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Lojze Wieser, koroški Slovenec

Vzemi in daj mir
Govori o neslišnosti sloveščine v javnem prostoru
Koroške, kjer je ta jezik dal ime krajem, dolinam,
goram in vasem, hribom, rekam, jezerom in
ribnikom. Preseda mu, kar se dogaja v Avstriji
z dvojezičnimi tablami in kako se ravna z
demokratičnimi pravicami. Pogovor z založnikom
in urednikom Lojzetom Wieserjem se vseskozi vrti
okoli iste teme: spoštljivega pristopa in odnosa
do kultur in ljudi in meja, ki ločujejo zgodovinske
kulturne prostore. Prst uperja tudi v Evropo; njena
delitev na barbarski in civilizirani del je bila temelj
stoletnih vojn, in bo, dokler jih ne bo prebolela,
tudi ostala.

Saša Vidmajer,
foto Uroš Hočevar
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Od Slovenije sem
pričakoval ofenzivnost, pričakoval sem, da
bo rekla: naredili smo
svojo državo, a vemo, da
imamo kulturni prostor,
ki zajame Primorsko in
Tržaški zaliv, Prekmurje in
Koroško, kjer živijo ljudje,
ki govorijo isti jezik, so se
znašli v tem prostoru in so
povezovalna nit med tu in
tam, neprecenljivi v
razvoju prostora.

oroška je, če pogledamo, kaj
je ostalo od Slovencev, žalostna zgodba. Kako je tačas
biti koroški Slovenec?
Na Koroškem je še pred
sto petdesetimi leti vsak tretji govoril slovensko, danes
govori slovensko vsak štirideseti. Veliko
se je spremenilo. Mislim, da smo s tem, da
imamo v Celovcu natisnjene knjige, veliko
prispevali k temu, da ostane tudi slovenski
kulturni center. Če pogledamo, da je bil prvi
slovenski roman tiskan tukaj v 19. stoletju
in da je eden največjih slovenskih avtorjev
Florjan Lipuš dal slovenski literaturi nekaj
izjemnega, smo lahko zadovoljni. Najbrž se
nismo znali opredeliti glede pojmovanja narodnega vprašanja v moderni dobi. Navajeni
smo bili gledati v etničnem in državnem
principu. Odkar je Slovenija država, so se
nekateri dejavniki tako za nas kot v Evropi
popolnoma spremenili. Drugače se je treba
spoprijeti z vprašanjem narodnosti. Jezik
je osnova in nekaj izjemnega, posebnega.
Edino jezik nam bo dal možnost preživetja,
vse ostale tvorbe, ali juridične ali politične
in državne, so samo okoliščine, pod katerimi
se mora jezik razvijati; po naših izkušnjah
so pa to tudi okoliščine, pod katerim bi se
jezik lahko uničil. Zato sem do njih zelo
skeptičen. Odprt in navdušen sem do jezikovnega ustvarjanja pesnikov, pisateljev,
prevajalcev in društev, do ljudi, ki jezik uporabljajo, ga oplemenitijo in posodobijo, mu
dajo možnost, da se pod drugimi okoliščinami razvija naprej, in to ne več v okolici
etnično čistega teritorija in zaokroženega
okolja.
Kaj je z enotnim slovenskim kulturnim
prostorom, ki ste ga kot založnik prvič ubesedili v začetku osemdesetih?

Novembra 1981, ko smo v Celovcu, v najlepšem hotelu mesta, skupaj z založništvom
Tržaškega tiska predstavili slovensko izdajo
Lipuševih Zmot dijaka Tjaža, smo rekli, kaj
nas brigajo meje; meje so, meje bodo, meje
se premikajo in se bodo prestavljale tudi v
prihodnje. Kultura in jezik pa sta podobna
radijskemu valu, presegata meje. S kulturo
smo preluknjali Karavanke in kot knjižni
črv dali tiste luknje, ki so nam mogle dati
možnost hitrejšega medsebojnega povezovanja v enotnem kulturnem prostoru, ne
da bi bili zaradi tega agresivni ali revanšisti.
