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Izvleček
Vloga Cerkve pri ohranjanju slovenske kulture na slovenskem etničnem ozemlju
(primer Železne Kaple in Ukev)
Drugi vatikanski koncil je v 60-ih letih prejšnjega stoletja določil, da naj bo bogoslužje
zaradi boljšega razumevanja v jeziku faranov, kar pa je prineslo vprašanje, kako to
urediti v župniji, kjer prebivajo tudi verniki, ki so pripadniki narodne manjšine. Vrh RKC
je zavzel stališče, da je treba pravice manjšin spoštovat. V praksi ni bilo vedno tako,
vendar pa so bili in so še primeri, ko je (bila) Cerkev edina ustanova, ki je javno še
spregovorila v jeziku manjšine. V seminarski nalogi poskušamo z različnimi indikatorji
(jezik pri bogoslužju, na župnijskih prireditvah, pri verouku in na župnijskem uradu ter
navade v župniji) ovrednotiti sodobno vlogo Cerkve pri ohranjanju slovenske kulture v
župnijah Železna Kapla na južnem Koroškem in v Ukve v Kanalski dolini. Pri tem smo si
pomagali z računalniškim programom Atlas.ti, v katerem smo z utemeljevalno teorijo
analizirali opravljene intervjuje s ključnimi osebami. Ugotovili smo, da je RKC
pomembna pri ohranjanju slovenske kulture, saj predstavlja ustanovo znotraj katere
lahko verniki vsaj enkrat tedensko v javnosti govorijo slovensko. Njena vloga je še večja,
če je povezana tudi z drugimi ustanovami, ki podpirajo Slovence v zamejstvu in če je
spoštovanje manjšine in njenih pravic prisotno na vseh ravneh RKC.
Ključne besede: slovenska narodna manjšina, Rimsko katoliška Cerkev, Železna Kapla,
Ukve, utemeljevalna teorija, Atlas.ti, socialna geografija.
Abstract
The role of the Church in the maintenance of Slovenian culture on Slovene
Ethnical Territory
(case studies of Železna Kapla and Ukve)
The Second Vatican Council decided in 1960’s that services must be held in local
language for the purpose of better understanding. That raised the question about
parishes where some members of the parish were also people who belonged to national
minorities. RCC decided that rights of minorities must be considered and although that
was not always the case, many times the Church has been the only institution which
publically used the language of minority. In this final essay we are trying to evaluate the
contemporary role of the Church in maintenance of Slovenian culture in the parishes of
Železna Kapla in Southern Carinthia (Austria) and Ukve in Kanalska Valley (Italy). We
used the computer program Atlas.ti which helped us testing grounded theory to analyse
interviews held with key actors. We found out that RCC has very important role in
maintaining Slovene culture, since it is an institution where believers can at least once a
week publicly use Slovene language. Its role is even more important and inter-connected
if the RCC is well-linked with other institutions that support Slovenians living beyond
national borders and if the respect for minority and its rights is relevant at all levels of
RCC.
Key words: Slovenian national minority, Roman Catholic Church, Železna Kapla, Ukve,
grounded theory, Atlas.ti, social geography.
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1. UVOD
Multikulturnost, povezovanje, strpnost, enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic –
vse to so vrednote, za katere si prizadeva svet v 21. stoletju na čelu z Evropsko unijo in
Organizacijo združenih narodov. Za doseganje teh vrednot so bila organizirana mnoga
srečanja in napisani številni dokumenti, ki so jih s svojim podpisom potrdile številne
države. Kljub temu pa se mnoga določila teh dokumentov v praksi še vedno ne
izpolnjujejo. Poglejmo primer slovenske narodne manjšine v Italiji. Ta država se je z
Zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji zavezala, da »priznava in ščiti pravice
italijanskih državljanov, ki pripadajo slovenski jezikovni manjšini, ki je prisotna v
tržaški, goriški in videmski pokrajini« (Zakon 38, 2001, 1. člen). A vendar smo lahko
nedolgo nazaj tudi v slovenskih medijih prebrali naslednjo novico: »Občina Rezija je
tamkajšnjemu slovenskemu društvu sporočila, da mu ne bo obnovila pogodbe za
upravljanje slovenskega kulturnega doma v Reziji, je včeraj opozorila stranka Slovenska
skupnost. V edini slovenski stranki v Italiji se bojijo, da bo upravljanje kulturnega doma
sedaj poverjeno tistim, ki podpihujejo protislovensko ozračje.« (Občina Rezija …, 2012).
Tovrstnih primerov, ki očitno kažejo na krčenje in kršenje pravic manjšine, je še veliko.
Na Koroškem se slovenska manjšina še vedno bori za svoje pravice, ki so ji bile priznane
z Avstrijsko državno pogodbo (ADP) leta 1955.
Prav ti problemi, s katerimi se srečujejo narodne manjšine, so lahko dober pokazatelj, da
so zgoraj naštete vrednote velikokrat priznane le na papirju, medtem ko v glavah
mnogih ljudi še vedno obstajajo predsodki, nerazumevanje do sočloveka, strah, da bodo
z izpolnjevanjem manjšinskih pravic izgubili nadzor nad to skupino ljudi ipd.
»A vendar se premika …, « bi lahko parafrazirali Galileijev stavek. Manjšine počasi
dobivajo svoje pravice do ohranjanja svoje kulture, do zasebne in javne rabe maternega
jezika, do soodločanja o stvareh, ki jih zadevajo. S temi pravicami pripadniki manjšin ne
dobijo »nekaj več« od večinskega prebivalstva, ampak dobijo tisto, kar večinsko
prebivalstvo že tako ali tako ima in se mu zdi popolnoma samoumevno. Zelo pomembno
za ohranjanje manjšinske kulture je tako dvojezično šolstvo na različnih stopnjah
izobraževanja, povezovanje pripadnikov manjšin v društva, v politične stranke in tudi v
druge, bolj neformalne skupine. Obstaja pa še ena ustanova, znotraj katere lahko
pripadniki narodne manjšine tudi živijo svojo kulturo, se povezujejo med seboj in
sodelujejo tudi z večinskim prebivalstvom. Ta ustanova je Rimsko katoliška Cerkev
(RKC) in je v raziskavah o manjšinah pogosto prezrta, čeprav so bila v zgodovini
obdobja, ko je bila Cerkev ponekod edina ustanova, ki je še spoštovala pravice manjšine
in je za njihov obstoj še kako pomembna.
V zaključni seminarski nalogi bomo tako poskušali ovrednotiti predvsem sodobno vlogo
Cerkvenih ustanov pri ohranjanju manjšinske kulture na dvo ali večjezičnem ozemlju.
Kot študijo primera smo izbrali slovensko manjšino v Železni Kapli na južnem Koroškem
in v Ukvah v Kanalski dolini.
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1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti, kakšna je vloga RKC kot ustanove pri
ohranjanju slovenske kulture na slovenskem etničnem ozemlju. Izbrali smo dve naselji;
Železno Kaplo na južnem Koroškem in Ukve v Kanalski dolini. Naloga temelji na
kvalitativni primerjavi uporabe slovenskega jezika v različnih dejavnostih in ustanovah
RKC. Pri izdelavi zaključne seminarske naloge so nas vodili naslednji cilji:
-

s kvalitativnimi metodami ovrednotiti sodobno vlogo cerkvene mreže pri ohranjanju
kulture avtohtone manjšine,
primerjati vlogo obstoječih cerkvenih ustanov pri delovanju slovenske avtohtone
manjšine v Železni Kapli in v Ukvah,
ovrednotiti uporabnost računalniškega programa Atlas.ti pri kvalitativnih analizah v
družbeni geografiji.

Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo si zastavili naslednje delovne hipoteze.
1. Cerkvena mreža v današnjem času pozitivno vpliva na ohranjanje manjšinske
kulture, še posebno tam, kjer ni drugih javnih ustanov, ki bi spodbujale
manjšinsko kulturo.
2. Položaj slovenske kulture se v Železni Kapli in Ukvah razlikuje kljub nekaterim
geografskim in zgodovinskim podobnostim med krajema.
3. Računalniški program Atlas.ti je primeren za analizo intervjujev, saj omogoča
zelo natančen vpogled v podatke in v povezave med njimi.

1.2. Opredelitev temeljnih pojmov
Ker je izbrana tematika v geografiji dokaj slabo raziskana, je pomembno pojasniti
temeljne pojme.
Rimsko katoliška Cerkev je krščanska verska skupnost, ki jo vodijo papež in škofje.
Verniki so med seboj povezani v občestvu vere in zakramentov. Njeni pripadniki se
imenujejo katoličani in postanejo del te skupnosti ob prejemu zakramenta svetega krsta
(Katekizem katoliške Cerkve, 2007; Splošni religijski leksikon, 2007).
Župnija: Najmanjši del katoliške Cerkve, ki ga upravlja župnik. Je temeljna, pravno
samostojna cerkvena enota za uresničevanje verskih potreb delne Cerkve (= na primer
škofije). Župnija je največkrat ozemeljska, s sedežem v župnijski cerkvi, lahko pa ji
pripada tudi več podružničnih cerkva. Župnije se združujejo v dekanije, te pa v škofije.
Župnija je tudi trajno ustanovljena skupnost vernikov (Splošni religijski leksikon, 2007;
Leksikon Sova, 2006). V tuji literaturi se župnija kot prostorska enota zelo pogosto
uporablja, saj ima približno tako vlogo, kot jo imajo pri nas krajevne skupnosti. Zato je
veliko na primer angleške literature, ki govori o župnijah (»parish studies«), vendar pa v
njej največkrat govorijo o župniji kot prostorski enoti in ne kot skupnosti vernikov.
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Kultura je skupek idej, prepričanj in navad, ki so značilne za ljudi znotraj družbe, ki živi
na določenem prostoru in vplivajo na oblikovanje družbenih in materialnih značilnosti
družbe (Kranjc, 2002). V našem primeru je predmet preučevanja slovenska kultura, kar
pomeni, da smo na manjšinskem območju preučevali vse tiste elemente kulture, ki so
slovenski.
Slovensko etnično ozemlje je ozemlje, kjer živijo Slovenci kot avtohton narod. Poleg
ozemlja Slovenije spadajo sem še del avstrijske Koroške in Štajerske v Avstriji, Kanalska
dolina, Rezija, Beneška Slovenija, Goriška in Tržaška pokrajina v Italiji ter Porabje na
Madžarskem (Slika 2).
Slika 1: Območja, kjer živijo Slovenci kot avtohton narod.

Vir: Slikovno gradivo…, 2010.

