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SIMPOZIJ OB 60-LETNICI POVOJNEGA IZSELJENSTVA
O DOPRINOSU SLOVENSKIH BEGUNCEV
PRI UTRJEVANJU NARODNE ZAVESTI V ZAMEJSTVU

Sodelujejo: Ivo Jevnikar iz Trsta
dr. Janko Zerzer iz Celovca
doc. dr. Andrej Vovko
Pevski program bo v izvedbi zbora Korotan iz Clevelanda
Kosilo
14.30

Po poteh muËencev: Romanje v KoËevski rog. Odhod z avtobusi
iz Zavoda sv. Stanislava

17.00

Somaπevanje domaËih in izseljenskih duhovnikov. Pri sv. maπi
poje zbor Korotan iz Clevelanda. Recitacije v izvedbi Ëlanov
Slovenskega gledaliπËa Buenos Aires. Vrnitev mimo KoËevske Reke,
Gotenice, GrËaric (brezno pri Konfinu), Jelendola in HrovaËe.
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POZDRAVI

VERENA KOR©I» ZORN,
tajnica Izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu
Spoπtovani udeleæenci letoπnjega, æe 12. tabora druπtva Slovenija v svetu.
PrisrËno pozdravljeni rojaki iz sveta, zamejstva in domovine.
Prav poseben pozdrav predstavnikom vlade Republike Slovenije, predstavnikom
politiËnih oblasti, izseljenskim duhovnikom in predstavnikom kulturnih druπtev po svetu,
v zamejstvu in Sloveniji, ki nas vsako leto poËastijo s svojo prisotnostjo.
Letoπnji tabor se bo odvijal v znamenju spomina na dolgih 60 let izseljenstva, ali bolje,
na 60. obletnico prisilnega odhoda iz domovine tistih Slovencev, ki niso bili uglaπeni na
strune nove povojne oblasti. Namen tabora ni obujati spomine na grozote, poniæanja,
materialno in duπevno πkodo, ki so jih bili deleæni ti naπi rojaki, ampak na sadove, ki jih
je v popolnoma novem okolju in vse prej kot idealnih razmerah obrodila njihova zavzetost,
poærtvovalnost, dobrota in odprtost do soËloveka.
Na danaπnji okrogli mizi bodo poudarjeni predvsem ustvarjalnost in organizacijske
sposobnosti Slovencev, ki so se ustavili za kratek Ëas, nekateri tudi za stalno v zamejstvu
na Træaπkem, Goriπkem, Videmskem in Koroπkem, torej v Italiji in Avstriji, in bili pri
tem v izredno dragoceno pomoË pri ponovnem oæivljanju kulturnega æivljenja tistim
Slovencem, ki so po drugi svetovni vojni ostali zunaj domovine. Pri okrogli mizi bodo
sodelovali Ëasnikar Ivo Jevnikar iz Trsta, dr. Janko Zerzer s Koroπke in doc. dr. Andrej
Vovko iz Ljubljane.
Za zvoËno popestritev bo poskrbel zbor Korotan iz Clevelanda, ki bo jutri sodeloval
tudi na slavnostni akademiji v Cankarjevem domu, za mladostno sveæino pa bo ob koncu
poskrbela skupina maturantov iz Argentine Rast 34 z venËkom argentinskih plesov.
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BO©TJAN KOCMUR,
predsednik Izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu
Spoπtovani gospod Franc PukπiË, dræavni sekretar Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu!
Spoπtovani gospod Lojze Peterle, evropski poslanec!
Spoπtovani predstavniki slovenskega politiËnega in cerkvenega æivljenja na Slovenskem,
spoπtovani predstavniki slovenske Cerkve in ustanov po svetu!
V imenu Izseljenskega druπtva Slovenija v svetu izrekam vsem navzoËim prisrËno
dobrodoπlico na 12. taboru Slovencev po svetu. Dovolite mi, da πe posebno prisrËno
pozdravim danaπnje predavatelje iz zamejstva: dr. Janka Zerzerja iz Celovca, g. Iva Jevnikarja
iz Trsta in dr. Andreja Vovka, rojenega na Koroπkem. Prav tako pozdravljam dijake
srednjeπolskega teËaja, Ëlane Slovenskega gledaliπËa Buenos Aires in Ëlane zbora Korotan
iz Zdruæenih dræav Amerike, ki nam bodo popestrili in obogatili danaπnji dan.
Letoπnji tabor bo v znamenju 60. obletnice povojnega izseljenstva in spomina na vse,
kar so slovenski begunci prispevali k ohranjanju narodne identitete med Slovenci v
zamejstvu in po svetu. Na zaËetku svoje begunske poti so se namreË nekateri za veË ali
manj Ëasa zadræali v zamejstvu in s svojim delom vplivali na tamkajπnje slovensko æivljenje.
Po letu 1945 so v begunskih taboriπËih in v zamejstvu pod anglo-ameriπkim
protektoratom ustanovili slovenske gimnazije v Trstu in Gorici, dobrπen del njihovih
profesorjev pa so bili begunci. Te ustanove so πe danes nosilke slovenske besede in kulture.
V Ëasu begunstva je bila ustanovljena tudi slovenska πola v Lienzu; gimnazijski maturanti, ki so odhajali od tam, so se vpisovali na razliËne evropske univerze. ©e ta teden imate
priloænost, da si v FranËiπkanskem atriju na Preπernovem trgu v Ljubljani ogledate razstavo
fotografij in tiska iz tistega Ëasa.
VeliËina Ëloveka se pokaæe tudi v tem, da se kljub globoki æalosti ob kruti izgubi
najdraæjih in domovine uspe dvigniti iz duπevno-materialne ruπevine ter ustvariti nekaj
dobrega, pozitivnega, kakovostnega za soËloveka!
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S tem — letoπnjim taborom — æeli Izseljensko druπtvo Slovenija v svetu izkazati globoko
priznanje in hvaleænost vsem tistim, ki so v πestdesetih letih ustvarili Slovenijo v svetu.
V tem duhu tudi odpiram 12. tabor Slovencev po svetu.

FRANC PUK©I»,
dræavni sekretar Urada vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Spoπtovane drage rojakinje, dragi rojaki!
Spoπtovani dragi gostje!
Poseben pozdrav velja evropskemu poslancu g. Lojzetu Peterletu, predsedniku Slovenije
v svetu Boπtjanu Kocmurju, predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa dr. Borisu
PleskoviËu, vam, spoπtovani duhovniki in vsem zbranim.
Na 12. taboru Slovencev po svetu smo se tokrat ponovno zbrali v Zavodu sv. Stanislava.
Dogodek je πe posebej sveËan, saj stoto obletnico obstoja Zavoda sv. Stanislava in prve
slovenske klasiËne gimnazije, v kateri je bil uËni jezik slovenπËina, proslavljamo prav v
tem letu. Iz dokumentov lahko preberemo, da je bila ustanovitev prve slovenske gimnazije
21. septembra leta 1905 pomembno dræavotvorno, kulturno in versko dejanje, ki je
odloËilno zaznamovalo Ëas, v katerem je bila ustanovljena gimnazija, ki je potem s svojim
delom dejansko oblikovala druæbeni prostor. Prva slovenska gimnazija je posebnega
pomena za naπo narodno zgodovino. Sedaj, ko je Republika Slovenija postala Ëlanica
Evropske unije, se je pomembno zavedati bogate zgodovine in dræavotvornih dogodkov v
preteklosti, ki so odloËilno prispevali k naπi narodni identiteti. Slovenci smo v svojem
dolgem obstoju doæivljali dramatiËne zgodovinske in druæbene spremembe, ki niso bile
le splet zunanjih, notranjih in zgodovinskih okoliπËin, temveË tudi trpkih in trdih
prizadevanj generacij naπih prednikov za obstoj naroda. Sodimo med tiste sreËne rodove
Slovencev, ki so po stoletjih in tisoËletjih doæiveli edinstveni in veliËastni trenutek, ko se
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je slovenska beseda tudi uradno zasliπala po vsej Evropi. Ali se πe spomnite trenutka, ko je
naπ evropski poslanec Lojze Peterle enakopravno (?) govoril v Evropskem parlamentu eno
uro v slovenskem jeziku in so ga prevajali v vse evropske jezike.
Z jezikom smo se ohranili in ohranili se bomo z jezikom. Z jezikom bomo tudi obstali.
Ali pa nas ne bo. Jezik pa se ohranja tam, kjer se govori, kjer ga lahko s kom govorimo.
Brez tega jezik ne obstane. Zato zavzetost za materni jezik ni nikoli odveË. Zgodovina in
usoda sta Slovence v minulih dveh stoletjih razseljevala po svetu iz razliËnih razlogov.
Tako intelektualce æe med prvo svetovno vojno, kot primorske aleksandrinke, belokranjske
in prekmurske kmete zaradi gospodarske krize in naravnih nesreË; beneπke Slovence,
Primorce zaradi neustavljivega nasilja in raznarodovalnega faπizma, v polpretekli zgodovini
pa Slovence zaradi politiËnih in ekonomskih motivov.
Domovina se je dolæna oËetovsko obnaπati in povezati vse, kar je najboljπega v slovenskih
ljudeh. Z ohranjanjem slovenske kulture in πe bolj jezika v okolju, ki ga sestavljajo
generacije, ki ga vse manj poznajo in uporabljajo, z osebnim prizadevanjem in predanostjo
slehernega izmed nas; s predanostjo, s kakrπno so æiveli mnogi in tudi nedavno preminuli
rojak, profesor za slovanske jezike in kulturo na univerzi Columbia v New Yorku dr.
Rado LenËek, ki je poleg svojega znanstvenega dela skrbel za kulturne stike med izseljenci
in matiËno domovino ter za sodelovanje med njimi samimi. Takole je razmiπljal æe v
davnih πestdesetih letih: ≈V Ëem je lepota slovenske govorice nam, modernim Robinzonom,
vræenih v vrvenje tujine? Nam, ki smo priπli s slovensko zavestjo in z naπo materno besedo
na ustnicah na to stran oceana, naπim otrokom, ki se bolj ali manj uspeπno upirajo povodnji
jezikovne asimilacije. ©e danes nam je govorica naπih duπ res slovenska in tako bo ostalo,
dokler bomo æiveli. Od tod dragocenost in lepota slovenske besede nam, starejπim, naπim
otrokom in vsem, ki so doraπËali in odraπËajo æe sredi povodnji jezikovne asimilacije v
tujini, se bo lepota slovenskega jezika razodela v toliko, v kolikor jim jo bomo mi sami
mogli in znali posredovati«.
Domovine ni nikoli lahko zapuπËati, ne glede na razloge. EksistenËne usode vseh teh
rojakov si niso bile enake. Enak je bil le njihov korak v negotovo prihodnost, najveËkrat
pa grenak kruh Ëez veliko luæo, nevede, kam se podajajo in kaj jih Ëaka.
Tiste, ki so nekaj let preæivljali πe v povojnih taboriπËih v Avstriji, je ohranjalo skupno
delo za varstvo verskih, poklicnih in narodnostnih idej. Ne glede na tragiËne povojne
razmere se niso odpovedali kulturni dediπËini in ustvarjanju, Ëemur se bodo posvetili
danaπnji predavatelji iz zamejstva in Slovenije.
Prav tako se naπi rojaki po svetu v stoletjih niso odpovedali naklonjeni misli in stvarni
pomoËi svoji prvi domovini, kadarkoli jih je potrebovala, najsi je to po razdejanju druge
svetovne vojne ali v Ëasu slovenske osamosvojitve, v Ëasu teæenj po kulturni, gospodarski
in politiËni avtonomiji in demokraciji.
Predsednik vlade g. Janez Janπa je v svoji poslanici na predveËer dneva dræavnosti rojakom
in rojakinjam v zamejstvu in po svetu zapisal: ≈Slovenstvo po svetu nam je bilo vedno
opora pri krepitvi demokratiËnih vrednot, v imenu katerih smo tudi ustvarili samostojno
in svobodno slovensko dræavo kot del demokratiËne Evrope in sveta. Brez vaπe nesebiËne
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podpore bi bila pot mednarodnega uveljavljanja slovenske dræave precej teæja. Vpraπanje,
Ëe bi sploh bila. Ljubezen do domovine, ki ste jo znali pokazati v najteæjih zgodovinskih
trenutkih, nam vsem skupaj sluæi kot vzor. Vlada republike Slovenije bo naredila vse, kar
je v njeni moËi, da bi se vezi med Slovenci doma in po svetu πe bolj okrepile.«
Drage rojakinje, dragi rojaki, spoπtovani predavatelji, vsi odgovorni!
Naj nam ne bo vseeno, ali se bo sedanji slovenski svet odpovedal idealizmu, narodni
zavesti in slovenski narodni kulturi. Te vrline je s prizadevanji in s predanostjo nas vseh
mogoËe doseËi kljub zemljepisnim razdaljam med matiËnim narodom v majhni dræavi in
raztreseno slovensko skupnostjo v velikih dræavah sveta.
Naj æivi samostojna Slovenija!
Bog vas æivi, Slovenke in Slovenci, kjer koli æe ste, zlato slovensko zrno te zemeljske oble!
Hvala vam!

POZDRAVI GOSTOV

MARIJ MAVER,
v imenu zamejskih Slovencev
v Italiji
Lepo pozdravljeni vsi udeleæenci in veliki prijatelji naπega zamejstva!
Mislim, da je tema letoπnjega tabora zelo toËno zadeta. NamreË mi v zamejstvu —
predvsem govorim o italijanskem zamejstvu, kamor pripadam — se zelo zavedamo, kaj je
val beguncev leta 1945 nam prinesel. Ta val beguncev, ki je priπel v Trst in Gorico, je
postavil slovenske πole, je postavil slovenski radio, je, skratka, pomagal na vseh podroËjih
kulturnega dela ohranjanja slovenstva, ki je bilo takrat v veliki krizi, prviË zaradi
dolgoletnega faπistiËnega zatiranja in potem zaradi velike krize, ki je priπla s prihodom
nove oblasti v Sloveniji, v Jugoslaviji.
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Prav je, da se teh stvari spomnimo, ker se mi zdi, da so doloËene stvari iz tistega Ëasa
skoraj æe pozabljene. Ti ljudje so pomagali ohranjati slovenstvo na robovih; prav je, da se
jih danes in tudi vnaprej spomnimo. Nekateri so se tam ustavili in so nadaljevali to delo
do konca, in to so bili, recimo, — da vsaj nekaj imen povem — Jevnikar, BeliËiË, ArtaË,
Peterlin. Drugi so πli po svetu: Velikonja, LenËek, Baraga (ki je bil celo v Ljubljani obsojen
na smrt, v Trstu pa je bil tisti, ki je dejansko postavil slovensko πolstvo na noge). Vsem
tem moramo biti hvaleæni. Ker bo potem sledila okrogla miza, ki bo vse te stvari poglobljeno
obravnavala, sem hotel le spomniti, kaj nas veæe na zdomstvo. Te vezi so se ohranjale v
dolgih letih, ko je bila Slovenija zaprta za doloËen del slovenstva; mislim, da se to ne bo
veË ponovilo; upajmo vsaj, da ne, da bo Slovenija postala res odprta, slovenska dræava
vseh Slovencev.
Hvala lepa vsem! Lep pozdrav!