Desetletja zapostavljenemu jeziku smo dali
enakovrednost. Ampak nastala je situacija,
ko se pripravljenost in raba jezika razhajata, prevladuje sentimentalnost po nekdanji
celovitosti etničnega prostora in samoumevnosti, pod katero se je jezik reproduciral.
Zame, ki sem doraščal v petdesetih letih v
naši vasi, je bilo učenje slovenščine zelo preprosto, vsa vas je govorila slovensko. Danes
tam slovensko govoreče skupnosti skoraj ni
več, moja otroka se slovenskega jezika učita v drugačnih razmerah. In kljub temu se
čutita temu jeziku, tej kulturi zavezana in
nekako doma. Zaradi agresivne asimilacije
je med staro in mlajšo generacijo vrzel, presekala se je kontinuiteta in vsakdanja raba
slovenskega jezika. Ljudje so se bali javno
uporabljati jezik, v vlaku med Velikovcem
in Celovcem niso govorili slovensko, na
kolodvoru niso zahtevali svoje vozovnice v
slovenščini. Danes imamo sicer 45 odstotkov novih prijav za slovenski jezik v prvem
razredu ljudske šole, od tega pa jih je najbrž
kvečjemu še približno 15, 20 odstotkov takih, ki doma govorijo slovensko.
Prostor kot tak bomo morali začeti drugače pojmovati. V Celovcu imamo tri založbe,
ki izdajajao tudi slovenske knjige, in imamo
slovenski radio s tremi ponudniki: ORF, Radio 2 in svobodni Radio Agora, ki oddajajo
na zasebni frekvenci in v svojem poročanju
zajamejo večino kulturnega izražanja med
Slovenci. Edino Radio Agora pa seže s svojim poročanjem tudi do drugih manjšin. Na
tablah je dovolj prostora, nanje se da veliko
napisati. Tako bi lahko nastalo razpoloženje
spoštovanja, jezik bi postal nekaj simpatičnega. Ljudje bi se začeli spraševati, kako se
izreče š, č in ž, in mojega imena najbrž ne bi
še naprej pačili na štirideset različnih načinov. Ni važno, ali je ljudi veliko ali malo,
važno je, da jih spoštuješ.
Kaj se je spremenilo z vstopom v Evropsko unijo? In sploh, kaj je danes s pojmom
zamejstva? Z brisanjem mej bi matica in zamejstvo vendar morala postati eno.
Imam občutek, da živimo paralelnost
preteklega in bodočega, ni pa še jasno, kaj od
tega se bo uveljavilo, kdo bo koga premagal.
Po eni strani imamo zahteve po odpiranju
meja, odpiranje pa še ne pomeni, da se sočasno spremeni tudi mišljenje, ni rečeno, da je
smer, v katero začnejo ljudje drveti, pravilna, da nas bo naredila boljše in bolj odprte,
da nam bo tam, kamor drvimo, dan trezen
pogled, denimo na migrante in emigrante,
na tujce, na delavce, ki nam gradijo naše

bloke in vegetirajo pod najhujšimi pogoji,
včasih bolj podobno živini, ne človeku. In
to ni tako samo v Evropi, tako je v Avstriji,
tudi v Sloveniji in človeka strese, ko čuješ, v
kakšnih razmerah in koliko šihtov južnjaki
garajo.
Ne morem se ubraniti vtisa, da se ponavlja tisto, čemur smo na Koroškem priča
že sto in več let. Problemov, ki so nastali
v zadnjih dvajsetih letih, se ne da reševati
na način dvajsetega stoletja, še manj devetnajstega. V tem stoletju so se ustanavljale
nacionalne države v akordu, v vsaki od teh
nacionalnih držav so od manjšin brezobzirno zahtevali, da se prilagodijo, pokorijo,
asimilirajo. Rezultati nacionalističnih stremljenj so znani: vojne, umor, izseljevanje,
potujčevanje. Se res iz vseh teh tragedij nič
nismo naučili? Če Evropa misli slediti izhojeni poti, ji bo spodletelo, ceho bomo plačali
spet mi, ljudje, jeziki in kulture. Smiselno
bi bilo pogledati, kje lahko najdemo našo
bodočnost.