»Naša špraha« je ziljsko narečje, ki ga govorijo tudi v Kanalski dolini. Značilno za to
narečje je, da so besede iz vsakdanjega življenja slovenske, besede, ki pa so povezane s
tehniko, gospodarstvom in sodstvom, pa nemške (intervju 5). Več o narečju je napisano
v slovarju »naše šprahe«, ki ga je sestavil trenutni župan v Ukvah (Oman, 2011).
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2. METODE DELA
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo se poslužili različnih raziskovalnih metod,
saj je izbrana tematika po eni strani zelo kompleksna, po drugi pa zelo slabo raziskana.
Pregled in analiza literature. Literature, ki govori o Cerkvi kot o enem izmed vplivnih
dejavnikov na kulturo neke družbe, še posebej na kulturo narodne manjšine, v našem
primeru slovenske manjšine v Avstriji in Italiji, je zelo malo. V drobcih njeno vlogo
omenja delo Matjaža in Vladimirja Klemenčiča, Prizadevanja koroških Slovencev za
narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni (2006), ki nam je tudi sicer služilo kot
strokovna podlaga za razumevanje položaja slovenskih zamejcev na Koroškem. Delo
govori predvsem o tem, kako avstrijska oblast krši pravice, ki so slovenski manjšini
priznane v avstrijski ustavi. Več pozornosti Cerkvi posveti trenutni ukovški župnik
Mario Gariup v svojem delu Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini (2000), v katerem s
pomočjo arhivskih dokumentov osvetli obdobje, ko so mnogi prebivalci Kanalske doline
»omotični in pijani od nacistične propagande« zapustili svojo domovino. V veliko pomoč
je bilo tudi delo Branka Brezovnika, Slovenci v zamejstvu in rimskokatoliška cerkev
(2011), v katerem med drugim predstavi različne dokumente RKC, ki obravnavajo
probleme slovenske manjšine v vseh štirih sosednjih državah Slovenije. O odnosu med
Cerkvijo in slovenskimi zamejci na Koroškem ter predvsem slovenskimi izseljenci v
Združenih državah Amerike (ZDA) govori delo Matjaža Klemenčiča, Jurij Trunk med
Koroško in Združenimi državami Amerike (1999), ki je dokument o koroškem župniku
Juriju Trunku, ki je deloval tako na Koroškem, kot tudi v različnih slovenskih župnijah v
ZDA. O sorodni tematiki govori tudi delo Darka Friša, Ameriški Slovenci in katoliška
Cerkev 1871 – 1924 (1995), kjer opisuje delovanje katoliške Cerkve v slovenski diaspori
v ZDA. Dela, ki bi sistematično opisalo in ovrednotilo vlogo RKC pri ohranjanju kulture
narodne manjšine, nismo našli.
Zbiranje statističnih podatkov. Za obe občini smo pridobili osnovne in primerljive
statistične podatke iz leta 2001. Vsi novejši podatki še niso dostopni (število
prebivalcev v občini Železna Kapla – Bela na primer je dostopno, ni pa dostopno število
slovensko govorečih). V Italiji pa uradnih števil o slovensko govorečih sploh ni, zato smo
za to kategorijo upoštevali oceno Vladimirja Klemenčiča iz leta 1983.
Pridobivanje podatkov na terenu s pomočjo poglobljenih intervjujev. Na
preučevanih območjih smo poglobljene intervjuje opravili s ključnimi osebami, ki se na
proučevanih območjih na svojem področju trudijo, da bi ohranili slovensko kulturo.
Intervjuji 2, 3, 4 in 5 so potekali tako, da smo pogovor posneli in nato transkribirali.
Intervjuja 6 nam ni uspelo posneti, zato smo si odgovore med pogovorom zapisovali,
intervju 1 pa je na željo sogovorca potekal tako, da smo mu narekovali vprašanja, na
katera je pisno odgovoril. Vse intervjuje je v kodirani obliki mogoče dobiti pri avtorici
naloge. Za pogovor smo si izbrali župnika proučevanih župnij (Poldeja Zundra in Maria
Gariupa) saj največ vesta o delovanju župnije in sta tudi steber slovenskih oziroma
dvojezičnih dejavnosti v župniji. Poleg tega sta deloma dejavna pri ohranjanju slovenske
kulture tudi zunaj Cerkve. Druga dva sogovorca sta bila župana občin, ki delujejo na
območju proučevanih župnij (Franc Jožef Smrtnik in Alessandro Oman). Oba župana se
na svoj način trudita ohraniti slovensko kulturo v zamejstvu in sta zelo pomembna za
ustvarjanje pozitivne atmosfere med narodoma v samem kraju. Tretji sogovorec na
Koroškem je bil vodja slovenskega Dušnopastirskega urada (DPU) v Celovcu (Anton
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Rosenzopf – Jank). Ta ustanova skrbi za pastoralno delo v dvojezičnih župnijah in za
sodelovanje s celovško škofijo. V Ukvah pa smo se pogovarjali še z eno od članic
župnijske skupnosti (Anno Wedam). Ker v Videmski nadškofiji slovensko govoreči
verniki nimajo predstavnika, so ravno župljani še toliko bolj pomembni za ohranjanje
slovenske kulture v Cerkvi. V Preglednici 1 smo za potrebe naloge sogovorce ustrezno
kodirali (na primer intervju 1). Enako označevanje uporabljamo pri navedbi citatov.
Vse ključne osebe, s katerimi smo govorili, gotovo zelo dobro poznajo stanje slovenske
manjšine v preučevanih krajih. Vendar pa moramo pri poglobljenem intervjuju vseeno
upoštevati, da je sogovornik v pogovoru deloma podajal tudi svoje lastno mnenje in
občutke.
Preglednica 1: Osebe, s katerimi smo opravili intervju.

oseba
župnik v župniji Železna Kapla
župan občine Železna Kapla – Bela
vodja DPU v Celovcu
župnik v župniji Ukve
župan občine Naborjet – Ovčja vas
domačinka iz Ukev, ki se na več področjih trudi za
uporabo slovenščine1

oznaka v seminarski nalogi
intervju 1
intervju 2
intervju 3
intervju 4
intervju 5
intervju 6

Gospa dela na slovenskem okencu na občini, skupaj z organistom vodi slovensko oddajo z naslovom
»Tam kjer teče bistra Bela – glas iz Kanalske doline« na Radiu Trst A, raziskuje slovenske navade v
Kanalski dolini, pri bogoslužju bere italijansko in slovensko berilo, poskuša nekaj slovenščine prinesti tudi
k verouku, sodeluje pri slovenskem pevskem zboru ipd.
Vir: intervjuji, 2012.
1

Analiza intervjujev z utemeljevalno teorijo s pomočjo računalniškega programa
Atlas.ti. Prepisane intervjuje smo analizirali z besedilno analizo, ki spada v skupino
kvalitativnih metod. Imenuje se utemeljevalna teorija (tudi induktivna teorija) in je
raziskovalna metoda, kjer razvijemo teoretska izhodišča z zbiranjem in analiziranjem
podatkov ter z iskanjem in preučevanjem povezav med njimi. Uporabna je za
raziskovanje kompleksnih fenomenov, kot je kulturna pokrajina, zato je primerna tudi
za geografske raziskave (Urbanc, 2008).
Pri utemeljevalni teoriji smo si pomagali z računalniškim programom Atlas.ti, ki je
orodje za opredeljevanje odnosov med različnimi pojmi in omogoča kvalitativno analizo
nestrukturiranih podatkov; to so podatki, ki jih ne moremo analizirati s statističnimi
pristopi (Urbanc, 2008).
Analizo (Slika 1) v programu Atlas.ti začnemo s shranjevanjem intervjujev v
hermenevtično enoto, ki je »shramba« v kateri se potem strukturira ves projekt. Vsak
intervju tako postane temeljni dokument, ki ga že pred tem razdelimo na enote
kodiranja. To so smiselni sestavni deli dokumenta, ki so lahko poglavja, odstavki,
anekdote, stavki, fraze in podobno (Urbanc, 2008). Ko so temeljni dokumenti
pripravljeni, pričnemo s prvim krogom kodiranja. Ta faza poteka tako, da počasi in s
premislekom beremo besedilo in vsaki enoti pripišemo ustrezen pojem (tudi koncept ali
kodo), lahko pa tudi več pojmov. Pomembno je, da vsak del dokumenta kodiramo, tudi
če se je podobna enota kodiranja že pojavila. Tej fazi analize sledi drugi krog kodiranja. V
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tej fazi se ne ukvarjamo več toliko s samimi podatki, ampak bolj s pojmi, ki smo jih
oblikovali. Podobne pojme lahko združimo, druge lahko ločimo v več različnih pojmov,
nekatere pa lahko tudi zbrišemo, saj ugotovimo, da nam ne povejo nič takega, kar nam
ne bi povedali že drugi pojmi. Pomemben del te faze je tudi kategorizacija, kar pomeni,
da poiščemo pojme s skupnimi potezami in jim pripišemo nadrejen pojem. V analizi, ki
smo jo opravljali, kategorizacija ni bila tako pomembna, saj nismo imeli toliko podatkov.
Če pa analiziramo večjo količino podatkov, je kategorizacija nujna, sicer dobimo
»gnezdo« nepovezanih pojmov, med katerimi se ne znajdemo (Friese, 2012; Urbanc,
2008). Drugemu krogu kodiranja sledi iskanje povezav in odnosov med ključnimi pojmi
in kategorijami, kar omogoča oblikovanje določenih teoretskih izhodišč, kar je tudi cilj
analize.
Slika 2: Shematski potek utemeljevalne teorije.

TEORETSKA
IZHODIČA

pisanje opomnikov

iskanje povezav in odnosov med kategorijami,
brskanje po podatkih; tudi izbirno kodiranje
POJMI 2. KROGA IN
KATEGORIJE
drugi krog kodiranja; kategorizacija, združevanje,
tudi brisanje konceptov; odprto in osno kodiranje
POJMI 1. KROGA
prvi krog kodiranja: kodiranje navedkov, izdelava
začetnih konceptov; odprto kodiranje
ENOTE KODIRANJA

intervjuji 1, 2, 3, 4,
5 in 6

Povzeto po: Friese, 2012; Urbanc, 2008.
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Med posameznimi fazami analize lahko tudi prehajamo. Če na primer v drugi fazi
kodiranja opazimo, da smo v prvi fazi nekaj pozabili kodirati ali pa smo kodirali z
neustreznim pojmom, se lahko vrnemo v prvo fazo in to popravimo.
Zelo pomemben del analize je tudi pisanje opomnikov, ki poteka skozi celotno analizo.
Prvo tehnično pravilo v metodi utemeljevalne teorije je, da si sproti zapišemo vsako
misel, ki se nam utrne (»počakaj in zapiši«), kar omogoča tudi zelo intuitiven pristop k
analizi podatkov (Urbanc, 2008).
Kot vsaka raziskovalna metoda ima tudi utemeljevalna teorija različne prednosti in
slabosti. Dobra stran metode je, da je usmerjena v odkrivanje novega, v iskanje povezav
med podatki, ki jih samo s prebiranjem ne bi zaznali. Omogoča nam, da na podatke
gledamo iz različnih perspektiv: globalno, ko pogledamo seznam pojmov, in natančno,
ko pregledamo vse navedke določenega pojma. Poleg tega nam pisanje opomnikov
omogoča, da ne pozabimo nobene misli, ki se nam utrne med brskanjem po podatkih
(Urbanc, 2008). Metoda nam omogoča, da podatke res dobro spoznamo, kar je tudi
predpogoj, da na koncu razberemo določena teoretska izhodišča. Od raziskovalca
zahteva utemeljevalna teorija natančno in poglobljeno delo, ki je zamudno. Kot številne
druge kvalitativne analize, je tudi ta lahko subjektivna, saj vsak raziskovalec nekoliko
drugače zazna podatke.

3. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANIH OBMOČIJ – ŽELEZNA
KAPLA IN UKVE
Izbrani območji smo za preučevanje izbrali, kar sta zelo primerni za primerjavo. Poleg
nekaterih geografskih in zgodovinskih značilnosti, imata trenutno obe tako župana kot
tudi župnika iz vrst slovenske narodne manjšine.

