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Koroška po plebiscitu

Revanšizem, revizionizem in pregoni
v poplebiscitnih mesecih

Andrej Rahten
Dr., redni profesor, znanstveni svetnik
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: andrej.rahten@zrc-sazu.si

Izvleček:

V članku so predstavljene razmere na Koroškem v prvih mesecih po plebiscitu,
ki se je 10. oktobra 1920 končal z avstrijsko zmago in jugoslovanskim porazom.
Avtor glavno pozornost posveča predstavitvi revanšistične politike koroških
vladnih krogov in pregonom koroških Slovencev. Članek temelji na arhivskih,
publicističnih in memoarskih virih, upoštevana pa je tudi relevantna sodobna
literatura.

Ključne besede:

Koroški plebiscit 1920, Republika Avstrija, Kraljevina Srbov, Hrvatov in
Slovencev, Janko Brejc, koroški begunci
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Uvod1
Anonimni, a očitno narodno zavedni avtor iz Podjune je dober mesec dni po
plebiscitu, ki ga je jugoslovanska država izgubila, v dnevniku Slovenec takole
opisal razmere na Koroškem po prevzemu avstrijske oblasti:
Naši ljudje trpijo na Koroškem strašne duševne muke. To sistematično, naravnost
diabolično zasmehovanje narodnega čuta je neznosno, in hujše od narodnega
preganjanja, ki jim seveda tudi ni prihranjeno. Kjerkoli se naš človek prikaže, se
nanj vpije: 'Čuš, Srb, pojdi s kranjčovjem čez Karavanke, zieh ab!'2

Poniževalne burkaške povorke, na katerih so zmagovalci smešili jugoslovanskega kralja Petra Karađorđevića, generala Rudolfa Maistra in vodilne slovenske
narodnjake, so bile pri tem še najmanjša težava. Celo grožnje s smrtjo Korošcem,
ki so agitirali za Jugoslavijo ali pa so jih samo osumili glasovanja zanjo, so postale del vsakdanjika: "Pretijo jim, da jih bodo ubili, obesili, zabodli itd., če kmalu
ne izginejo. Skoro vsak dan Nemci in nemčurji kje kakega našega zaupnika
pretepejo."3 Vse to se je dogajalo pred očmi predstavnikov medzavezniške plebiscitne komisije, ki je nadzorovala priprave in potek plebiscita, po prenosu oblasti
pa je še nekaj časa obdržala nadzorno funkcijo. Citirani opis koroških razmer je
bil samo en primer alarmantnih dopisov o revanšizmu, nasilju in pregonih, ki jih
je objavljal slovenski tisk v prvih mesecih po plebiscitu in bodo analizirani v tej
razpravi. Prav tako pa bodo predstavljene tudi prve revizionistične pobude, ki so
na obeh straneh, a z različnimi cilji, stremele k reviziji Senžermenske pogodbe, ki
je določila slovensko-avstrijsko razmejitev in koroški plebiscit.

Slovo jugoslovanske uprave in plebiscitne komisije
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je na glasovalnih listkih nastopala
zgolj kot "Jugoslavija", je plebiscit 10. oktobra 1920 izgubila in večina koroških
Slovencev je ostala v avstrijski republiki.4 Tako tistim, ki so glasovali zanjo, kot
1

2
3
4

Članek je predvsem rezultat dela v okviru raziskav v programski skupini Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru P6-0138: Preteklost Severovzhodne Slovenije med
slovenskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, hkrati pa tudi raziskovalnega projekta J6–8269: Begunci – nikoli dokončana zgodba, ki ga izvaja Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Oboje je
financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
Prav tam.
Andrej Rahten, Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita (Celje–Celovec–Gorica, 2020), str. 402–403.
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Celovški simbol Lindwurm v središču mesta (Arhiv Manje Writzl)

tistim, ki so želeli Jugoslavijo, pa je nemškonacionalni režim pod vodstvom
deželnega upravitelja dr. Arthurja Lemischa namenil enako usodo.5 Kot je 11.
oktobra zapisal duhovnik in pisatelj Franc Ksaver Meško, ki se je iz Koroške
zatekel v Ljubljano, so se "vzkliki veselja: 'Živela osvobojena Koroška'" prelili v
vzkrike bolečine: 'Gorje še huje zasužnjeni Koroški'".6 Lojze Ude je v svoji standardni, a malo citirani razpravi na predvečer 40. obletnice koroškega plebiscita
opozoril na morda ključno dejstvo, da Lemischeva vlada tudi po zmagi ni razpustila nemškonacionalnega, pretežno pangermansko usmerjenega agitacijskega
združenja Kärntner Heimatdienst (KHD). Organizacija "domovinske službe" je
namreč ostala večinoma nespremenjena, vključno s centralnim vodstvom, njenimi lokalnimi izpostavami in "rediteljskimi" oddelki. Navzven je sicer poskušala dajati nekakšen videz neodvisnosti od vlade. A vsakemu poznavalcu razmer je bilo jasno, da je bil KHD vse prej kot tipična nevladna organizacija.7

5
6
7

Prim. Thomas M. Barker, The Slovene Minority of Carinthia (New York, 1984), str. 172–183.
Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška, ur. Tanja Ozvatič (Celje–Ljubljana, 2019), str. 159.
Lojze Ude, "Po plebiscitu 10. oktobra 1920 – Kärntner Heimatdienst, Heimatbund (Poglavje iz zgodovine koroških Slovencev po prvi svetovni vojni)", v: Zbornik Koroške, ur. Peter Ficko et al. (Ljubljana,
1959) (str. 73–91 (dalje: Ude, "Po plebiscitu"), tu 76.
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V slovenskem tisku vseh političnih barv je bil koroški poraz razglašen za
nacionalno katastrofo. Kljub temu se zdi, da vsi slovenski politični voditelji niso
enako doživljali koroške tragedije. Po enem od pričevanj je menda najvplivnejši slovenski državnik in voditelj Vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec
že nekaj dni po plebiscitu v neki beograjski gostilni izjavil: "Jaz sem Koroško že
prebolel."8 Ta izjava štajerskega prvaka je morda apokrifna, a je tudi v skladu z
njegovo bolj pasivno držo v celotnem poprevratnem obdobju boja za Koroško. Največjo odgovornost za slovensko in s tem tudi jugoslovansko politiko
na Koroškem sta nosila predsednik Deželne vlade za Slovenijo dr. Janko Brejc
in general Rudolf Maister, ključna slovenska avtoriteta v plebiscitni coni A.9
Po plebiscitnem porazu je moralo Brejca, ki je pred prvo svetovno vojno vodil
Katoliško-politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem, močno
boleti dejstvo, da je velik del Slovencev v njem videl glavnega krivca za izgubo pokrajine, za katero se je boril preko dvajset let. Toda tudi on je krivdo za
plebiscitni poraz sprevračal predvsem na druge: po eni strani je bil kritičen do
ravnanja beograjskih oblasti, po drugi strani pa je videl glavni problem v drži
predstavnikov velesil.
13. oktobra 1920 so bile v Ljubljani velike demonstracije, ki se jih je udeležilo okoli 20.000 ljudi. Demonstranti so se popoldne napotili pred Deželni
dvorec in imeli tam nekaj bojevitih govorov, da je potrebno takoj vkorakati
na Koroško. Ker Brejc sprva ni želel priti na balkon, je začela množica "burno
vzklikati". Potem se je vendarle odločil, da spregovori zborovalcem. Uvodoma
je poudaril, "da je deželna vlada glede Koroške v polni meri izvršila svojo dolžnost". Plebiscit je označil za "sleparski" in dejal, da je poslal na Koroško vse
razpoložljivo orožništvo, da zaščiti tamkajšnje Slovence. Prav tako naj bi bila
njegova vlada zaprosila beograjsko, naj zasede Koroško. Toda demonstranti se s
tem odgovorom niso zadovoljili in so zahtevali takojšnje ukrepanje. Brejc jim je
odgovoril, "da je deželna vlada v tem slučaju brez moči in da ona sama ne more
ničesar ukreniti". Množica se je pomirila šele, ko jo je nagovoril neki vojaški
prostovoljec in pozval zborovalce, naj se prijavijo za pohod na Koroško, nato
pa ponovno zberejo pred Deželnim dvorcem. Zvečer je Brejc spet poskušal
pomiriti demonstrante, ki so hoteli izvedeti za odgovor iz Beograda. Brejc jim
je zatrdil, da je takoj potem, ko je izvedel za negativni izid plebiscita, interveniral pri beograjskih oblasteh, naj pošljejo na Koroško čete. Pozval je zborovalce,
naj pošljejo k njemu "deputacijo, ki se bo prepričala, da se je od strani slovenske
deželne vlade storilo vse, kar je bilo mogoče". Po daljšem premoru je stopil na

8

9

Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana
Švegla (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2018), str. 156–157.
Prim. Darko Friš, Janez Osojnik in Gorazd Bajc, "Koroška v odločilnem letu 1920: delovanje plebiscitne komisije", Acta Histriae 26, št. 3 (2018), str. 923–944.
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Uradni rezultati plebiscita s podpisi članov
Medzavezniške plebiscitne komisije (Arhiv
Manje Writzl)

balkon neki prostovoljec, ki je izjavil, "da se je deputacija prepričala o popolni
resničnosti besed predsednika dr. Brejca". Nato se je množica razšla.10
Naslednji dan so čete Kraljevine SHS ponovno vkorakale na Koroško, vendar so se morale na zahtevo velesil že po nekaj dneh umakniti. To so svojim
zaveznikom svetovali tudi Francozi, ki so na pariški mirovni konferenci odločno zagovarjali jugoslovanske zahteve. Ko je 15. oktobra 1920 sekretar jugo-