BORIS PLESKOVI»,
predsednik Svetovnega
slovenskega kongresa
Najprej bi rad pozdravil gospoda PukπiËa, ki skrbi za naπe finance, potem mojega bivπega
πefa Lojzeta Peterleta, s katerim sem delal pred πtirinajstimi leti dve leti, in seveda vse
ostale.
31. decembra sem bil na obisku pri naπem novem nadπkofu Alojziju Uranu, ki nas je
spomnil, koliko je slovenska katoliπka Cerkev naredila za slovenstvo, za slovensko kulturo
in slovenski jezik po svetu: polovico izseljencev ne bi govorilo slovensko, Ëe ne bi bilo
Cerkve.
Gospod Alojz Uran je povedal dobro zgodbo, kako ga je presenetil majhen fantek, star
tri ali πtiri leta, ki ga je, ko je bil v Argentini na obisku, v perfektni slovenπËini vpraπal:
≈Kje pa ti panËaπ?« … tretja, Ëetrta generacija v tujini rojenih Slovencev; povedal je, da se
mu je kar milo storilo v srcu.
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Jaz sem zelo vesel, da v svoji funkciji pomagam, da smo Slovenci πe bolj skupaj, pa naj
bodo to znanstveniki, strokovnjaki, zdravniki ali pa Slovenci, ki imamo radi naπo
domovino, in vas prav lepo pozdravljam.

TINE VIVOD,
v imenu Slovencev v Argentini
Spoπtovani!
V imenu Zedinjene Slovenije in Medorganizacijskega sveta iz Argentine vse najiskreneje
pozdravljam.
Pozdravljam vas tudi kot podpredsednik za Slovence v zamejstvu in po svetu stranke
Nova Slovenija—KrπËanska ljudska stranka.
Bog vas æivi!
Danes smo ponovno zbrani na Taboru za Slovence po svetu. »estitam organizatorjem
za zamisel ter izvedbo teh tradicionalnih sreËanj. ©e mnogo takih si æelimo! Slovenci v
zamejstvu in po svetu smo sestavni del druæbe in naroda. Æe sámo sprejemanje dejstva, da
æivi v zamejstvu in po svetu veË sto tisoË Slovencev po rodu in krvi, postavi slovensko
demografsko katastrofo pod drugaËno luË. Torej nas je veË kot dva milijona! Bodimo
pogumni!
Korak naprej pomeni odstraniti vsako brezbriænost. S polno odgovornostjo in
odloËnostjo moramo zavzeti svoje mesto, ki nam pripada, in izpolniti nalogo.
Nisem danes tukaj sluËajno. Stojim v imenu drugih, tisoËerih.
Danes stojim pred vami v imenu mojega-tvojega deda, ali mojega-tvojega oËeta ali
matere.
Stojim v imenu tistega fanta, ki te je ljubil, ko sta se poslovila — ker je πel branit
druæino, vero in domovino. Pa se ni vrnil nikdar in ne veπ, kje leæi skupaj z drugimi,
pobitimi v znanih in neznanih jamah πirom Slovenije.
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Danes stojim pred vami v imenu tistih, ki so umrli daleË od domovine in so upali proti
upanju ter neizmerno hrepeneli in delali za svobodno in samostojno Slovenijo.
Danes stojim v imenu Mirka KunËiËa in Tineta Debeljaka, Ruda JurËeca in Nikolaja
JeloËnika, Karla Mauserja in Miloπa Stareta. Spomnim se msgr. Oreharja, dr. Starca, prelata
Joæeta ©kerbca in πkofa dr. Gregorija Roæmana.
Njihov duh plava med nami, prav med temi Ëastitljivimi stenami, ki so bile priËe
tolikih grozot.
Ko se jih danes spoπtljivo spominjamo, se moramo zavedati, da ni nakljuËje, da æivimo
v tej dobi, v tem Ëasu. Spopadamo se s konkretnimi problemi sedanjega trenutka. Naπa
naloga, vaπa naloga je tako pomembna in plemenita, da je nimamo pravice zanemarjati.
Bog je hotel, da æivimo v tem Ëasu. ≈On nas je hotel tukaj in sedaj, v tem zgodovinskem
trenutku, tu moramo delati in opravljati svojo sijajno nalogo.«
Tu in sedaj moramo vzeti nase svoje odgovornosti, ki nam jih nalagajo sedanje razmere.
Tu nas Ëaka duh starih starπev, starπev, bratov in sester, pesnikov in pisateljev, duhovnikov
in politikov, domoljubov sploh. Danes lahko obnovimo zavezo tistim vrednotam, ki so
jih æeleli uresniËevati v svojem æivljenju, da bi mi videli njihove sadove. Te vrednote so:
o
o
o
o

Dosledno spoπtovanje vsakega Ëloveπkega æivljenja od spoËetja do naravnega konca.
Spoπtovanje dostojanstva in svobode slehernega Ëloveka.
Zavzemanje za spoπtovanje vestí in verske svobode v πoli.
Zavzemanje za resniËno pluralnost na podroËju medijev kot pogoj za pravo
demokracijo.
o Zavzemanje in zaπËita druæine kot osnovne druæbene celice in prihodnost naroda.
o Solidarnost.
o Medsebojno razumevanje in duh sprave med nami.
Zavedamo se in imamo ponos dræavljana. Zavedamo se svojih pravic in dolænosti in se
Ëutimo poklicane, da polnopravno sodelujemo v æivljenju naπega naroda in dræave. Zato
predlagamo
Nacionalni program priseljevanja slovenskih rojakov za prihodnjih 25 let.
Dræavljanska zavest! Dræavniπki Ëut! Suverenost, ki smo jo razglasili pred πtirinajstimi
leti, ne sme ostati samo zapisana v ustavi.
Po 60 letih zdomstva, v 14. letu samostojne Republike Slovenije, na danaπnjem Taboru
za Slovence po svetu vzklikamo z Janezom Pavlom II.: ≈Niti koraka nazaj, ne bojte se! «
Ne bojmo se!
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LOJZE PETERLE,
slovenski poslanec v Evropskem
parlamentu
Spoπtovani gospod predsednik!
Spoπtovani gospod dræavni sekretar in drugi visoki gostje!
Dragi pevke in pevci, igralci, predvsem pa vsi spoπtovani rojaki!
Ne vem, kam naj se pravzaprav πtejem. Mislim, da postajam Ëedalje bolj zdomec.
VeËino Ëasa preæivim v Bruslju in na drugih podobnih krajih, kjer s odloËa tudi o Sloveniji,
vendar hkrati s Slovenijo. Nimam se za izseljenca, mislim, da sem res æe bolj Slovenec po
svetu kot pa Slovenec doma.
Velika je razlika med tem, ali si izgnan ali Ëe si izvoljen. Je pa med tem tudi ena velika
povezava. NihËe od evropskih poslancev pa tudi ne izmed naπih drugih poslancev ne bi
bil izvoljen brez zvestobe slovenstvu, ki so jo izpriËevali naπi ljudje tu in tam v teh letih in
Ëe te zvestobe ne bi bilo, nihËe izmed nas ne bi bil nikamor izvoljen pa tudi tukaj ne bi æe
dvanajstiË taborili.
Rad reËem, da velikokrat sliπimo, da smo majhen narod, pa majhna dræava, in bi rad
tudi tukaj rekel: majhen narod ne bi tega zdræal, ne bi ohranil svoje kulture, svojega
jezika, svoje volje do æivljenja. Veliko je veËjih narodov, ki niso dosegli dostojanstva naroda
z lastno dræavnostjo in mislim, da imamo tudi ob tej priliki kaj praznovati in vesel sem,
da ta tabor daje tak poudarek na ustvarjalnosti. Æelel bi, da to, kar bo danes povedano,
prispeva k temu, da bi si vsi skupaj zamislili o tem, kaj naj bi se Slovencem ali med
Slovenci πe zgodilo. Danes nihËe ni prisiljen odhajati iz domovine, imamo drugaËne
moænosti, imamo za seboj πtirinajst let svoje dræave, letos praznujemo tudi petnajsto
obletnico prve demokratiËno izvoljene vlade pa tudi prvo obletnico naπega prebivanja v
Evropski zvezi. Tam se zdaj uËijo slovensko Nemci, Francozi, Danci, vse veË je Slovencev,
ki soodloËajo o celotni Evropski zvezi, se ne borimo samo za naπe interese ampak za
interese vse zdruæene Evrope, kar je doslej najbolj uspeπen mirovni projekt v svetovni
zgodovini. Trenutno ima nekatere teæave, kar se nam zdi v politiËni biologiji nekaj
normalnega; mi pa imamo prviË priliko, da vplivamo na to, kako bo delovala Evropska
zveza.
Ne morem mimo tega, da bi se tudi ob tej priliki zahvalil za vaπo zvestobo, za vaπe
vztrajanje in za vaπo podporo k temu, da je priπlo do slovenske dræave. Takrat je zaæivelo
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vse slovenstvo na vseh celinah, stopili smo skupaj; in mislim, da je veliko stvari, za katere
bi bilo dobro stopiti skupaj, da bi bilo na Slovenskem in med Slovenci drugaËe.
V tem smislu æelim temu taboru veliko uspeha in raËunam na naslednje tabore.
Hvala lepa!
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SIMPOZIJ OB 60-LETNICI POVOJNEGA BEGUNSTVA
O DOPRINOSU SLOVENSKIH BEGUNCEV
PRI UTRJEVANJU NARODNE ZAVESTI V ZAMEJSTVU
Oblikovalci letoπnjega simpozija so trije ugledni slovenski kulturniki in raziskovalci:
dr. Janko Zerzer, Andrej Vovko in Ivo Jevnikar.
Dr. Janko Zerzer se je rodil leta 1935 v SveËah na Koroπkem. Maturiral je v Celovcu
leta 1954. Na Dunaju je πtudiral zgodovino in germanistiko. VeË let je pouËeval na slovenski
gimnaziji v Celovcu, na Viπji πoli za gospodarske poklice v ©t. Petru, kjer je bil nekaj Ëasa
tudi vodja πole, nato na slovenski kmetijski πoli v Podravljah. Æe od dijaπkih let zavzeto
deluje v slovenskih, predvsem kulturnih druπtvih. Bil je dvakrat predsednik Kluba
slovenskih πtudentov na Dunaju, tajnik Narodnega sveta koroπkih Slovencev, pobudnik
Koroπkih kulturnih dni, Ëlan in od leta 1983 predsednik KrπËanske kulturne zveze in
predsednik Slovenskega prosvetnega druπtva KoËna v SveËah ter pobudnik Sveπkega slikarskega tedna. Bil je tudi Ëlan kulturnega sosveta pri Koroπki deæelni vladi in Ëlan sosveta
za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Sodeluje pri tedniku Nedelja,
je avtor razliËnih publikacij od πolskih uËbenikov do kulturnozgodovinskih vodnikov in
tudi soavtor seznama dvojeziËnih krajevnih imen juæne Koroπke. V danaπnjem prispevku
bo osvetlil poloæaj beguncev na Koroπkem, predvsem pa se ustavil pri vzviπeni vlogi duhovπËine, v prvi vrsti salezijancev, ki so v æivljenju koroπkih Slovencev odigrali nenadomestljivo vlogo.
Publicist Ivo Jevnikar se je rodil leta 1954 v Trstu sedaj æe pokojnemu oËetu Martinu,
po rodu Dolenjcu in beguncu v Trstu, znanemu slavistu, πolniku in publicistu, in materi
Nedi Abram iz znane træaπke druæine. Maturiral je na klasiËni gimnaziji v Trstu, kjer je
tudi nadaljeval πtudije na pravni fakulteti. Po poklicu je Ëasnikar, zaposlen na slovenskem
radiu in televiziji javne druæbe RAI v Trstu, trenutno tudi namestnik glavnega urednika
Ëasnikarskega oddelka. Æe v mladih letih je æivahno deloval v razliËnih mladinskih organizacijah, npr. skavtski in v Slovenskem kulturnem klubu. Predvsem pa je pomembno njegovo zgodnje politiËno delovanje v edini slovenski samostojni stranki v Italiji Slovenski
skupnosti, kjer je opravljal veË pomembnih funkcij. Trenutno pa je med Ëlani Paritetnega
odbora za uresniËevanje zaπËitnega zakona za Slovence v Italiji. V træaπki reviji Mladika in
drugih zamejskih in matiËnih publikacijah je objavil æe veË izvirnih Ëlankov o manjπinskih
in zgodovinskih vpraπanjih Slovencev. Ivo Jevnikar bo prikazal bogat doprinos beguncev, ki
so si za drugi dom izbrali slovensko ozemlje, ki je bilo dodeljeno Italiji, in se z vsem srcem
vkljuËili v manjπinsko skupnost, obenem pa ostali vezni Ëlen med matico in zdomstvom.
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Dr. Andrej Vovko se je rodil leta 1947 v Seebodnu na Koroπkem. Po osnovni πoli in
gimnaziji v Ljubljani je na Filozofski fakulteti diplomiral iz zgodovine in zgodovine
umetnosti in prejel tudi πtudentsko Preπernovo nagrado. Leta 1978 je opravil magisterij
na temo slovenskih beguncev iz Italije v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, leta
1992 pa je doktoriral z disertacijo o Druæbi sv. Cirila in Metoda. Zaposlen je bil na
Inπtitutu za narodnostna vpraπanja v Ljubljani, v ©olskem muzeju, na Inπtitutu za slovensko
izseljenstvo ZRC SAZU, sedaj pa je predstojnik Inπtituta za kulturno zgodovino ZRC
SAZU, obenem pa predava na mariborski Pedagoπki fakulteti. Lansko leto je na Univerzi
v Mariboru postal izredni profesor za novejπo in sodobno zgodovino. Njegovo znanstveno
raziskovanje je usmerjeno predvsem v novejπo slovensko zgodovino in zajema vpraπanja
zamejstva, izseljenstva, πolsko problematiko, begunstvo, slovenska narodno-obrambna in
narodno-prebudna druπtva in zaloæbe, organizacije v pomoË izseljencem itd. Vovkov opus
obsega 13 knjiænih enot (npr. ©olstvo na Slovenskem skozi stoletja, Prvih sto let Kranjsko
slovenske katoliπke jednote) in nad 1.000 znanstvenih, strokovnih in poljudnih Ëlankov,
ocen in poroËil. Z referati je sodeloval na preko 30 znanstvenih simpozijih doma in po
svetu. V vlogi moderatorja bo s svojimi opaæanji, znanjem in izkuπnjami obogatil izredno
privlaËno in skoraj popolnoma neobdelano tematiko letoπnjega tabora.

Uvodne besede

Dr. ANDREJ VOVKO
Spoπtovani!
»as pred πestdesetimi leti, ko je sreËnejπi
del Evrope lahko proslavljal konec vojne, je
bil za njegov nesreËnejπi, temni, predvsem
vzhodni del Ëas prehoda iz enega
totalitarizma v drugi totalitarizem.
Za nas Slovence je bilo to gotovo eno
najteæjih obdobij naπe zgodovine. To je bil
Ëas bega v Egipt pred morilci, to je bil Ëas Golgote, Ëas slovenskih Auschwitzov — v enem
izmed njih smo danes, v tej dvorani v Zavodu sv. Stanislava v ©entvidu — Ëas slovenskega
Katyna. »as, ki bi ga veliki filozof, prosvetljenec Thomas Hobbs, oznaËil kot Ëas volkov,
ko je bil Ëlovek Ëloveku volk. Pravim: πe veË, hujπi je bil od volka.
V tem Ëasu so slovenski ljudje odhajali v tujino, se ustavili, kot smo sliπali, v naπem
zamejstvu, ki je bilo takrat osvobojeno nacizma, osvobojeno faπizma in prosto komunizma,
in tam zlasti nekateri od njih pustili svoje globoke sledove. To so bili ljudje, ki so jih doma
boljπeviπki gospodarji in njihovi vdani hlapci opljuvali kot izdajalce, tam pa so pomembno
prispevali k sploπni slovenski kulturi. Slovenski pregovor pravi, da Bog zna tudi slabo
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obrniti v dobro, in tudi v tem primeru je bilo tako. Danes se posveËamo zelo pomembnemu
delu naπe povojne zgodovine: med nami sta ugledna predavatelja — sodelavca, ki bosta
predstavila delo naπih povojnih protikomunistiËnih beguncev tako na Koroπkem kot na
Primorskem.