3.1. Železna Kapla
Naselje Železna Kapla se nahaja na vzhodu narodno mešanega ozemlja na Koroškem in
je po ljudski regionalni delitvi del Podjune, natančneje njenega južnega dela, kjer se
prepletata hribovje iz neprepustnega skrilavca in apniške gorske gmote Obirja in Pece
(Klemenčič, V., Klemenčič, M., 1986). Naselje leži na nadmorski višini 555 m v razširitvi
doline potoka Bela, ki priteče iz Karavank in pot nadaljuje proti Dravi na severu.
Razgiban relief, alpska kontinentalna klima z dolgimi zimami in vročimi poletji, majhen
obseg ravnega sveta ter za kmetovanje slaba pedološka podlaga so dejavniki, ki ne
omogočajo dobrih možnosti za kmetijstvo. Ljudje so se tako usmerili predvsem v
živinorejo (Klemenčič, V., Klemenčič, M., 1986) in gozdarstvo.
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Slika 3: Preučevano območje na južnem Koroškem.

Vir: Geopedia, 2011.

V Železni Kapli je v 13. stoletju postala pomembna panoga trgovina, predvsem trgovina z
železom in soljo, zato je kraj v letih 1267/68 dobil status trga. Od 15. do 19. stoletja je
pomemben del prihodka za lokalno prebivalstvo predstavljalo kovaštvo na vodni pogon,
od 18. stoletja naprej pa tudi pridobivanje železove rude. V 19. stoletju je železarska
panoga zaradi pomanjkanja rude propadla, na pomenu pa je pridobila lesna industrija
zaradi obsežnih gozdov v okolici. Kasneje se je razvil tudi turizem, predvsem zdraviliški
turizem, saj ima danes občina Železna Kapla zaradi svojega podnebja kot edina
avstrijska občina naziv »klimatsko zdraviliško središče Avstrije« (Eisenkappel-Vellach,
2012; Občina Železna Kapla-Bela, 2012). Leta 2006 je bila večina ljudi zaposluje v
terciarnem in kvartarnem sektorju, vendar pa je bil tudi primarni sektor močno
zastopan, kjer je bilo zaposlenih skoraj 14 % zaposlenih v občini (Bevölkerung nach …,
2009).
Železna Kapla je danes največje naselje v obmejni avstrijski občini Železna Kapla – Bela,
ki je imela ob popisu leta 2001 2710 prebivalcev (leto 2012: 2401prebivalcev; Ein
Blick…, 2012), od tega jih je 1066 živelo v Železni Kapli. Ostali živijo v naseljih Korte,
Obirsko, Bela, Remšenik, Lepena, Koprivna, Spodnja Plaznica, Suha, Rebrca, Bela,
Podkraj in Lobnik. Gostota prebivalstva je takrat znašala 12,04 preb./km2. Za pripadnike
RKC se je leta 2001 izreklo 91,1 % občanov, 37,6 % pa jih je kot pogovorni jezik navedlo
slovenščino (Eisenkappel-Vellach, 2012; Demografische Daten, 2009).
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3.2. Ukve
Naselje Ukve se nahaja na nadmorski višini 775 m na vršaju hudourniškega potoka
Ukva, ki se ob vstopu v Kanalsko dolino izliva v reko Belo. Kanalska dolina se razprostira
od vzhoda proti zahodu. Na severu jo od Ziljske doline ločijo Karnijske Alpe, na jugu pa
jo omejuje zahodni del Julijskih Alp.
V dolini, v kateri je celinski tip podnebja (Notizie Geografiche, 2012), so naselja zaradi
prisojne lege locirana na severni strani. Podobno je tudi s planinami, kot so Tinji log ali
Ukovška planina (Grego, Dolhar, 2007).
Slika 4: Preučevano območje v Kanalski dolini.

Vir: Geopedia, 2011.

Prav planšarstvo je bilo za Ukve nekoč zelo pomembna dejavnost, saj so se poleti na
planine preselile celotne družine, nekateri člani pa so ostali na njih vse leto. Na planinah
so pasli živino in pridobivali krmo za živali. Deloma se je to ohranilo do danes, vendar pa
deagrarizacija vedno bolj ruši to tradicionalno agrarno skupnost, na planine pa prodira
tudi turizem (Klemenčič, M. M., 1980; Grego, Dolhar, 2007). Tudi asimilacija je povezana
s tem procesom, saj se krhajo te tipične skupnosti, v katerih so se vedno pogovarjali v
slovenščini.
Po letu 1960 je Kanalska dolina postala pomembno tranzitno območje, kar je vplivalo na
terciarizacijo prebivalstva, izboljšala se je izobrazbena struktura, za slovensko
prebivalstvo pa je to omogočalo tudi pogostejše stike s Slovenijo in drugimi, s Slovenci
poseljenimi območji v Italiji in Avstriji (Klemenčič, V., 1996).
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Ukve so danes naselje v občini Naborjet – Ovčja vas, kjer po podatkih popisa 2001 živi
dobrih 1000 prebivalcev (Malborghetto Valbruna, 2012). Od tega jih skoraj 360 prebiva
v Ukvah (Ugovizza, 2012). Okoli 70 % Ukljanov še govori slovensko (intervju 4, intervju
6, 2012).

3.3. Oris stanja slovenske skupnosti v zamejstvu
Današnje stanje slovenske manjšine na Koroškem in v Kanalski dolini se razlikuje, kar je
gotovo tudi rezultat različnega zgodovinskega razvoja.
3.3.1. Koroški Slovenci
Slovenci so območje Koroške poselili v 6. in 7. stoletju. Za obrambo pred drugimi narodi
so se povezali v državo Karantanijo. Ozemlje je v 8. stoletju prešlo pod oblast Frankov, v
14. stoletju pa je Koroška postala del Habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske.
Medetnične napetosti med nemškim in slovenskim narodom na Koroškem so se začele
pojavljati v sredini 19. stoletja. Že takrat je oblast izvajala raznarodovalno politiko do
Slovencev v obliki omejevanja pouka v slovenskem jeziku, neobjektivnosti uradnih
popisov, zmanjševanja števila krajev z dvojezičnimi napisi, med prvo svetovno vojno pa
so bili mnogi slovenski politični delavci, laiki in duhovniki preganjani, delovanje vseh
slovenskih organizacij pa je bilo prepovedano (Klemenčič, M., Klemenčič, V., 2006).
Po prvi svetovni vojni je Avstro-Ogrska razpadla, kar je pomenilo začrtanje meja med
Avstrijo in Jugoslavijo. Mejo na Koroškem so določili po plebiscitu, na katerem so se
prebivalci cone A (med katerimi je bilo tudi več kot 10.000 Slovencev, ki so jim
obljubljali manjšinske pravice) odločili za Avstrijo. Kljub obljubam pa se je germanizacija
Koroške nadaljevala in svoj vrhunec dosegla, ko je Avstrija postala del nacističnega
tretjega rajha (Klemenčič, M., Klemenčič, V., 2006).
Leta 1955 je bila Avstriji z ADP zagotovljena ponovna neodvisnost. V pogodbo je bil
vnešen 7. člen, ki določa varovanje tudi slovenske manjšine na Koroškem. A praksa ni šla
v to smer. Asimilacija in germanizacija koroških Slovencev sta se nadaljevali. Najhuje je
bilo tam, kjer so popisi pokazali, da je bilo številčno koroških Slovencev zelo malo.
Pogosto so namreč oblasti priznavale manjšinske pravice (na primer dvojezično šolstvo,
dvojezični krajevni napisi ipd.) le tistim krajem, kjer je bil po uradnih popisih delež
slovensko govorečega prebivalstva dovolj visok (Klemenčič, M., Klemenčič, V., 2006).
Rezultat pritiskov na slovensko manjšino je očiten. Leta 1846 je po uradnih ljudskih
štetjih na avstrijskem Koroškem živelo 95.735 Slovencev, po nekaterih ocenah celo
109.000. Leta 1991 so številke občutno nižje. Uradno ljudsko štetje je naštelo 14.850
Slovencev. Nekateri ocenjujejo, da je v resnici ta številka nekoliko višja in da je na
avstrijskem Koroškem takrat živelo 45.000 Slovencev (Zupančič, 1999). V popisu leta
2001 se je za slovenščino kot pogovorni jezik odločilo 17.953 Korošcev (Österreich.
Zahlen. Daten. Fakten, 2011). Podatki za popis iz leta 2011 še niso dostopni.
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3.3.2. Slovenci v Kanalski dolini
Slovenci so poselili Kanalsko dolino v 6. stoletju, jedro njihove poselitve je bilo v
Žabnicah, Ukvah, Ovčji vesi in Dipalji vesi. Njihova glavna gospodarska dejavnost je bila
dolgo časa kmetijstvo, predvsem poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo in planšarstvo. V 8.
stoletju je bila dolina del Frankovskega kraljestva, v 11. stoletju so svetno oblast dobili
bamberški škofje, od 1759 pa je pripadala Habsburžanom in je kasneje postala del
vojvodine Koroške. Ob koncu prve svetovne vojne je dolina po sangermanski mirovni
pogodbi postala del kraljevine Italije (Grego, Dolhar, 2007).
Dolgo časa je bila Kanalska dolina torej pod nemškim vplivom, kar je posledično
povzročilo priseljevanje nemško govorečega prebivalstva, ki se je zaposlovalo v
fužinarstvu, železarstvu, industriji in upravi. Slovenci so večinoma ostajali v agrarnih
poklicih in so bili tako socialno, kulturno in politično podrejeni nemško govorečemu
prebivalstvu, vendar med njimi ni bilo toliko stikov, zato tudi ni prihajalo do bistvene
germanizacije. Do nje je prišlo z uvedbo obveznega šolstva, saj je bila v šolah slovenščina
le osnova za učenje nemščine (Klemenčič, 1996).
Veliko spremembo v sestavi prebivalstva v Kanalski dolini je prinesla v 40-ih letih 20.
stoletja opcija za tretji rajh, ki je omogočala Nemcem, kasneje pa tudi Slovencem, selitev
v sosednjo Nemčijo, ki so jo imeli skoraj za obljubljeno deželo. Doma, v Kanalski dolini,
so 'tujerodci' takrat namreč težko dobili službo, šola in vrtec sta bila izključno
italijanska, v dolino so priseljevali Italijane in Furlane, prepovedali so celo slovensko
petje v cerkvah, poleg tega pa je bila propaganda za tretji rajh zelo močna. Skoraj edini,
ki so domačine prepričevali, naj ne zapustijo Kanalske doline, so bili slovenski
duhovniki, ki so bili zaradi tega tudi preganjani. Rezultat opcije je bil, da se je v letih od
1939 do 1943 izselilo 40 % ljudi iz Kanalske doline, večinoma je šlo za Nemce (Gariup,
2000).
Po drugi svetovni vojni je bilo kakršno koli delovanje slovenske manjšine otežkočeno.
Svojo kulturno identiteto so lahko izražali samo še pri bogoslužju, ki je bilo v Žabnicah in
Ukvah še slovensko, ter v pevskih in kulturnih društvih (Klemenčič, V., 1996). Prvi
poskus obnovitve slovenske šole je bil v zasebni obliki vpeljan šele leta 1976. Vpeljala
sta ga ukovški župnik Mario Gariup in žabniški kulturni delavec Salvatore Venosi, pri
čemer sta naletela na navdušenje domačinov in na neodobravanje oblasti, ki so ju
»izgnali« iz šolskih prostorov (Grego, Dolhar, 2007; Brezovnik, 2011). Slovenci v
Videmski pokrajini so bili uradno priznani šele leta 2001 (Slovenska manjšina v Italiji,
2012).
V Kanalski dolini je bilo ob popisu leta 1846 skoraj 2560 Slovencev in so predstavljali
41,7 % prebivalstva, leta 1983 pa jih je bilo skoraj 1670 in so predstavljali 12,2 %
prebivalstva (Klemenčič, V., 1996). Novejših ocen nismo zasledili.
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3.4. Geografske podobnosti in razlike med preučevanima območjema
Glede na to, da obe preučevani območji spadata v Južne apneniške Alpe, lahko vidimo, da
imata podoben relief. Tako Železna Kapla kot Ukve se nahajata v rečni dolini in relief je v
obeh primerih razgiban in ledeniško preoblikovan, kar je dobro vidno na spodnjih
letalskih posnetkih.
Slika 5: Letalski posnetek preučevanega območja s kraji občine Železna Kapla – Bela.