10

Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934)
(Celovec –Ljubljana–Dunaj, 2002) (dalje: Rahten, Pozabljeni slovenski premier), str. 259–260.
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slovanske sekcije plebiscitne komisije Bruno Hugo Stare predal francoskemu
komisarju Charlesu grofu Chambrunu promemorijo, s katero ga je zaprosil, naj
bi antantne čete poskrbele za nekonflikten prenos uprave v plebiscitni coni A,
mu je ta odsvetoval nadaljnje "bivanje vojaščine". Obljubil je še naprej francosko
podporo, ko gre za prenos oblasti in zaščito manjšinskih pravic, vendar je plebiscitno odločitev potrebno spoštovati. Izrazil je obžalovanje, ker je iz časopisja
izhajalo, da nastaja "veliko nasprotje med Slovenci in Srbi". Po njegovem mnenju so bili napadi na beograjsko vlado, češ da slednja raje posveča svojo pozornost Albaniji kot Koroški, nepotrebni. Slovencem je svetoval, da se za pomoč
obrnejo na – papeža.11 Seveda je bil to nasvet, ob katerem je bilo mogoče zgolj
vljudno molčati. Ljubljanskemu škofu dr. Antonu Bonaventuri Jegliču, ki se je v
začetku junija 1919 skupaj z Brejcem na mirovni konferenci v Parizu tudi sam
zaman trudil preprečiti plebiscit, je bilo takrat jasno, da koroškim Slovencem ni
več pomoči. V svoj dnevnik zapisal: "V nedeljo je bil na Koroškem, na jugu, plebiscit: zmagali so Nemci, mi smo propadli! In sedaj? V nevarnosti je Gorenjska
do Jesenic! Železnico hočejo Lahi s pomočjo Nemcev. Deus misereatur nostri!"12
Plebiscitni neuspeh je zanetil tudi stara strankarska nasprotja na Slovenskem, zloglasni "kranjski prepir" se je znova vrnil. Po mnenju nasprotnikov iz
tabora Jugoslovanske demokratske stranke naj bi bil imel slovenski premier z
obiskom v Beogradu predvsem namen prikazati v negativni luči delovanje liberalnih zastopnikov v vladi. Vsaj tako je menil minister dr. Albert Kramer, ki je v
pismu svojemu liberalnemu strankarskemu kolegu dr. Gregorju Žerjavu takole ocenil cilj Brejčevega obiska: "Imam utis, da dr. Brejc ni prišel toliko zaradi
tega semkaj, da rešuje koroško vprašanje, ampak da prikaže stvar v nam neugodni luči in naslika, da od Vas (osebno) prihajajo težkoče in intrige, akoravno
so (naši) nacijonalni krogi krivi poraza. Hoče se Vas iznebiti." Iz Kramerjevega
pisma tudi sledi, da je Brejčev nastop v Beogradu močno razburil jugoslovanskega ministrskega predsednika Milenka Vesnića, ki se je menda na seji zunanjega odseka v parlamentu 20. oktobra celo "onesvestil". Ko je prišel ponovno
k sebi, naj bi "navalil" na Kramerja, "da ga sumničenje boli, da je v Parizu skoro
klečeplazil okoli pisarjev, da je došlo do plebiscita", ko je bil član delegacije Kraljevine SHS na mirovni konferenci. Jugoslovanski premier naj bi bil "izbruhnil"
tudi, "da ni zakrivilo ljudstvo izida, ampak inteligencija". Brejc je domnevno na
rovaš slovenskih liberalcev izrekel nekaj trditev o nepravilnostih pri oskrbovanju Koroške z živili. Kramer je pismo Žerjavu zaključil z domnevo, da naj bi bil
glavni namen "klerikalcev" odstranitev slednjega iz slovenske vlade:

11

12

Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1164, nekdanji Fond Inštituta za narodnostna vprašanja, škatla
1358, Staretova promemorija in spremno pismo, 15. 10. 1920.
Jegličev dnevnik. Znanstvenokritična izdaja, ur. Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar (Celje–Ljubljana,
2015) (dalje: Jegličev dnevnik), str. 816.
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Tudi namigovanje (privatno) Korošca, da ste Vi zelo sposobni, da bi šli v Italijo,
kaže namen. Mogoče se je tudi demisija vlade tako mislila, da Vi izletite ven, Brejc
pa ostane. Vsekako ni vzel on demisije resno in je sam meni dejal, da je Korošec
proti. Iz Koroščevega držanja glede Koroške, ki ni bilo nikakor odločno, sledi, da
igrajo komedijo. Korošec pravi, da so se Korošci že nekako pomirili.13

Vedno glasnejše so postajale tudi govorice, da je na plebiscitnem ozemlju
prihajalo do nepravilnosti pri trgovanju z živili. Beograjska vlada je poslala v
Ljubljano in na Koroško celo preiskovalno komisijo. Okrajna glavarstva v coni
A so določenim slovenskim trgovcem dajala priporočila za uvoz hrane, na podlagi katerih jih je odsek za prehrano v Ljubljano oprostil plačila carine in valutnih garancij, češ da gre za preskrbo cone A. Trgovci so nato moko, žito, koruzo in sladkor uvažali v cono A, toda namesto, da bi tovor predali tamkajšnjim
aprovizacijskim uradom, so živila prodajali naprej v Celovec in v cono B, kjer
so jih prevzemali predstavniki KHD. Slednji so nato živila prodajali po nižjih
cenah naprej svojim privržencem in si s tem pridobivali njihovo naklonjenost.
Še zlasti se je tihotapljenje hrane razcvetelo po avgustovskem odprtju demarkacijske črte. Po poročanju liberalnega glasila Jutro je bil domnevno v kupčevanje z moko vpleten celo Brejc.14
Medtem ko se je v slovenskem političnem vrhu razvnela razprava o vzrokih poraza, so se za slovenske narodnjake na Koroškem začeli "dnevi obupnega
joka in ihtenja", kot jih je poimenoval duhovnik Jurij Matej Trunk.15 Poplebiscitni revanšizem je doživel vrhunec z odhodom jugoslovanske uprave iz sedaj že
bivše cone A. Že 15. oktobra je medzavezniška plebiscitna komisija, ki ji je predsedoval britanski polkovnik Sydney Capel Peck, poslala Jugoslovanom ultimat,
da ji morajo do 18. oktobra izročiti upravo v coni A, vojake in orožnike pa umakniti. Ker je jugoslovanski predstavnik Jovan Jovanović iz komisije odstopil in
že odpotoval iz Celovca, je bila ta zahteva posredovana pisno.16 Jugoslovanski
vojaki so se umaknili s Koroškega 23. oktobra. Že dan prej so to storili tudi pripadniki finančne straže in prepustili posle avstrijskim kolegom. 24. oktobra
je prešel v avstrijske roke tudi nadzor nad železniško progo Celovec–Pliberk,
jugoslovanski vlaki so lahko vozili samo še od Dravograda do Prevalj.17 Zanimivo pa je, da je prav v tistih dneh prispel v Celovec zadnji kranjski deželni
glavar dr. Ivan Šusteršič, ki se je ob prevratu zaradi groženj s smrtjo umaknil s
13
14
15

16
17

ARS, SI AS 1655, Fond Gregorja Žerjava, Kramerjevo pismo Žerjavu, 22. 10. 1920.
"Kako smo pripravljali plebiscit na Koroškem", Jutro, 18. 12. 1920, št. 102, str. 2.
Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike (Celovec–Ljubljana–
Dunaj, 1999) (dalje: Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike), str. 152.
"Plebiscitna komisija zahteva izročitev uprave v coni A", Jutro, 16. 10. 1920, št. 48, str. 1.
"Die Übernahme der Verwaltung im Kärntner Abstimmungsgebiet", Neue Freie Presse, 27. 10. 1920, št.
29176, str. 5.
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Kranjskega in odšel v izgnanstvo v Švico. Vrnitev prominentnega političnega
begunca je vzbudila tudi zanimanje avstrijskega tiska.18
5. novembra 1920 je medzavezniška plebiscitna komisija naznanila, da se
bosta obe coni upravljali po avstrijskih zakonih, vendar začasno še pod njenim
nadzorstvom. 6. novembra so morali Koroško zapustiti jugoslovanska politična
uprava in orožniki. Nadzor nad prometno infrastrukturo so Avstrijci prevzeli že
prej. Do konca oktobra so avstrijske železnice prevzele upravo nad progami v
coni A. 31. oktobra je odpeljal zadnji vlak iz Vetrinja na Jesenice.19 Maister je že
ob likvidaciji koroškega obmejnega poveljstva odpotoval v Beograd. Po vrnitvi
iz prestolnice je prevzel mestno komando v Mariboru.20
Ljubljanska vlada je sicer poskušala preprečiti množične pobege koroških
uradnikov in učiteljev iz plebiscitne cone A. Tako je poverjenik za uk in bogočastje v Deželni vladi za Slovenijo dr. Karel Verstovšek dal navodilo učiteljem
in učiteljicam, ki so bili rojeni na Koroškem ali tam pristojni in so do plebiscita
službovali na ozemlju pod začasno upravo ljubljanske vlade, naj se takoj vrnejo
na svoja službena mesta. V ta namen naj bi vložili prošnje pri okrajnih šolskih
nadzornikih v Borovljah, Celovcu, Beljaku, Velikovcu in Labotu.21 Toda koroška
oblast pod Lemischevim vodstvom si nikakor ni želela, da bi slovenski učitelji
še naprej delovali in je naredila vse, da jih "motivira" za umik v Jugoslavijo.
Kakšne so bile razmere ob odhodu jugoslovanskega uradništva, je dobro
razvidno tudi iz pisma Vladimirja Cirila Mislja, nekdanjega tolmača pri plebiscitni komisiji, ki ga je napisal 13. novembra 1920, tik pred odhodom iz Celovca:
Iz Pliberka so odšli že vsi naši uradniki in sedaj bolj samevam v dekanovi hiši. /…/
Tudi antantini člani se že pripravljajo na odhod; najbrž pojdejo odtod v Celovec
v četrtek in v soboto iz Celovca naprej. Ali bo prišla kakšna druga komisija na
Koroško, še ne vem, ker tudi ne čitam slovenskih časopisov, ki ne prihajajo. Vsekakor pa bosta imeli dela na Koroškem še dve komisiji: razmejitvena in pa reparacijska. /…/ Plebiscitne marke se ne dobijo več, ker je baje vse pokupil g. dež[elni]
predsednik v Ljubljani. Vendar jih imam nekaj, ali ni cela serija. Pravijo, da se v
Italiji zelo drago prodajajo. Tukaj je še precej mirno. Orožnikov je kakšnih 80;
nosijo kape bivših avstr[ijskih] oficirjev. Vendar so našim ljudem vedno za petami
in jih moramo večkrat braniti. Mene pa pustijo pri miru; samo enkrat sta me dva

18

19
20
21

"Ankunft Dr. Sustersic' in Klagenfurt", Neue Freie Presse, 27. 10. 1920, št. 29176, str. 4. Zanimivo bi bilo
vedeti, ali se je Šusteršič pred prihodom v Celovec 26. oktobra 1920 morda udeležil pokopa posmrtnih ostankov znamenitega feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne na Dunaju, ki je po razpadu
habsburške monarhije živel v izgnanstvu ob Vrbskem jezeru. Prim. Andrej Rahten, "Slovo soškega
leva", Sobotna priloga Dela, 23. 5. 2020, str. 20–21.
"Evakuacija Koroške", Slovenec, 31. 10. 1920, št. 250, str. 3.
"Dnevne novice", Slovenec, 7. 11. 1920, št. 255, str. 4.
"Poziv na koroško slovensko učiteljstvo", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 3.
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pijanca v 'Narodnem domu' malo nadlegovala, ali nisem zahteval, naj jih kaznujejo. Ljudje se pa bojijo, kaj bo po odhodu komisije. Seveda bo maščevanja dovolj,
ali čas bo pomiril tudi medsebojne razprtije.22