Kaj je slabše: odnos, ki ga Avstrija goji
do Slovenije, ali odnos, ki ga ima uradna
Ljubljana do svoje narodne skupnosti onstran meje?
Na Koroškem poskušajo organizacije
še vedno, iz enostavnosti ali iz političnih
principov ali interesov, vzdrževati etnično načelo. Tudi avstrijska država pojmuje
manjšino kot etnično celoto in zahteva, da
nastopa z enim glasom. Če gre za interes
slovenskega jezika in ljudi, ki ga vsak dan
uporabljajo, bi bilo prav, da se organizacije
zedinijo o skupnih javnih zahtevah. Toda
to je akcijski program, ki ga vsakdo podpira
iz svojega svetovnega nazora. Ne pomeni,
da morajo pripadniki manjšine biti v vseh
vprašanjih enotni. Saj česa takega niti v družini ni. In ker po mnenju večinskih politikov
manjšina ne nastopa enotno, nam pravijo, da
nam ne morejo dati pravice. Spreten način
zavlačevanja, odrekanja, nespoštovanja in
zaničevanja. Iz raziskav in zgodovinskih dejstev vemo, da je bila Koroška pred tisoč leti
večidel slovenska, torej ima slovenski fundament. Ob nedeljskih govorih nam politiki
govorijo lepe stvari, v praksi nas nekateri še
zmeraj hočejo preštevati in slovenščini ne
dajo v celoti javnega prostora. Če ti pa kaj
dajo, imaš občutek, da od tebe zahtevajo
takojšnjo pokornost in molk. Vzemi in daj
mir. Če gledam razvoj v prejšnjem stoletju,
mi občutek šepeta, da čakajo na rešitev tega
vprašanja v fizičnem smislu.
Evropa ima veliko manjšin, dvesto avtohtonih jezikov živi v devetinštiridesetih
državah in prav tako dvesto migrantskih
jezikov. V vsaki državi, ki je definirana kot
nacionalna, so štiri avtohtone manjšine in
štiri migrantske, vsaka država ima osem
manjšin. Torej so manjšine večina, večina pa
je manjšina. Od Slovenije, ki je po stoletjih
prvič dobila priložnost, da si je ustvarila svojo državo, bi pričakoval, da svojo izkušnjo
nese v Evropo; da pove, mi smo že pred tem
živeli v obliki slovenske kulture, od Trubarja
naprej, ne glede na to, ali smo bila država ali
ne. Izkušnja preživetja z jezikom in s kultu-
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ro bi bila za Evropo zanimiva: Kako zgraditi
tako Evropo, ki daje, ne samo Slovencem
na Koroškem, ampak vsem kulturam, na
primer Kataloncem, Baskom, Ircem, Srbom, Romom, Bosancem, Makedoncem ...
prostor pod soncem? In to brez cincanja,
brez preštevanja, brez določanja. Od Slovenije sem pričakoval ofenzivnost, pričakoval
sem, da bo rekla: naredili smo svojo državo,
a vemo, da imamo kulturni prostor, ki zajame Primorsko in Tržaški zaliv, Prekmurje
in Koroško, kjer živijo ljudje, ki govorijo isti
jezik, ki so se znašli v tem prostoru in so po-

vezovalna nit med tu in tam, neprecenljivi v
razvoju prostora. Pričakoval sem, da bo našo
izkušnjo jezikovnega in kulturnega preživetja skozi stoletja in v najhujših časih, ki je
slonelo predvsem na jeziku in knjigi in je
dajalo človeku oporo in ponos, znala formulirati v evropskem smislu; kar pomeni, da se
bo trenje med preteklostjo in bodočnostjo s
to izkušnjo začelo obračati.
Strateškega premisleka o tem, o čemer
govorite, na ravni države pač ni.