Vir: Google Earth, 2012.
Slika 6: Letalski posnetek preučevanega območja s kraji občine Naborjet – Ovčja vas.

Vir: Google Earth, 2012.
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Fizičnogeografske razmere v obeh primerih torej ne omogočajo dobrih pogojev za
kmetijstvo, kljub temu pa so se ljudje tem razmeram vedno znali prilagoditi. Predvsem
slovenski narod, ki je na obeh območjih avtohtono prebivalstvo, se je od nekdaj ukvarjal
s kmetijstvom. Na območju Železne Kaple predvsem z živinorejo in gozdarstvom, v
Ukvah pa s planšarstvom.
Pokrajini sta povezani tudi zgodovinsko, saj sta imeli od sredine 18. stoletja pa do konca
prve svetovne vojne isto oblast in sta bili del iste dežele – Koroške (Slika 7).
Slika 7: Politično-upravna podoba slovenskega ozemlja ob koncu 19. stoletja.

Vir: Dolinar in sod., 2011.

V preteklosti je sta imeli območji tudi podobno gospodarsko usmeritev, saj je bilo
fužinarstvo prisotno tako v Železni Kapli kot v okolici Ukev (Slika 8). V obeh primerih se
s to dejavnostjo v večini niso ukvarjali Slovenci, ampak ljudje druge narodnosti. Danes je
na obeh območjih največ prebivalstva zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
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Slika 8: Gospodarstvo na slovenskem ozemlju znotraj Avstro-ogrske monarhije v prvi polovici 19. stoletja.

Vir: Dolinar in sod., 2011.

Podobnost med območjema pa je tudi ta, da na obeh živi slovenska manjšina, ki se tako
na Koroškem kot v Kanalski dolini še vedno bori za svoje pravice, ki so velikokrat še
vedno kršene.
Kljub mnogim podobnostim pa se območji tudi razlikujeta. Po prvi svetovni vojni je
območje Železne Kaple pripadlo Avstriji, Kanalska dolina pa Italiji, kar je spremenilo
pogoje, v katerih je živela slovenska manjšina. Na Koroškem je bila ta uradno priznana
leta 1955 z ADP, v Videmski pokrajini in s tem tudi v Kanalski dolini pa šele 2001 z
zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji. Morda je prav to glavni razlog, da se tudi stanje
slovenske manjšine na obeh območjih razlikuje: na Koroškem je le-ta veliko bolje
organizirana, v Kanalski dolini pa je trenutno stanje tako, da so samo še Ukve naselje, za
katero bi lahko rekli, da je slovensko.
Območji se razlikujeta tudi po sami jezikovni sestavi. Območje Železne Kaple je
dvojezično, kjer živijo nemško in slovensko govoreči. Kanalska dolina je štirijezična, saj v
njej prebivajo italijansko, nemško, slovensko kot tudi furlansko govoreči prebivalci.
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4. VLOGA CERKVENE MREŽE PRI OHRANJANJU MANJŠINJSKE
KULTURE V DVOJEZIČNIH ŽUPNIJAH
RKC deluje na različnih upravnih ravneh – od župnije in dekanije do škofije in nadškofije.
Dejstvo pa je, da ima največ stika z ljudmi na najnižji upravni ravni, torej v župniji, zato
je tudi za narodne manjšine najpomembnejše delovanje RKC na tej ravni.
Kriterij za dvojezičnost župnije v Cerkvi je, da se pri nedeljskem bogoslužju vsaj
minimalno še uporablja slovenski jezik (intervju 3). V tem pa se dvojezične župnije tudi
zelo razlikujejo. Situacija v dvojezičnih župnijah Celovške škofije je taka:
» … imamo fare, če zdaj omenim župnijo Ruda, kjer sem doma, tam je uvod v mašo in pa
očenaš slovenski, drugače je pa vse nemško. … Potem pa do takih far, ki so pretežno
slovenske – recimo Sele, v Selah je praktično liturgija še slovenska. In potem imamo pa celo
paleto vmes. Pol-pol, ena tretjina slovensko-pa dve tretjini nemško, obratno, ponekod imajo
tudi tako, da imajo jezikovno ločene maše, so pa to zelo poredki primeri.« (intervju 3)
V takih župnijah pogosto niso dvojezična samo bogoslužja, ampak tudi druge dejavnosti,
ki se izvajajo znotraj nje, na primer pevski zbori, sestanki župnijskega pastoralnega
sveta, prireditve, farna srečanja in podobno. V dvojezični obliki so lahko izdani razni
obrazci, župnijska oznanila, brošure. Za dvojezične župnije je lahko značilno tudi
sodelovanje z župnijami, osebami in različnimi ustanovami iz matične države manjšine
in pa sodelovanje z drugimi dvojezičnimi župnijami v državi.
Za dvojezični značaj župnije lahko skrbi župnik, ki jo sicer vodi in upravlja, pri tem pa
mu pomagajo tudi župljani oziroma farani, ki govorijo jezik manjšine, saj so tudi oni del
župnije. Prav njihov prispevek je lahko zelo pomemben, če župnik v župniji ne govori
jezika manjšine, ampak kljub temu spoštuje pravice jezikovne oziroma narodne
manjšine ali pa če v župniji župnika sploh ne bo več zaradi splošnega pomanjkanja
duhovnikov v nekaterih državah Evrope (Blažič, 2006, str. 36).
Vloga faranov pri ohranjanju narodne kulture v Cerkvi je bila pomembna že v
preteklosti. V župniji Ovčja vas v Kanalski dolini je na primer nemška optantska komisija
leta 1941 prepovedala petje slovenskih cerkvenih pesmi, a so dekleta za praznik kljub
temu pela v slovenščini (Gariup, 2000, str. 194). V župniji Ukve so bili prav farani tisti, ki
so leta 1973 napisali videmskemu nadškofu peticijo in zahtevali, naj jim pošlje
duhovnika, ki bo dobro poznal slovenski jezik (Brezovnik, 2011, str. 283). Zadravec je v
tedniku Družina zapisal:
»Če bi župnik Gariup prva leta prihoda v Kanalsko dolino za praznik ali nedeljo denimo v
ukljanski župnijski cerkvi sv. Filipa in Jakoba maševal samo v italijanskem jeziku, bi Ukljani
iz protesta zapustili cerkev ter pred njo in po ulicah naredili protestni shod. Toda če bi v
Ovčji vasi v letu 2000 pri maši samo kaj malega uvedel v slovenščini, bi se mu zgodilo še kaj
hujšega; ko je nekaj podobnega storil pri bogoslužju v Ovčji vasi na praznik sv. Lucije, 13.
decembra leta 1974, ga je v zakristiji čakal list s sporočilom, ki so ga podpisali župnijski
svetniki: 'Od danes naprej se bo pri bogoslužju v naši župnijski cerkvi govorilo samo po
italijansko. V slovenskem jeziku je dovoljeno samo petje.'« (Zadravec, 2007)
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Iz zgornjega odstavka pa lahko vidimo, da farani lahko delajo tudi v škodo
manjšinskemu narodu in nasprotujejo rabi slovenskega jezika v župniji Ovčja vas, ki je
vedno bila (tudi) slovenska župnija.
Vplivi posameznih oseb ali ustanov na jezikovno podobo dvojezične župnije so tako
lahko zelo različni. Nanjo lahko vplivajo tudi tisti, ki niso del župnije, ampak so z njo
vseeno na nek način povezani, saj so v stiku s tistim delom prebivalstva, ki je del župnije
ali pa živijo, delajo ali so na drug način povezani z ozemljem, ki ga pokriva določena
župnija. Poleg tega pa se tudi neverujoči udeležujejo določenih verskih obredov
(pogrebi, poroke, … ) ali prireditev, ki jih organizira župnija. Vsaka župnija pa je tudi del
širših upravnih enot Cerkve (dekanija, škofija), zato imajo tudi ustanove na višji ravni
Cerkve vpliv na župnijo.
V Preglednici 2 so predstavljeni načini, s katerimi lahko posameznik, socialna skupina ali
cerkvena ustanova vpliva na značaj dvojezične župnije, zraven pa pripisani citati, ki smo
jih pridobili z intervjuji in orisujejo vpliv in vlogo oseb oziroma ustanov, t.j. cerkvene
mreže. Nismo izbrali le oseb, ki so del Cerkve (=verniki), ampak tudi neverujoče, saj so,
kot smo že omenili, s Cerkvijo posredno ali neposredno povezani.
Preglednico 2 smo oblikovali na podlagi idej, ki smo jih dobili ob pogovorih z
intervjuvanci, ob prebiranju literature in ob osebnih izkušnjah z dvojezičnimi župnijami.
Njen namen je prikazati, da so vplivi na jezikovno (kulturno) podobo dvojezične župnije
zelo raznoliki in da se lahko interesi oseb ali ustanov pri njenem oblikovanju lahko tudi
izključujejo, zaradi česar lahko prihaja tudi do velikih navzkrižij.
Podobne vplive in procese kot so prisotni v dvojezični župniji, lahko zaznamo tudi v
večjezični župniji.
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posameznik
/ socialna
skupina/
cerkvena
ustanova
župnik

- se zavzema za vsaj deloma
dvojezična bogoslužja in
druge cerkvene dejavnosti,
- ljudi nagovarja v njihovem
maternem jeziku,
- če ne zna katerega od
jezikov, se ga trudi naučiti,
- spodbuja dvojezične
prireditve in dvojezični
verouk,
- spodbuja sodelovanje z
župnijami, osebami iz
matične države manjšine,
- poskrbi, da so vsa obvestila
in obrazci dvojezični,
- zavzema se za pravice
manjšinskega naroda tudi na
ravni škofije;

pozitivni vpliv na jezikovno
podobo dvojezične župnije
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- mašuje le v jeziku
večinskega naroda,
- nasprotuje sodelovanju pri
mašah v jeziku manjšine,
- se ne trudi naučiti jezika
manjšinskega naroda,
- zavzema se za verouk le v
jeziku večinskega naroda,
- ignorira ali celo zanika
obstoj pripadnikov
manjšinskega naroda v
župniji in mu ni mar za
njihove pravice,
- zagovarja trditev, da se z
uporabo manjšinskega
jezika v župniji kršijo
pravice večinskega naroda;

negativni vpliv na
jezikovno podobo
dvojezične župnije

» … vprašanje je tudi, s kakim občutkom dela župnik, kakšna
je sploh atmosfera … « (intervju 2)

» … da bomo dobili spet župnika, ki bo znal slovensko, ker to
mora biti v Kapli, to mi zahtevamo, in mislim, škof bo
sigurno temu ugodil. Če ga tu domačega ne bo dobil, bomo
pa gledali, da bomo pa v Sloveniji enega dobili.« (intervju 2)