Medzavezniška plebiscitna komisija je prenehala z delom 18. novembra
1920. V razglasu je sicer poudarila pomen določb Senžermenske pogodbe, ki se
nanašajo na zaščito manjšin pod varstvom Društva narodov ter sta se jim javno
zavezali tudi dunajska in celovška vlada.23 V slovenskem tisku je bila komisija
sicer že med pripravami na plebiscit pod udarom kritik, čeprav je njen predsednik Peck trdil, da deluje nevtralno. Ogorčenje nad delom komisarjev se je po
plebiscitnem glasovanju še stopnjevalo, pri čemer so v Slovencu z zgražanjem
komentirali njihove stroške. Največ, kar 1,974.746 francoskih frankov je porabila britanska sekcija komisije, sledila je francoska (732.900), nato pa italijanska (627.970). Stroške sta si morali razdeliti Avstrija in Jugoslavija, pri čemer je
Slovenec kritiziral zlasti Peckove izdatke, ki da je na dan za svoje "nepristransko
delo" zapravil 1200 dinarjev: "Račun angleške sekcije je naravnost ogromen.
Seveda: luksus na tuje stroške se lažje prenaša. In Anglež je sportsman. Njemu je
izdatek postranska stvar, zlasti če njega ne boli."24
Medtem ko je vodja jugoslovanske sekcije pri plebiscitni komisiji Jovan
Jovanović zapustil Koroško že takoj po glasovanju, so se preostali člani 22.
novembra vkrcali na zadnji begunski vlak iz Celovca. Telefonska zveza med
Celovcem in Ljubljano preko Borovelj je bila že pred tem prekinjena, govoriti je
bilo možno le še preko Maribora.25 Če so koroški vladni krogi komaj čakali, da
odidejo še zadnji jugoslovanski uradniki, pa so dober teden kasneje z žalostjo
pospremili odhod italijanskih vojakov. Koroški tisk je pel hvalospeve "viteškemu narodu Italijanov", ki da so obvarovali Beljak pred invazijo jugoslovanskih
čet, pomagali pa so tudi pri oskrbi prebivalstva.26
Po odhodu jugoslovanske uprave iz cone A so ostali koroški Slovenci prepuščeni samovolji zmagovalcev. Na severni strani Karavank je po zmagi na plebiscitu prevladal politični triumfalizem, ki je nato dolga desetletja predstavljal
izhodišče skrajnega nacionalizma. V koroške deželne noše opremljeni in strumno korakajoči brambovci in njihovi duhovni nasledniki so s ponosom pisali

22
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24
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Andrej Rahten in Andraž Zidar, "Vladimir Ciril Miselj", v: Med domom in svetom, ur. Igor Grdina
(Ljubljana, 2011), str. 131–148, tu 137.
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 3.
"Stroški za interaliirano plebiscitno komisijo", Slovenec, 1. 12. 1920, št. 275, str. 2.
"Zadnji begunski vlak iz Koroške", Slovenec, 13. 11. 1920, št. 260, str. 4.
"Slovo Italijanov od Koroške", Slovenec, 19. 12. 1920, št. 289, str. 4.
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na svoje prapore parole o "svobodni in nedeljivi" deželi.27 Svečane zaveze, dane
s strani koroških oblastnikov slovenskim sodeželanom na predvečer plebiscitnega glasovanja, so ostale zgolj na papirju.

Ponižani in pregnani
Konec oktobra 1920 so v Celovcu organizirali "Koroško slavnost zmage, zahvale in pobratimstva". Mašo na prostem je bral krški škof Adam Hefter in pozval k
"miru od naroda do naroda". Ženska, ki je predstavljala "Carinthio" je z dvema
deklicama, od katerih je bila ena oblečena v nemško, druga pa v slovensko narodno nošo, pozvala Nemca in Slovenca, če želita živeti v miru in veselju. Nerodno je bilo le to, da je kot Slovenec "pristopil širom naše zemlje znani renegat
in najbolj zagrizeni nemčur" Jakob Lutschounig (Lučovnik) z Žihpolja. Glasilo
slovenskih katoliških narodnjakov se je pri tem vprašalo, ali ni bilo "naših zavednih glasov" na plebiscitu "blizu 16.000", zato bi morali povabiti enega od teh.28
Podobne "spravne" slovesnosti so organizirali tudi drugod. 14. novembra sta se
po istem scenariju simbolično na odru pobotala kmeta na proslavi v Pliberku,
pri čemer je slovenski tisk napadel "Kuharjevega očeta" iz Šmihela, ker "se je na
stara leta dal podkupiti za izdajalske judeževe groše".29
Toda v koroških vladnih krogih so imeli z "zapeljanimi" sodeželani drugačne namene. 26. novembra 1920 jih je na svečani seji koroškega deželnega parlamenta naznanil deželni upravitelj Lemisch:
Nikdar več /.../ se ne bo smela jugoslovanska drzovitost predrzniti, da bi zahtevala, da bi se vsedli odposlanci srbskega kralja na vojvodski prestol in nikdar več
se ne bodo drznili Balkanci zapovedovati v koroškem Deželnem dvorcu. /.../

27

28

29

Že Martin Wutte je v svojih standardnih razpravah, v katerih ni skrival simpatij za nemškonacionalno
stran, moral priznati, da je Koroška ostala brez Mežiške doline, Jezerskega in Kanalske doline. Prvi dve
ozemlji je dobila Jugoslavija brez plebiscita, zadnje pa Italija. Kot ugotavlja celovški zgodovinar Ulfried
Burz, je Koroška izgubila 8 % ozemlja oz. 6 % prebivalstva nekdanje kronovine. Če je bil "osvobodilni
boj za Koroško" v politični publicistiki povzdignjen v vojni spopad domala epskih razsežnosti, pa je
treba ugotoviti, da je po znanih podatkih na avstrijski strani umrlo 274 "brambovcev", na jugoslovanski pa 156 "borcev za severno mejo", če uporabljamo terminologijo, ki se je uveljavila v dveh zgodovinopisnih tradicijah. Med jugoslovanskimi žrtvami je bilo nedvomno identificiranih vsaj 11 koroških
Slovencev (Ulfried Burz, "Historiografische Bruchlinien zwischen Wien und Kärnten – Dokumente
zur 'Abwehrkampf'-These", v: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung, ur.
Hellwig Valentin (Klagenfurt, 2001), str. 113–149, tu 119–120).
"Korošec nemčur in Nemec sta se pobratila ali: spravna daritev v Celovcu", Slovenec, št. 251, 3. 11.
1920, 4.
"Pliberk", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3. Menda je stari Kuhar denar za svoj spravni nastop želel
spraviti prek svojega zeta v prevaljsko hranilnico, a so slednjega prijeli orožniki in mu novce odvzeli
("Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2).
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Celovec v začetku dvajsetih let 20. stoletja (Koroški pokrajinski muzej)

Pri upostavitvi domovine ne smejo ostati pozabljeni oni 15.278, ki so glasovali
pri plebiscitu za priklopitev k Jugoslaviji. Menimo, da je med temi pač mnogo
tisoč zapeljanih, ki jih moramo zopet narediti Korošce. /.../ Le eno človeško dobo
imamo časa, da privedemo nazaj te zapeljance h koroštvu (zum Kärntnertum); v
življenjski dobi ene generacije mora biti vzgojno delo dokončano.30

Za "čuše" ni bilo več lepe besede.31 Zmagovalci so prirejali različne shode
in povorke, ki so jih poimenovali Siegesfeier in Befreiungsfeste. Uprizarjali
so "pogrebe Jugoslavije", na katerih so se norčevali iz jugoslovanske državne
simbolike in grozili slovenskim sodeželanom. Ali kot je sredi novembra 1920
zapisal eden od pričevalcev: "Naši ljudje se skoraj ne upajo iti v Celovec, čeravno imajo nujno opraviti pri oblastih. Tudi po deželi traja zmerjanje Slovencev
naprej. Kdor ni nemškutar, je čuš in vse, le človek ne." Menda so slovenske narodnjake godci k odhodu iz Koroške spodbujali s posebnim valčkom, ustvarje30

31

"Koroška deželna skupščina", Slovenec, 1. 12. 1920, št. 275, str. 1. Slovenčev pisec poročila o
Lemischevem govoru, je priimek deželnega upravitelja sloveniziral v "Lemež". Koroški slovenski narodnjaki so namreč trdili, da je njegovo poreklo kranjsko.
Ta pejorativna oznaka za narodno zavedne Slovence se je po pričevanju nemškonacionalnega koroškega politika Vinzenza Schumyja razširila v tistem času, čeprav sam v spominih ni znal pojasniti njenega izvora (Vinzenz Schumy, Kampf um Kärntens Einheit und Freiheit (Wien, 1950), str. 310).
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nim v ta namen: Horruck-Walzer.32 Svečane obljube so bile hitro prelomljene.
Že sredi oktobra so se v slovenskem tisku pojavili članki o nasilju nad koroškimi
Slovenci. 14. oktobra je skupina opitih Nemcem prijaznih Slovencev napadla
žagarja Petra Štulerja v Črnem gradu. Menda so razgrajali okoli njegove hiše in
silili skozi okna, njemu in ženi pa grozili: "Hej Tschuschen, heraus! Če ne izginete v 24 urah, vaju damo razžagati kakor hlod!" Pretili so jima bojda tudi, da
ju bodo obesili in jima izrezali jermena iz kože. Prestrašena zakonca sta se zatekla v Velikovec, kjer jima je glavarstvo zagotovilo zaščito.33 Tovrstni napadi so
se v naslednjih tednih samo še stopnjevali, njihov cilj pa je bil, da bi Slovence
z ustrahovanjem prisilili k begu. Anonimni dopisnik časnika Slovenec je sredi
novembra 1920 takole opisal nevzdržne razmere, v katerih so se znašli slovenski narodnjaki: "Nemci in odpadniki nas zmerjajo in gonijo čez Ljubelj in skozi
tunel. 'Horuk über den Loibl, smuk skozi luknjo, fui Teufel Čušen, Serben.' itd.
vpijejo nad nami, 'ali se zelo joče Jugoslavija pod klopjo,' nam kričijo ponoči na
okna."34 Maščevanje zmagovalcev je bilo kruto: pretepi, pregoni, čistke, premestitve, celo požigi hiš so bili del poplebiscitnega vsakdana.
O požigih v Kazazah se je ohranilo presunljivo pričevanje župnika Tomaža
Ulbinga:
Največja preizkušnja potrpežljivosti in največje trpljenje in bol v Kazazah so pa
bili brezdvomno po zlobni roki povzročeni poplebiscitni požari /…/ Zažigali so
začetkom Slovencem-Slovenkam, a pogoreli so tudi drugi. Končno pa je šlo že
zoper vse. 4-krat je požar res z vso silo izbruhnil, parkrat pa bil po čuječnosti še
pravočasno udušen. Ne samo župniku in njegovim ter posebno prizadetim vsem,
ampak celi vasi in okolici, so šli ti požigi skozi mozeg in srce. Ti občutki se ti neizbrisno vtisnejo v dušo in spomin. In zraven zima in k nji obubožani pogorelci in
tuleča in trpeča živina! Ter poleg tega ta nesigurnost, če morda zdaj in zdaj spet
kje izbruhne kak ogenj. In ti klici, to vpitje: 'Gori! Gori!' In to vzdihovanje! Pa ti
nebotični plameni in ta požarni svit in te ko dan kvavordeče razsvetljene noči!35