To je katastrofa, in ta bo narasla, ker bodo
narasli konflikti. Priče smo naraščanju na-

cionalnega šovinizma in lokalnih načinov
übermenschentuma. Poglejmo samo, kako
se obnaša Berlusconi v Italiji, Orban na Maždarskem, kako razpada Belgija pred našimi
očmi itd.
V manjšinskih vrstah so globoka nesoglasja, razdor, različna stališča o tem, kako
urejati njihove zadeve. Kako se lahko dvajset let dogaja isto?
Manjšinske organizacije niso več sodobna oblika, ki bi lahko dala odgovore
na pereča vprašanja. Preveč so okostenele.
Gibljejo se samo v manjšinski problematiki

in niso sposobne videti, da je problem manjšine zrcalo mikrokosmosa celotne evropske
resničnosti. Zato ne zaupajo v moč ljudi in
jih ne morejo mobilizirati. Zagledane so v
juristične poteze, blokirajo same sebe, deloma delujejo kot partije večinskega naroda,
gre jim za ideologijo lastne moči, nadvlado
in materialne privilegije. Največja akcija v
prid dvojezičnim topografskim napisom je
bila zasebna iniciativa internetne platforme
Za Koroško/pro Kärnten pred petimi leti.
V nekaj tednih smo zbrali več kot 44.000
podpisov za dvojezične table na Koroškem
in dokazali, da vidijo ljudje dlje, kot politiki.
Politične strukture te pobude niso prevzele,
niti se niso znale opreti na tisoče in tisoče
podpisov. Večji del njihovega časa gre za
odvetnike, pogajanja, sondiranja. Že tedaj
smo predlagali, da bi avstrijska vlada dala
denar za mediatorje, ki bi odšli v vasi in se
tam soočili z okostenelimi predsodki, ki
zavirajo vsakršne premike. Če bi poslali v
vsako vas samo po enega mediatorja, bi, recimo, po letu dni videli, kje so ovire in kje
možnosti za spremembo. Sedanjost hromi
razvoj, blokira glave in miselnost. Manjšinske strukture v centralah imajo zastarelo
stališče tudi do medijev in radia, kar se vidi
iz tega, kako se obnašajo.
Vi ste tudi urednik Radia Agora.
Deset let sem predsednik dvojezičnega
Radia Agora in zato vem: na Koroškem imamo strukturo, v katero nas je prisilil prejšnji
deželni hujskač Haider. Slovensko oddajo
je s slovenskimi organizacijami prestavil iz
javnopravnega ORF na zasebno frekvenco.
Spomnim se, kako so me lastniki Radia 2 poskušali na božični večer leta 2002 prisiliti v
to, da bi dal soglasje za prodajo zasebne frekvence ORF. Morate vedeti, da je bil Radio
Agora tisti, ki je pred evropskim sodiščem
zrušil monopol avstrijskega ORF, na tej
podlagi je slovenska manjšina na Koroškem
dobila možnost, da oddaja tudi na zasebni
frekvenci in krepko razširi svojo ponudbo
za manjšino. Edino ta radio je bil pri poganjih v letih 2002/03 do konca in dosledno
za ohranitev slovenske oddaje na ORF. Ko
je bilo jasno, da v ORF iz vsakodnevnega
slovenskega programa ni bilo več, smo se z
njim dogovorili, da mu oddamo osem ur na
naši privatni frekvenci. To je bilo mogoče,
ker smo pridobili licenco, za katero smo zaprosili Radio Agora in Radio 2, ki je v lasti
Mohorjeve, NSKSA, Zadruge in drugih. V tej
konstrukciji smo osem let poskušali v poročanju zajeti širino kulturnega izražanja
med Slovenci. Konec leta 2010 je bilo treba
ponovno zaprositi za frekvenco in dogovorili smo se, da bomo to počeli spet skupaj. A
kot že pred devetimi leti se je naš partner
Radio 2 odločil, da gre svojo pot, ne da bi
nas pravočasno obvestil. Poleg njih smo
tako morali tudi sami zaprositi za frekvenco;
eden bo izgubil in s tem bo izgubila celotna
manjšina, saj se bo skrčila širina poročanja
in možnost sodobnega medijskega nastopanja in informiranja.