» … trenutno tudi na dvojezičnem ozemlju, kjer trenutno
nimamo slovenskega, slovensko govorečega bogoslovca.
Pomeni, da je to… to je za nas zelo, zelo velika skrb, škofija
sedaj poskuša ta problem rešiti tako, da privabi sem
duhovnike ali pa tudi že bogoslovce iz drugih dežel,
večinoma iz Poljske. Vidimo pa, da to za dvojezično,
dvojezične fare to tako rekoč ne pomaga.« (intervju 3)

»Logično, če pride en nacionalist, [pero] upam, da ni več, da
ne bodo več nacionalistov tudi v Cerkev, bo malo težko. Če
bo prišel en župnik, malo odprt, magari se bo še kej
obdržalo. Logično, če ne govori po slovensko, ne more, ne …«
(intervju 5)

» … ne, če ne bo župnika slovenskega, ne bo nič več. Se bodo
naučili in če se bodo naučili, bodo le brali, kar se bodo
naučili, kot opice, kot naši otroci.« (intervju 4)

citati, ki opisujejo vpliv osebe / skupine oseb /
ustanove na jezikovno podobo dvojezične župnije

Preglednica 2: Potencialni vpliv posameznikov, formalnih in neformalnih socialnih skupin in cerkvenih ustanov na jezikovno podobo dvojezične župnije.

verniki, ki
govorijo
jezik
manjšine v
župniji

- sodelujejo pri organizaciji
dvojezičnih župnijskih
dogodkov in se jih
udeležujejo,
- so člani
manjšinskih/dvojezičnih
pevskih zborov ali podobnih
interesnih župnijskih skupin,
- se aktivno vključujejo v
župnijsko politiko (župnijski
pastoralni svet) in se trudijo
tudi tam vpeljati
dvojezičnost,
- se trudijo, da je vsaj del
bogoslužja tudi v jeziku
manjšine (na primer berila,
prošnje, nekatere molitve,
pesmi), še posebej če župnik
ne zna jezika manjšine,
- se trudijo, da bi bil verouk
dvojezičen in če imajo otroke,
jih prijavijo k dvojezičnemu
verouku,
- od škofa zahtevajo
zamenjavo župnika, če ta ne
spoštuje njihovih pravic,
- podpirajo sodelovanje z
župnijami, osebami iz svoje
matične države;
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- ne sodelujejo pri
organizaciji dvojezičnih
prireditev in jih ne
obiskujejo,
- ne sodelujejo pri
dvojezičnih bogoslužjih,
- so apatični in jim je
vseeno, koliko se v njihovi
župniji uporablja njihov
manjšinski jezik in se
prilagodijo kakršni koli
situaciji,
- ne reagirajo proti župniku,
če le-ta ne upošteva pravic
manjšine;

»Naši farani čutijo, da je v skupnosti moč in zato tudi radi
pomagajo pri skupnih prireditvah.« (intervju 1)

» … je izobraževat laike, da so ti tudi zelo važni nosilci
življenja v župnijah; pomeni, da imamo recimo voditelje
besednih bogoslužij, tudi slovensko govoreče, da so
zastopani v župnijskih svetih, da imamo tudi pastoralne
asistente, asistentke, to pomeni teološko izobražene ljudi v
naših farah, laike, ki sodelujejo. Potem imamo dvojezične
veroučitelje, verouk je pri nas v šoli [a ne], tako da
veroučiteljice pa veroučitelji so zelo važni v našem
pastoralnem delu, kjer veliko, veliko dela prevzamejo.«
(intervju 3)

» … vloga duhovnikov recimo se je precej spremenila. Prej so
ti bili res nosilci izobraževanja in tudi kulturnega delovanja,
sedaj so to prevzeli drugi, kar pa vidim tudi, kar je tudi zelo
dobro, da so, da so to drugi prevzeli in da ni potem umrlo,[a
ne].« (intervju 3)

verniki, ki
niso
pripadniki
manjšine ali
pridejo v
dvojezično
župnijo le
občasno

- trudijo se za sobivanje še z
drugim narodom,
- vidijo dvojezičnost kot
prednost,
- sodelujejo pri dvojezičnih
prireditvah, bogoslužjih,
- ne nasprotujejo
dvojezičnemu verouku;
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- nasprotujejo rabi
manjšinskega jezika v
župniji ob katerih koli
priložnostih in povzročajo
konfliktno ozračje v župniji,
- ne udeležujejo se
dvojezičnih prireditev ali
bogoslužij,
- trdijo, da so z rabo
manjšinskega jezika kršene
njihove pravice;
govorečimi

verniki

je

zelo

»Če pride kakšen Furlan, pa iz Rima na letovišče tukaj, tisti
pa joj, tako protestira, eden je šel še ven iz cerkve.« (intervju
4)

»Ne, ne tukaj je mir. Pridejo in tudi če ne razumejo, potrpijo
malo. Ma ni, ni sovraštva nič. Ker to je že precej let, [ki] stvar
gre naprej. Torej vsi vedo, da je tako in nobeden ne
protestira.« (Intervju 4)

»Sodelovanje z nemško
normalno.« (intervju 1)

» … nemško govoreči, ki so odprti do slovenščine in so
navajeni dvojezičnega bogoslužja, potem sami tudi molijo in
pojejo slovensko … « (intervju 3)

» … če je atmosfera v redu, potem ni težav, potem ni več
vprašanje, ali je malo več slovensko ali je malo manj, če se
človek počuti tu doma, sprejetega … « (intervju 3)

- sodelujejo z župnijo pri
posvetnih dvojezičnih
projektih,
- skupaj z verniki enotno
nastopajo pred oblastmi, ko
si prizadevajo za več
manjšinskih pravic;

- ustvarjajo pozitivno ozračje
tudi zunaj župnijskega
življenja,
- sodelujejo z župnijo pri
posvetnih dvojezičnih
projektih;

neverujoči,
ki govorijo
jezik
manjšine na
območju
dvojezične
župnije

neverujoči,
ki živijo na
območju
dvojezične
župnije ali
pridejo v
dvojezično
župnijo le
občasno
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- do manjšine so nestrpni,
ustvarjajo konfliktno
ozračje zunaj župnijskega
življenja,
- nasprotujejo rabi jezika v
župniji, če ga v drugih
ustanovah in organizacijah
ne uporabljajo več;

- jim je vseeno kaj se dogaja
s pravicami manjšine v
župniji;

»Zanimivo je tudi, če je kdo navajen tudi [a ne], če gre kdo
redno v cerkev, je navajen dvojezičnega bogoslužja. Če gre
zelo poredko [a ne], potem, potem to tudi prej doživlja kot
iritacijo. To tudi vidimo [a ne]. In ravno pri pogrebih, kot
sem rekel, včasih eden, ki gre redko, potem pa naenkrat to
sliši … « (intervju 3)

»…ampak vsekakor še premalo uspe, da bi bili, da bi bili
enotni in je to velik izziv, ker smo majhna skupnost ter kot
majhna skupnost enotno nastopamo in se tukaj vedno spet
iščejo poti in seveda za majhno skupnost je to lahko usodno,
da večina potem ravno to neenotnost izigrava [a ne]. Mi kot
Cerkev poskušamo tu tudi posredovati, kolikor se da, na
drugi strani pa včasih seveda čutimo, da je to … se čutimo
nemočne.« (intervju 3)

» … dva Slovenca, tri mnenja, ne … Nismo, ne znamo biti
skupaj, nič … to je žalostno. In tako, če ni moči, če nismo mi
skupno … moraš vedeti, kaj briga potem našo državo.«
(intervju 4)

- prizna manjšino in spoštuje
njene pravice,
- pri nagovorih vernikov v
škofiji škof ali njegov
predstavnik nagovori tudi v
jeziku manjšine,
- v izdanih škofijskih
dokumentih je vsaj deloma
uporabljen tudi jezik
manjšine,
- poskrbi, da ima manjšina
predstavnika v škofiji,
- župnikom, ki znajo tudi
jezik manjšine, dajo v
upravljanje dvojezično
župnijo,
- ukrepa proti tistim članom
Cerkve, ki delajo v škodo
manjšine in zagovarja tiste, ki
se trudijo za pravice
manjšine,
- zavzema se za pravice
manjšine tudi v posvetnih
zadevah.

- ne prizna manjšine in
nima posluha za njihove
pravice,
- v nagovorih vernikom in
izdanih škofijskih
dokumentih ne uporablja
jezika manjšine,
- nalašč premešča župnike,
ki znajo jezik manjšine iz
dvojezičnih župnij.

»Če je človek dobre volje, se naučijo tudi slovensko. Berejo,
pridigajo. Ma zdaj se je končalo. Ti škofi ne znajo nič, samo
italijansko.« (intervju 4)

» … tudi škofija, tale koordinacijski odbor, zelo dobro to
urejuje in dela, gleda, da dobimo tudi slovenske župnike.«
(intervju 2)

» … smo upali tudi izdelat oziroma sklenit tudi dokument,
kjer so zapisali prvič to, da naj bi veljala enakopravnost
jezikov v naši škofiji. Kar je bilo res nekaj izrednega, saj je
politična situacija bila takrat čisto druga.« (intervju 3)

» … smo izdali tudi eno brošuro na to temo, ki jo lahko damo
mladim parom, [am], nasvete kako to živet. Ker je to izziv,
izziv [a ne], dejansko v preteklosti je bilo tako, da večinoma
je šlo pač v to smer, če je eden bil nemško govoreč, drugi
slovensko govoreč, da so nemško govorili in se jezik ni dal
potem naprej otrokom. Danes pa vidimo, imamo veliko že
zelo spodbudnih modelov, ko se vidi, da je to možno živet v
eni družini tudi dveh ali pa celo treh jezikih … « (intervju 3)

» … naša odgovornost je seveda vedno jezik, pomeni, da mi
pogledamo vse, kar je potrebno na razpolago v dvojezični
obliki.« (intervju 3)
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Prirejeno po terenskem delu in intervjujih, literaturi (Brezovnik, 2011; Klemenčič, M., Klemenčič, V., 2006; Gariup, 2000), osebne izkušnje avtorice.
Avtorica: Sara Štempelj, 2012.