Koroški sodnik Blaž Reichmann se je v zadnjem trenutku uspel umakniti v
Jugoslavijo, požgali pa so 19. novembra njegovo rojstno hišo v vasi Moščenica.
Okrajni sodnik v Dobrli vasi dr. Alojz Ehrlich, ki je med zadnjo jugoslovansko
ofenzivo zbežal v Celovec, pa se je lahko vrnil na svoje mesto. Že med majsko

32
33
34
35

"Nemčurska nasilja na Koroškem", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Nemške nasilnosti", Jutro, 16. 10. 1920, št. 48, str. 2.
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1.
Veliko navdušenje. Iz koroških farnih kronik 1918–1920, ur. Jože Hudl, Mirko Messner in Helene
Verdel (Celovec, 1989), str. 168–169. Več o Ulbingu: Reginald Vospernik, Tomaž Ulbing – duhovnik
in pesnik. Življenje in delo izredne duhovniške osebnosti na Koroškem (Celovec, 2016).
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protiofenzivo koroških brambovcev je ostal okrajni sodnik v Dobrli vasi, čeprav
ga je tja imenovala ljubljanska vlada. Morda je k temu prispevalo poreklo soproge, menda "prav zagrizene Nemke iz Celovca".36 Da je njegov brat Lambert politično deloval na jugoslovanski strani, mu očitno ni škodovalo.
Če so bili požigi večinoma posledica nočnih akcij, pa so se pretepi dogajali pri belem dnevu. V enem od slovenskih dnevnikov se je ohranilo naslednje
pričevanje:
V Celovcu pretepajo naše ljudi. Marsikoga, ki si ga doma ne upajo tepsti, poiščejo
v Celovcu in ga pretepejo. Imajo posebne ljudi za pretepanje in na dano znamenje se vržejo na žrtev. /…/ Pred kratkim so enega tako pretepli, da je tri dni
ležal, predno je mogel nazaj domov. Dva našinca so napadli v bližini Celovca in
ju z žilavkami tako pretepli po glavi in po životu, da je bil eden ves v krvi in je
moral iskati zdravniško pomoč. Že so se pripravljali, da ju zakoljejo z noži in samo
razsodnosti enega izmed razbojnikov se imata zahvaliti, da sta odnesla življenje.37

Proti nemškim nasilnežem ni bilo zaščite. Eno od njihovih orožij je postal
celo dostop do živil: "Po vseh vaseh Slovence neusmiljeno pretepajo in jim delajo škodo na imetju ter jim odrekajo vsako aprovizacijo."38 Anonimni dopisnik
iz Pliberka je sredi novembra takole opisal tamkajšnje razmere: "Primanjkuje
že vsega. Malo moke, ki so jo dobili, so razdelili med nemčurje, dočim Slovence
zmerjajo s 'čuši', jih gonijo na Srbsko in jim grozijo vse mogoče reči. Ni tobaka,
ni sladkorja in petroleja in ničesar. Pač pa se bližajo rekvizicije."39 Aprovizacijske
komisije po občinah so menda vodile sezname tistih, ki so domnevno glasovali za Jugoslavijo, ter jim odrekale osnovna živila, kot sta bila moka in sladkor. Maščevalci se niso ustavili niti pred zastrupljanjem živine. Kmetu Edvardu
Riglerju iz Sinče vasi so v eni noči zastrupili tri ducate svinj.40 Podobno se je zgodilo njegovi sokrajanki Mariji Kigler, ki ji je v drugi polovici oktobra poginilo 37
svinj in vol. Živinozdravnik je ugotovil, da je bila živina zastrupljena.41
Na udaru zmagovalcev so bili predvsem slovenski duhovniki, ki so dobivali grožnje lokalnih organizacij KHD, naj čimprej zapustijo svoje župnije.
Dogajalo se je tudi, kot je bilo v Velikovcu, da je mladina pod vplivom agita-
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Blaž Reichmann, V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji. Spomini Bilčovščana na avstro-ogrsko monarhijo
in na Kraljevino Jugoslavijo, ur. Avguštin Malle (Celovec, 2013) (dalje: Reichmann, V rajnki Avstriji), str.
154–155 in 180–181. Poleg hiše Reichmannovih staršev so 19. novembra v Moščenici pogoreli še dve
hiši in več skednjev ("Požar", Slovenec, 23. 11. 1920, št. 268, str. 4).
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1.
"Preganjanje prošta Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Pliberk", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
"Nemško barbarstvo", Slovenec, 23. 11. 1920, št. 268, str. 4.
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torjev preprečevala vstop slovenskim katehetom. Če pa so duhovniki vendarle vstopili v šolsko poslopje, so otroci pouk bojkotirali.42 Po nekaterih pričevanjih se je Hefter pritiskom vsaj sprva poskušal upirati, spet po drugih pa se
je prilagodil nemškonacionalnemu režimu.43 Številni primeri kažejo, da se je
poplebiscitna kampanja proti slovenskim duhovnikom dogajala tudi z njegovo vednostjo. Duhovnikom, ki so se med plebiscitno kampanjo najbolj izpostavili, je kvečjemu svetoval, naj se umaknejo v druge župnije ali v Celovec.
Večina duhovnikov, ki so agitirali za Jugoslavijo, je bila premeščenih v nemške
kraje, ali pa je Koroško zapustila. Že 22. novembra je krški ordinariat razpisal
mesta za 23 župnij, ki so jih po plebiscitu zapustili slovenski duhovniki. Hkrati
je bilo razpisanih 26 kompenzacijskih župnij za tiste, ki bi bili premeščeni.44
Skupno število izgnanih duhovnikov naj bi bilo najmanj 45. Samo od novembra 1920 do aprila 1921 jih je bilo po Udetovih podatkih premeščenih 39,
bodisi z ene slovenske župnije na drugo ali pa so bili nadomeščeni z nemškimi.45
Žrtev revanšizma je postal celo 75-letni prošt Matija Randl, ki je bil po prevratu generalni vikar za Slovensko Koroško, po plebiscitu pa so proti njemu
začeli zbirati podpise za izgon. Čeprav je bil invalid brez ene noge, se ni mogel
izogniti maltretiranju v obliki podoknic in prepevanja sramotilnih pesmi.46
Podobno se je godilo župniku Francu Treiberju, ki je imel glavne zasluge za
ustanovitev slovenske šole v Šentrupertu pri Velikovcu, kamor je nato povabil
mariborske šolske sestre. Po prevratu se je komaj rešil pred koroškimi brambovci. Šola je bila zaprta in močno poškodovana, njena knjižnica pa uničena.
Po jugoslovanski zasedbi Velikovca se je sicer vrnil, a je po plebiscitu moral
spet oditi. Izdana je bila namreč okrožnica za prebivalce cerkvene občine, da je
treba izgnati župnika in šolske sestre, ker so bili bojda "veliki hujskači" za Kraljevino SHS. Če knezoškof te zahteve ne bi izpolnil, "bi se pač maščevali na svojo
pest".47 Treiber se je moral zateči v lavantinsko škofijo, kjer je dobil župnijo Šmiklavž pri Slovenj Gradcu.48 Tudi župnik na Rudi Ivan Starc je od KHD kmalu po
plebiscitu prejel grozilno pismo, naj odide, "da ne bo brez potrebe tekla kri".
Krški škofijski ordinariat je reagiral tako, da je Starca odpoklical v Celovec.49
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"Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2.
"Iz Koroške", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2.
Ude, "Po plebiscitu", str. 77–83.
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
"Nemška gonja proti župniku Treiberju", Slovenec, 4. 11. 1920, št. 252, str. 3.
Simon Trießnig, "Treiber, Franc", v: Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/
Koroška. Von den Anfängen bis 1942, I–III, ur. Katja Sturm-Schnabl in Bojan Ilija Schnabl (Wien–
Köln–Weimar, 2016) (dalje: ESKK), III, str. 1367–1368.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
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Kljub močnim pritiskom nemškonacionalnih nasprotnikov se je Starcu uspelo
obdržati na Koroškem ter je bil vse do "anšlusa" med najbolj aktivnimi voditelji
slovenskega političnega in gospodarskega udejstvovanja.50
Veliko pozornosti je v tisku vzbudila usoda tinjskega prošta Gregorja
Einspielerja, ustanovitelja in dolgoletnega voditelja Katoliško-političnega in
gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Begunec je prvič postal že
v začetku leta 1919 med novoletno ofenzivo koroških brambovcev, ko se je
moral umakniti iz Tinj in zateči v Pliberk. Po plebiscitu se je spet znašel v težavah. S pomočjo jugoslovanskega orožništva je nekako dobil nazaj pohištvo, ki
so mu ga med izgnanstvom pokradli okoliški kmetje. 3. novembra 1920 je odšel
ponj v Tinje, misleč, da so tam še jugoslovanski orožniki.51 Toda ti so malo prej
odšli, pričakala pa ga je sovražno nastrojena množica moških in žensk, ki je
začela nanj kričati in ga psovati:
Od Heimatdiensta nahujskana druhal v Tinjah, ki so sploh znane po surovosti
nemškutarskega, od Nemcev zapeljanega in posurovelega prebivalstva, je že
naloženo pohištvo s silo odvzela in častitljivega gospoda prošta pretepala, ga
suvala in mu pljuvala v obraz. Nemško orožništvo je bilo naprošeno za pomoč
in je prošta le v toliko ščitilo, da ga druhal ni ubila, sicer je pa izjavil orožniški
poveljnik, da ga ne more ščititi, ker se noče zameriti domačemu prebivalstvu.52