To je verjetno edinstven primer v Evropi, kjer si manjšina zožuje medijski prostor.
Med drugim slišimo, da našemu programu naprotujejo zato, ker oddajamo tudi
dvojezično in dajemo prostor tudi drugim
kulturam, drugim manjšinam in drugim jezikom. Neki visok slovenski politik mi je že
pred leti rekel, češ da ne morem zahtevati,
naj Slovenija financira druge manjšine. Rekel sem, ravno to zahtevam, ker če manjšinci
ne bodo solidarni med seboj, jih ne bo več.
Iz vseh teh dejstev zelo nevarno štrli lastni
šovinizem, ki je vzrok za cepitev ljudi med
'naše' in 'druge' in poleg pritiska od zunaj je
to vzrok množičnega usihanja slovenskega
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jezika. Očitno nekateri znotraj manjšine mislijo, da se bodo rešili s tem, da postanejo
sami šovinisti in s tem ustvarijo vse razmere
za preštevanje manjšine. Bomo mi, ki smo
vedno odklanjali preštevanje, to zdaj sami
zahtevali? Bomo sedaj rekli, 'ti si pa ta pravi,
ti nisi, ti si pa samo napol, ti pa sploh samo
na četrt'. Kam bomo s takimi pogledi prišli?
Če bomo ustvarili razpoloženje za iskanje
etnične čistosti med pripadniki manjšine,
namesto da bi vsakemu, ki poskuša spet
dobiti stik z jezikom svojih prednikov, dali
podporo in občutek dobrodošlosti, bomo
sami sebi kopali grob in nasprotniki se bodo
veselili.
Zadnje čase opažamo, da so odnosi z Italijo vendarle manj zadrgnjeni, da se nekatere stvari spreminjajo, medtem ko koroška perspektiva ostaja slaba. Opažate kako
primerjavo?
Včasih ima človek vtis, da ima to opraviti
z gorami, z zaplankanostjo, da ne vidiš daleč
in da je tam, kjer je morje, odprtost, tudi duševna odprtost. Morda pa so stvari na drugi
meji samo videti manj črne, ker Primorci
radi zasukajo zadeve tako, da zvenijo drugače. To, kar slišim, se mi zdi dejansko zelo
podobno naši situaciji, asimilicija napreduje. Seveda je v Furlaniji tako, da imaš delno
dvoje ali troje napisov na tablah, tudi pri nas
na Koroškem bi jih lahko imeli veliko več.
Toda cukanje, 'jaz ti dam to, ti mi daš to', je
še zmeraj vsepovsod. To me ne zanima.
Eno je, kar si izboriš od države. Videli
bomo, ali bomo dobili 141 ali 146 ali 159
dvojezičnih tabel. Vsakič nam pa rečejo: In
potem mora biti mir. Ali bomo imeli 141 in
159 tabel je ista figa, jih bo pač deset do petnajst odstotkov od celote, ki je dvojezična,
kot je bila. Na Koroškem imamo med osemsto in tisoč vasi, ki imajo slovensko ime. Če
jih država ne da, si bomo pač morali vzeti
table sami. Saj jih lahko postavimo na zasebna zemljišča. Zavedati se moramo lastne
moči in nihče nam ne more preprečiti, da si
sami, tam kjer živimo, postavimo svojo tablo
in tako pridemo v svoj domači kraj.
Koliko je na Koroškem še vedno slovenofobije? Živimo vendar v času, ko se toleranca do meja in manjšin povečuje.
Saj na Koroškem ni nič drugače, kot povsod po Evropi, kjer ta vprašanja niso rešena.