škofija

5. ODNOS CERKVE IN NJENIH USTANOV DO SLOVENSKE
MANJŠINE NA PREUČEVANIH OBMOČJIH
5.1. Odnos škofije do slovenske manjšine
5.1.1. Krška škofija
Krška škofija je več pozornosti slovenski manjšini začela posvečati v 60-ih letih 20.
stoletja. Takrat je II. vatikanski koncil namreč določil, da se sme bogoslužje od takrat
naprej opravljati tudi v jeziku, ki ga znajo verniki. Poleg tega so slovenske organizacije
na Koroškem, predvsem Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), škofijo večkrat
opozarjale na krivice, ki se koroškim Slovencem dogajajo v Cerkvi (ni bilo dvojezičnega
verouka, niso imeli škofovega vikarja za Slovence ipd.). Prelomnica v odnosu celovške
škofije do slovenske manjšine na Koroškem je gotovo celovška škofijska sinoda v letih
1971 in 1972, ki je izdala dokument »Sožitje Nemcev in Slovencev v koroški Cerkvi«
(Brezovnik, 2011). Anton Rosenzopf Jank, trenutni vodja slovenskega Dušnopastirskega
urada v Celovcu, pravi o sinodi naslednje:
» … to je bilo pravzaprav res preroško dejanje, ker ravno v tem času so tukaj na Koroškem
podirali dvojezične table.« (intervju 3, 2012)
Osnovna zamisel dokumenta o sožitju, ki ga je izdala sinoda, je namreč enakopravnost
obeh deželnih jezikov v bogoslužju, pri verouku in v cerkvenih odborih, uredila pa je
tudi zastopstvo koroških Slovencev v škofiji (Brezovnik, 2011). Današnji odnos Krške
škofije do slovenske manjšine se zrcali tudi na spletni strani škofije, kjer imajo slovensko
govoreči verniki škofije poseben slovenski portal (Katoliška Cerkev Koroška, 2012).
5.1.2. Videmska nadškofija
Do imenovanja Alfreda Battistija za videmskega nadškofa (leta 1973) je bil odnos
Videmske škofije do slovenske manjšine kljub določilom II. vatikanskega koncila
večinoma slab. Značilno je bilo premeščanje slovenskih duhovnikov v furlanske župnije,
odsotnost slovenskega duhovnika v uradih nadškofije in ukinjanje slovenskega narečja v
župnijah nadškofije (Brezovnik, 2011).
Nadškof Battisti je v času svojega škofovanja s svojimi govori večkrat izrazil solidarnost
s slovensko manjšino, kot prvi najvišji predstavnik RKC v Videmski pokrajini se je
slovenski manjšini opravičil za vse krivice, ki so ji bile povzročene s strani predstavnikov
RKC, leta 1976 pa je tudi izdal odlok, s katerim je dovoljeval in priporočal uporabo
slovenskega misala v slovenskih župnijah (Brezovnik, 2011).
Posebno vlogo pri zagovarjanju slovenske manjšine v Videmski pokrajini pa imajo
slovenski duhovniki, ki so delovali na tem območju. Oni so bili namreč tisti, ki so
nadškofa, pa tudi državo, opozarjali na krivice, ki se dogajajo slovenski manjšini in se
osebno angažirali za pravno priznanje slovenske manjšine v Videmski pokrajini
(Brezovnik, 2011).
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5.2. Predstavitev župnij in slovenska kultura v njih
5.2.1 Župnija Železna Kapla
V župnijo Železna Kapla spadajo naselja Železna Kapla, Lobnik, Lepena, Remšenik, Bela
in Spodnje Obirsko. Župnijo trenutno upravlja župnik Poldej Zunder, ki je pripadnik
slovenske manjšine na Koroškem. Poleg Železne Kaple upravlja sosednji župniji Rebrco
in Obirskem (intervju 1). Vse te tri župnije so dvojezične, saj so verniki tako nemško kot
slovensko govoreči. Te župnije so del dekanije Dobrla vas, ki je tudi kot dvojezična. Na
Koroškem je sicer 8 dvojezičnih dekanij, v katerih je 69 dvojezičnih župnij (intervju 3).
Slika 9: Župnija Železna Kapla.

V župniji Železna Kapla imajo vsako nedeljo jezikovno ločeni maši, torej eno slovensko
in eno nemško. Obe maši sta enakovredno obiskani, kar pomeni, da se približno 50 %
vernikov udeleži slovenske maše, drugih 50 % pa nemške. Enkrat na mesec imajo v
nedeljo dvojezično mašo, po kateri se župnijska skupnost zbere na druženju v župnišču.
Dvojezične so tudi nedeljske maše v soboto zvečer (intervju 1). Poleg maš potekajo v
celoti ali deloma v slovenščini tudi druge pobožnosti, na primer pogrebi, procesije in
podobno (intervju 2).
Imajo dva župnijska pevska zbora, nemškega in slovenskega. V slednjem deluje 30
pevcev, med katerimi so tako mladi kot tudi starejši. Vsi v zboru tudi govorijo slovensko.
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Zbor v obliki seminarjev redno sodeluje s slovensko govorečo strokovnjakinjo iz Trsta
(intervju 1).
Župnija je zelo dejavna tudi na kulturnem področju. V farni dvorani imajo v letu
približno 50 prireditev, slovenskih, dvojezičnih ali nemških: med njimi različna
predavanja, po katerih sledi razprava, razne kulturne prireditve, literarne večere z
umetniki iz Slovenije, zborovske koncerte (na obisk je na primer prišel tudi zbor APZ
Tone Tomšič) in podobno. Med njimi še posebej izstopa kulturni praznik »Dober večer,
sosed«, kamor so še posebej lepo povabljeni vsi nemško govoreči sodeželani (intervju 1).
Tudi verouk v Železni Kapli je, podobno kot šola, dvojezičen za vse tiste, ki se nanj
prijavijo (intervju 1). Na Koroškem je trenutno več kot polovica otrok prijavljenih k
dvojezičnemu pouku, spodbudno pa je tudi, da njihovo število raste (intervju 3).
Na župnijskem uradu lahko farani občujejo tako v nemškem kot tudi v slovenskem
jeziku, saj tako župnik kot tudi tajnica v župniji govorita oba jezika.
Župnija Železna Kapla ni dvojezična le formalno, ampak tudi v praksi. Do konfliktov med
nemško in slovensko govorečimi ne prihaja, kar lahko deloma pripišemo tudi nauku, ki
ga uči RKC (intervju 1; intervju 3).
Župnijo pri prizadevanjih za dvojezičnost podpira tudi slovenski DPU v Celovcu, preko
katerega imajo koroški Slovenci predstavnika na škofiji. Slovenski DPU je pristojen tako
za slovensko kot tudi za nemško govoreče vernike na dvojezičnem ozemlju, kjer skrbi za
pastoralno delo v župnijah. Pomagajo pri razvijanju težišč v župnijskih svetih, skrbijo da
je vse informacijski in drugo gradivo, ki ga potrebujejo v župniji, dvojezično (pesmarice,
molitveniki, brošure in podobno). Del slovenskega DPU-ja je tudi slovenski verski
časopis Nedelja, na katerega je naročenih približno 2800 ljudi, nekaj jih je tudi iz
Slovenije. V okviru urada deluje tudi Katoliška akcija, ki podpira župnije v prosvetnih
dejavnostih. Znotraj nje so oblikovani posebni oddelki za določene skupine ljudi (na
primer za otroke, za mlade, za družine, za žene … ), ki jih na njim prilagojen način
spodbuja za dvojezičnost (intervju 1).
Vsaka župnija je neločljivo povezana tudi s prostorom na katerem deluje. Zato je
pomembno, da poznamo kakšno mesto ima slovenska kultura v izbranih krajih. Če je na
primer v kraju slovenščina dokaj enakovredno zastopana, so je tisti, ki niso pripadniki
manjšine, navajeni, kar posledično pomeni, da bodo imeli tudi v okviru RKC večje
razumevanje zanjo.
V občini Železna Kapla je tako približno 37 % ljudi kot pogovorni jezik navedlo
slovenščino (Demografische Daten, 2009), vendar pa po besedah župana polovica
občanov gotovo dobro govori slovensko, četrtina jih govori slabo, druga četrtina pa
slovensko ne govori. Večina teh, ki govori slovensko, živi v manjših, razpršenih naseljih,
ki se nahajajo okoli Železne Kaple, ki je središčno naselje občine. Ta naselja (Korte,
Obirsko, Bela, Remšenik, Lepena, Koprivna, Spodnja Plaznica, Suha, Rebrca, Bela,
Podkraj in Lobnik) so bila včasih popolnoma slovenska, danes pa nekateri, predvsem
mladi, ne govorijo več slovensko, medtem ko pripadniki starejših generacij še skoraj vsi
govorijo tudi slovensko (intervju 2).
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Od leta 2009 je v občini Železna Kapla – Bela župan Franc Jožef Smrtnik, ki je tudi
pripadnik slovenske manjšine, kar je povzročilo, da je slovenščina postala v javnosti še
bolj prisotna kot prej. Pojavlja se na različnih napisih, uradnih vabilih, na občinskem
uradu in od leta 2011 tudi na krajevnih topografskih tablah (intervju 2). Če obiščemo
uradno spletno stran občine, bomo na njej našli vsaj manjši del besedil tudi v slovenščini
(Občina Železna Kapla – Bela, 2012). V občini imajo tudi dvojezičnega zdravnika in
sodnika ter nekaj gostiln, ki so dvojezične (intervju 2).
Poleg tega pa je v občini tudi več društev, ki še gojijo slovensko kulturo: Slovensko
prosvetno društvo Valentin Polanšek, Slovensko posvetno društvo Zarja in Alpski klub
Obir (intervju 2; Lešnik, 2009). Pomembne za ohranjanje slovenske kulture in tudi
narodne zavesti pa so tudi vaške skupnosti v okoliških naseljih (intervju 2).
Dvojezična sta tudi šola in vrtec v Železni Kapli. V šoli je pouk dvojezičen za tiste, ki se k
takemu pouku prijavijo in med takimi so tudi otroci, katerih starši sicer ne znajo
slovensko. V občini imajo še eno manjšo šolo, in sicer Ljudsko šolo na Obirskem, ki jo
trenutno obiskuje devet učencev. V njej še vedno uporabljajo slovensko narečje kot
pogovorni jezik in so prijavljeni k dvojezičnemu pouku (intervju 2). Ta šola je ravno zato
zelo pomembna, saj omogoča otrokom, da tudi med sabo govorijo slovensko. Na žalost
pa po besedah župana šola nima prihodnosti, saj država zelo pritiska na občino, da bi
morala to šolo na Obirskem ukiniti. Novi župan je uvedel možnost uporabe slovenščine
tudi v vrtcu. Pri najmlajših imajo zdaj tak sistem, da en dan vsi uporabljajo nemščino,
drugi dan pa slovenščino (intervju 2). Na nek način je sistem soroden sistemu v OŠ
Špeter v Beneški Sloveniji.
Kar župan izpostavlja kot problem dvojezičnega šolstva, ne samo v Železni Kapli, ampak
na celotnem območju dvojezične Koroške, je slaba organiziranost dvojezičnega pouka.
Nanj se namreč prijavljajo tudi otroci iz nemških in mešanih družin, ki pa slovensko ne
znajo ali pa znajo zelo slabo, kar povzroči da mora učitelj njim posvetiti veliko več časa
kot pa tistim otrokom, ki že od doma poznajo slovenščino (Lešnik, 2009). Poleg tega pa
učenje slovenščine traja premalo časa, da bi se jo lahko na primer otrok, ki doma ne
uporablja slovenščine, dejansko navadil (intervju 2). Prav tako na Koroškem opažajo, da
se delež otrok, ki se prijavijo na dvojezični pouk, sicer povečuje, a da upada delež otrok,
ki že od doma govorijo slovensko (intervju 3). V Železni Kapli je stanje tako, da v
okoliških naseljih otroci še precej znajo slovensko, v samem naselju Železna Kapla pa
manj (intervju 2).
V Železni Kapli in tudi drugod na Koroškem se pojavljajo še drugi problemi. Koroški
Slovenci se udejstvujejo tudi v različnih političnih združenjih, ki pa glede manjšinskih
vprašanj niso vedno enotna. In prav ta neenotnost in članstvo v različnih političnih
združenjih onemogočata, da bi nastopili kot enotna politična organizacija, ki bi imela več
možnosti tudi na primer na volitvah v deželni zbor (intervju 2; intervju 3). Drug problem
je, da se mnogi mladi po študiju ne vrnejo več domov, na primer v Železno Kaplo. To
povzroča demografski in socialni problem, saj ostaja podeželje brez mladih, poleg tega
pa ostaja dvojezično podeželje brez dvojezičnega kadra, ki bi lahko našel poklic v
različnih ustanovah dvojezičnih občin (intervju 1; intervju 2).
» … to je naš problem, ki nas čaka v naslednjih letih v Kapli, ker zdravnik bo šel v penzijo,
sodnik bo šel v penzijo in naraščaja pa nimamo, ne. Isto je pri učiteljih. Mi rabimo
ogromno dvojezičnih učiteljev, ki jih nimamo. In jaz vedno apeliram na mladino, naj
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študirajo za učitelje in delajo slovenščino kot predmet. Da bodo znali slovensko in potem
bodo imeli tudi možnost poučevanja.« (intervju 2).
5.2.2. Župnija Ukve
Župnijo Ukve že skoraj 40 let upravlja župnik Mario Gariup, ki je pripadnik slovenske
manjšine v Italiji. Poleg nje upravlja še župnijo Naborjet – Ovčja vas. Ukve so edina še
dvojezična župnija v Kanalski dolini, saj v vseh drugih cerkvah med bogoslužjem župniki
ne uporabljajo več slovenščine. Obe župniji sta del dekanije oziroma »foranije« Trbiž, ta
pa spada pod Videmsko nadškofijo.
Slika 10: Župnija Ukve na karti.