Pohištvo so razgrabili protestniki, prošt je uspel z vozom rešiti samo nekaj
manj vrednih kosov. Neka ženska mu je obesila okoli vratu star srp in kričala:
"Vzemite tudi to s seboj." Medtem je prišla mimo žena trgovca Tutscherja, ki so
jo sumili, da je glasovala za Jugoslavijo. Ženske so jo napadle in preteple. Prošt
je zapustil Tinje pod varstvom bajonetov.53 Einspieler se je pritožil pri distriktnem svetu v Pliberku, ki pa mu za varnost ni mogel jamčiti in mu je poslal 8.
novembra zgolj avto, da ga je odložil na meji. Slovenec je opozoril na dvojna
merila plebiscitne komisije, ki je med plebiscitno kampanjo vehementno raziskovala domnevne nepravilnosti proti Nemcem, kasneje pa ni ukrepala proti
nasilju KHD.54 Einspieler se je moral v začetku januarja 1921 odpovedati tinjski
proštiji in se zateči v lavantinsko škofijo, kjer je bil nato do smrti župnik pri Sv.
Juriju v Slovenskih goricah.55
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Josef Till, "Starc, Johann", v: ESKK, III, str. 1291–1293.
"Nemška Avstrija izganja Slovence", Slovenec, 10. 11. 1920, št. 257, str. 2; "Preganjanje prošta
Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
"Preganjanje prošta Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
Josef Till, "Einspieler, Gregor", v: ESKK, I, str. 302.
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Ob šovinističnih izpadih deželnih oblasti, ki so po hitrem postopku zdesetkale slovensko inteligenco na Koroškem, se je verjetno zamislil tudi Valentin
Podgorc, dolgoletni tajnik Mohorjeve družbe, ki se je na plebiscitu kljub slovenski narodni drži odločil za Avstrijo. Toda ta prepričani avstrijski monarhist je kot
pridigar pri Sv. Duhu v Celovcu vendarle ostal zvest slovenstvu. Za odpadništvo
pa je bil kasneje dobro nagrajen duhovnik Josef Feinig (Fajnik), ki je med plebiscitnim bojem agitiral za Avstrijo v Borovljah, nato pa dobil mesto kanonika pri
Gospe Sveti.56 Tako je znamenita slovenska romarska pot prišla v roke "Nemcem prijaznega Slovenca", ki je bil za svoje delovanje v času plebiscita nagrajen
s Koroškim križcem.57 Po spletu zgodovinskih okoliščin je isti duhovnik nato
pomladi 1945 ob prihodu jugoslovanskih partizanov na Gosposvetsko polje
slednje sprejel zelo prijazno, o čemer pričajo celo fotografije.
Župnika Trunka, ki se v diplomatskem boju za Koroško močno izpostavil
in se kot izvedenec udeležil tudi pariške mirovne konference, so denuncianti
v KHD obtožili, da je po hišah prirejal politične shode, zato so ga izgnali iz rojstnih Bač. Umaknil se je po zaščito k Hefterju, a mu je slednji zgolj svetoval, naj
se – pri komaj 51. letih starosti – upokoji. Kljub temu Trunk tudi po upokojitvi
ni miroval in se je povezal s Podgorcem. Skupaj sta prevzela zahtevno nalogo
ponovnega političnega in gospodarskega organiziranja koroških Slovencev.58
Leta 1921 sta ustanovila prvi slovenski časnik na Koroškem po plebiscitu, a je
moral Trunk kmalu nato zapustiti domovino in se odseliti v ZDA.59 Med duhovniki, ki so na Koroškem vztrajali, je imel pomembno vlogo tudi župnik v Škocjanu Vinko Poljanec, od leta 1921 – sprva poleg Ferda Kraigerja, od volitev
leta 1925 pa dr. Franca Petka – eden od dveh slovenskih narodnih poslancev
v koroškem deželnem zboru.60 Ko sta Poljanec in Kraiger septembra 1922
želela škofu izročiti spomenico s pritožbami slovenskih vernikov, je sploh ni
želel sprejeti. To je bil nedvomno eden od viškov škofove uslužnosti zahtevam
KHD.61 Odnosi s sedežem ljubljanske in lavantinske škofije so ostali še dolgo po
plebiscitu hladni, kar je spričo velikega števila izgnanih slovenskih duhovnikov
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Reichmann, V rajnki Avstriji, str. 174–175 in 184–185.
Po plebiscitu je bilo tudi govora o tem, da naj bi Feinig urejal časopis "domovini zvestih" Slovencev ("Iz
naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1).
Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike, 152–153.
Tone Zorn, "Glas pravice – prvi slovenski časnik na avstrijskem Koroškem po plebiscitu", Časopis za
zgodovino in narodopisje 46 = 11 (1975), št. 2, 323–329. Prim. Matjaž Klemenčič, "Jurij Trunk: duhovnik, narodni buditelj, publicist, izseljenec", Studia Historica Slovenica 13 (2013), št. 2–3, str. 621–638,
tu 632.
130 let Družbe sv. Mohorja v Celovcu. Zbornik, uredil Franc Kattnig (Celovec, 1983), 64.
Ude, "Po plebiscitu", str. 82–83.
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Srečanje koroških Slovencev v Celju leta 1928 (Arhiv Manje Writzl)

z ozemlja krške škofije razumljivo.62
Toda maščevanje ni doletelo samo duhovnikov. Po Udetovih izračunih
so morali avstrijsko Koroško zapustiti vsi slovensko čuteči profesorji, sodniki,
odvetniki, notarji in uradniki. Oditi je moralo 61 slovenskih učiteljev, tistih, ki
so lahko ostali, pa ni bilo mogoče prešteti niti na prste ene roke. Pomanjkanje
učiteljskega kadra je seveda še pospešilo germanizacijo v učnem procesu. Edini
predvojni slovenski šoli, javno šentjakobsko in zasebno šentrupertsko, so obla-
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Februarja 1921 je prišlo celo do spora med Hefterjem in Jegličem glede imenovanja upravnega odbora Mohorjeve družbe, ki je sedež umaknila iz Celovca na Prevalje. Jeglič je namreč izvedel, da želijo
celovški člani izmed sebe izvoliti nov odbor, sam pa je hotel, da se ta sestavi iz članov, ki so na jugoslovanskem ozemlju. Pri tem ga je motil zlasti Podgorc, "ker na nemško stran nagiba in hitro zavozi".
Jeglič je pisal Hefterju, da mora biti upravni odbor sestavljen iz članov, ki delujejo v državi, kjer je njen
sedež. Toda bilo je že prepozno. Trunk je Jegliču prenesel Hefterjev odgovor, da je odbor že imenovan in cerkveno potrjen. Hefter je namreč menil, da bi bilo za Slovence koristno, če bi Mohorjeva
ostala v Celovcu. Vseeno je Jeglič pomladi 1929 Hefterja povabil na posvetitev Gregorija Rožmana za
pomožnega škofa in mu na željo slednjega namenil tudi vlogo soposvetitelja. Imenovanje rojenega
koroškega Slovenca na mesto, ki je obetalo skorajšnjo zamenjavo v samem vrhu ljubljanske škofije,
je imelo velik simbolični pomen. Toda Hefter je vabilo na Rožmanovo posvečenje zavrnil. Po mnenju poznavalcev verjetno to ni bilo toliko posledica narodnostnih razlogov, ampak bolj formalnih
okoliščin, ker je bil Rožman še vedno duhovnik krške škofije in bi moral prositi Hefterja za dovoljenje. Po drugi strani pa je treba ugotoviti, da so bile Hefterjeve pridige ob birmovanjih in vizitacijah v
dvojezičnih župnijah južne Koroške tudi po razpadu skupne države prevajane v slovenščino (Jegličev
dnevnik, str. 827 in 1018; Simon Trießnig, Der Kärntner slowenische Klerus und die nationale Frage
1920–1932 (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2000), str. 58–59). Ob stoletnici koroškega plebiscita se
seveda kaže zanimiva vzporednica ob posvečenju koroškega Slovenca Jožeta Marketza za krškega
škofa. Slovesnosti 2. februarja 2020 v celovški stolni cerkvi so se namreč udeležili tudi trije slovenski
nadškofje: ljubljanski Stanislav Zore, mariborski Alojzij Cvikl in beograjski Stanislav Hočevar.
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sti po plebiscitu zaprle. Ker je bil s tem med drugim kršen 69. člen Senžermenske pogodbe, so ju morale po pritožbi na Društvo narodov spet dopustiti, a so
pravila njunega delovanja prikrojile precej v škodo slovenskemu pouku.63
Begunci s Koroškega so našli zatočišče v jugoslovanski Sloveniji, kjer so jim
oblasti nudile podporo za hitro družbeno integracijo.64 Njihov sprejem je bil
v znaku vseslovenske solidarnosti.65 Ocene o skupnem številu pregnanih Slovencev, ki so po plebiscitu morali zapustiti deželo, so zelo različne. Najnovejša
enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem omenja kot pretirane starejše ocene o številu med 6.000 in 15.000. V članku Danijela Grafenauerja
lahko preberemo, da statistika ljudskega štetja v Jugoslaviji iz leta 1931 navaja
29.521 oseb, ki so bile rojene na ozemlju Republike Avstrije: 16.736 v Dravski
banovini, 6.350 pa v Savski banovini. Čeprav ni podatka o njihovem maternem
jeziku, je mogoče sklepati, da gre večinoma za Slovence. Realna ocena števila koroških beguncev naj bi se gibala med 2000 in 3000, vsaj tako kažejo najnovejše raziskave.66 Jasno pa je, da je bilo hitro zmanjševanje deleža Slovencev
med koroškim prebivalstvom nedvomno posledica kombinacije asimilacijskih
ukrepov in načrtnih pregonov.