Imamo pa tudi pozitivne primere in te bi
bilo treba bolj širiti. Če gledamo, kako se
politika drži do tujcev in drugogovorečih,
vidimo, da so ti vedno dežurni krivci. Slišim
strahotne stvari, kako se do Romov obnašajo politične strukture v Sloveniji, gledamo,
kaj se dogaja z Albanci v Italiji, s priseljenci
v Nemčiji, pa na Madžarskem, Slovaškem,
tudi na Češkem, v Franciji, v Belgiji ... To
nam pove, da vprašanja ne bo mogoče rešiti
samega po sebi, ker je nacionalno vprašanje spet enkrat postalo splošno vprašanje,
na katerem se kaže, ali bomo šli po poti prihodnosti ali nazaj v preteklost. In občutek
imam, da je krepitev šovinizma povezana
z revanšizmom, stare oblike nacionalizma
se pomešajo z novimi nerešenimi vprašanji,
in Evropa se zapira, še preden se bo odprla.
Zelo podobno je situacijo opisoval Prežihov
Voranc pred drugo svetovno vojno, ko je potoval po Evropi in je hotel v Švico. Doživljal
je, kar doživljajo tisoči danes, srečeval se je
z vprašanji, kot so: ali je dovolj denarja za
vizo, imam povabilo, da lahko tam živim,
ali imam socialno zavarovanje, znam jezik
države, v katero hočem ... Kar smo doživljali pred osemdesetimi leti, doživljamo
spet, strahovi, za katere smo mislili, da smo
jih premagali, so se po vrnitvi vojne nazaj
v Evropo, po razpadu Jugoslavije močneje
pojavili kot sploh kdaj prej.
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Po drugi strani vidimo, kako je svet obogatel, škarje se ponovno razpirajo: večja kot
je kriza, večje je na eni strani siromaštvo, na
drugi pa bogastvo. Banke dobivajo garancije
za denar, ki so ga zapravile v stremljenju po
največjem možnem dobičku v špekulaciji,
dolgove pa plačujejo preprosti ljudje, ki morajo vsak dan kupovati drag kruh. Če samo
pogledamo ceno kruha, vidimo, da z vsakodnevnimi produkti, ki jih ljudje kupujemo,
financiramo njihovo zapravljanje. Poleti,
ko me je obiskal češki zunanji minister
Schwarzenberg, sva sedela na vrtu in sem

Koliko je tu sploh še ljudi, ki obvladajo
knjižno slovenščino?
Ne upam si reči. Od 15.000 do 50.000
jih je, ki se znajo na lep način slovensko
izražati. Včasih bi se najbrž spotaknili, ker
nimajo prakse. Zadnjič mi je neka sorodnica
pripovedovala, da se njeni vnuki učijo slovensko in ji je desetletna vnukinja naenkrat
napisala slovensko pismo. Ona je, prvič po
štiridesetih letih, odpisala v slovenščini.
Sin jo je začudeno vprašal, kako lahko piše
v slovenščini in ona je odgovorila, da če ji
njegova hčerka piše v slovenščini, bo tudi

Lojze Wieser (1954) je celovški založnik, osrednjo pozornost namenja literaturi evropskega
vzhoda in jugovzhoda. S svojo založbo Wieser, ki jo je ustanovil pred več kot dvajsetimi leti, je v
času, ko drugi niso čutili potrebe izdajati knjig manjših literatur, postal fenomen zase: izstopal
je z vrhunsko literaturo in z vrhunskimi knjižnimi opremami. Njegov koncept je bil nadnacionalen, šlo mu je za podiranje mej z jezikom, na točki dotikanja različnih kultur je zaigral na
karto srednje Evrope. Pove, da gre založbi zadnje čase težko, osredotočila se je na prevode.
ga vprašal, ali mi zna povedati, kaj se je po
njegovem po razpadu evropskega vzhoda
zgodilo, in predvsem, kaj se je spremenilo za
zahod. Rekel je: požrešnost, brezobzirnost
in predrznost bogatenja na zapadu. Vzhod je
v resnici izgubil, zahodni kapital je dobil.
Če se bo asimilacija koroških Slovencev
nadaljevala s tem tempom, bodo izumrli v
nekaj generacijah. Kaj je z narodno zavestjo
na Koroškem? Je zavladalo malodušje?