Opomba: Za župnijo Ukve nismo uspeli pridobiti karte, zato smo ustrezno označili le naselja v katerih
deluje posamezna župnija.

V župniji Ukve obhajajo maše za slovenske domačine v celoti v slovenskem jeziku. Ob
nedeljah, ko se k maši zbere cela skupnost, pa ponovijo nekatere molitve še v
italijanščini, pa tudi pridiga je italijanska, zato da jo vsi razumejo (intervju 4). Ukljanski
verniki so navajeni slovenščine pri različnih obredih, zato ne prihaja do sporov med
njimi. Tudi v cerkvi Sv. Filipa in Jakoba je prisotna slovenska kultura, saj so postaje na
slikah križevega pota in še nekateri drugi napisi v cerkvi v slovenščini oziroma v
njihovem narečju (intervju 6). Slovenski so tudi različni običaji, ki so povezani s
cerkvenimi prazniki, na primer blagoslov butar na cvetno nedeljo, ki jih izdelajo iz osmih
različnih rastlin in jih domačini imenujejo »prajtelji« (intervju 4). Slovenska navada je
tudi »žegenj« ob prazniku sv. Jakoba, ko fantje hodijo »od oštarije do oštarije« in
prepevajo slovenske pesmi (intervju 5).
Tudi petje v cerkvi je še vedno izključno slovensko, razen ob pogrebih neslovenskih
vernikov zapojejo tudi kakšno italijansko pesem. V zboru sodeluje veliko mladih, imajo
pa tudi mladega organista, ki si zelo prizadeva za slovensko petje, zato je zelo verjetno,
da se bo slovensko petje v cerkvi še obdržalo nekaj časa (intervju 4; intervju 5; intervju
6).
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Včasih je sklopu župnije potekalo tudi veliko slovenskih kulturnih prireditev, imeli so
tudi svojo folklorno skupino, vendar pa vsega tega zaradi nerazumevanja oblasti in
nesoglasij s SKS Planika danes ni več (intervju 4).
Verouk v Ukvah poteka samo v italijanščini, le občasno kakšna gospa pripravi tudi kaj v
slovenščini (intervju 5).
Na župnijskem uradu lahko verniki uporabljajo tako italijanski kot tudi slovenski jezik,
saj trenutni župnik zna oba jezika.
Sicer pa v Ukvah približno 70 % ljudi še razume in govori slovensko. To je še edino
naselje v Kanalski dolini, za katero bi lahko rekli, da je še »slovensko« in kjer se med
sabo še pogovarjajo tudi v slovenščini. V ostalih naseljih v Kanalski dolini, v Ovčji vasi,
Žabnicah in Dipalji vasi, ki so bila nekoč popolnoma slovenska naselja, sta bila pritisk
ljudi drugih narodnosti in asimilacija premočna. V teh naseljih znajo slovensko le še
nekateri starejši (intervju 4; intervju 6). Sicer pa je jezikovna podoba v Kanalski dolini še
nekoliko bolj pestra, kajti tu živijo kar štiri narodne in jezikovne skupine. V Ukvah
imamo slovensko in italijansko skupino, v Ovčji vasi živijo italijanska, furlanska in še
zelo majhna slovenska skupnost, v Naborjetu nemška in italijanska, v Ložnici so
večinoma pripadniki italijanske skupnosti. Seveda je to le nek zelo grob oris, v resnici so
skupnosti med sabo še veliko bolj prepletene (intervju 4; intervju 5).
Večina Slovencev v Kanalski dolini ne zna knjižne slovenščine, ampak govorijo ziljsko
narečje, ki ga imenujejo »naša špraha« (intervju 5).
V občini Naborjet – Ovčja vas imajo od leta 2009 župana slovenske narodnosti,
Alessandra Omana. Na občinskem uradu imajo »okence«, kjer lahko občani uredijo
upravne zadeve v slovenskem, furlanskem ali nemškem jeziku. Vendar pa slovensko
govoreči občani svojih opravkov na občini največkrat ne rešujejo v slovenskem jeziku,
saj jih večina tudi ne zna dovolj dobro slovensko. Upravne zadeve so slovensko govoreči
namreč vedno urejali bodisi v nemščini bodisi v italijanščini (intervju 5). Slovenščina se
poleg italijanskega, nemškega in furlanskega jezika pojavlja tudi na različnih plakatih in
zgibankah. Na krajevnih napisih je napisana le italijanska oblika imena kraja. Razlog,
zakaj ni večjezičnih krajevnih napisov je župan razložil takole:
» … v Ukvah, morate dati tri table, po italijansko, po nemško in po slovensko. Tukaj v
Naborjeti bi moral dati samo nemško in italijansko. V Ovčjo vasi ne vem še kaj, še
furlansko, zakaj tukaj tudi so Furlani [ne]. Na Ušcah, tam Bagni di Lusnizza, bi moral dati
bolj italijansko in nemško. Malo zmešano, [ne ]… « (intervju 5).
Poleg tega se mu zdi to le neko zunanjo znamenje, ki pa ne pripomore k obstoju »naše
šprahe«. Po njegovem je bolj pomembno denar, ki ga dobi občina za zaščito manjšine,
porabiti za slovenski pouk v šoli, za slovenske dejavnosti znotraj cerkve, za različne
raziskave o slovenski kulturi v Kanalski dolini in podobno (intervju 5). Uradna spletna
stran občine je samo v italijanskem jeziku (Comune di Malborghetto – Valbruna, 2012).
V Ukvah imajo tudi edino šolo v Kanalski dolini, kjer poteka tudi pouk slovenščine
(intervju 5); poleg otrok slovensko govorečih staršev, ga obiskujejo tudi nekateri otroci,
katerih starši ne znajo slovenščine, a menijo, da je znanje slovenščine za njihovega
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otroka koristno (intervju 5; intervju 6). Opažajo, da ob vstopu v šolo, vedno manj otrok
zna govoriti slovensko (intervju 5). Večina jih slovenščino oziroma njihovo narečje le
razume (intervju 6). Na občini se tudi pogovarjajo, da bi šola iz dvojezične postala celo
trojezična, torej italijansko-slovensko-nemška, vendar pa jim trenutno za to primanjkuje
finančnih sredstev (intervju 5).
V Kanalski dolini trenutno deluje le eno kulturno društvo, ki spodbuja slovensko kulturo
in sicer Slovensko kulturno središče Planika (SKS Planika) v Kanalski dolini. Pod tem
imenom so se leta 1997 združili Slovensko društvo Planika, Glasbena šola Tomaža
Holmarja, Sklad za slovensko kulturo Ponce ter še nekaj posameznikov. SKS Planika
organizira tečaje slovenščine, različne kulturne prireditve (na primer Dan slovenske
kulture v februarju), dejavnosti za otroke in podobno. V goste večkrat povabijo tudi
znane Slovence (SKS Planika, 2012). Vendar pa kljub temu da SKS Planika organizira
veliko dvojezičnih dejavnosti, mnogi niso zadovoljni z njenim delom, saj to kulturno
središče ni dovolj odprto za vse, ki bi želeli sodelovati (intervju 5). Poleg tega velikokrat
predstavlja Kanalsko dolino kot prostor, kjer se slovenska manjšina ne spopada z
večjimi problemi, kjer otroci znajo slovensko in s tem nekako zavaja tiste, ki v dogajanje
v Kanalski dolini niso neposredno vključeni in tako ne poznajo resničnega stanja glede
ohranjanja slovenskega jezika in kulture v Kanalski dolini (intervju 4). Veliko pa pove
tudi dejstvo, da v samem vodstvu SKS Planika ni nobenega iz Ukev, ki so gotovo naselje,
kjer je slovenska kultura v Kanalski dolini najbolj živa (intervju 6).

5.3. Primerjava stanja slovenske kulture v izbranih župnijah
Če med sabo primerjamo ti dve župniji, ki delujeta na dveh območjih z številnimi
skupnimi a hkrati tako zelo različnimi geografskimi in zgodovinskimi potezami, vidimo,
da je organiziranost obeh župnij zelo različna. Tako imajo dvojezične župnije na
Koroškem škofijsko organizacijo, ki jih podpira in zastopa na škofiji, dvo- ali večjezične
župnije v Videmski pokrajini pa take organizacije nimajo. To nalogo prevzemajo nase
župniki, ki jim je pomembno, da se ohranja večkulturnost v njihovi župniji in so (bili)
zato mnogokrat deležni kritik s strani tistih, ki jim za to ni mar.
Župnija Železna Kapla je obkrožena z dvojezičnimi župnijami, kar je gotovo dobro za
slovensko kulturo v župniji, predvsem za slovensko govoreče farane, saj tako vidijo, da
pri svojih prizadevanjih niso sami. Nasprotno je župnija Ukve še edini slovenski otok v
Kanalski dolini.
Če po obisku slovenskega bogoslužja v Železni Kapli sklepamo na delež slovensko
govorečih vernikov v župniji, potem je v župniji Železna Kapla okoli 50 % slovensko
govorečih vernikov. V Ukvah je ta delež še višji, saj je po besedah domačega župnika 70
% vernikov slovensko govorečih (intervju 4).
V Preglednici 3 smo na podlagi intervjujev izdelali pregled dejavnosti RKC v Železni
Kapli kot v Ukvah, ki nam lahko služijo kot indikatorji slovenske kulture v župniji.
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Preglednica 3: Jezikovna podoba župnijskih dejavnosti v izbranih župnijah

jezik
župnija
nedeljska maša in drugi verski
obredi
pevski zbor
župnijski urad
prireditve
verouk

slovensko
ŽK
U
+

+

+
+
+

+
+

dvojezično
ŽK
U
+

+
+

+

nem
ŽK

ita
U

+

+

+
+
+

+
+

Opombe: ŽK = Železna Kapla; U = Ukve; znak + pomeni, da je dejavnost v župniji v zgoraj napisanem jeziku
Vir: intervjuji, 2012.

Sodeč po opravljenih intervjujih bi lahko rekli, da je slovenska kultura s pomočjo
župnijskih dejavnosti bolj zasidrana v župniji Železna Kapla kot v Ukvah, čeprav je v
obeh župnijah župnik pripadnik slovenske manjšine in se obe župnijski skupnosti
trudita za ohranjanje slovenske kulture v župniji. Vendar pa ima župnija Železna Kapla
večjo podporo okolja in škofije, poleg tega pa je bila slovenska manjšina na Koroškem
uradno priznana skoraj 50 let prej.