Prva revizionistična pobuda
Avstrijska vladna politika je po dobljenem plebiscitu seveda hitela z implementacijo zahtev medzavezniške plebiscitne komisije in konference veleposlanikov v Parizu. Državni sekretar za zunanje zadeve dr. Karl Renner, ki je še
na predvečer glasovanja dvomil v uspeh in je razmišljal o kompromisni rešitvi
koroškega problema, je v javnosti zagovarjal striktno upoštevanje Senžermenske pogodbe. Zavračal je vsakršno možnost njene revizije, češ da je Avstrija z
mejo po Karavankah dobila svojo naravno južno mejo. Vsaka drugačna rešitev
bi bila po njegovem mnenju "prometno, politično in vojaško neznosna in bi
bila samo vir brezkončnih prepirov". Glede slovenske manjšine pa je poudarjal, da jo ščiti Senžermenska pogodba. Pri tem je pravice koroških Slovencev
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Ude, "Po plebiscitu", str. 77–83.
Prim. Danijel Grafenauer, "Koroški Slovenci-begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji", v: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec
(Ljubljana, 2010) (dalje: Grafenauer, "Koroški Slovenci-begunci"), str. 474–487.
13. novembra 1920 je tako na primer mariborska dijaška kuhinja organizirala za begunske dijake s Koroškega Martinov večer. Mariborske dame so jim v različnih šotorih postregle z Martinovo
gosjo, purani, kranjskimi klobasami, z gnatjo, s sladkarijami, z ljutomerčanom, jeruzalemčanom in
šentpeterskim moštom. Kadilci so imeli na razpolago dovolj smotk in tobaka ("Za begunske dijake s
Koroškega", Slovenec, 12. 11. 1920, št. 259, str. 3).
Danijel Grafenauer, "Vertreibung 1920", v: ESKK, III, str. 1413–1416; Isti, "Koroški Slovenci-begunci",
str. 477.
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primerjal s položajem mariborskih Nemcev in zagotovil, da jih ne bo doletela
usoda slednjih.67
Medtem ko je Renner v javnosti prisegal na spoštovanje mednarodnih
pogodb, je avstrijski predstavnik v medzavezniški plebiscitni komisiji Albert
Peter-Pirkham v največji tajnosti sprožil novo diplomatsko akcijo. Točno en
mesec po plebiscitu se je namreč ločeno srečal z britanskim in francoskim članom komisije, polkovnikom Peckom in grofom Chambrunom. Očitno je ocenil, da lahko po nedavnem triumfu Avstrija zahteva še več. Peter-Pirkham je bil
že dolgo trn v peti slovenskih politikov, saj je imel v začetku leta 1919 usodno
vlogo že pri delovanju Milesove komisije, ki je imela na vesti za Slovence neugodno arbitražno mnenje glede razmejitve na Koroškem po Karavankah. Čeprav
je nastopal kot "zasebnik", je iz njegove korespondence z avstrijskim ministrstvom za zunanje zadeve, ki ga je iz Rennerjevih rok prevzel dr. Michael Mayr,
razvidno, da je tudi glede revizionističnih zahtev užival določeno podporo v
vladnih krogih. Slednji so sicer uradno še vedno nastopali kot lojalni izvrševalci
Senžermenske pogodbe, čeprav so bili do velikega dela njenih določb kritični.
V pogovoru s Chambrunom je Peter-Pirkham najprej načel vprašanje pripadnosti Mežice, ki je podobno kot Jezersko pripadla Jugoslaviji brez plebiscita. Kot povod je omenil, da naj bi dobival prošnje prebivalcev Mežiške doline za
organizacijo plebiscita. Po mnenju Peter-Pirkhama naj bi bilo v Mežici vzdušje
podobno kot v coni A, torej naklonjeno Avstriji. Chambrun mu je odgovoril,
da ga je o problematiki že obvestil ravenski graščak Johann Duclas grof Thurn,
zato bo o tem spregovoril po vrnitvi v Pariz tudi z diplomatskimi kolegi. Pri tem
so prišle na dan tudi Chambrunove simpatije do nekdanje monarhije. Izrazil je
namreč prepričanje, "da bo stara Avstrija ponovno vstala in sicer prej, kot bi si
mislili". Podvomil je v kompatibilnost katoliških Slovencev in Hrvatov s pravoslavnimi Srbi v Jugoslaviji, pri čemer je omenil, da so tudi Avstrijci nasprotniki
pravoslavnih Srbov, kar naj bi jih povezovalo s Slovenci in Hrvati. Kar zadeva
Mežiško dolino, je menil, da je to vprašanje za Društvo narodov, v katerega naj
bi bila Avstrija tudi kmalu sprejeta. Chambrun je ob omembi jugoslovansko-italijanskih pogajanj sprožil tudi vprašanje pripadnosti jeseniškega območja.
Peter-Pirkham se je sicer zavzel, da se ga Jugoslaviji vzame, ni pa bil za njegovo
priključitev Avstriji. To bi namreč pomenilo "absolutno oviro" pri sporazumevanju s Kraljevino SHS, zato bi bilo bolje, da ga dobi Italija.68 V spominih na svojo
diplomatsko dejavnost Peter-Pirkham tega pogovora s Chambrunom ni omenil, se je pa pohvalil, da je z grofom uspel vzpostaviti zaupen odnos že med ple-
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"Renner reklamira karavanško granico", Jutro, 17. 10. 1920, št. 49, str. 1.
Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Auswärtige Angelegenheiten, Neues politisches
Archiv, Liasse Österreich (dalje: ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ), karton 241, poročilo Peter-Pirkhama
Mayrju, 10. november 1920.
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biscitno kampanjo. Dobre stike sta ohranila tudi kasneje, ko je bil Chambrun
leta 1926 imenovan za poslanika na Dunaju.69 Vsekakor pa omenjene izjave
postavljajo pod vprašaj grofovo domnevno naklonjenost jugoslovanskim zahtevam v plebiscitni komisiji.
Tudi v pogovoru z britanskim komisarjem 10. novembra 1920 je Peter-Pirkham sprožil vprašanje Mežiške doline. Peck je podobno kot Chambrun menil,
da je to tema za Društvo narodov. Glede Jesenic je Peck predlagal, naj mu Peter-Pirkham izdela ustrezno spomenico. Enako sta se dogovorila glede Mežice in
vprašanja revizije meje na Štajerskem, kjer je Peter-Pirkham predlagal prestavitev meje na Pohorje ter se v zvezi s tem povezal s štajerskim deželnim glavarjem
Antonom Rintelenom in deželno vlado v Gradcu.70 Glavni cilj revizionistov je
bil razpis plebiscita, ki bi omogočil ponovno odločanje o usodi Maribora.71
Peter-Pirkham je v skladu z dogovorom res sestavil spomenici o jeseniškem
in mežiškem vprašanju. Kar zadeva korekcijo meje na Štajerskem, je poseben
memorandum na njegovo pobudo izdelala Rintelenova deželna vlada.72 Za jeseniško območje (izraza "trikotnik" ni uporabljal) je Peter-Pirkham sicer v spomenici priznal, da sodi jezikovno in nacionalno h Kranjski, a je življenjsko pomemben tudi za Avstrijo in Italijo. Prek Jesenic gre namreč železniška povezava "velikega srednjeevropskega pomena" med Trstom in Dunajem ter naprej s Češkoslovaško in Bavarsko. Kot je ugotavljal Peter-Pirkham, je Dunaj s Trstom povezovala
tudi železnica prek Ljubljane, a je bila ta 19 km daljša ter že pred vojno ni mogla
sprejemati celotnega prometa med Dunajem in Trstom. Gospodarski vzpon
Trsta na predvečer prve svetovne vojne naj bi bil v prvi vrsti rezultat prometa
prek Jesenic. Toda ta železniška proga po vojni ni več zaživela, njena trasa pa je
bila razdeljena med tri države. Odsek med Linzom in karavanškim predorom je
ostal avstrijski (cca 360 km), med karavanškim in bohinjskim predorom je pripadel Jugoslaviji (cca 40 km), zadnji del do Trsta pa Italiji (cca 130 km). Četudi
naj bi promet po progi v bližnji prihodnosti spet stekel, pa je Peter-Pirkham pričakoval številne zamude na mejnih prehodih in druge ovire. Ker naj bi bil Trst
odvisen predvsem od prometa z avstrijskim zaledjem, Avstriji pa naj bi še naprej
tudi v skladu s 311. členom Senžermenske pogodbe pripadal neoviran dostop do
morja, bi bila potrebna korekcija meje. Peter-Pirkham je omenil dve možnosti:
ali območje okoli jugoslovanskega dela proge priključiti Italiji ali Avstriji. Sam se
je zavzel za prvo opcijo. Če bi namreč ozemlje dobila Avstrija, bi bilo s tem pod
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Albert Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit im Kampfe um Kärnten", Carinthia I 150
(1960), str. 582–602, tu 596–597.
ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, poročilo Peter-Pirkhama Mayrju, 10. november 1920.
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vprašaj postavljeno načelo, ki so ga zagovarjali na plebiscitu, da so Karavanke
naravna meja. Prav tako pa bi bilo z upravno-tehničnega vidika to ozemlje lažje
upravljati iz Trbiža kot pa iz Celovca ali Beljaka. Menil je, da bi Jugoslavija s tem
izgubila zgolj 850 km² ozemlja, od katerega je četrtina tako ali tako neproduktivna. Na drugi strani meje bi ostalo okoli 17.000 Slovencev. A kaj pomeni ta številka
v primerjavi z 280.000 km² in štirinajstimi milijoni prebivalcev Jugoslavije, se je
retorično vprašal Peter-Pirkham. Da bi s takšno rešitvijo že tako ali tako razkosano slovensko etnično ozemlje postalo še bolj razdeljeno in bi še več Slovencev
ostalo izven matične države, koroškega diplomata očitno ni nič skrbelo.73
Če je bil Peter-Pirkham jeseniško območje pripravljen velikodušno odstopiti italijanskim zaveznikom, pa bi Mežiško dolino raje videl v Avstriji. Tudi v
tem primeru je moral v uvodu spomenice priznati, da so po občevalnem jeziku
tu Slovenci v večini, saj naj bi jih bilo 12.000, Nemcev pa 3000. Toda spet je ugotovil, da jezikovne razmere ne morejo biti edini kriterij pri definiranju interesov
prebivalstva. V gospodarskem in prometnem smislu naj bi bila Mežiška dolina
precej bolj navezana na Celovec kot na Maribor, še manj pa na Celje. Seveda je
izpostavil tradicionalni pomen rudarstva in industrije v Mežiški dolini za Avstrijo, ki je po prevratu ostala brez vitalnega dotoka svinca in premoga. Zanimivo
pa je, da se je skliceval tudi na politične razloge še iz časov habsburške monarhije. Po mnenju Peter-Pirkhama se je namreč slovensko narodno gibanje tu še
manj zasidralo kot v bivši plebiscitni coni A. To naj bi se pokazalo pri zadnjih
predvojnih državnozborskih volitvah leta 1911, ko je v Mežiški dolini zgolj 47
% glasov pripadlo slovenskemu kandidatu. Tudi deklaracijsko gibanje ob koncu
vojne je tu doživelo neuspeh, saj se je 6 občinskih odborov izreklo proti Majniški deklaraciji. Peter-Pirkham je izračunal, da so omenjene občine obsegale 9000 prebivalcev, za Majniško deklaracijo pa sta se izrekli zgolj dve s skupaj
2000 občani (en odbor se sploh ni izrekel). Seveda je treba upoštevati, da je bilo
prebivalstvo večinoma delavskega porekla, torej pod vplivom avstromarksistov. S tega vidika niti ni presenetljivo, da se je leta 1920 prvomajski praznik s
3000 udeleženci po pisanju Peter-Pirkhama sprevrgel v "viharna izrekanja pripadnosti koroški domovini". Tako je sklenil spomenico z ugotovitvijo, da pretežna večina prebivalstva Mežiške doline "noče nič slišati o priključitvi k Jugoslaviji, ampak si želi ostati pri Koroški in Avstriji".74
Kot že ugotovljeno, tretja spomenica, ki jo je Peter-Pirkham predal Chambrunu in Pecku, ni bila njegovo delo, ampak so jo pripravili na graški deželni
vladi. V francosko pisanem dokumentu so bila uvodoma izpostavljena velika
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avstrijska pričakovanja glede odločitev pariške mirovne konference. Toda izkazalo se je, da jih Senžermenska pogodba ni izpolnila, kar je bilo razvidno tudi pri
razmejitvi na Štajerskem. V spomenici je bilo pojasnjeno, da je avstrijska delegacija pričakovala, kako bo tam meja potegnjena južno od Drave po Pohorju in
bi Maribor pripadel Avstriji. Tudi v memorandumu so bili poudarjeni predvsem
že na mirovni konferenci navedeni gospodarski vidiki večstoletne povezanosti
Maribora s severno Štajersko, njegova pomembna lega železniškega vozlišča in
pomen bližnje hidroelektrarne Fala za preskrbo avstrijskega zaledja. Ponovljena je bila tudi zahteva, da mora Avstrija iz gospodarskih in prometnih razlogov
nadzorovati celoten trikotnik Bruck–Maribor–Beljak. Na koncu memoranduma je bil poudarjen predlog za organizacijo plebiscita, ki bi ga nadzirale velesile,
naslovljen na Društvo narodov.75
Kmalu po izgubljenem koroškem plebiscitu je jugoslovanska diplomacija
doživela nov poraz. Italijanskim državnikom je namreč po mučnih pogajanjih
z Jugoslovani uspelo 12. novembra 1920 izsiliti podpis Rapalske pogodbe, s
katero je četrtina slovenskega etničnega ozemlja s približno 300.000 prebivalci pripadla italijanski kraljevini.76 Anton Korošec se glede ratifikacije Rapalske
pogodbe dolgo ni želel javno izreči. Toliko bolj pa je bil zgovoren Ivan Hribar,
nekdanji ljubljanski župan, ki je bil tedaj jugoslovanski poslanik v Pragi. Menil
je, da bi bilo potrebno Rapalsko pogodbo ratificirati, saj bi v nasprotnem primeru obveljal Londonski pakt, ki je bil za Kraljevino SHS še bolj neugoden. Menil
je, da je bila odločitev Beograda "tudi brez tega pod vtisom izida in neuspeha
koroškega plebiscita". Rapalska pogodba naj bi bila po Hribarjevem mnenju za
obe strani bolj ugodna, kot pa je to veljalo za dotedanji nejasni položaj: "Belgrajska vlada bo lojalno izpolnila vse svoje obveznosti, akoravno bodo narodnostna čustva kdaj nasprotna nameram vlade."77
Na srečo slovenskih politikov se pobuda Peter-Pirkhama, da bi Avstrijci s
pomočjo Britancev in Francozov dosegli mejne popravke, ni materializirala.
Vse tri revizionistične memorandume je sicer v začetku decembra 1920 posredoval tudi na zunanje ministrstvo.78 Na Dunaju so prizadevanja Peter-Pirkhama
pozdravili, a so menili, da čas za diplomatsko akcijo v tej smeri (še) ni bil pravi.
Dunajska vlada je namreč imela takrat tudi precej drugih zahtevnih nalog. Zdi
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ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, spomenica štajerske deželne vlade o Mariboru in Pohorju, verjetno nastala novembra 1920.
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"Poslanik Ivan Hribar o sanmargeritski pogodbi", Slovenec, 19. 11. 1920, št. 265, str. 3.
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se, da je imel pri odklonilnem stališču ključno vlogo avstrijski konzul v Beogradu Maximilian Hoffinger. V depeši 25. novembra 1920 je poročilo o pogovorih
Peter-Pirkhama s Peckom in Chambrunom komentiral s precejšnjo mero skepse. Poudaril je, da bi vsak takšen poskus povzročil v Kraljevini SHS "nepojmljivi
vihar ogorčenja". Zaradi neuspehov na Koroškem in v Rapallu je bilo namreč
jugoslovansko javno mnenje zelo razburjeno, zato bi se beograjska vlada odločno zoperstavila takšnim poskusom revizije meja. Hoffinger je poleg tega izrazil
dvom glede ravnanja Italije, ki je bila po Rapalski pogodbi Jugoslaviji bolj naklonjena. Sploh bi avstrijsko iskanje podpore pri Franciji povzročilo ostre reakcije
italijanskega tiska, saj bi v tem videlo poskus obnove habsburške monarhije in
z njo povezanega razkosanja Kraljevine SHS. To so po Hoffingerjevem mnenju potrjevale tudi Chambrunove izjave o vstajenju stare Avstrije. Ob takšnem
razvoju dogodkov bi se znala zveza med Beogradom, Rimom in Prago proti
habsburški restavraciji iz preventivne spremeniti v povezavo, ki bo do Avstrije
direktno sovražna. Hoffinger je zaključil depešo s pozivom, da Avstrija pobude
Peter-Pirkhama ne sme uradno sprožiti vsaj tako dolgo, dokler ne dobi povsem
jasnih zagotovil Francije in Velike Britanije.79
Na zunanjem ministrstvu so podprli Hoffingerjeva razmišljanja. Dobil je
zagotovilo, da Avstrija vprašanj Mežiške doline in pohorske meje ne bo predložila Društvu narodov. Na ministrstvu so namreč menili, da za takšno akcijo
ne bi dobili zadostne podpore. Po drugi strani pa se zanjo niso odločili iz obzirov do Jugoslavije, ki si je povrhu še prizadevala, da Avstrija sploh dobi vabilo
v Društvo narodov. V vladi so se zavedali, da je potrebno ozemeljska vprašanja
obravnavati z veliko mero opreznosti, pri čemer niso bila razmejitvena vprašanja z Italijo in Češkoslovaško nič manj pomembna od koroške in štajerske
meje. Sploh pa bi bilo potrebno za predstavitev pobude v Društvu narodov
opraviti temeljitejše in bolj sistematične priprave.80 Zanimivo je, da se zunanje
ministrstvo v odgovoru Hoffingerju sploh ni opredelilo do jeseniške problematike. A tudi takšna ignoranca dokazuje, da Peter-Pirkham na Dunaju ni imel več
podpore za svojo antijugoslovansko tajno diplomacijo. To sicer ni pomenilo,
da je avstrijska politična elita obupala nad možnostjo revizije Senžermenske
pogodbe. Kot je ugotavljal nekdanji zunanji minister Ottokar Czernin, slednja
naj ne bi bila dokončna rešitev, a mejnih korektur v tistem času realno ni bilo
mogoče doseči.81 Avstrijci so bili (zaenkrat) zadovoljni z izkupičkom na koroškem plebiscitu, pri čemer so brez večjih težav nevtralizirali jugoslovanske pritožbe zaradi ravnanja s slovensko manjšino.
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ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, Hoffingerjeva depeša zunanjemu ministrstvu, 25. november
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Nemoč jugoslovanske diplomacije
Jugoslovanski diplomatski porazi po prvi svetovni vojni so se odražali v veliki
razkosanosti slovenskega etničnega ozemlja. Glavno glasilo katoliških narodnjakov je izračunalo, da je pod "tujim jarmom" ostalo okoli pol milijona Slovencev. Največ pod Italijo, kjer je po Rapalski pogodbi živelo okoli 154.000 Slovencev z Goriškega, 83.000 rojakov iz nekdanje Kranjske, 70.000 iz Trsta, 56.000
iz Rezije in Furlanije ter 2000 iz bivše avstrijske Koroške (Kanalska dolina). Pod
Avstrijo je ostalo okoli 130.000 koroških in štajerskih Slovencev, 20.000 pa še v
madžarskem Porabju.82 Četudi so bile te številke nekoliko zaokrožene navzgor,
ni mogoče spregledati dejstva, da so Slovenci živeli kar v štirih državah.
Šok zaradi poraza na koroškem plebiscitu je postavil pod vprašaj tudi slovenska politična prizadevanja za konsolidacijo jugoslovanske države. Celo
slovenski liberalci pod vodstvom Gregorja Žerjava, ki so bili vneti zagovorniki
jugoslovanskega integralizma, so zahtevali odločnejši nastop diplomacije. To je
bilo razvidno tudi v zaostrenem besednjaku njihovega glasila Jutro, ki v poplebiscitnih dneh ni skoparilo s kritikami:
Omalovaževati koroško vprašanje more le človek, ki omalovažuje jugoslovansko vprašanje. /…/ Rana je pregloboka in gladka beseda ne pomaga. Treba
je dejanja. Koroška stvar se mora iz Celovca premestiti v Pariz. Beseda in črka
mirovne pogodbe more plašiti le malodušne. Mi se nahajamo v tako težkem
položaju, da nas more spasiti le nezlomljiva odločnost. To zahtevamo od svojih
državnikov.83