Dr. JANKO ZERZER
POVOJNO BEGUNSTVO
MED KORO©KIMI SLOVENCI
Ko spregovorim o povojnem begunstvu
med koroπkimi Slovenci, povem najprej
nekaj besed o taboriπËu v Spittalu ob Dravi,
saj so tam begunci æiveli dalj Ëasa, nekaj pa
jih tam æivi πe danes. Tamkajπnje taboriπËe
je bilo urejeno leta 1942 za internirance in
je imelo kapaciteto za kakih 5.000 oseb. Po letu 1945 je bilo tam spravljenih 3.500 oseb,
preteæno Slovencev. Med letoma 1945 in 1947 je taboriπËe upravljala UNRRA, begunska
administracija Zdruæenih narodov, nato britanska zasedbena sila, ki pa ga je decembra
1949 izroËila Avstriji. Medtem ko je na koncu 40. let v taboriπËu æivelo πe kakih 3.000
Slovencev, se je πtevilo zaradi izselitve v prekomorske deæele zmanjπalo do leta 1954 na
354. Danes od teh beguncev v Spittalu æivi le πe kakih deset druæin in otroci tretje generacije
imajo deloma æe probleme s slovenskim jezikom.
V taboriπËu se je takoj zaËelo kulturno æivljenje, ki so ga v glavnem organizirali salezijanci.
Imeli so osnovno πolo, gimnazijo, mladinski dom in poklicno πolo, ki jo je ustanovil in
upravljal Ivan Matko. Razmiπljali so celo o slovenski univerzi, kar pa se ni dalo uresniËiti.
UËni programi so bili v veliki meri prilagojeni avstrijskim, uËni jezik pa je bil seveda
slovenski.
Toliko na kratko o taboriπËu Spittal. Nas pa predvsem zanima, kakπno vlogo so begunci
igrali v æivljenju koroπkih Slovencev. Na prvi pogled in z ozirom na πtevilo beguncev,
moramo reËi, da zelo skromno. Begunci niso iskali naπe bliæine, na strani koroπkih
Slovencev pa tudi ni bilo zanimanja za ≈Kranjce«. In konËno je Spittal od juæne Koroπke
bolj oddaljen, kot bi priËakovali. Njihov cilj pa tako ali tako ni bila Koroπka, temveË
prekomorske deæele. Nekaj pa jih je le naπlo v naπe vrste, bodisi da so tu imeli znance ali
so naπli kako zaposlitev. Ti so potem imeli pomembne vloge in so v naπih vrstah opravljali
izredno dragoceno kulturno delo. V prvi vrsti so to bili duhovniki, o katerih pa bom
govoril pozneje.
Med begunci je bilo nekaj uËiteljev, ki bi radi pouËevali na dvojeziËnih πolah. To delo
so tudi zaËeli, pa niso dobili stalne zaposlitve, ker niso imeli avstrijskega dræavljanstva in
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ga tudi niso dobili. Tako jim je preostala samo emigracija. Omenim naj le Armina Kurbusa,
ki ga imajo v ©t. Lenartu pri Sedmih studencih in v BilËovsu πe v najboljπem spominu.
Otroke je uËil peti in je πel z otroπkim zborËkom iz ©t. Lenarta celo gostovat v Gorico in
Trst. Enako se je zgodilo Bogomiru Lumbarju, ki ni mogel pouËevati in je postal urednik
pri Naπem tedniku, kjer je sploh bilo zaposlenih veË begunskih Ëasnikarjev, poleg Lumbarja
πe inæ. Lambert Muri in Anton Lipovπek. DrugaËe se je Avstrija zadræala do koËevarskih
uËiteljev, ki jih je takoj zaposlila in so tudi takoj zaËeli s priËakovanim delom ponemËevanja.
Nekatere uËiteljice so naπle zaposlitev pri πolskih sestrah, npr. Zinka Muri in Marinka
Ziherl, ki se je poroËila z mladim profesorjem celovπkega uËiteljiπËa, dr. Valentinom
Inzkom, poznejπim predsednikom Narodnega sveta koroπkih Slovencev in πolskim
nadzornikom. Sama je uËila na slovenskih privatnih πolah v ©t. Petru, ©t. Rupertu in v
Tinjah, na Zvezni trgovski akademiji; veliko je tudi publicirala in πe publicira v Nedelji,
Druæini in domu ter v Mohorjevem koledarju.
Nekaj πolskih sester se je pridruæilo koroπkim skupnostim, npr. s. Stanislava in s.
Berhmana; s. Celina je od leta 1946 vodila prvi slovenski otroπki vrtec v ©t. Petru. S.
Gonzaga Kobentar je bila vzgojiteljica v Mohorjevem dijaπkem domu, vodila je
gospodinjsko πolo v ©t. Rupertu in je v sodelovanju z Vinkom Zaletelom, dr. Tischlerjem,
Silvom MiheliËem in Milko Hartman opravila med mladino izjemno kulturno poslanstvo.
Rajko Loæar, ki je πtudiral arhitekturo na Dunaju, je bil uËitelj v begunski gimnaziji v
Lienzu in v Spittalu in je v Ëasu koroπke emigracije raziskoval posebnosti koroπke kmeËke
hiπe, pri Ëemer mu je asistiral πtudent arhitekture Joæe Bavdaæ, in zapisoval koroπka
slovenska nareËja. Svoje strokovne Ëlanke je objavljal v Koroπki kroniki, reviji Vera in
dom in v Mohorjevem koledarju. Ko je bila razpuπËena begunska gimnazija v Spittalu, je
predlagal dr. Tischlerju, da bi jo preselili v Celovec, vendar za ta naËrt ni naπel odprtih
uπes.
Izredno dragocene sledove je kljub kratkemu bivanju na Koroπkem zapustil dr. Ludvik
Puπ, ki vse zelo zanimivo opisuje v knjigi spominov Na dolgo pot. Angleπka zasedbena
sila ga je takoj pritegnila kot sodelavca pri tedniku Koroπka kronika. Dve leti je redno
pisal narodnonavduπevalne Ëlanke o dragocenosti maternega jezika, o ohranjevanju
slovenskih izroËil in navad, zlasti pa o slovenskem πolstvu. Poudarjal je pravico koroπkih
Slovencev do lastne slovenske gimnazije in do uËiteljiπËa, kajti za nadaljnji razvoj narodne
skupnosti je potrebno lastno izobraæenstvo. Precej je pisal tudi o problemih slovenskega
kmeta na Koroπkem. S kolesom je zahajal med kmete, si ogledoval kmetije, se razgovarjal
in ocenjeval. NajveË strokovnih Ëlankov pa je objavil o Ëebelarstvu, saj je imel diplomo
slavne dunajske Ëebelarske πole in je marsikoga navduπil za to hvaleæno dejavnost. Njegov
najzvestejπi ≈uËenec« je bil mladi Ruepi v Velinji vasi. Leta 1946 je sreËal svojega bivπega
πtudijskega kolega prelata Blümla, ki ga je z lahkoto prepriËal, da je postal organist in
zborovodja v Roæeku in je organizacijsko pomagal πolskim sestram, ki so se smele vrniti v
svojo πolo v ©t. Petru, da je jeseni spet mogla odpreti vrata gospodinjska πola. Leto kasneje
je prevzel mesto organista v celovπkem ©t. Petru, postal Ëlan stolnega pevskega zbora in
uËitelj na orglarski πoli. Skupaj s patrom Odilom Hajnπkom sta zbrala in izdala 190
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cerkvenih pesmi, ki jih je dr. Puπ harmoniziral. Cerkvena pesmarica z naslovom Svete
pesmi πe danes sluæi naπim organistom in cerkvenim pevcem kot nepogreπljiv pripomoËek
pri slovenskem in dvojeziËnem bogosluæju. O tem projektu je zapisal: ≈S patrom Odilom
sva zapustila na Koroπkem s to pesmarico spomenik najine ljubezni do rodu, ki æivi in
poje v zibelki slovenstva.« Res πkoda, da je dr. Puπ oktobra 1947 æe zapustil Koroπko, kar
pa je razumljivo, saj ga je UDBA neprestano zasledovala tudi v emigraciji in je bil kar
dvakrat aretiran.
Velik pomen je imela v povojnih letih emigracija za Mohorjevo druæbo v Celovcu.
Mnogi begunci so imeli osebne stike s prelatom Valentinom Podgorcem, Rudolfom
Blümlom in Jankom Hornböckom. »e so priπli v Evropo, so se zglasili pri Mohorjevi, v
Domu prosvete v Tinjah ali pri πolskih sestrah, saj v Slovenijo niso mogli. Bili so naroËeni
na Mohorjev koledar, ki je redno poroËal tudi o æivljenju slovenskih skupnosti v emigraciji.
Slovenci po svetu so tudi mnogo darovali za razne dejavnosti koroπkih Slovencev. Pater
Odilo je zbiral denar za Mohorjevo tiskarno, da si je mogla nabaviti nove stroje. Podporo
so poπiljali iz Amerike za Slomπkov dom, za Modestov dom, za prezidave gospodinjskih
πol v ©t. Petru in ©t. Rupertu, za Sodaliteto v Tinjah. Vedno znova sem se na sreËanjih z
emigranti Ëudil, kako dobro so pouËeni o koroπkih razmerah. Vendar to ni Ëudno, saj so
redno dobivali Nedeljo, svoj Ëas pa so bili naroËeni na Naπ tednik. V znak povezanosti
med krπËanskim taborom koroπkih Slovencev in emigracijo sta Narodni svet koroπkih
Slovencev in KrπËanska kulturna zveza leta 1995 podelila Tischlerjevo nagrado Blaæu
PotoËniku iz Toronta.
Mohorjeva druæba je zaloæila dolgo vrsto knjig begunskih avtorjev, med drugim Ludvika
Ceglarja, Vojka Arka, Hajnπkove Marijine boæje poti, Podobe iz otroπtva Mandrskega
Ludveta Ludvika Puπa, veË knjig Jakoba KolariËa, predvsem njegov æivljenjepis πkofa
Roæmana, vrsto besedil Metoda Turnπka, kot najveËjo storitev gotovo njegov prevod
Rimskega misala, Naπe zdravilne rastline in ©marnice Franca MihelËiËa in predvsem med
letoma 1947 in 1981 niË manj kot petnajst romanov Karla Mauserja, nekatere tudi v
ponatisu.
Medtem ko je imela Mohorjeva preko svoje zaloæbe kontakte z emigracijo vsa povojna
leta, je bil na kulturnem podroËju æupnik Vinko Zaletel, sam begunec, edini s Koroπke,
ki je begunce obiskoval na vseh celinah, jih seznanjal s koroπko pokrajino in koroπkimi
ljudmi, doma pa poroËal o æivljenju beguncev. To se je zaËelo spreminjati sredi 80ih let.
Na Koroπki dan v Torontu, kjer so vedno zbirali sredstva za potrebe Mohorjeve, je leta
1985 Mohorjeva druæba poslala moπki pevski zbor KoËna iz SveË. Sprejem tam in pri
drugih skupinah v Kanadi in ZDA je bil veliËasten in obiskovalci se kar niso mogli naËuditi
nad æivo narodno zavestjo rojakov na onem koncu sveta. ©e veËji vtis na koroπke obiskovalce
je napravilo narodno in kulturno æivljenje slovenskih beguncev v Argentini. Tja je namreË
rektor Kopeinig spremljal Vinka Zaletela, in ko se je ta vrnil, je ves navduπen organiziral
nadaljnji obisk s Koroπke v Argentini. Torej sva potovala dr. Vospernik kot ravnatelj
Slovenske gimnazije in glavni urednik Celovπkega zvona in jaz kot predstavnik KrπËanske
kulturne zveze leta 1986 Ëez veliko luæo in tam doæivela neverjetne stvari. Tri tedne so
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naju sprejemali kot kak dræavni obisk in lahko reËem, da se je takrat zaËela razmeroma
æiva kulturna izmenjava med zdomstvom in Koroπko, ali natanËneje, med delom Koroπke.
Pred tem je bil edino celovπki Gallus leta 1974 na pevskem potovanju v Severni Ameriki.
Medtem pa je bilo æe nekaj naπih zborov in skupin v Argentini, tudi v Severni Ameriki in
Avstraliji, od tam pa vedno znova prihajajo maturanti, uËitelji, gledaliπËniki in pevci k
nam. Naj mimogrede omenim, da je prav od takrat s Koroπko zelo tesno povezana ena
velikih koncertnih pevk naπih dni, Bernarda Fink. To pa je druga zgodba. Seveda je tudi
dejstvo, da se je kipar France Gorπe iz ameriπke emigracije preselil na Koroπko in si v
SveËah ustvaril svoje bivaliπËe in stalno galerijo, moËno poæivilo naπo kulturno sceno.
Zanimivo je πe vpraπanje, kako so se emigranti integrirali v naπo koroπko skupnost. Da
so bili dolgo Ëasa begunci uredniki Koroπke kronike in pozneje Naπega tednika, sem æe
omenil. Tudi pri slovenskih oddajah celovπke radijske postaje so bili najprej zaposleni
uredniki, ki so priπli po letu 1945 iz Slovenije. Resnici na ljubo pa je treba povedati, da
sta bila Helmut Hartman in Mira Pehani iz Jugoslavije pregnana, le dr. Vrbinc, ki se jima
je pridruæil leta 1966, je priπel skozi ljubeljski predor in πtudij zakljuËil v Gradcu. V
Spittalu je ostalo le malo druæin. Na gospodinjske teËaje in v gospodinjsko πolo v ©t. Petru
so poslali sedem deklet, ena je obiskovala triletno strokovno πolo. Na Slovensko gimnazijo
se jih je vpisalo πest. Od teh sta morala dva πolo zapustiti po kratkem Ëasu, ker nista bila
avstrijska dræavljana, πtirje pa so opravili maturo. Dva od njih, Franc FlorjanËiË in Lojze
Dolinar, danes sama pouËujeta na tej πoli, ostala dva pa sta zaposlena na Dunaju oz. v
Gradcu.
Neprecenljivo vlogo pa so igrali v naπem verskem in kulturnem æivljenju begunski
duhovniki. Levica je sicer vedno trdila, da so begunski duhovniki bili v ozadju tudi pri
ustanavljanju Narodnega sveta koroπkih Slovencev in da je desnica dobivala denar iz
emigracije in iz Rima, vendar je to popolnoma iz trte zvito. Obstaja seznam udeleæencev
ustanovnega obËnega zbora Narodnega sveta in tam ne najdemo niti enega begunca, ne
laika, ne duhovnika. PaË pa so bili duhovniki izredno aktivni na drugih podroËjih. Kdo
bi brez njih upravljal naπe æupnije, si le teæko predstavljamo, zlasti Ëe vemo, da se jih je na
Koroπkem ustavilo veË ko trideset, veËinoma salezijancev. Centralna osebnost je bil brez
dvoma prof. Alojzij Luskar, ravnatelj salezijanske skupnosti na Kamnu v Podjuni. Svojim
ovËicam v spittalskem taboriπËu je skuπal dopovedati, da jim morajo biti koroπki Slovenci
v doloËenem smislu zgled, ker so zdræali dolga stoletja pod pritiski nemπke veËine. Njegov
naËrt je bil, da bi se kmetje med begunci naselili na Koroπkem in si ustvarili nove domove.
Imel je dogovor s πkocjanskim æupnikom Koglekom, ki je bil pripravljen prodati jim
prostrana æupnijska zemljiπËa, zbiral je tudi denar, da bi jih pri tem podprl, vendar se je le
druæina Nevenke Mrgan, poroËene Sommeregger posluæila te moænosti. Drugi se niso
dali prepriËati, morda tudi zato ne, ker je bila meja z Jugoslavijo preblizu. Za izobraæence
pa je bila glavna ovira ta, da kot tuji dræavljani na Koroπkem niso dobili zaposlitve in so
bili prisiljeni iti v emigracijo.
Kot predstojnik salezijancev je Luskar svoje sobrate redno vsak teden poklical k sebi v
æupniπËe na Kamnu. Med drugim jim je priporoËal, naj se aktivno vkljuËijo v kulturno
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æivljenje koroπkih Slovencev, kar so nekateri dejansko in dosledno izvajali! Ko je bila leta
1957 ustanovljena Slovenska gimnazija, jim je naroËil, naj nagovarjajo starπe, da naj poπljejo
svoje otroke v to πolo, in gotovo ni sluËaj, da je priπlo najveË otrok iz æupnij, kjer so
delovali salezijanci: Ivan Matko v Selah, Alojzij Nemec v ©mihelu, Janez Rovan v ©kocjanu.
Ravnatelj dr. Tischler je veËkrat izjavil, da na novi gimnaziji ne bi bilo toliko vpisov brez
podpore slovenskih salezijancev.
Luskar je ustanovil na Kamnu tudi orglarsko πolo, imel na skrbi celo upravo, uËil
verouk in cerkveno zakonodajo. Za glasbene predmete pa je imel v hiπi izvrstne
strokovnjake: Franceta Cigana in Silva MiheliËa. Imel je tudi idejo, da bi se mladina v
okviru prosvetnih druπtev veË πportno udejstvovala, ustanovili naj bi sekcije za nogomet,
tenis ipd. Vendar s tem predlogom pri KrπËanski kulturni zvezi ni uspel.
Luskar je bil neverjetno podjeten, vendar je deloval bolj v ozadju. Vse bolj v ospredju
pa je stal njegov sobrat France Cigan. Ko se je po πtudiju glasbe v Gradcu vrnil leta 1949
na Koroπko, je najprej upravljal faro Kamen v Podjuni. Tu je ustanovil godbo na pihala,
ki je redno nastopala na novih maπah, ob veËjih cerkvenih praznikih in na shodih. Od
leta 1950 do 1957 je skupaj s Silvom MiheliËem vodil orglarsko πolo na Kamnu. Od
1954 do 1957 je pouËeval vzgojeslovje in petje na zasebni kmetijski πoli v Tinjah. Ko je
bila leta 1957 ustanovljena Zvezna gimnazija za Slovence, ga je dr. Tischler takoj pritegnil
za uËitelja glasbe. Poleg glasbenega pouka je uvedel na πoli zborovsko petje. Na sklepnih
akademijah πole je nastopalo kar veË zborov: deπki, dekliπki, fantovski, mladinski in meπani
zbor. Leta 1969 je v Zdruæenem zboru sodelovalo 220 mladih pevk in pevcev. Z meπanim
mladinskim zborom se je veËkrat udeleæil mladinskih pevskih festivalov v Celju in tam
æel lepe uspehe. Trikrat so mladi pevci odnesli bronasto, enkrat pa celo srebrno medaljo.
Za potrebe glasbenega pouka je pripravil dva uËbenika o glasbeni zgodovini.
Na izvenπolskem podroËju je bil od leta 1957 tudi vzgojitelj v fantovskem dijaπkem
domu Mohorjeve druæbe. Da bi se ti mladinci mogli Ëim bolj solidno pripraviti na naloge
v politiËnem, kulturnem in gospodarskem æivljenju, je dal pobudo za ustanovitev Koroπke
dijaπke zveze. UËil je mladince tudi tolerance do drugih gledanj in nikoli ni nastopal
proti tistemu sistemu v Jugoslaviji, katerega ærtev je bil on sam.
Z æupnikom Holmarjem je leta 1953 osnoval Zvezo pevskih druπtev in postal njen
centralni zborovodja. Leta 1960 je ustanovil Meπani pevski zbor Jakob Petelin Gallus, z
njim πtudiral zahtevno literaturo, se udeleæeval tekmovanj in zbor vodil na gostovanja.
Navezal je kontakte z APZ Tone TomπiË iz Ljubljane in kot begunec utiral pot normalizaciji
odnosov med Ljubljano in koroπko slovensko desnico.
V πolskih poËitnicah je od leta 1958 naprej sistematiËno zbiral stare koroπke ljudske
pesmi. Prepotoval je vso Koroπko, spraπeval, zapisoval in snemal na magnetofon. Izsledke
je objavljal v Letnih poroËilih Slovenske gimnazije. Vsega skupaj je zapisal in komentiral
187 pesmi. Pesmarica Slovenske narodne pesmi, ki jo je pripravil skupaj s Silvom MiheliËem
v Spittalu, je bila dragocena zakladnica za vso slovensko mladino na Koroπkem. Od njegovih
πtevilnih priredb in samostojnih skladb naj bo omenjena kantata UstoliËenje karantanskega
kneza, ki jo je Meπani pevski zbor Gallus veËkrat izvajal doma in na gostovanjih. Po vsem
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tem ni prav niË Ëudno, da je spomin na dr. Cigana tudi πe desetletja po njegovi smrti med
koroπkimi Slovenci izredno æiv.
Dolga leta je bil Ciganov sopotnik Silvo MiheliË, rojen v Trstu. Kakor smo æe sliπali,
sta v taboriπËu skupaj pripravila pesmarico in uËila v orglarski πoli na Kamnu. Poleg tega,
da je bil duπni pastir v vrsti koroπkih æupnij in priljubljen ljudski misijonar, je slovel
predvsem kot strog, vendar natanËen in dosleden zborovodja. Pevske zbore je vodil v
Pliberku, Selah, Tinjah in na Gospodinjski πoli v ©t. Rupertu. S svojimi zbori je imel
izredne uspehe. S Selani je celo nastopil na avdienci pri papeæu Piju XII. Kot harmonizator
in skladatelj se je znal odliËno væiveti v duπo koroπke ljudske pesmi.
Ko je priπel Ivan Matko leta 1950 iz taboriπËa, kjer je ustanovil in upravljal poklicno
πolo, je bil najprej kaplan v Tinjah, od leta 1952 do upokojitve leta 1986 pa duπni pastir
v Selah. Tu je v 34 letih naπtudiral pribliæno 100 gledaliπkih predstav, ustanovil folklorno
skupino in πportno druπtvo DSG Sele, ki je s πtirimi sekcijami tudi πe danes eno najbolj
aktivnih slovenskih πportnih druπtev na Koroπkem. Kot Ëlan odbora KrπËanske kulturne
zveze je predlagal, da KKZ uredi odnose do matiËnega naroda in da zahteva, da bo tudi
desnica deleæna finanËne podpore iz Slovenije. Zagovarjal je korektne odnose do Slovenske
prosvetne zveze in usklajeno nastopanje vseh ustanov v Mohorjevi hiπi. Bil je velik
zagovornik mladine, πe posebej πtudentov, ki so bili zaradi razmer v dunajskem πtudentskem
domu nekaj Ëasa v konfliktu z Mohorjevo.
Janez Rovan je bil kaplan v vrsti podjunskih æupnij in od leta 1957 vzgojitelj v fantovskih
domovih Mohorjeve druæbe. Bil je velik prijatelj mladine, ustanovil je Marijino
kongregacijo, po vrnitvi z OpËin, kjer je nekaj Ëasa deloval, pa πe skavtsko organizacijo.
Vedno je nekaj organiziral, predvsem za mlade. Prvo sluæbo v duπnem pastirstvu krπke
πkofije je nastopil 23. decembra 1946 v Ævabeku. ©e isto leto je dal pobudo za trikraljevsko
misijonsko akcijo. Trikraljevsko koledovanje, ki ima na Koroπkem dolgo tradicijo, je dobilo
po njegovi zaslugi nov smisel. Od nekdaj je bila na Koroπkem, svoj Ëas tudi v Sloveniji,
navada, da so πli odrasli, ponavadi cerkveni pevci, ≈kralje pet«. Hodili so od hiπe do hiπe,
in kar so nabrali, denar in uæitne darove, so razdelili med seboj. Rovan pa je leta 1946
prviË z enajstimi ministranti, med temi so bili trije obleËeni v kralje, od novega leta do sv.
Treh kraljev obiskal vse druæine v fari: veËer za veËerom je blagoslavljal domove, skupaj so
zapeli in pokadili hiπo. Darov, ki so jih tako zbrali, pa niso razdelili med seboj, temveË
izkupiËek poslali misijonarjem v Indijo. Ta misijonska akcija se je najprej razπirila po
æupnijah, kjer so delovali slovenski salezijanci. Akcijo je prelat Blüml spremljal z veliko
simpatijo in skrbel za to, da je najprej postala vseπkofijska zadeva s centrom na
Duπnopastirskem uradu. Ko se je pozneje udeleæil duπnopastirskega shoda na Dunaju, je
navduπeno poroËal o koroπki salezijanski iniciativi in predlagal, da bi to akcijo prevzele
vse avstrijske πkofije. Predlog je bil sprejet, in zdaj hodijo okoli novega leta ministranti po
vsej Avstriji od hiπe do hiπe; vsota, ki jo tako naberejo, pa raste iz leta v leto. Samo na
Koroπkem se je leta 2005 akcije udeleæilo 6.000 deklet in fantov, ki so nabrali 1,1 milijona
evrov, na vseavstrijski akciji pa je sodelovalo 90.000 ≈kraljic in kraljev«, skupni izkupiËek
pa je bil domala 15 in pol milijonov evrov.
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Po letih duπnopastirskega in vzgojnega delovanja v ©paniji, na Portugalskem in v Italiji
je leta 1969 priπel na Koroπko Mihael Brunec. Postal je vzgojitelj v MarijaniπËu. Svojim
gojencem je pribliæal filozofske osnove marksizma in realnega socializma, jih seznanjal s
komunistiËno revolucijo, z usodo Slovencev po svetu in njihovo bogato kulturno dejavnostjo. Posebno æivo je znal prikazati vlogo Osvobodilne fronte, saj je bil na tem podroËju
temeljito podkovan. V Buenos Airesu je izπla njegova knjiga Pravi obraz Osvobodilne
fronte. Pod njegovim mentorstvom so dijaki zaËeli izdajati glasilo SRP (Slovenstvo —
Resnica — Pravica) in s tem dvignili na Koroπkem precej prahu, saj je bila usmeritev lista
jasno protikomunistiËna. Dijake in πtudente je navduπeval za aktivno udejstvovanje v
kulturnih druπtvih in v okviru Koroπke dijaπke zveze. V politiki je bil vnet zagovornik
samostojnih nastopov koroπkih Slovencev na lokalnih in regionalnih volitvah.
Æe v πtudijskih letih je Vinko Zaletel iz ©entvida nad Ljubljano dvakrat peπ prepotoval
Koroπko. Kolikokrat jo je pozneje prevozil v duπnopastirski sluæbi, kot reæiser, fotograf,
predvsem pa na svojih neπtetih skioptiËnih predavanjih, se ne da ugotoviti. Jeseni leta
1948 je nastopil prvo sluæbo v ©mihelu in tam pripravil svojo prvo igro, PetrËkove poslednje
sanje. Leto kasneje se je dal premestiti v ©t. Jakob, kjer je po lastnih besedah preæivel svojo
najlepπo dobo, ko je mogel versko in prosvetno delovati. Po njegovi zaslugi se je v okviru
Farne mladine izoblikovala ena najboljπih ljubiteljskih igralskih skupin na Koroπkem.
»eprav je bil sam le gledaliπki amater, je s talentom, izkuπnjo in trdno voljo dosegel
uspehe, o katerih se je pozneje πe dolgo govorilo — vse do danaπnjih dni. V petih letih, kar
je sluæboval v ©t. Jakobu, je naπtudiral s SPD Roæ, s Farno mladino in deloma z otroπko
skupino 14 iger in πtevilne krajπe prizore za materinski dan, miklavæevanje in pustni Ëas.
Vsako igro so doma kazali vsaj πtirikrat, po navadi pa so πli πe gostovat v sosednje fare in
v Podjuno. Rad je pomagal tudi πolskim sestram za sklepne prireditve, z reæijo ali vsaj z
nasveti. Ko je postal leta 1957 provizor v VogrËah v Podjuni, se je πe veË let redno vozil na
vaje v ©t. Jakob in πentjakobske igralce vsako leto povabil na gostovanje.
V VogrËah je svoje uspeπno delo nadaljeval. Tu je vodil otroπko skupino in Farno
mladino. Od leta 1960 pa do zaËetka 90ih let, ko se je moral zaradi zgubljenega vida in
telesne obnemoglosti loËiti od ljubljenega gledaliπËa, je z otroπko skupino uprizoril tri
ducate iger in le nekaj manj s Farno mladino. Tesno je bilo v vseh teh letih tudi njegovo
sodelovanje z gospodinjsko πolo v ©t. Rupertu, kjer je imel za sodelavko podobno zagnano
vzgojiteljico mladine v osebi sestre Gonzage Kobentar. Iz tega igralskega rezervoarja je
tudi Ërpal, ko je leta 1954 uresniËeval prvega svojih velikih projektov, misterij Brezmadeæna,
saj je pri njem sodelovalo kar trideset πentruperπkih gojenk. Brezmadeæna je bila na sporedu
trikrat v veliki dvorani Doma glasbe v Celovcu, ponovili pa so jo πe dvakrat v franËiπkanski
dvorani v Beljaku, v mestni dvorani v Velikovcu, na æupnijskem dvoriπËu v ©t. Jakobu in
v Trstu. Vsega skupaj je Brezmadeæno gledalo 6.000 ljudi.
©tiri leta pozneje je z domaËim druπtvom naπtudiral Miklovo Zalo, πel z njo gostovat v
Podjuno in jo ponovil celo v celovπkem Mestnem gledaliπËu. NajveË slovenskih krajev pa
je prepotoval Martin Krpan v dramatizaciji argentinskega Slovenca Joæa Vombergarja. To
predstavo so videli v Mestnem gledaliπËu in veË koroπkih krajih, v Gorici, Trstu, Mengπu
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in Domæalah. Z Martinom Krpanom je prviË po vojni tudi Vinko Zaletel priπel spet v
Slovenijo, in tako je bil prebit led za odnose med KrπËansko kulturno zvezo, katere odbornik
je bil dolgo Ëasa, in matico.
Gledaliπka bera Vinka Zaletela je v celoti gledano zares neizmerna. »e seπtejemo reæije
v raznih æupnijah, radijske igre in prizore ob sklepnih prireditvah v obeh gospodinjskih
πolah, konËno πe uprizoritve ob materinskih proslavah ipd., pridemo pribliæno do πtevila
110. Ob tem pa je deloval πe kot fotograf in predavatelj. Ko je potoval po vseh celinah in
obiskoval slovenske skupnosti, se je nabralo okrog 30.000 fotografskih posnetkov, od teh
nad tisoË samo s Koroπke. Te slike je kazal po vsem svetu, o svojih doæivetjih pa je pripovedoval na 2.000 prireditvah.
V tem Ëasovnem okviru ni mogoËe naπteti vsega, kar je Vinko Zaletel naredil poleg
svojih duπnopastirskih dolænosti, ko je bogatil naπe kulturno æivljenje. Sam je to svojo
dejavnost takole ocenil: ≈Kako hudo bom moral na sodni dan dajati odgovor, ker sem kot
duhovnik ‘zabil’ toliko Ëasa in moËi za prosvetne stvari! Toda, ali ni tudi narod boæji dar,
ki ga je treba ljubiti ne le z lepimi besedami, ampak predvsem z delom, Ëetudi neplaËanim?«
Za to dræo smo Vinku Zaletelu na Koroπkem πe danes hvaleæni in ga ne bomo pozabili, —
kakor ne bomo pozabili tudi ostalih begunskih duhovnikov, ki so nam v povojnih letih
pomagali obdræati versko in kulturno æivljenje na tako visoki ravni.