Narodna zavest v klasičnem smislu ne
obstaja oziroma je skorajda ni več. Ljudje na
podeželju, kmetijah, pa tudi veliko drugih,
ki govorijo slovensko, so ponosni na svoj
jezik v tej ali drugi obliki. Nekateri seveda
po sili razmer obvladajo samo dialekt, tisti
s slovenske gimnazije bolj ali manj dobro
obvladajo slovenščino. Ljubezen do jezika
je še vedno zelo široka, čeprav sam tega ne
bi imenoval narodna zavest. Pomembna bi
bila taka politika, da bi ljudje z odprtostjo
gojili jezik in imeli argumente, zakaj je jezik
nekaj pomembnega. Da je tako razpoloženje prisotno, opažamo iz prijav na začetku
šolskega leta v prvih razredih ljudske šole.
Tisto, kar je stara generacija zamudila, poskušajo, zgleda po eni strani, s tem ujeti,
po drugi pa se širi prepričanje, da je znanje
jezika tudi kapital, ki ga vsak posameznik
lahko v svojem življenju vnovči. Če bi to
znali posredovati, bi ne imeli problemov z
dvojezičnimi tablami.
Edina opora so ljudje, ki hočejo ostati
Slovenci, kljub vsem tegobam, ki jih doživljajo, in kljub vsem težavam, da se naučijo
slovensko. Moja mama ni imela v šoli nikoli slovenščine. Ravno včeraj sva se o tem
pogovarjala. Naučila se je je z branjem in
s pogovori, ker smo mi hodili v slovensko
šolo. Ljudjem je treba dati priložnost, da se
med seboj pogovarjajo, da jezik v javnem
prostoru ni potisnjen vstran.

ona v slovenščini odgovorila. In ta mama, ki
svojemu sinu ni dala sloveščine, mu je rekla,
če pa ti tega ne razumeš, se pa nauči. Vnukinja jo zdaj sili, da začenja pisati slovensko.
Ta tiha rezerva med ljudmi, ki je ne znamo
oceniti, je neprecenljiva. Tako globoko je zasidrana v ljudeh in daje optimističen pogled
na svet. Dajmo to forsirat, dajmo ljudem
možnosti. Spodbujati je treba samoiniciativo. V začetku sedemdesetih let je obstajal
komite za odkrivanje skritih konfliktov, ki
je dopolnjeval table na Koroškem, in v eni
noči je bilo v akciji od 150 do 250 ljudi, da so
dopolnili table z lepimi šablonami in lakom
in naenkrat je bila vsa Koroška popisana v
slovenščini. Mobilizacija ljudi je mogoča, za
nekaj pozitivnega jih je mogoče navdušiti.
Če so ljudje navdušeni, potem je politika
prisiljena reagirati.
Govorite, skratka, o tem, da je večji problem pomankanje iniciativnosti na tej strani kot pa odpor na avstrijski strani?
Pomanjkanje iniciativnosti je največji
problem, odpor Avstrije je tako ali tako znan,
to vemo, lahko se samo čudimo, na kakšne
finte še vedno pridejo. Ne gre za agitprop, saj
so ljudje sami nesrečni, če ne morejo odprto
navzven komunicirati.
Odnos med Slovenijo in Avstrijo je specifičen, veliko ima opraviti z zgodovino: zaradi sobivanja v imperiju in odnosa, ki so
ga imeli Slovenci v njem, je spoštovanje do
Nemca veliko, precej večje, kot na primer
do Italijanov. Kako gledate na to zgodovinsko pogojeno podrejenost?
Zdaj sva spet pri celotni zgodovini. Kako
je že rekel Cankar o Slovencih, da so potomci ...
To je to.
V moharhiji smo imeli skupni kulturni
prostor. Ni bila skupna država in bistveni
problem je bilo šolstvo, na Koroškem so uve-

dli utrakvistični šolski pouk, kar pomeni, da
so samo toliko časa poučevali slovenščino,
dokler ni nemščina bila za vse razumljiva.