Toda pozivi koroških Slovencev, naj jih Kraljevina SHS vendarle zaščiti, so
v prvih mesecih po plebiscitu ostali omejeni večinoma na politične izjave za
domačo rabo, saj je bil to čas volitev v konstituanto nove države. Oblasti v jugoslovanski Sloveniji so svojo nemoč, da bi vplivale na položaj v sosednji državi,
kompenzirale z zmanjševanjem pravic nemške manjšine doma. Zlasti restriktivne poteze na področju šolstva, ki so bile najbolj očitne v Ljubljani in na Štajerskem, kjer je prišlo hitro do zloma "trdnjavskega trikotnika", so bile pogosto
odziv na usihanje slovenske manjšine na Koroškem. Toda v teh primerjavah je
bil položaj koroških Slovencev praviloma precej slabši.84 Seveda je bilo vpraša-
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nje reciprocitete pri zaščiti manjšinskih pravic tudi predmet parlamentarnih
razprav, kar je vplivalo tudi na odnose med državama.85
Renner je na vprašanje reciprocitete pri zaščiti manjšin opozoril tudi 15.
oktobra 1920 v svojem prvem govoru po plebiscitu v Narodni skupščini. Priznal je, da se je za Avstrijo izreklo ozemlje s slovansko večino, kar je pojasnil
predvsem z gospodarskimi razlogi, pri čemer ni pozabil pomembne vloge
koroškega delavstva. Glasovanje pa je bilo tudi dokaz, da ima sicer "tako opsovana" Avstrija "kot mirna republika brez militarizma nedvomno privlačno
silo". Opozoril je, da dobro razume bolečino Jugoslovanov in zlasti Slovencev,
saj imajo Avstrijci podobne izkušnje z rojaki na Južnem Tirolskem in Češkem:
"Jugosloveni nam na podlagi plebiscita odstopajo približno 30.000 soplemenjakov, mi pa smo brez glasovanja izgubili vse Nemce na mariborskem in celjskem ozemlju ter kočevske Nemce. Bilanca se torej sklepa z ogromno aktivo za
Jugoslavijo." Izrazil je prepričanje, da bodo po določitvi meja na jugu izginile
vse ovire na poti k dobrososedskim odnosom.86
Kljub spravljivemu tonu nekdanjega kanclerja, ki je kmalu nato pristal v
opoziciji, bilateralni spor med državama glede zaščite manjšin ni prenehal.
Nasprotno, vedno bolj se je prenašal tudi na mednarodno raven, kjer sta diplomaciji sosednjih držav iskali podporo pri velesilah. Obe strani sta s prstom kazali druga na drugo in zanikali lastne probleme. Tipičen primer je bilo delovanje
dolgoletnega avstrijskega poslanika v Londonu Georga Alberta Franckensteina,
ki je jugoslovanske pritožbe glede poplebiscitnega preganjanja koroških Slovencev v Avstriji označeval v pogovorih z britanskimi diplomati kratkomalo za
laži, ravnanja koroških oblasti pa za spravna prizadevanja.87 Po drugi strani pa
so se jugoslovanske oblasti znašle tudi pod pritiskom Društva narodov, ki naj bi
v skladu s Senžermensko pogodbo jamčilo za spoštovanje jezikovnih in verskih
pravic v Kraljevini SHS in Češkoslovaški.88
Slovenski politiki so opozarjali, da je bil boj za avstrijsko Koroško v bistvu
samo prvi korak do njene vključitve v Nemčijo.89 Ko je bila v začetku decembra 1920 na dunajski univerzi organizirana slovesnost ob zmagi na koroškem
plebiscitu, je na njej nastopil tudi nekdanji namestnik policijskega ravnatelja in
cenzor v Ljubljani dr. Michael Skubl. Njegovo sporočilo je bilo obarvano povsem pangermansko: "Še je pokrita dolina z gosto meglo, ki ovira razgled, ven-
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Prim. Položaj nemške manjšine v Jugoslaviji in položaj Slovencev v Avstriji. Iz govora g. senatorja dr.
Valentina Rožiča v Senatu Kraljevine Jugoslavije dne 26. marca v načelni proračunski debati (Beograd,
1933).
"Renner o izidu plebiscita", Jutro, 17. 10. 1920, št. 49, str. 2.
ÖSTA/ADR, AA, NPA, Liasse Südslawien, karton 632, Franckesteinova depeša zunanjemu ministrstvu,
21. 4. 1921.
"Zveza narodov", Slovenec, 5. 12. 1920, št. 278, str. 2.
Rahten, Pozabljeni slovenski premier, str. 260.