Dr. ANDREJ VOVKO:
Zahvaljujem se dr. Zerzerju za res bogato predavanje, pravi zlati rudnik bi lahko rekli.
Sam se na svojem sedanjem delovnem mestu na Inπtitutu za kulturno zgodovino ZRC
SAZU med drugim ukvarjam tudi z biografskimi raziskavami. Ob posluπanju dr. Zerzerja
mi je kar srce igralo, ko sem sliπal vse te skrbno zbrane biografske in druge podatke.
Dovolite, da dodam nekaj kratkih misli.
Dr. Zerzer je omenil velikega slovenskega znanstvenika, begunca dr. Rajka Loæarja.
Pred nekaj dnevi je izπla zelo bogata monografija o njem z zelo pomenljivim naslovom
Pretrgane korenine, ki jo je izdal Inπtitut za narodopisje ZRC SAZU. V njej je zelo podrobno
prikazano njegovo æivljenje in delo, tudi njegov koroπki del.
Gospod predavatelj je omenil tudi celovπko Druæbo sv. Mohorja in njene bogate stike
s Slovenci po svetu po letu 1945. Ta zelo zasluæna ustanova, prva slovenska ljudska zaloæba
in hkrati tudi cerkvena bratovπËina, je take stike vzdræevala æe od svojega zaËetka sredi
devetnajstega stoletja. Svoje Ëlane — naroËnike, imenovane ude, je imela po vsem svetu,
kjer so se naselili slovenski izseljenci. Nanje æe konec 19. stoletja naletimo v velikem
πtevilu v ZDA in v nemπki Vestfaliji, v nekoliko manjπem πtevilu v Braziliji in Argentini,
v Egiptu, celo na ruskem Kavkazu, na Hrvaπkem, v Bosni in Hercegovini in drugod. Po
letu 1945 pa ti ideoloπko ≈kuæni« stiki matiËne Druæbe sv. Mohorja, ki je bila po letu
1919 izgnana iz Celovca v Slovenijo, po letu pa 1945 preimenovana v Mohorjevo druæbo
v Celju, niso bili veË mogoËi zaradi komunistiËne oblasti v Sloveniji, ki je zelo natanËno
nadzirala in omejevala njeno delovanje. Praznino je uspeπno zapolnila po letu 1945 spet
oæivela celovπka Druæba sv. Mohorja, ki te stike s Slovenci po svetu vzdræuje vse do danes.
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Dr. Zerzer je naglasil tudi delovanje za koroπke Slovence in zlasti za njihovo glasbo nadvse
zasluænega dr. Franceta Cigana. Kako je tedanja slovenska totalitarna oblast πe proti koncu
svojega izteka gledala nanj in na njegovo delo, se paË lepo kaæe v dejstvu, da si πe leta 1988,
ko je izπel drugi zvezek Enciklopedije Slovenije, dr. Cigan v njej ni ≈zasluæil« svojega biografskega Ëlanka. Do njega je priπel πele v dodatnem, 16. zvezku Enciklopedije iz leta 2002.
Zdaj prepuπËam besedo drugemu predavatelju, g. Ivu Jevnikarju: kot sin begunca in
zasluænega træaπkega manjπinskega prosvetnega in javnega delavca dr. Martina Jevnikarja
nam bo o njem in drugih podobnih osebnostih nedvomno lahko veliko povedal.

