?
• Kdo ga je zasliševal v Pliberku in pozneje v Celovcu?
• Kako je odreagiral krški ordinariat?
• Kdo in kaj je Poljanca tako prestrašil/o,
da nobeni osebi ni upal povedati/zaupati
zasliševanje – razen morda kakšnemu sobratu, ki mu je zavezal usta s spovednim
molkom?
• Kaj se je z njim zgodilo? So ga mučili,
mu grozili, so ga počasi zastrupljali?

Mož je prestal vse muke, vse grožnje,
zgubil na teži – krepki in postavni Poljanec se je v treh mesecih spolovičil, močan
glas je postal komaj razumljiv, prešeren
človek se je spremenil v žalostnodepresivnega, zaupljiva osebnost v nezaupljivo, polno strahu? Morda vse samo,
ker nikogar ni izdal? Ker je nase vzel vse
sumničenje, vse podtikavanje, vse breme
koroških Slovencev, ker je ravnal po devizi eden za vse, da bodo vsi obvarovani?
Na nekatera vprašanja nikoli ne bomo
dobili odgovora, na druga šele potem, če
se bo našel koroški gestapo-arhiv, ki je
prišel baje pod notranjim ministrom Franzem Olahom (1910–2009) na Dunaj? Vsi
so to trdili, a nikoli preverili, torej, kje je
tisto gradivo, ki bi ne samo to, temveč
cel kup odprtih vprašanj na Koroškem in
med koroškimi Slovenci samimi osvetlilo? Nekatera odprta vprašanja bomo v
prihodnosti tudi zaradi tega lažje rešili,
ker arhivi postajajo dostopni in ker se
bodo zamenjale generacije arhivarjev.
Zato nam sproti umirajo priče. Stvar je
malo zamotana, a ne neizhodna, če se
pravočasno zbere, ohrani in pripravi.
Ksaver Meško in Metod Turnšek, ki sta
oba osebno poznala Poljanca, neodvisno
pišeta o njegovi prešerni, dobrohotni, vse
odpustujoči naravi, o pokončnem, hrabrem in verodostojnem značaju, o njegovih
talentih, ki so segali od petja pa tja do pridige in govorov, o njegovem prirojenem
političnem instinktu, o njegovi nepodkupljivosti – skorajda same izrazite in plemenite lastnosti. Vinko Poljanec je tudi dvomil in tarnal, je tudi vzkipel, a nikoli ni
zgubil kontenanse, to pomeni, da mej ni
prekoračil – to je mogoče razbrati tudi iz
njegovih ohranjenih pisem.
Ob koncu pa še nekaj v premislek, ali

Leta 2009 je izšel literarno-publicistični
zbornik o Vinku Poljancu, ki predstavlja obširen lik duhovnika, narodnega
buditelja in voditelja ter publicista Vinka Poljanca. Zbornik, ki je še na zalogi, so izdali: Krščanska kulturna zveza,
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
in Mohorjeva založba; cena je 25 €, urednik
je Milan Dolgan.

Poljanec v originalu:
»Oh, te nedolžne ovčice! Povsod poudarjate, da živimo na Koroškem Slovenci
in Nemci od nekdaj v najlepšem miru in
sporazumu. V resnici vas spravi že vsako zborovanje kakega izobraževalnega
društva vse iz sebe: Začno se vam tresti hlače pred nami, da vidite v tem samo
veleizdajo. Vsak slovenski napis vas razburi, naj bi bil tudi kažipot ali napis na
kakem križu. To se res pravi v miru skupaj živeti! ... Da se družimo v društva, da
zborujemo, volimo zavedne slovenske
može in žene in se priznavamo pri ljudskem štetju za Slovence, to je naša pravica in dolžnost, to zahteva naš narodni čut
in naša čast; to bodo storili tudi Nemci v
Jugoslaviji in na Češkoslovaškem, Ogri v
Romuniji, Rusi na Poljskem itd. Tega vas
pri Heimatschutzu ni treba biti strah. Strah
pa naj vas bo pred vašo vestjo in sram
pred celim svetom, posebej vas nemčurje,
ker tajite, kar ste v resnici, namreč rojeni
Slovenci, in nastopate proti nam, lastnim
bratom v svoji domačiji, in nas pomagate
zatirati in preganjati.
Res so to žalostni časi. Ako bi vprašal
medveda, in bi ta mogel odgovoriti: Ali
si krava? – rekel bi: Jaz sem medved.
Vprašaj pa Slovenca, nemčurja, ali si Slovenec? Pogledal te bo užaljeno in ti rekel:
‚Na, i bin ka Bindišer, i bin tajč.‘«
Članek v Nedelji (4. novembra 2018)
in predavanje 3. novembra 2018 sta bila
poklonjena še redki živeči priči, ki je
osebno poznala Poljanca, in teti predavalke, Mariji Vavti iz Nonče vasi, za njen
osebni življenjski jubilej; le-ta je umrla 4.
novembra 2018 v Celovcu.