589

A. Rahten: Koroška po plebiscitu

dar se svetlikajo s karavanških grebenov prvi žarki, ki naznanjajo veliko jutro
Vsenemčije."90 Takšne in podobne prisege so Brejc in nekateri drugi slovenski
politiki označevali za kršitev Senžermenske pogodbe, "anšlus" pa bi po njihovem mnenju izničil plebiscitno odločitev in omogočil jugoslovansko priključitev Koroške.
Vseeno je jugoslovanska diplomacija podprla vključitev Avstrije v Društvo
narodov, kar je bilo pozdravljeno tudi v slovenskem tisku. Slovenec je opozoril,
da je avstrijska diplomacija uspela pridobiti simpatije antantnih držav. To se je
odrazilo tudi med pripravami na koroški plebiscit:
Ententa vidi v dobrodušnem Dunaju celo Avstrijo in vendar je n. pr. med lojalnimi
Dunajčani in koroškimi Nemci velikanska razlika v značaju, mišljenju in hotenju,
da bi jih mogli primerjati z golobčki in strupenimi gadi. Usmiljenje do Dunajčanov
je odtrgalo od naše države dober kos slovenskega ozemlja in je izročilo naše brate
germanizmu, suženjstvu in trpinčenju, kakor ga razumejo samo obmejni Nemci.
Dobrodušnemu Dunaju se niti sanja ne, kaj da uganjajo n. pr. koroški Nemci z
našim ljudstvom na Koroškem. In nemško-avstrijski imperializem še ni nasičen
ter še vedno – četudi brezupno – stega roke po slovenskih krajih ob meji, vsled
česar med našo državo in Avstrijo še ni tistih prijateljskih odnošajev, ki bi bili naravni in v korist obeh držav.91

Avtor je članek sklenil z opozorilom, da bo morala jugoslovanska diplomacija v prihodnosti razmere v Avstriji spremljati bolj pozorno. Pri tem bi bilo
treba postaviti na prava mesta prave ljudi, ne pa se zadovoljiti "s prostimi, frazerskimi poročili v gotovem delu časopisja o habsburškem gibanju, o simpatijah za Habsburžane med našimi državljani, ki so diktirana zgolj iz strankarskih
vzrokov in morejo duhove samo priklicati, ki jih sedaj ni".92 Glasilo katoliških
narodnjakov je s tem verjetno ciljalo na poročanje konkurenčnega Jutra, ki se
je zgražalo nad lastniki ljubljanskih kavarn, češ da so na željo nekaterih gostov
imeli na razpolago monarhistično glasilo Das neue Reich.93
A če je bila restavracija habsburške monarhije za slovensko politično elito
tabu, pa tega ni mogoče reči za njene revizionistične načrte glede meje z avstrijsko republiko:
Koroško so nam vzeli po krivici. In prav to upanje, da nepoštenost in krivica ne
more trajno zmagati, to prepričanje je naša moč. Sirota Jerica je našla svojo mater,
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"Koroška slavnost na dunajskem vseučilišču", Slovenec, št. 278, 5. 12. 1920, 2.
"Avstrija", Slovenec, 19. 12. 1920, št. 289, str. 1.
Prav tam.
"Das neue Reich", Jutro, 15. 12. 1920, št. 99, str. 2.
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tudi Koroška bo še našla svojo živo mater Jugoslavijo. Pepelka je bila rešena
hudobne mačehe, tudi za tužni Korotan še sije solnce za oblaki. Le kdaj bodo
izginili ti oblaki?94

Vprašanje takrat vodilnega slovenskega dnevnika je ostalo neodgovorjeno.

Andrej Rahten
CARINTHIA AFTER THE PLEBISCITE
Retaliation, revisionism and persecution in the months
after the plebiscite

SUMMARY
The plebiscite of 10 October 1920 was probably the most important turning
point in the modern history of the Carinthian Slovenes. According to the stipulations of the Treaty of St. Germain (10 September 1919), they were invited to
decide between the new Republic of Austria and the Kingdom of Serbs, Croats
and the Slovenes. Since the SHS-Kingdom lost the vote, the Yugoslav administration had to leave the plebiscite Zone A at the beginning of November 1920.
The Inter-Allied Plebiscite Commission remained in the country for a few
weeks, but it could not provide the security for the inhabitants accused by the
German nationalists of voting for the Yugoslav side. Although on the eve of
the plebiscite, the Provincial Government of Carinthia led by the carismatic
Landesverweser Arthur Lemisch promised the Carinthian Slovenes equal rights
with their German-speaking neighbours if they remained in Austria. But the
solemn promises were not kept. Under the name of Siegesfeier and Befreiungsfeste the open-air manifestations were organised by the increasingly self-confident winners with the aim to promote their will to dominate the former Habsburg province, now being part of the Austrian Republic. Although the German
nationalist leaders spoke officially of the reconciliation, their actions proved
just opposite: they were in sign of the retaliation. Their manifestations were
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"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 2.
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full of humiliating political messages which included very often the calls for
expulsion of those who had voted against the "freedom and indivisibility" of
Carinthia at the plebiscite.
Therefore, many of the Carinthian Slovenes were faced with a number of
assaults on their properties. The most tragic were attacks of the German nationalists on the farms of the alleged pro-Yugoslav owners which resulted in many
cases in burning-down of the Slovene-owned houses and stables. In the first
months after the plebiscite, there were many cases when the personal safety
of the Slovenes was at stake, since the triumphant side accused them of proYugoslav feelings. Some of those cases were published in the Slovene newspapers, reporting that even the lives of the Slovenes were in danger. Mostly, the
Carinthian police was not ready to intervene, although it was informed and
asked for help.
The main target of the winning side was the Slovene intelligentsia: teachers and priests. Especially the later were accused of the anti-Carinthian feelings
since they had played the pivotal role during the plebiscite campaign in winning the support for the Yugoslav side. They became favourite targets of the
Kärntner Heimatdienst, formally non-governmental organization established
during the plebiscite campaign, but with the strong support of the Carinthian
political establishment. Many cases of persecutions of the Slovene priests were
recorded in the Slovene newspapers, among them perhaps the most tragic stories were those of Matija Randl, Franc Treiber, Ivan Starc, Gregor Einspieler and
Jurij Matej Trunk. Some of the priests were even forced to leave Austria, but
the most of them were instructed by the Church authorities to abandon their
parishes in the dominantly Slovene-speaking territories in exchange of those in
the politically non-exposed areas. On the other hand, some of the rare priests of
Slovene origin which had been ready to promote Austria during the plebiscite
campaign, like Josef Feinig (Fajnik), were awarded and gained new privileges.
Not only the priests, the Slovene teachers – according to one estimation
around sixty of them – were also forced to leave the country. The only two
Slovene schools in Carinthia dating back from the Habsburg times – the other
being so-called utraquistic, bilingual just on the paper, but German in essence
– were closed. Of course, the lack of teachers presented a major blow to the
endeavours of the remaining Slovene leaders in Carinthia to re-establish the
educational structure of the Slovene minority. The most Slovene refugees –
according to the recent estimations their number was between 2000 and 3000
– found shelter in the Yugoslav Slovenia where they were rather quickly integrated in the existing social structures.
As a result of triumphalist feelings after the plebiscite, revisionist tendencies against the stipulations of the Treaty of St. Germain gained ground, too.
Captain Albert Peter-Pirkham, the Austrian representative in the Inter-Allied
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Plebiscite Commission, presented to its British and French members a welldesigned plan for some important border corrections. Namely, he advocated
the plebiscite for the Mežiška dolina, a valley which had belonged to the old
crown land of Carinthia during the Habsburg times, but became part of the
SHS-Kingdom without a referendum. In addition to that, Peter-Pirkham proposed to the representatives of the Great Powers that the area of the "JeseniceTriangle" in the Upper Carniola region with an important railway connection
should be taken from Yugoslavia and annexed to the Italian Kingdom. However, the mainstream of the Austrian diplomacy was not ready to support such
plans, its official position remaining loyal to the Treaty of St. Germain.
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