
AVSTRIJSKA KOROŠKA? SLOVENSKA KOROŠKA! 

Torek, 23. 10. 2018, za nas gimnazijce Srednje šole Josipa Jurčiča, ni bil kot vsak. Šola je v sklopu 

priprave na maturo za nas pripravila strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško. Na pot smo se 

podali, da bi lažje razumeli maturitetni roman Angel pozabe, ki ga je napisala Maja Haderlap, 

pripadnica Slovencev v zamejstvu, da bi spoznali zgodovinske razmere na tem nekdaj Slovenskem 

ozemlju, predvsem pa  da bi bolje spoznali Slovence, ki živijo na Koroškem. 

Pot nas je iz Ivančne Gorice vodila čez prelaz Ljubelj do Gosposvetskega polja, ki je bilo stoletja 

upravno in politično središče Koroške. Napotili smo se proti hribu, kjer je nekoč stal Krnski grad 

(Karnburg). Tu je bilo nekdaj središče Karantancev, sedaj pa na tem mestu stoji župnijska cerkev. 

Zaradi vplivov nekdanjega rimskega cesarstva so bili za gradnjo cerkve uporabljeni številni rimski 

ostanki in napisni kamni. 

Slika 1: Župnijska cerkev 

 

Vir: Lastni vir  

Svoje enodnevno popotovanje smo nadaljevali proti poznogotski cerkvi Gospe Svete (Maria Saal), ki 

je najpomembnejša cerkev na avstrijskem Koroškem. Znana je predvsem po relikvijah škofa Modesta, 

ki je bil irski misijonar. Na Koroško ga je poslal salzburški škof Virgil z namenom pokristjanjevanja 

Karantancev. Cerkev se ponaša s številnimi reliefnimi ploščami, na katerih so prikazani različni motivi, 

kot sta vožnja s konjsko vprego in kronanje Marije. 

Slika 2: Cerkev Gospe Svete 

 

Vir: Lastni vir 

Kasneje smo se z avtobusom odpeljali do Celovca, kjer smo najprej vstopili v eno izmed cerkva, v 

kateri smo poleg revij in oznanil v nemščini, zasledili tudi slovenska glasila. To je v meni zbudilo 

občutek, da je slovenščina na tem območju jezik, ki je enakopraven nemščini, a smo v nadaljevanju 

naše ekskurzije izvedeli, da le ni tako.  V Celovcu smo si ogledali še deželni dvorec (Landhaus), potem 



pa je sledil čas, ki smo ga lahko posvetili sprehodu skozi prijetno, ne preveč veliko mesto, ali pa smo 

poskrbeli, da naši želodčki niso več krulili. 

Slika 3: Slovenska revija v cerkvi v Celovcu 

 

Vir: Lastni vir 

V nadaljevanju naše ekskurzije pa je sledil meni osebno najzanimivejši del dneva. Popeljali smo se do 

Železne Kaple (Eisenkappel), ki je rojstni kraj Maje Haderlap, pot pa nadaljevali proti vasi Sele, kjer 

kar 90 odstotkov ljudi govori slovensko. Tam smo se srečali z domačinom, ki nam je iz prve roke 

predstavil življenje na tem ozemlju. Jaz, povprečno razgledana Slovenka, si življenja na avstrijskem 

Koroškem nisem predstavljala tako. Ljudje, ki živijo za slovensko mejo, si močno prizadevajo, da bi 

ohranjali in gojili slovensko kulturo in način življenja. Zavedajo se svojih korenin, na kar so zelo 

ponosni, zato se močno upirajo narodnostni asimilaciji. S tem namenom v vas Sele redno prihaja 

duhovnik iz Ljubljane, ki opravlja bogoslužje v slovenskem jeziku, domačini v svojem kraju 

organizirajo koncerte slovenskih glasbenih skupin, z namenom, da bi tudi mladi ljubili slovenstvo, saj 

kot pravi ljudski rek: »Na mladih svet stoji«. Če se potomci ne bodo zanimali za slovenstvo, bo ves 

njihov trud zaman.  

Kot pripadniki Republike Slovenije bi se po mojem mnenju morali bolj zanimati za slovenske zamejce. 

Kljub temu da Slovence v Avstriji ščiti 7. člen avstrijske državne pogodbe (določa, da se slovenščina na 

območjih, kjer živijo pripadniki slovenske manjšine, uporablja kot uradni jezik poleg nemškega, in da 

morajo biti krajevni napisi zapisani v obeh uradnih jezikih), se moramo zavedati, da so se nekatera 

naselja že čisto asimilirala, zato sprejemajmo medse ljudi, ki kažejo gorečo željo po tem, da bi se na 

nekdaj povsem slovenskem ozemlju tudi v prihodnosti dalo slišati slovensko besedo, pesem.  

Slovenski zamejci so nas, preproste popotnike, gimnazijce, sprejeli z odprtimi rokami. Za nas so celo 

pripravili pogostitev. Želijo, da bi v njihove kraje večkrat zašli Slovenci, ki bi jih bili pripravljeni 

poslušati, predvsem pa razumeti. Verjamem, da je tako tudi v ostalih slovenskih narodnih manjšinah, 

zato bodimo odprti do naših rojakov in jim dajmo potrditev, da jih spoštujemo, cenimo in se jim 

zahvaljujemo za ves njihov trud, ki ga vsakodnevno vlagajo v ohranjanje slovenstva. 

Rahlo utrujeni, predvsem pa polni novih doživetij, smo se v večernih urah vračali proti Ivančni Gorici. 

Verjamem, da nas je vsaj nekaj pomislilo na trdno narodno zavest Slovencev v Selah, ki  mogoče med 

Slovenci, ki živimo znotraj etničnega prostora, upada. Ekskurzija na avstrijsko Koroško nam je razširila 

obzorja ter nam omogočila videti svet okoli sebe drugače, kot ga v nas rišejo sodobni mediji.  

          

Veronika Pavčič, 4. b 