Potem so slovenščino opustili in prešli na
nemški pouk. To je bilo sistematično ponemčevanje, povezano z zaničevanjem
slovenskega jezika in kulture. In to v času,
ko je vsaki tretji na Koroškem govoril
slovensko.
Kako zgodovina determinira današnji
odnos?
Mislim, da v tem smislu, kot je rekel Cankar: hlapci. Vprašanje odnosa bi bila stvar
za poglobljeno raziskavo, naše enciklopedije
evropskega vzhoda, ki smo jih izdali, poskušajo obravnavati to vprašanje: kontinuiteto
in prelome, ko so se formirali ti predsodki.
Te determinante so globoko pogojene, da bi
se oddaljili od tega, je potrebna je zavestna
obdelava z mentorji in meditatorji.
V prvi fazi slovenske državnosti oziroma
v času prizadevanj za priznanje je bilo opaziti veliko hvaležnost Slovenije do Avstrije.
Tedaj je bilo iz pragmatizma še mogoče
razumeti odnos, kako pa si razložiti to zaverovanost danes, dvajset let pozneje.
Slovenci poskušamo biti odličnjaki in
nočemo priti na slab glas. Nočemo pokazati, da smo tudi mi, ki smo majhni, sposobni
tega in tega.
Razumete zakaj slovenska država ne notificira nasledstva avstrijske državne pogodbe, zakaj ne uporabi najmočnejšega zunanjepolitična orožja, ki ga ima, to je argumenta mednarodnega prava?
To bi moral odgovoriti predsednik države, ki je specialist za to.
No, on se za to že nekaj časa zavzema,
problem je v vladi. Slovenija ni enakopraven partner in Avstrija dve dolgi desetletji
ni občutila pritiska države zaščitnice zaradi neuresničenega sedmega člena. Sploh še
kaj pričakujete v tej smeri?
Že samo postopanje kaže, kako prefinjena in v zavlačevanje usmerjena je politika
diplomacije. Ampak, vprašanje je drugo, ali
je to sploh še sodobno. Zmeraj sem skeptičen, ko se tako velika tvorba, kot je država,
postavi za zaščitnico. Moralno je že potrebno, da imaš nekoga, ki stoji za tabo, ampak
v preteklosti smo imeli toliko izkušenj, da
nam je hkrati z zaščito nekdo pogojeval
način življenja. Človek postane skeptičen.
Lepo je, da ima vsaka država, vsaka kultura
za seboj svojo celoto; če pa iz tega izhaja to,
kar imamo zdaj na Madžarskem, na Moldavskem, Nemci so tudi že o tem razpravljali
in drugi bodo sledili, Avstrijci so sprožili
vprašanje napram Južni Tirolski, da je vsak
Madžar, Moldavec, Nemec, Avstrijec itd., ki
je v tujini, sočasno tudi državljan Madžarske
itd. Če nasproti takim pogledom nimamo
alternative, ki daje vsem kulturam isto kakovost in isto vrednost, in si to vzamejo
samo posamezniki, potem sem do tega ne
samo skeptičen, temveč imam bojazen. Povsod gledajo strahovi izza vogala, da povleče
kdo svojega nadčloveka iz žaklja in ga spet
postavi nad vse druge.
V kratkem bo pri vaši založbi izšla nova
Handkejeva knjiga?
Stoletje pred očmi, boleča izkušnja vedno
hitrejšega zamiranja lastnega jezika, upor in
svetla bodočnost in vprašanje, kje se bo pesem, ki jih pojejo po gozdovih, čula, kdo bo,
ko bo svoboden, res svoboden ali ponovno
blaten, ometan, zaničevan. Poleg Handkejeve Ponovitve, kjer je Pleteršnikov slovar
in slovenski jezik glavna oseba pripovedi, in
Handkejeve drame Še vedno vihar, kjer se
srečamo z žalostnim, trmastim in upornim
slovenskim človekom, so jih dosedaj opisali
samo Cankar, Prežih in Lipuš. ¾