IVO JEVNIKAR

REFERAT O PRIMORSKI
Slovenska zahodna meja in danaπnje zamejstvo v Italiji, ki obsega obmejni pas v pokrajinah Trst, Gorica in Videm v deæeli Furlaniji-Julijski krajini, sta v ≈kratkem stoletju«, ki
gre od izbruha I. svetovne vojne do padca komunizma, doæivela take premike prebivalstva,
kakrπnih verjetno ni bilo od Ëasa preseljevanja narodov in — morda — madæarskih ter
turπkih vpadov.
Ob italijanskem napadu na Avstro-Ogrsko leta 1915 je æe moralo v begunstvo v Italijo
veliko Slovencev, katerih kraje so v prvem zaletu osvojili Italijani, πe veË pa se jih je moralo
umakniti v notranjost cesarstva zaradi soπke fronte in uniËenih mest ter vasi.
Leta 1918 so zaËele italijanske oblasti izganjati Slovence in druge, ki niso bili doma na
zasedenih ozemljih Primorske. Sledil je beg pred faπistiËnim zatiranjem in gospodarsko
krizo — morda 100.000 ljudi — v Jugoslavijo, Argentino in drugam. Razen duhovnikov in
nekaj odvetnikov je odπla skoraj vsa inteligenca, ali pa je bila premeπËena v notranjost
Italije. Poglavje zase so πe nesreËne opcije za tretji rajh v Kanalski dolini po letu 1939.
Med II. svetovno vojno — in tu se bliæamo naπi temi — se je zaËelo vraËanje posameznih
primorskih emigrantov, recimo s ©tajerskega, da bi se izognili nemπkemu izseljevanju, a
tudi iz osrednje Slovenije, ki je bila tako in tako pod Italijani. Pojavili so se tudi na
Primorskem rojeni aktivisti revolucionarnega in protikomunistiËnega tabora, saj je
dræavljanska vojna zajela, pa Ëeprav v drugaËnih oblikah in razseænostih, tudi Primorsko.
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Poloæaj maja 1945
Konec vojne in zmaga partizanskih sil sta imela na Primorskem glede beguncev razliËne
uËinke kot na Koroπkem. Medtem ko so se domobranci in civilisti umikali na slovensko
ali slovenskemu bliænje obmoËje na Koroπkem in so — tisti, ki niso doæiveli tragedije
vraËanja — tam dobili zaËasno ali veËletno zatoËiπËe v taboriπËih ali med domaËini, je bilo
pri nas drugaËe.
V Trst so partizani vkorakali æe 1. maja 1945, zato kakega begunskega vala proti Trstu
takrat ni moglo biti. To velja tudi za Gorico, saj so se takrat umaknili v Furlanijo prek
SoËe in Gorice — æe kot slovenske trupe jugoslovanske kraljeve vojske v domovini —
primorski domobranci, Ëetniki in tudi nekaj civilistov, vkljuËno z nekaj goriπkimi
izobraæenci. Njihova pot je vodila v taboriπËa Visco, Riccione, Cesena, Forlì, Eboli itd.
Nekaj tisoË slovenskih beguncev pa je v Italijo nekoliko kasneje priπlo s Koroπke.
Namestili so jih v taboriπËa Monigo, Servigliano in potem niæe proti jugu.
A ta taboriπËa so bila popolnoma odmaknjena od sedanjega zamejstva, kjer je bila tudi
posebna Zavezniπka vojaπka uprava. Predvojna Julijska krajina je bila od 12. junija 1945
do septembra 1947 z Morganovo linijo razdeljena na Coni A in B, nato je nastalo Svobodno
træaπko ozemlje, ki je trajalo do oktobra 1954.
BeneËije, Rezije, Kanalske doline ne omenjam, ker so pri temi, ki jo obravnavam,
odigrale skromnejπo vlogo.
Zlasti Trst in Gorica pa sta kmalu postala vabljiva za politiËne begunce, ki so imeli tu
korenine ali ki so dobili moænost zaposlitve — nedaleË od domaËih krajev — v zavezniπki
upravi: πola, radio itd. Prihajali pa so v dokaj sovraæno okolje, ki πe danes veËinoma teæko
razume medvojno dogajanje v osrednji Sloveniji.

Karavane proti Gorici
Begunska vala iz Slovenije v sedanje zamejstvo sta nastopila kasneje, ob razmejitvi leta
1947 in ob razdelitvi Svobodnega træaπkega ozemlja leta 1954. Obakrat je bila dana
moænost opcije za Italijo, pred tema datumoma in po njiju pa je bilo veliko samotnih
begov prek meje.
Ker je ta del naπe skupne zgodovine malo znan, mi dovolite, da preberem odlomek iz
uvodnika Obtoæujemo, ki ga je 15. junija 1949 objavil goriπki tednik Katoliπki glas:
≈V imenu krπËanske kulture ter dostojanstva Ëloveπke osebnosti najodloËneje protestiramo pred vso svetovno javnostjo proti okrutnemu ravnanju jugoslovanskih obmejnih
straænikov, ki brezsrËno pobijajo vse nesreËneæe, ki beæijo iz Titove Jugoslavije v svobodni
svet. Saj skoro ni tedna, da bi nas ne pretresla kaka nova tragiËna vest o zopetnih krvavih
ærtvah. Tako so titovci proπli teden pri Cerovem v Brdih enostavno zaklali 26-letnega
mladeniËa iz ©martnega, ki se je baje odpravljal preko meje. Pokol nesreËnih ærtev iz
Nove vasi pri Opatjem selu dne 10. t. m. pa vpije naravnost v nebo ter je upraviËeno
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izzval najostrejπo obsodbo pri vsem naπem ljudstvu. (...) Slovenski narod je æe davno
obsodil komunizem. (...) Obsodile so ga stotine primorskih druæin z Bovπkega, Kobariπkega, Kanalskega in Brd, ki so februarja in septembra 1947, tik pred prikljuËitvijo,
zapustile domaËije in v dolgih karavanah beæale proti Gorici in med beneËanske brate.
Ne! Niso beæali pred Jugoslavijo, ampak pred komunistiËno tiranijo!«
Tudi teh ærtev se moramo spomniti. Mnogi optanti so svojo izbiro kruto plaËali s tem,
da jim, na primer, v Gorici oblasti niso dovolile vpisati otrok v slovenske πole.

Kdo je begunec?
A tu se tudi pojavlja vpraπanje, koga lahko πtejemo za slovensko politiËno emigracijo v
italijanskem zamejstvu.
Primorci, ki so se pomaknili v sosednjo vas, a prek mejne Ërte, so to le delno.
Je dovolj opcija, apolidski potni list?
Je bil rajni svetovno znani slikar Zoran MuπiË, rojen v Bukovici, torej po letu 1947 na
jugoslovanskem ozemlju, ki ni hotel ostati v Ljubljani, politiËni emigrant? In pred sto leti
rojeni slikar Milko BambiË, rojen v Trstu, primorski emigrant med obema vojnama v
Ljubljani, ki je bil po vojni v Trstu povsod lepo sprejet, a mu je, kot vidimo v vodniku po
Arhivu Republike Slovenije, Federalni zbirni center zaplenil to, kar so naπli v njegovem
stanovanju, kot ostalim emigrantom?
Je potrebna idejna, politiËna dræa, odnos do reæima doma?
Ni tu mesto za razreπevanje teh vpraπanj. Poudariti pa je treba, da na Træaπkem in
Goriπkem ni bilo take emigrantske skupnosti, kot jo poznamo — v malem — πe danes v
©pitalu na Koroπkem, v velikem obsegu pa v Argentini, ZDA, Kanadi.
Gre za nekaj desetin, sprva stotin posameznikov, zlasti izobraæencev, ki so vsekakor
pustili pri nas globoko sled. Brez njih bi bila naπa skupnost nedvomno revnejπa, idejno
manj razgibana, Ëeprav je bilo veliko konfliktov. Okrepili so vseslovensko, ne zgolj
lokalistiËno Ëutenje, poæivili slovenski jezik in kulturo na pogoriπËu Ëetrtstoletnega hudega
preganjanja.
Begunci v Trstu in Gorici, ki so obstali na teh tleh kljub zelo nenaklonjeni italijanski
politiki, saj so jim desetletja in desetletja zavraËali proπnje za italijansko dræavljanstvo in
so zato ostajali brez sluæb (to uËinkovito opisuje v nekaterih Ërticah pisatelj Vinko BeliËiË),
na njihovih dosjejih na kvesturah pa je pisalo: ≈PouËuje na slovenski πoli« ali: ≈Aktiven v
slovenskih druπtvih«, so se v ogromni veËini z leti povsem vkljuËili v zamejsko stvarnost.
Ostali so priËevalci posebne slovenske zgodbe in tragiËne preteklosti, ostali so dragocena
vez med matico in zdomstvom, posredniki kulturnih stvaritev, ki so bile v Sloveniji
prepovedane, a z minevanjem desetletij so postali del manjπinske skupnosti, zlasti Ëe so si
tu ustvarili druæine. Saj so konËno delali na slovenskih tleh, ne na tujem.
Nekaj izjem je bilo. Borec za neodvisno slovensko dræavo Franc Jeza, hotelir Vinko
Levstik, pisatelj in pesnik Vinko BeliËiË so bili do smrti izraziti politiËni, idejni emigranti.
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Na Goriπkem se je prisotnost beguncev iz osrednje Slovenije bistveno zmanjπala ob
povratku Italije septembra 1947, ko se jih je nekaj izselilo prek morja, nekaj pa preselilo
v Trst. Trst pa je bil do konca Svobodnega træaπkega ozemlja leta 1954 in πe malo dlje
moËno zaznamovan s dejavnostjo slovenskih beguncev.

Neizbrisni sledovi
Kolikor poznam naπo polpreteklost, je bil njihov deleæ pri obnavljanju slovenskega πolstva
in pri utrjevanju slovenskega jezika prek radia in na odrih bistven. V Trstu — to ne velja za
Gorico — je bil bistven tudi pri vzpostavljanju javnega delovanja katoliËanov. Edinole
politiËni emigranti — in to ne vsi — so od vsega zaËetka ohranjali æiv ideal samostojne
Slovenije. Dokaj pomemben je bil njihov deleæ tudi na cerkvenem, prosvetnem, vzgojnem
in kulturnem podroËju.
Vse to ni πlo brez ostrih konfliktov, saj je bil to Ëas hladne vojne, ozemeljskih in idejnih
sporov. »e beremo takratni tisk skoraj vseh vpletenih strani, se danes poËutimo nelagodno
ob tolikπnem strupu ali vsaj ob tolikπnih ostrinah.
Begunci so zaigrali svojo vlogo, recimo, v πolstvu, v Ëasu ostrega leviËarskega bojkota
Zavezniπke vojaπke uprave in divjega nasprotovanja Italijanov priznanju slovenskih pravic.
Med nekomunisti tudi odnosi med bolj liberalno in bolj katoliπko usmerjenimi niso bili
vedno idiliËni, pa πe med domaËimi in priseljenimi duhovniki (veËinoma apostoli
ljubljanske Katoliπke akcije) se je kdaj zaiskrilo.

©olstvo
ZaËnimo s πolstvom.
Aprila je kot eden izmed zadnjih predstavnikov begunskih πolnikov na OpËinah pri
Trstu umrl profesor Ivan ArtaË. DomaËin iz Nabreæine mu je v Novem glasu med drugim
zapisal v nekrologu:
≈Po osvoboditvi naj bi se zaËel redni pouk, ki pa je potekal v popolnem kaosu. Spominjam
se stalne, skoro vsakodnevne menjave uËiteljev, obiskov raznih inπpektorjev, ki so nam nosili
nove uËbenike, ki pa drugim inπpektorjem niso bili po godu. To se je nadaljevalo v veselje otrok
in nejevoljo starπev. Ko je stanje v zaËetku tretjega razreda postalo nevzdræno, so se matere
odpravile na πolsko skrbniπtvo zahtevat stalno uËiteljsko moË. Na razpolago je bil mlad uËitelj,
ki ga v dodeljeni πoli niso sprejeli zaradi takratnih politiËnih razmer. (Sam ArtaË je pripovedoval, kako so ga v drugi vasi skupno nagnali - od æupnika do mamic!) Naπe matere pa so
odloËno izjavile, da jih politiËni razlogi ne zanimajo in da zahtevajo stalnega in dobrega
uËitelja. Tako se je zaËela uËiteljska pot mladega ArtaËa. (...) Sedaj se poslavljamo od Ëloveka,
ki je kot begunec priπel med nas, kjer ni bil vselej lepo sprejet, ki pa se je væivel v naπo stvarnost
in dal svoj veliki doprinos naπi zamejski stvarnosti.« (Antek TerËon, Odπel je znani prof. Ivan
ArtaË, Novi glas, Gorica, 21. aprila 2005)
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Znano je, da so partizani oz. jugoslovanske oblasti zaËeli maja 1945 vzpostavljati na
Primorskem tudi svojo civilno oblast. Pripravljali so obnovitev uprave, πolstva itd. Po
12. juniju 1945, ko so Trst, Gorico in sploh zahodni del spornega ozemlja dobili v
upravo Anglo-AmeriËani, pa so ti æeleli imeti svojo oblast, pri kateri naj bi sodelovale
tudi italijanske stranke, komunistiËna partija in drugi, vendar brez monopolov. Jugoslovanska vojska se je morala umakniti, Ëakati je bilo treba na mirovno konferenco.
Jugoslovanske oblasti pa so ubrale zgreπeno pot popolne konfrontacije. Namesto da bi
skuπale za slovensko manjπino doseËi ËimveË, so izbrale politiko ≈vse ali niË«. Bojkotirale
so zaveznike, jih proglasile za nove okupatorje, njihove sodelavce pa za nove kolaboracioniste. Veliko je bilo nasilja, moralnega in fiziËnega. Zaradi bojkota nismo dobili zastopnikov na obËinah, v conah, pokrajinah. Ponekod so odklonili denar za obnovo poæganih vasi. Bojkot je zadeval tudi slovenske πole, ki so jih zavezniki æeleli ustanoviti
brez prevlade komunistov. Tudi tu je grozilo, da bo vse zapravljeno. VskoËila je politiËna
emigracija, med domaËini pa se je zaradi politike ≈vse ali niË« zaËela diferenciacija, ki je
prekinila monopol partije.
Bistveno vlogo pri ustanavljanju slovenskih πol je imel prof. SreËko Baraga, ki je bil
ravnatelj begunske gimnazije v Monigu. Dne 1. avgusta 1945 je priπel v Trst na razgovor
k zavezniπkemu Ëastniku za vzgojo Johnu Simoniju. Tako se je tega kasneje spominjal:
≈Govorila sva æivahno precej Ëasa, a vendar nisva priπla do nobenega zakljuËka, kajti
govorila sva vsak svoje. Jaz sem priπel v Trst s toËnim naËrtom: preseliti naπo gimnazijo v Trst,
por. Simoni pa je hotel πele organizirati slovenske πole in za to nalogo je potreboval ljudi. Po
skoraj dveurnem pogajanju je pristal na mojo zahtevo pod pogojem, da mu iz naπega profesorskega zbora poπljem vsaj do 15. avgusta Ëloveka, ki mu bo pomagal organizirati slovenske πole
v Trstu. To sem obljubil in se poslovil. V Monigu sem takoj sklical profesorski zbor, ki pa je
odloËil, da moram iti v Trst jaz, gimnazija pa bo priπla, ko bom poskrbel dijaπki dom za naπe
dijake. To je bila moja naloga, ne pa, da me je v Trst poslala reakcija, kakor so trdili komunisti.
Dne 16. avgusta sem se javil na delo. (...) Tako sem se znaπel popolnoma sam, prepuπËen usodi
in svoji pameti v pravem peklu, kajti Trst je bil v tistem Ëasu pravi pekel. Ne samo zaradi
straπne draginje, popolne brezposelnosti, pomanjkanja æivil, πe veËjega pomanjkanja stanovanj,
ampak zaradi osebne nesigurnosti, skoraj bi rekel brezpravnosti. Takrat so se πe vedno vrπila
ponoËi ugrabljanja oseb, celo umori, katerih ni nihËe nikdar ugotovil in tudi ne kaznoval.
Kdor bi hotel politiËno kaj pomeniti in ne biti komunist, je bil slej ko prej zapisan smrti, in to
v mestu, da o podeæelju sploh ne govorim.« (Alojzij GeræiniË, Boj za slovensko πolstvo na
Primorskem za delovanja dr. SreËka Baraga pri ZVU, Buenos Aires, 1983, str. 24-25)
SreËko Baraga, Alojzij GeræiniË, Joæe Peterlin, Vladimir Æitko, Vinko BeliËiË, Martin
Jevnikar, Pavle Verbic, Vinko Brumen, Karel Rakovec, Edvard Mizerit, Oton Muhr, Vilma
Kobal, Vinko Vovk, Joæe Preπeren, Ivan VreËar, France Gorπe, Fedor PogaËnik, Joæe Jamnik,
Ruæa ©turm, Viktor Schart, France Habjan in mnogi drugi begunci, ob njih vodilno πe
domaËin Anton Kacin v Gorici, kot πolniki drugi domaËini in pa preteæno leviËarski
primorski emigranti, povratniki iz Slovenije, so polagali temelje slovenskemu πolstvu v
Trstu in Gorici.
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Dovolite mi na tem mestu dve ≈druæinski priËevanji«. Moja mama, takrat 20-letna
domaËinka Neda Abram, diplomirana iz klavirja, je pripovedovala:
≈ToËno se spominjam prvega dne, ko sem stopila kot profesorica v slovensko πolo v ulici
Lazzaretto Vecchio. Pouk se je zaËel novembra. Na sporedu je bila seja za profesorje vseh
takratnih slovenskih srednjih πol. Vodil jo je kapetan John Simoni, ob njem pa so bili profesorji
Baraga, GeræiniË, Perhavc in Penko. »e se prav spominjam, je Simoni povedal, da bo ravnatelj
niæje srednje πole Penko, trgovske akademije Perhavc, realne gimnazije pa GeræiniË. Na sredi
sobe smo sedeli redki TræaËani, desno od nas so sedeli veËinoma bivπi primorski emigranti, ki so
jih napotile v Trst takratne slovenske oblasti, levo pa je bila skupina politiËnih beguncev iz
Slovenije. Poznala sem morda pet kolegov, ki so bili prej na italijanskih πolah, veËinoma pa se
seveda nismo poznali in smo se radovedno ogledovali.« (Bojan PavletiË, intervju Brez slovenskih
πol bi naπe manjπine dejansko ne bilo veË, Kras, πt. 70, Komen, junij 2005, str. 49)
Moj rajni oËe, begunec Martin Jevnikar, pa se je pred leti v intervjuju tako spominjal
tistih dni:
≈V Monigu smo organizirali gimnazijo: ravnatelj dr. SreËko Baraga, jaz tajnik in profesor
slovenπËine ter πtevilni drugi. Baraga je uredil z zavezniki, da so nam priznali mature in
izdali spriËevala.
V Monigu smo torej konËali πolsko leto in uæivali poËitnice. Hodili smo po zanimivi in
rodovitni okolici in se pogovarjali z domaËini, ki so bili prijazni in tudi dareæljivi.
15. avgusta 1945 so nas z vlakom prestavili v Servigliano na bolj griËevnato pokrajino. Tu
je bilo taboriπËe πe iz prve svetovne vojne - razmeroma dobro ohranjene lesene barake. Malo so
jih popravili in smo se naselili v njih. Hitro so se razmere uredile in nismo obËutili spremembe,
ker smo bili prosti.
Medtem je πel prof. SreËko Baraga k ameriπkim zaveznikom in se trudil, da bi odprli
slovenske πole v Trstu. Ko so jih v jeseni 1945 odprli, nas je poklical v Trst. V mestu, kamor sem
priπel z vlakom, sem se znaπel sredi vsesploπnega vrvenja in popravljanja. Ker sem πolnik, sem
zavil kar v stavbo, kjer so bile zdruæene viπje πole. SreËal sem ravnatelja dr. Rudolfa Perhavca,
odliËnega Ëloveka, ki je bil TræaËan, a je pouËeval v Mariboru. Predstavil sem se mu in mi je
rekel: ‘Imamo izpite in manjkajo komisarji. Bi lahko πli kar v razred?’ ©el sem in pomagal pri
izpitih - brez nastavitvenega dekreta, na besedo. (...)
Prvi Ëasi na πoli so bili pretresljivi. Razredi so bili polni dijakov razliËne starosti in izobrazbe.
Znanje slovenπËine je bilo skromno, ker so prihajali dijaki iz razliËnih πol, seveda ne slovenskih.
Nekateri niso razumeli nobene besede, Ëe sem govoril naravno. Vladala pa sta veliko navduπenje
in radovednost. ZaËeti je bilo treba z abecedo, s pisanjem na tablo, s poËasnim narekovanjem.
Na tablo sem napisal vse sklanjatve, dajal preproste domaËe naloge in jih cele dneve popravljal
v podstreπni sobi, v kateri sem takrat æivel s kolegoma Francetom Gorπetom in Rudolfom
Fajsom. Uspeh je bil oËiten in na koncu leta so skoraj vsi dosegli pozitivne ocene.« (Ivo Jevnikar,
Pogovor z Martinom Jevnikarjem, Dom in svet — Zbornik 1997, Maribor, 1997, str. 66-67)
Ogromno je bilo navduπenja, veliko politiËne napetosti. Barago so 7. februarja 1946 v
Ljubljani obsodili na smrt; 8. februarja 1948 je odπel v Argentino in Primorski dnevnik je
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v naslovu komentiral: En zloËinec v Trstu manj. Kot pravijo, je imel samosvoj, ognjevit
znaËaj, a je bil idealni Ëlovek na tistem mestu in v slabih treh letih je postavil temelje
πolstva, ki ga πe imamo, od vrtcev do viπjih srednjih πol.
Beguncev je bilo med πolniki veliko. Skoraj sami so napisali vse uËbenike, ker knjig ni
bilo. Prof. Fajs je leta 1949 ustanovil dijaπki meseËnik Literarne vaje, ki ga je za njim do
ukinitve leta 1979 urejal Martin Jevnikar.
Postopoma so odhajali, ker niso imeli dræavljanstva. Nekateri so zasloveli na ameriπkih
univerzah: slavist Rado LenËek (v zamejstvu v letih 1945-56) na Columbia University v
New Yorku, geograf Joæe Velikonja (v Trstu 1948-55) v Seattlu, zgodovinar Bogdan Novak
(v Trstu 1947-51) v Toledu, pa πe Vlado Rus, Joæe Suhadolc in πe kdo.

Tisk in radio
Ob πolah je bila moËna prisotnost beguncev pri medijih, ki so jih seveda nadzirali zavezniki
prek AIS-a (Allied Information Service). Sem sta spadala dnevnik Glas zaveznikov (194547), katerega glavni urednik je bil emigrant Bojan Ribnikar (pozneje je odπel v Argentino,
nato v Kalifornijo), in Radio Trst.
Nekaj slovenskih radijskih oddaj je bilo æe pod nemπko zasedbo, 5. maja 1945 se je
oglasil partizanski Radio svobodni Trst, 12. junija 1945 ga je prevzela Zavezniπka vojaπka
uprava, a pustila osebje na poloæaju in le postopno dodajala novo, tudi emigrantsko, 16. junija
1946, ko se je slovenski del osamosvojil, pa je bil za πefa imenovan begunec Joæe Germ.
DrugaËe kot pri πolah so slovenski leviËarji radio februarja 1949 sami zapustili in maja
preπli na novi Radio Koper, kar so kasneje sicer obæalovali. Zato so bili v letih 1949-55 na
radiu predvsem begunci.
Radio je bil prava ljudska univerza za ljudi, oropane materinπËine, a tudi glasilo Zahoda
v smeri Jugoslavije.
Ob radiu je nastala samostojna, πe vedno æiva skupina Radijski oder, ki je nastopala
tudi v prosveti kot Slovenski oder, ustvaril pa jo je begunec Joæe Peterlin. Iz begunskih
vrst so bili v njej πe njegova æena Lojzka Lombar, Marjana Prepeluh, Drago Petkovπek,
Martin GloboËnik, Ludvik KlakoËer, Ivan ArtaË in drugi, Ëlani pa so bili tudi domaËini,
saj je imel prof. Peterlin dar, da je pritegoval ljudi in sodelavce.
Na samem radiu oz. med njegovimi zunanjimi sodelavci pa so bili begunci πe Ado
Lapornik, ki je ostal v Trstu, Lado in Iza Kralj, ki sta odπla v ZDA, Boæo in Miran Drnovπek,
ki sta odπla v Juæno in Severno Ameriko, Rado LenËek (ZDA), Egidij Vrπaj in Matej
Poπtovan, ki sta ostala, Boris Sancin, ki je bil prej primorski emigrant, Franc Jeza (ostal),
Mirko Javornik (ZDA), Vilko in Milena »ekuta (Kanada), Simon Kregar (ZDA), Zorko
SimËiË (Argentina), Karlo Rosman (ostal), Franc Oroæen, ki se je vrnil v Slovenijo, Ëastnik
Slavko Andrée (umrl v Trstu), profesorji Martin Jevnikar, Vinko BeliËiË, Ivan Theuerschuh
(vsi trije so ostali do smrti v Trstu) in mnogi drugi.
Glede medijev lahko omenimo πe træaπko-goriπki mladinski list Mlada setev (194650), ki ga je najprej urejal Rado LenËek, nato Joæe Peterlin, oba begunca. Peterlin je leta
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1957 v Trstu ustanovil revijo Mladika, ki πe vedno izhaja, a je v celoti zamejska. Franc
Jeza, Vinko BeliËiË in drugi so v Trstu urejali kratkotrajni reviji Stvarnost (1950-52) in
Stvarnost in svoboda (1952-53). O tedniku Demokracija bi spregovoril malo kasneje.

Knjiæevnost
Tu bi lahko omenili tudi deleæ beguncev pri rasti naπe knjiæevnosti in kulture.
Krajπo dobo so æiveli v Trstu, a je πlo za plodna leta: pisatelj in esejist Zorko SimËiË (le
1946-48), pesnik Anton NovaËan, Rado LenËek, ki je objavljal etnografske razprave. Pri
tem je sodeloval tudi z duhovnikom Metodom Turnπkom, ki je leta 1956 odπel na Koroπko,
a je raziskoval tudi med Slovenci v videmski pokrajini in bil πe profesor, pisatelj, ekumenski
delavec. Dalje Mirko Javornik (v Trstu v letih 1948-60), Drago Petkovπek (radijske
mladinske igre), pesnik in pisatelj, letoπnji biseromaπnik Stanko JaneæiË (v Trstu v letih
1945-69, nakar se je vrnil v Slovenijo).
Tu so ostali do smrti pesnik, pisatelj in kritik Vinko BeliËiË, literarni zgodovinar in
kritik Martin Jevnikar, o katerem bi glede obravnavane teme podËrtal pomembno vlogo
posrednika pri spoznavanju zamejske in zdomske knjiæevnosti, pisatelj in esejist Franc
Jeza. Posebno mesto je imel Joæe Peterlin kot reæiser, gledaliπki kritik, dramatik, urednik,
profesor, kulturni organizator, ustanovitelj Radijskega odra, pobudnik dijaπkega
Slovenskega kulturnega kluba, revije Mladika, do smrti duπa Druπtva slovenskih
izobraæencev in πtudijskih dnevov Draga.

Likovna umetnost in glasba
Med likovnimi umetniki je treba omeniti kiparja in risarja Franceta Gorπeta, ki je bil
profesor v Trstu v letih 1945-52 ter je dal svoj peËat træaπki in tudi goriπki kulturni sceni.
Slikar Tone MiheliË iz ©kofje Loke je po vojni v glavnem delal v Trstu, umrl pa je leta
1981 v Bocnu.
Arhitekt Vilko »ekuta je nekaj zgradb oblikoval na Træaπkem, kjer je æivel v letih 194555, nakar je odπel v Kanado.
Inæenir Simon Kregar, na træaπkem radiu v letih 1945-51, je svoje talente v gradbeniπtvu
silovito razvil v New Yorku, bil pa je tudi odliËen besedni umetnik.
Med begunskimi glasbeniki bi lahko omenil le basbaritonista Marijana Kosa in pa
dirigenta Ludvika KlakoËerja, ki je æivel v Trstu v letih 1945-57, nakar je odπel v Avstralijo,
a je z vodenjem zbora ©krjanËek zapustil neizbrisen spomin.

Politika
V politiki je bil prispevek politiËnih beguncev manjπi od tega, kar bi lahko priËakovali.
To pa predvsem zato, ker niso imeli dræavljanstva in torej politiËnih pravic, domaËe
politiËne skupine pa so tudi raje videle, da emigranti niso v ospredju.
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»isto na zaËetku je bilo sicer v Trstu veliko politikov — emigrantov, vendar je bilo tu
nevarno. Jugoslovanska politiËna policija je 26. oktobra 1945 ugrabila sredi Trsta Ivana
Martelanca in æeno. Oba sta bila ubita. Naslednjega dne je bil v Trstu ugrabljen Dore
Martinjak, ki je dolgo sedel v jeËi. Skuπali so ugrabiti Miloπa Stareta, Franca GlavaËa, v
Gorici Draga Petkovπka. 22. februarja 1946 so ugrabili Albina ©majda in ga nato ubili.
31. avgusta 1947 so v Kobaridu ugrabili in kasneje umorili liberalnega politika, sicer
primorskega emigranta in po vojni spet emigranta, urednika tednika Demokracija in
Ëlana vodstva Slovenske demokratske zveze v Gorici Andreja (za domaËe Slavka) UrπiËa.
PolitiËno najviπji po rangu je bil med politiki, ki so se ustalili v zamejstvu, Ivan
Theuerschuh, ki je bil leta 1938 izvoljen za jugoslovanskega dræavnega poslanca za Slovenj
Gradec na listi SLS-JRZ. V Trstu je æivel od leta 1947 do smrti leta 1974, vendar se je s
politiko, in sicer manjπinsko politiko, ukvarjal le krajπi Ëas. Bil je predvsem vzgojitelj,
tudi stareπina slovenskih træaπkih skavtov.
Begunci so sicer v ozadju pomagali tudi v slovenski liberalno-narodnjaπki in pa katoliπki
stranki.

Neodvisna dræava
Posebna skupina, ki jo je treba omeniti, so bili straæarji: Joæe Peterlin, Matej Poπtovan,
Vinko BeliËiË, Maks ©ah. Poπtovan je sicer πel v politiko, ko je, pozno, postal italijanski
dræavljan in je bil med ustanovitelji Slovenske skupnosti v Trstu ter pozneje πef
programskega oddelka na radiu. Ostali pa so se posveËali predvsem kulturi. Veliko trenj
je bilo s straæarji, a so bili na katoliπki strani preveË dragoceni in agilni, da bi se jim mogli
odpovedati, kot je veËkrat zapisal v svojih poroËilih za Ljubljano Engelbert Besednjak.
Sporen je bil odnos do Jugoslavije. Straæarji so bili kot Ehrlichovi uËenci za samostojno
Slovenijo. Skupno z Mirkom Javornikom, ki sicer ni bil straæar, so v tem duhu izdali
zbornik Tabor 51, ki je povzroËil val nasprotovanja na Primorskem in Koroπkem tako pri
liberalcih kot pri katoliπkih javnih delavcih, ki so se dræali takratnih smernic SLS.
Ideal samostojne Slovenije pa je poËasi prodiral med mlade.
Samostojna Slovenija je bila tudi vodilo Franca Jeze, po svoje tragiËnega lika Ëloveka
brez dræavljanstva in stalne sluæbe. Bil je izreden idealist: krπËanski socialist, pripadnik
OF, interniranec v Dachauu, po vojni je zbeæal iz Ljubljane, leta 1959 v Trstu v samozaloæbi
izdal knjigo Nova tlaka slovenskega naroda, opravljal listkovne akcije za neodvisno Slovenijo
po Trstu, v letih 1978-83 pa, spet v samozaloæbi, izdal pet drobnih zbornikov s pomenljivimi naslovi: Alternativa, Iniciativa, Demokracija, Akcija in Neodvisna Slovenija. Ni
doæivel tega, kar so mu veËinoma πteli za sanjaπtvo ...

Katoliπko gibanje
Upam si trditi, da so pripadniki politiËne emigracije bistveno prispevali k emancipaciji
slovenskih katoliËanov v javnem æivljenju na Træaπkem. V Gorici je bila tradicija in so bili
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ljudje, v Trstu pa je priπlo do avtohtonega poskusa uvajanja krπËansko socialnega gibanja
le pred I. svetovno vojno (duhovniki Jakob Ukmar, Anton »ok, Andrej Furlan), potem
niË. Kmalu po vojni so v Trstu zaËeli s katoliπko politiËno organizacijo predvsem javni
delavci z Goriπkega (Peter ©orli, Anton Kacin, Teofil SimËiË), nekateri domaËini, a tudi
begunci: Maks ©ah, Matej Poπtovan, Joæe Peterlin, ki je kmalu prevzel Prosvetni oddelek
Slovenske krπËansko socialne zveze, ki se je kmalu osamosvojila kot Slovenska prosveta. Iz
nje so se razvili Druπtvo slovenskih izobraæencev, revija Mladika, πtudijski dnevi Draga,
kar πe vse plodno deluje.

Versko æivljenje
Begunski duhovniki Joæe Preπeren, Ivan VreËar in Joæe Jamnik so leta 1945 z domaËinom
Lojzetom ©kerlom v Trstu zaËeli s slovensko Katoliπko akcijo, iz Ëesar se je rodila tudi
skoraj 20 let delujoËa Slovenska dijaπka zveza (ki ni bila istovetna s predvojno straæarsko
usmerjeno organizacijo v Sloveniji), z letom 1947 otroπke kolonije itd.
V Trstu je bilo takrat, kot je danes, (in tu je spet razlika z Gorico!) veliko pomanjkanje
slovenskih duhovnikov. Zato so bili nekateri begunski duhovniki posebno dragoceni.
Joæe Preπeren je bil veË kot 40 let kaplan pri Novem sv. Antonu, torej sredi mesta, bil
je katehet, pobudnik Slovenske dijaπke zveze, kasneje skavtinj, zgradil je novi Marijin
dom v Ul. Risorta, veË let urejal otroπki meseËnik PastirËek itd.
Ivan VreËar, ki je æe leta 1938 v Ljubljani pripravil molitvenik Kristus kraljuj, je z
liturgiËnim in drugim delom nadaljeval tudi v Trstu, kjer je bil profesor.
Z liturgijo se je ukvarjal tudi Metod Turnπek, Ëigar pisateljsko in narodopisno delo je
bilo æe omenjeno. Zunaj domovine pa je tudi vzdræeval ekumensko misel, saj je leta 1946
v Trstu obnovil revijo Kraljestvo boæje, ki zadnja leta kot zbornik V edinosti ponovno
izhaja v Sloveniji.
Pri tem mu je pomagal æe omenjeni pesnik in pisatelj Stanko JaneæiË, ki je na Træaπkem
delal v duπnem pastirstvu.
S Knjiæicami je v Trstu nadaljeval, dokler se niso vrnile v Slovenijo, salezijanec Franc
©tuhec, ki si je tudi zamislil Marijanski koledar, delal na træaπkih æupnijah in organiziral
velika romanja.
V duπnem pastirstvu so bili Joæe Jamnik, na Goriπkem Joæe Jurak, ki je v Gorico dospel
iz Argentine leta 1963 in je opravljal tudi dragoceno uredniπko delo pri tedniku Katoliπki
glas, Joæe KunËiË, posveËen v Argentini.
Stanko Zorko, ki je pribeæal v Italijo leta 1949, je vodil gradnjo Marijinega doma v
træaπki Ëetrti Rojan, kjer je bil slovenski kaplan πtiri desetletja in kjer je od leta 1965 do
smrti skrbel za nedeljske in prazniËne maπe v slovenπËini, ki jih neposredno prenaπa Radio Trst A, poleg tega pa je 30 let urejal tedensko radijsko oddajo Vera in naπ Ëas.
In πe bi lahko naπtevali, pri Ëemer pa bi naleteli tudi na æe omenjeno teæavo pri
opredeljevanju beguncev, zlasti pri duhovnikih iz nekoË jugoslovanskih delov Primorske.
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Prihajalo je do sporov, kot æe omenjeno, a tudi do lepega sodelovanja. Vsekakor so ti
duhovniki nudili dragoceno pomoË zamejskim ljudem na bistvenem podroËju vere, morale, smisla æivljenja.
SpriËo pomanjkanja duhovskih poklicev tako pomoË iz Slovenije πe vedno potrebujemo
in jo tudi prejemamo, k sreËi ne zaradi bega pred politiËnim preganjanjem.
Za konec pa bi lahko πe dodal, da je v povojnih letih vsaj del zamejstva, tudi z veliko
pomoËjo beguncev, izæareval vrednote demokracije, krπËanskega etosa in slovenstva, kar
je bilo izredno dragoceno za ves slovenski narod, dokler ni priπlo do demokratizacije v
Sloveniji, tako da je vraËal matiËni Sloveniji, kar je prejel v hudih Ëasih.

Dr. ANDREJ VOVKO:
Zahvaljujem se g. Ivu Jevnikarju za zelo pregledno in tehtno predstavitev æivljenja in dela
slovenskih begunskih osebnosti v Italiji. Po dr. Zerzerju smo tako doæiveli naslednji bogat
rudnik biografskih podatkov. Sliπali smo zelo æivahno, s citati poæivljeno predavanje.
Predavatelj je tudi celovito umestil naπe slovenske begunce v celotno primorsko bliænjo,
pa tudi bolj oddaljeno zgodovino.
Cenjena predavatelja sta imela paË smolo, da smo nekoliko Ëasovno omejeni. Kljub
temu pa smo bili ob dejstvu, da sem, kot ste, upam, opazili, skuπal biti kot ≈Ëasomerilec«
zelo toleranten, deleæni dveh vsebinsko zelo bogatih in pestrih razprav. »e bi hoteli tako
koroπko kot primorsko temo izËrpati v polni meri, potem bosta morali biti predmet vsaj
celodnevnega znanstvenega simpozija. Upam, da ga bomo kdaj doæiveli. Videli ste, koliko
zanimivih vpraπanj o osebnostih in temah sta uspela v doloËenem Ëasu zgolj naËeti.
Naj dostavim, da se primorskim begunskim osebnostim v Enciklopediji Slovenije pred
letom 1990 ni godilo niË bolje kot æe omenjenemu dr. Ciganu s Koroπke. Prejπnja
totalitarna oblast v matiËni Sloveniji tako rekoË do svojega konca leta 1990 tem ljudem
≈ni odpustila« in jih je dræala v statusu orveljanskih ≈neoseb«. Podobno kot dr. Cigan
svojega biografskega gesla v Enciklopediji Slovenije niso bili ≈vredni« organizator obnove
slovenskega πolstva na Træaπkem prof. SreËko Baraga ter pesnik Vinko BeliËiË v letu 1987
in prof. Alojzij GeræiniË v letu 1989. Medtem ko je BeliËiË dobil svoj Ëlanek v æe omenjenem
dopolnilnem 16. zvezku iz leta 2002, Barago in GeræiniËa v nadaljnjih zvezkih
Enciklopedije Slovenije omenjajo samo v πirπih tematskih Ëlankih. Dr. Martin Jevnikar je
imel torej dvomljivo ≈sreËo«, da je glede na svoj priimek s svojim geslom priπel na vrsto za
Ëlanek v Enciklopediji Slovenije πele leta 1992.
©e kratek dodatek: v predavanju omenjeni dr. Stanko JaneæiË je preteklo nedeljo, 26.
junija, imel svojo biserno maπo pri Sv. Miklavæu pri Ormoæu, ki je bila, kot sem sliπal od
udeleæencev, zelo lepo obiskana.
Odpiram razpravo, bi pa prosil, da se vpraπanja in debata nanaπajo predvsem na danaπnjo
temo.
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PRIPOMBE IN POJASNILA
1)
G. prof. Zerzer je veliko povedal o slovenskih begunskih duhovnikih, ampak mislim, da
g. Duπana »esna, - ki je tudi begunec in je bil 1945 posveËen na Krki, eden izmed tistih
desetih novomaπnikov leta 1945, πe vedno æivi na Koroπkem, je bil 39 let na Æihpoljah in
je tudi na dvojeziËnem ozemlju zelo veliko naredil -ne bi smeli spregledati. Kdor ima Ëas,
ga lahko sliπi danes ob 18.15 na radio OgnjiπËe v oddaji Naπ gost. Tudi on je biseromaπnik,
kot g. Stanko JaneæiË.
2) Arh. HOTIMIR GORAZD
Za eno uslugo bi vas prosil: Ëe bi lahko sinu SreËka Barage poslali sporoËilo o tem, kar se
je danes tu govorilo. Meni gre skoraj na jok. On, sin prof. Barage, je naju z æeno sreËal
pred ©estico. Rekel je, da prihaja s predavanja o Slovencih na Primorskem, pa tudi z eno
besedo niso omenili prof. SreËka Barage. In njegov sin je nama segel v roko in rekel:
„Slovenija je lepa mati enim, nam je pa maËeha«. »e bi bili tako prijazni, da bi sinu prof.
SreËka Barage poslali to, kar je bilo danes tukaj povedanega. OËe si to zasluæi, sin pa naj
ve, da oËe ni pozabljen.
3) FRANC ZABUKO©EK
Spoπtovani dragi prijatelji v imenu dræavne himne in narodne Zdravljice! Sem Franc
Zabukoπek, Ëlan druπtva. Vpraπanje bi rad zastavil, - sam dosti razmiπljam o tem, - kako
vi kot dobri poznavalci vidite ohranjanje doseækov naπih rojakov v zamejstvu in po svetu?
To je bogata dediπËina, kot smo sliπali. K temu bi dodal sledeËi komentar.
Pred nekaj tabori, na tem mestu, je bilo reËeno, da je slovenska dræava maËehovska do
naπih rojakov po svetu. Takrat sem to komentiral, da je to videz zaradi kontinuitetne
oblasti in da je resnica, da smo tudi tu æiveËi dræavljani, ki smo drugaËni, zapostavljeni,
ker nismo bili apologeti realsocializma.
Ko sem se vraËal s petdesetletnice Slovenskega planinskega druπtva v Argentini, sem
izrekel doæivetje, da grem od doma domov, in da æelim, da bi se ta pretok od doma do
doma vedno bolj odvijal v interesu naroda, dræave in svetovnih trendov mednarodnega
sodelovanja.
IVO JEVNIKAR:
Lahko bi dodal le to, da se ti doseæki ohranjajo, ker so vgrajeni v sedanjo zamejsko skupnost
bodisi v Italiji, bodisi v Avstriji. To so ti ljudje prispevali k skupnemu dobremu vseh in
πole æivijo dalje. V drugaËnih razmerah, ampak to je vgrajeno v naπo skupno stavbo.
In πe besedo o Baragi. Danes priznavajo Baragi tudi naπi leviËarji zasluge, nekateri bolj
s stisnjenimi zobmi, drugi manj, ampak mislim, da ni zamolËan veË. Mladika je pred
kratkim izdala knjigo Rekonstrukcija prvega πolskega leta na realni gimnaziji, ki jo je
pisal takrat precej leviËarski fant, in mislim, da je to priznanje zapisano. Velik slavospev
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pa mu je zapel ob petdesetletnici naπega πolstva, torej pred desetimi leti, pisatelj (Alojz)
Rebula kot slavnostni govornik na takratni proslavi.

PODELITEV PRIZNANJ
Ob tej priliki je dræavni tajnik Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Franc
PukπiË slovesno podelil priznanje in zahvalo za æivljenjsko delo g. Metodu MilaËu, ustanovitelju
zbora Korotan in gledaliπki skupini Slovenskega gledaliπËa Buenos Aires ob 40-letnici njegovega
delovanja.
Dr. Metod MilaË se je rodil 2. oktobra 1924 na Prevaljah na Koroπkem. Med drugo
svetovno vojno je okusil italijansko ujetniπtvo in koncentracijsko taboriπËe na Rabu, prestal
prisilno delo v Auschwitzu, nato pa doæivel tudi vetrinjsko tragedijo. Prva povojna leta je
preæivel v avstrijskih begunskih taboriπËih, leta 1950 pa se je izselil v ZDA. V Clevelandu
se je preæivljal z delom v tovarni, obenem pa vestno πtudiral. Diplomiral in magistriral je
iz glasbe na clevelandskem glasbenem inπtitutu. Dosegel je tudi magisterij iz knjiæniËarstva
in nad trideset let delal kot knjiæniËar glasbenega oddelka na univerzi Syracuse v zvezni
dræavi New York. Ob upokojitvi leta 1992 je prejel Ëastni naslov Emeritus. Njegova ljubezen
je bila glasba, ki jo je zaËel πtudirati æe v Ljubljani pri Antonu Ravniku, po vojni v Gradcu
pri Waldemarju Blochu in Erichu Rabensteinerju, nazadnje pa pri Marcelu Dicku in
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Clementu Millerju na clevelandskem glasbenem inπtitutu, kjer je leta 1991 tudi doktoriral
iz glasboslovja. Napisal je veË strokovnih Ëlankov v slovenπËini in angleπËini. Metod MilaË
je z ustanovitvijo zbora Korotan in njegovim enajstletnim vodenjem opravil veliko delo
pri ohranjanju slovenske besede v izseljenstvu in za πirjenje njenega poznavanja v tujem
okolju. Prav ob tem zboru je Metod MilaË razvijal tudi svojo skladateljsko ustvarjalnost.
Slovensko gledaliπËe Buenos Aires praznuje letos 40-letnico delovanja. Ko so si slovenski
begunci za silo uredili æivljenje v Argentini, so zaËeli tudi zavzeto kulturno delovati.
Ustanovili so si gledaliπko skupino, ki je sprva uprizarjala slovenska dela, kasneje pa tudi
dela iz svetovnega repertoarja, kar ni samo vplivalo na kulturo jezika med mladimi rodovi,
ampak tudi na utrjevanje slovenske narodne zavesti.
Ob visokem delovnem jubileju se jim iskreno zahvaljujemo za eminentno poslanstvo,
ki ga opravljajo v Argentini in jim æelimo πe veliko nadaljnjega uspeπnega dela.
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KULTURNI PROGRAM
Zbor Korotan æe nad petdeset
let skrbno ohranja slovensko
pesem v ZDA in jo kot najdraæjo cvetico predaja mlajπim
rodovom, da jo bodo znali tudi
v prihodnosti vestno zalivati in
uæivati njen poæivljajoËi vonj.
Rojstvo zbora sega v leto 1951,
ko je v Clevelandu, v Slovenski
pisarni prviË zapela skupina
18. fantov, ki jih je za petje
navduπil in jih nato tudi vodil
Metod MilaË. Ko so se jim æe
Ëez kak mesec pridruæila dekleta, si je zbor izbral ime Korotan, po zibelki slovenstva, naπi lepi Koroπki. V teh dolgih
desetletjih je zbor imel veliko πtevilo nastopov v Clevelandu in drugih velikih ameriπkih
mestih, kjer æivijo slovenske skupnosti, pa tudi v Torontu v Kanadi, in s slovensko pesmijo
rojakom blaæil domotoæje in hrepenenje, obenem pa tujce seznanjal z lepoto slovenskega
melosa. Metod MilaË je zbor vodil 11 let, sledili so mu Lado Lempl, FranËek Gorenπek,
Rudi Knez in Janez Srπen, ki zbor vodi πe danes. Korotan je nastopal tudi æe na Goriπkem
in Koroπkem, pa tudi v Sloveniji ob obeh obiskih papeæa Janeza Pavla II. Zbor je goste
Tabora razveselil s pesmimi: Gallusovo Gavisi sunt, Vilharjevi Bodi zdrava, domovina in
Gor Ëez jezero v MiheliËevi priredbi.
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Slovenski dijaki, ki so uspeπno opravili srednjeπolski teËaj slovenskega jezika in kulture,
so, kot æe veË let zapored, priπli v Slovenijo, da bi spoznali domovino svojih prednikov,
izpopolnili znanje slovenπËine na intenzivnem teËaju in se sreËali s svojimi sorodniki. V
Argentini navduπeno ohranjajo slovensko kulturo tudi z ohranjevanjem slovenske ljudske
plesne tradicije, ko pa prihajajo v Slovenijo na obisk, nam radi pokaæejo tudi argentinske
plese.
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PRISPEVKI
Dragi in spoπtovani g. Boπtjan Kocmur,
predsednik druπtva Slovenija v svetu,
zelo mi je æal, da se ne morem udeleæiti strokovnega posveta oziroma simpozija, na katerega
ste me pred Ëasom prijazno povabili. Letos me namreË — po naporni pomladi — Ëaka πe
bolj naporno poletje: æe Ëez teden dni potujem v München na znanstveni simpozij o
latinski leksikografiji, avgusta pa se bom podal na veËtedensko potovanje v ZDA, kamor
me æe nekaj let vabijo tamkajπnji slovenski rojaki, moji vrstniki, s katerimi sem v povojnih
letih delil usodo v begunskih taboriπËih v Lienzu in Spittalu. In tako mi za letni oddih na
morju, ki mi ga zdravniki zaradi kroniËnih teæav nujno priporoËajo, ni preostalo drugega
kot tehle deset dni.
Prosim, da mojo odsotnost z razumevanjem opraviËite in da udeleæence posveta v
mojem imenu iskreno pozdravite. Osebno sem globoko prepriËan, da so temelje danaπnji
slovenski dræavi in parlamentarni demokraciji v veliki meri polagali prav slovenski emigranti, izseljenci, izgnanci in begunci. »eprav so bili oropani doma in opeharjeni za
najlepπe sanje svoje mladosti, so v najteæjih in brezupnih Ëasih zasnovali vizijo samostojne,
demokratiËno urejene slovenske dræave, v Ëasih, ko so bile v matiËni domovini besede
„slovenska dræava« in „parlamentarna demokracija« tabu: zasenËile in izpodrinile so jih
votle fraze o „bratstvu in edinstvu jugoslovanskih narodov«. Globoko sem prepriËan, da
bi se brez zvestobe in neomajne podpore slovenskih beguncev naπa domovina teæko otresla
jarma, ki jo je utesnjeval in duπil pol stoletja. Pot do slovenske dræave in parlamentarne
demokracije je tlakovana s solzami in s krvjo. Ne samo s krvjo tistih, ki so konËali v
rudniπkih jaπkih, v koËevskih jamah in kraπkih breznih, ampak tudi z odpovedmi, z znojem
in solzami tisoËev, ki so si moral poiskati nov dom v daljni Argentini, Avstraliji, Kanadi in
drugod po svetu, a ob tem niso zatajili vere, jezika in duhovne dediπËine svojih prednikov.
Kako je æe zapisal naπ Ivan Cankar? „Nobena kaplja krvi ni bila prelita zastonj, nobena
solza ni bila potoËena zastonj«. Vse te kaplje krvi, vse to morje pretoËenih solza nam je po
nedoumljivih kanalih tlakovalo pot do slovenske dræave in parlamentarne demokracije.
Na æalost πolski uËbeniki v domovini mladim generacijam o tem skoraj niË ne povedo.
Tragika zvestobe slovenske emigracije ostaja bela lisa slovenskega zgodovinopisja. Tudi
pri pouku materinπËine ne zvedo niË o Slovenski kulturni akciji, ki je objavljala dela
zamolËanih velikanov slovenske besede — Stanka Majcna, Tineta Debeljaka, Ruda JurËeca
in πtevilnih drugih, ki bi zasluæili, da se uvrstijo na seznam obvezne in priporoËljive
slovenske πolske lekture veliko prej kot pa dela sumljivih estetskih in moralnih kvalitet,
kakrπna so zdaj predpisana.
O vsem tem sem æe veËkrat govoril in razpravljal. In tudi v prihodnje ne bom odnehal,
pa Ëetudi bi naletel na neme stene in gluha uπesa. Naj Vam zaupam, da bo æe Ëez mesec ali
dva pri Slovenski matici izπla knjiga mojih mladostnih spominov z naslovom „Utrinki
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ugaslih sanj«, kjer bo nekaj najpomembnejπih poglavij posveËenih opisu mojega bega
maja 1945 in begunstva v Lienzu in Spittalu. Skoraj tretjina knjige bo posveËena opisu
dogodkov in vpraπanjem, ki so tema vaπega posvetovanja.
Oprostite moji zanikrni pisavi: tukaj nimam ne raËunalnika ne pisalnega stroja. Pa
vendar upam, da boste iz mojih vrstic razbrali, kaj sem vam hotel sporoËiti in da boste to
moje sporoËilo posredovali tudi udeleæencem posvetovanja, ki jih vse prav iskreno
pozdravljam.
Vaπ
Kajetan Gantar
(Pismo smo prejeli dan po Taboru, zato ni bilo prebrano udeleæencem. Op. ur.)
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RAZVEDRILNI PROGRAM IN DRUÆABNI DEL
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PO POTEH MU»ENCEV
Romanje v KoËevski rog
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ODMEVI V MEDIJIH
Izseljenci Slovenije obeleæili 60. obletnico
DaP/J.Z/STA, Sob 02.07.2005, 18:14
Ljubljana - Slovensko izseljensko druπtvo Slovenija v svetu (SVS) je v Zavodu sv. Stanislava
v ©entvidu v Ljubljani pripravilo 12. tabor, ki je potekal v znamenju 60-letnice povojnega
izseljenstva. V tem okviru so organizirali tradicionalni simpozij, posveËen razpravam o
prispevku slovenskih beguncev pri utrjevanju narodne zavesti v zamejstvu, na katerem so
sodelovali Ëasnikar Ivo Jevnikar iz Trsta, dr. Janko Zerzer iz Celovca ter dr. Andrej Vovko
iz Slovenije.
Kot so sporoËili iz SVS, so se na zaËetku svoje begunske poti nekateri za veË ali manj
Ëasa ustavili v zamejstvu in s svojim udejstvovanjem vplivali na tamkajπnje slovensko
æivljenje, tej tematiki pa je bil posveËen tudi danaπnji simpozij.
Jevnikar je med drugim orisal razlike med Primorsko in Koroπko, pa tudi med træaπko,
goriπko in videmsko pokrajino, za razliËne oblike emigracije - od vraËanja primorskih
beguncev prek prave politiËne emigracije do pojava optantov leta 1947 in 1954. Kot je
dodal, odnos med emigracijo in domaËini ni bil lahek, omenil pa je πe odnos italijanskih
oblasti, ki so, kot je dejal, uËinkovito ovirale ustalitev beguncev.
≈Deleæ pripadnikov politiËne emigracije pri obnavljanju slovenskega πolstva in pri utrjevanju
slovenπËine prek radia, na odrih in v publicistiki, kot tudi pri vzpostavljanju javnega delovanja
katoliËanov - to velja za Træaπko - je bil bistven, dokaj pomemben pa je bil tudi na cerkvenem,
prosvetnem, vzgojnem in kulturnem podroËju,√ je dodal.
Tabora Slovencev po svetu sta se udeleæila tudi evropski poslanec iz Slovenije Alojz
Peterle in dræavni sekretar Franc PukπiË, ki je v imenu Urada vlade za Slovence v zamejstvu
in po svetu izroËil priznanje Slovenskemu gledaliπËu Buenos Aires ob 40-letnici delovanja
ter Metodu MilaËu, ustanovitelju zbora Korotan iz Clevelanda za njegov prispevek k
ohranjanju slovenskega petja v ZDA. Zbor Korotan in skupina RAST 34 iz Buenos Airesa
sta nastopila tudi v kulturnem programu.
Popoldan so organizirali πe romanje v KoËevski rog, kjer je potekala maπa, ki so jo
vodili tako domaËi kot izseljenski duhovniki, pripravili pa so tudi priloænosten kulturni
program.
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Za ovrednotenje nekega obdobja
Ned 03.07.2005
Ljubljana — ≈©est desetletij po tistem, ko so odhajali Ëez mejo Slovenci, ki se niso strinjali
s tedanjo oblastjo, o tem ne govorimo zaradi obujanja grenkih spominov, temveË zato, da
bi ovrednotili premalo raziskano obdobje in razmere, v katerih so na zaËetku svoje begunske
poti, na Koroπkem in v Italiji, ti ljudje pustili svoj peËat in vplivali na tamkajπnje slovensko
æivljenje.«
To je bilo, so poudarili na vËerajπnjem 12. taboru slovenskega izseljenskega druπtva
Slovenija v svetu (SVS) v Zavodu sv. Stanislava v ©entvidu, temeljno vodilo za pripravo
tematskega posveta, na katerem so sodelovali dr. Janko Zerzer iz Celovca, Ëasnikar Ivo
Jevnikar iz Trsta in dr. Andrej Vovko iz Slovenije.
Udeleæenci, med katerimi so bili tudi Ëlani meπanega pevskega zbora Korotan iz
Clevelanda z zborovodjem Janezom Srπenom, mladi slovenski gledaliπËniki in mladi plesalci
skupine Rast, sicer slovenski maturanti, iz Buenos Airesa, so se lahko seznanili ne samo z
migracijskimi tokovi ≈v hudih Ëasih«, ampak tudi s prispevkom slovenskih beguncev pri
utrjevanju narodne zavesti v zamejstvu.
Kakor so poroËali, se je veËina najprej znaπla v razliËnih begunskih taboriπËih, kjer so
bodisi Ëakali na ureditev potrebnih formalnosti za nadaljevanje poti v prekomorske deæele,
ali priloænost za delo in æivljenje kje v bliænjem zamejstvu. Vsekakor pa je bilo pomembno,
so poudarili raziskovalci tega obdobja slovenske polpreteklosti, da so predvsem duhovniki,
na Koroπkem zlasti salezijanci, in drugi intelektualci, tudi v tako neugodnih okoliπËinah
organizirali πolanje otrok na razliËnih stopnjah, skrbeli za kulturne, informativne,
publicistiËne in druge dejavnosti, ki so pomagale ohraniti slovenski jezik in istovetnost.
Seveda so bile medvojne, povojne razmere in usode Slovencev na Koroπkem bistveno
drugaËne kakor v træaπki, goriπki in videmski pokrajini.
Tabora so se med drugim udeleæili tudi evropski poslanec Alojz Peterle, predsednik
Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris PleskoviË in dræavni sekretar Franc PukπiË.
Slednji je v imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izroËil priznanje
Slovenskemu gledaliπËu Buenos Aires ob 40-letnici delovanja in Metodu MilaËu, ki je
ustanovil in veË kot desetletje vodil slovenski zbor Korotan iz Clelevanda. Ugledni glasbenik
z doktoratom iz muzikologije je prejel priznanje za svoj prispevek k ohranjanju slovenske
pesmi v ZDA.
Popoldne so organizirali πe sreËanje s somaπevanjem slovenskih in zamejskih duhovnikov
v KoËevskem rogu in kulturni program, danes zveËer pa bo v Cankarjevem domu v
Ljubljani slavnostna akademija.
Dragica Boπnjak
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