6. VREDNOTENJE INTERVJUJEV S POMOČJO UTEMELJEVALNE
TEORIJE
V našem primeru smo z računalniškim programom Atlas. ti analizirali šest intervjujev, ki
so predstavljali šest temeljnih dokumentov. Na koncu analize smo dobili 59 pojmov, ki
opisujejo posamezne enote besedila, in 5 kategorij, v katere niso bili vključeni vsi pojmi.
Pojmi se med seboj razlikujejo tako vsebinsko kot tudi po številu pojavljanja v temeljnih
dokumentih. Pojem, ki se pojavi največkrat, je »U_problemi«, ki označuje vse enote
besedila, kjer so omenjeni problemi ohranjanja slovenske kulture v Ukvah. Temu pojmu
sledi, zanimivo, pojem »Ž_problemi«, ki označuje enote besedila s problematiko
ohranjanja slovenske kulture v Železni Kapli. Že ta podatek nam pove, da se slovenska
manjšina na Koroškem in Kanalski dolini še vedno sooča s težavami pri uveljavljanju
manjšinskih pravic.
S programom Atlas.ti smo izdelali 2 modela, ki prikazujta povezanost izbranih pojavov v
Železni Kapli in Ukvah. V modelu smo se osredotočili predvsem na vlogo župnije, na rabo
slovenskega jezika in na probleme, ki se pri tem pojavljajo. V modela nismo vključili vseh
pojmov, saj bi s tem povzročili njegovo nepreglednost in izgubili ključne poudarke, ki
nam jih želita sporočiti.
Povezovanje v tej analizi je potekalo s tremi povezovalnimi besedami oziroma
besednimi zvezami. Razmerje »je del« smo uporabili, ko smo hoteli poudariti, da je nek
pojem hierarhično podrejen drugemu. To razmerje spada med prehodne (ang.
transitive), kar pomeni, da deluje le v eno smer, zato je označena tudi s puščico.
Prehodno je tudi razmerje »uporablja«, ki smo jo uporabili, ko smo hoteli povedati, da
neka ustanova v svojem delovanju uporablja tudi slovenski jezik. Tudi razmerje »vpliva
na« je prehodno, uporabili pa smo ga takrat, ko smo hoteli povedati, da ima nek pojav
vpliv na drugega. Kodi, ki pa součinkujeta ena na drugo, smo povezali z besedno zvezo
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»je povezan«, ki spada med simetrične (ang. symmetric) in zato ni prikazana s puščico.
Razmerji »je del« (»is part of«) in »je povezan« (»is associated with«) sta v programu že
vnaprej določena, razmerji »uporablja« in »vpliva na« pa smo oblikovali sami.
Program Atlas.ti ne prepozna črke »č«, zato je v modelih namesto nje uporabljena črka
»c«. Pred vsakim pojmom se pojavi znak, ki smo ga uporabili za potrebe kategorizacije.
Znak »Ž_« pomeni, da se zadeva Železne Kaple, znak »U_« pa, da govori o Ukvah. Znak
»o_« pomeni, da pojem govori o občini, znak »ž_« pa, da o župniji.
Pomembno se nam zdi poudariti, da izdelani modeli temeljijo izključno na intervjujih, ki
smo jih opravili in so deloma tudi rezultat osebnega gledanja intervjuvancev na
problematiko slovenske manjšine.
Oba modela sta za boljšo primerjavo oblikovana na podoben način. V sredini imamo
pojem »Ž_slovenščina« oziroma »U_naša špraha«. S tema pojmoma so nato povezane vse
ustanove oziroma združenja, ki uporabljajo slovenski jezik (občina, šola, župnija, ki jo
sestavljata župnijska skupnost in župnik, ter društva). Bolj natančno so prikazane
slovenske dejavnosti v župniji, saj je to predmet našega preučevanja. V postavljen okvir
so nato vključeni še problemi.
Zgoraj našteti pojmi so torej ogrodje obeh modelov, na katero se povezujejo drugi pojmi,
značilni za posamezen kraj. Slika 9 opozarja na naslednje poudarke v modelu, ki nam
predstavlja stanje povezanosti izbranih pojavov v Železni Kapli.
·

·

·

·

Pojem »Ž_društva« je z izrazom »uporablja« povezan s pojmom »Ž_slovenščina«,
kar pomeni, da so v Železni Kapli slovenska društva, ki se trudijo za ohranitev
slovenske kulture. Isti pojem je z izrazom »je povezan« v odnosu tudi s pojmom
»Ž_šola« in »Ž_župnija«, kar pomeni, da v Železni Kapli slovenska društva, šola in
župnija med sabo sodelujejo pri ohranjanju slovenščine. Pojem »Ž_društva« bi
lahko povezali tudi s pojmom »Ž_Železna Kapla_občina«, saj tudi občina podpira
prizadevanja društva, vendar pa verjetno ne sodeluje pri sami organizacijski plati
raznih prireditev in podobno.
V modelu je prisoten tudi pojem »Ž_DPU«. DPU deluje v okviru Celovške škofije,
kar je prikazano tudi na modelu. Pojem »Ž_Župnija« z DPU-jem tako dobi še eno
posredno povezavo do pojma »Ž_slovenščina«, kar pomeni, da pri svojih
prizadevanjih za dvojezičnost župnije ni sama, ampak da ima tudi podporo v
škofiji.
S pojmom »Ž_ž_slovenske dejavnosti«, ki predstavlja slovenske (oziroma
dvojezične) dejavnosti v župniji, so s povezavo »je del« povezani pojmi
»Ž_ž_pevski zbor«, »Ž_ž_prireditve«, »Ž_ž_verouk« in »Ž_ž_maša«, kar pomeni, da
pri dejavnostih župnija uporablja slovenščino. Z istim pojmom je povezan tudi
pojem »Ž_navade«, kar nam pove, da župnija ohranja tudi nekatere slovenske
navade.
Problemi v Železni Kapli so v glavnem povezani z ureditvijo šolstva,
pomanjkanjem slovenskih ali dvojezičnih župnikov na Koroškem, s politiko, v
kateri Koroški Slovenci še vedno ne znajo nastopati enotno in z odnosom z
nemško govorečimi, med katerimi se še vedno najdejo ljudje, ki manjšini ne
priznavajo pravic. Vse to na slovensko kulturo deluje zaviralno in pospešuje
asimilacijo.
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Vir:: intervju 1, intervju 2, intervju 3, 2012.
Avtorica: Sara Štempelj, 201

Slika 11: Model povezanosti izbranih pojavov v Železni Kapli

31

V Ukvah se odvijajo nekoliko drugačni procesi, zato bi tu izpostavili spodnje poudarke
(Sliki 10).
·

·

·

·

Edino slovensko društvo v Kanalski dolini, SKS Planika, si prizadeva za
ohranjanje »naše šprahe«, pri tem sodeluje samo s šolo. Sicer društvo deluje tudi
v Ukvah s prireditvami in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira SKS Planika,
vendar v samem vodstvu društva ni nobenega Ukljana (Ukve pa so, kot vemo,
najbolj slovensko naselje v Kanalski dolini). SKS Planika prav tako ni v povezavi z
župnijo, kar kaže na to, da ustanove in združenja, ki se v Ukvah trudijo za
ohranjanje slovenščine, niso enotni, kar je tudi glavni vzrok, da je pojem »U_SKS
Planika« povezan s pojmom »U_problemi«.
Pojem »U_problemi« je povezan s pojmom »U_škofija«, saj Videmska škofija ne
kaže dovolj zanimanja za slovensko manjšino. Posledica tega je, da je ohranjanje
slovenske kulture v župniji na ramenih za to zavzemajočega se župnika in
župnijske skupnosti, nimajo pa potrebne podpore in potrditve s strani škofije.
S pojmom »U_ž_ slovenske dejavnosti« so z odnosom »je del« povezani pojmi
»U_ž_maša« in »U_ž_pevski zbor« ter »U_navade«, ki so tudi v Ukvah povezane s
slovensko kulturo.
Pojem »U_problemi« je poleg že omenjenih pojmov povezan še s problematiko
pomanjkanja slovenskih oziroma dvojezičnih župnikov v Italiji, z odnosom z
matično državo, ki ne ve, kakšno je v resnici stanje slovenske manjšine v Kanalski
dolini, ter z odnosom z Italijani, kjer se pojavlja podoben problem kot na
Koroškem. Tudi tu vsi ti problemi ne vplivajo dobro na »našo špraho«, saj
spodbujajo že tako močno asimilacijo, ki med drugim povzroča, da otroci v
Kanalski dolini večinoma ne govorijo več slovensko in da se izgublja slovenska
narodna zavest.

Če primerjamo med sabo model povezanosti pojavov v Železni Kapli in Ukvah (Sliki 10
in 11), lahko oblikujemo naslednje trditve:
1. Slovenska društva v Železni Kapli so veliko bolj vpletena v življenje samega kraja,
sodelujejo z različnimi ustanovami, ki se tudi ukvarjajo z ohranjanjem slovenske
kulture, tudi z župnijo so v dobrih odnosih. Na drugi strani v Ukvah deluje
društvo, ki je zelo zaprto in ne spodbuja sodelovanja med različnimi ustanovami
in združenji za isti cilj t.j. ohranitev slovenske kulture.
2. Celovška škofija preko DPU-ja s svojim programom pomaga in spodbuja
dvojezične župnije k enakovredni uporabi nemščine in slovenščine. Nasprotno
župnija Ukve nima take podpore škofije, zato je za slovensko kulturo v dvojezični
župniji toliko bolj pomembna prizadevnost župnika in župnijske skupnosti.
3. Mreža slovenskih dejavnosti v župniji je bolj razvejana v Železni Kapli, kar je
delno tudi posledica zgornjih dveh trditev.
4. Problemi v obeh župnijah so na cerkvenem področju, ki nas v nalogi bolj zanima,
podobni. Primanjkuje slovenskih oziroma dvojezičnih župnikov, ki bi v
prihodnosti zamenjali trenutne slovenske oziroma dvojezične župnike v
dvojezičnih župnijah.
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Vir: intervju 4, intervju 5, intervju 6, 2012.
Avtorica: Sara Štempelj, 2012.

Slika 12: Model povezanosti izbranih pojavov v Ukvah
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Očitno je, da je povezanost pojmov v izbranih naseljih drugačna, kar je razvidno iz
grafične podobe obeh modelov. Opazimo lahko, da med njima obstaja določena
asimetrija pojmov in povezav, kar nam pove, da so nekatera razmerja znotraj krajev
nasprotna.
Iz obeh modelov lahko izpeljemo vsebinske ugotovitve, ki so nam lahko v pomoč pri
razlagi pojavov tudi v drugih dvo- ali večjezičnih župnijah.
Ø Če je župnija povezana z drugimi javnimi ustanovami v kraju, ki podpirajo
manjšinsko kulturo, je to za slovensko manjšino zelo dobro, saj so tako bolj
enotni in povezani, kar upočasnjuje asimilacijo.
Ø Župnija, ki jo pri svojem delu podpira tudi škofija, lažje dosega enakopravnost
jezikov, saj s strani škofije dobiva potrditev in pomoč, kar ji omogoča, da se v večji
meri posveti delu v župnijski skupnosti in bolj razveja mrežo dvojezičnih
dejavnosti.
Ø Ker je vedno manj dvojezičnih župnikov, se bo vloga župnijske skupnosti pri
prizadevanju za dvojezično župnijo povečala.

7. SKLEP
Vloga RKC pri ohranjanju slovenske kulture je bila in je še vedno zelo velika, čeprav je to
v merljivi (kvantitativni) obliki težko dokazati. Ob prebiranju literature in v intervjujih
smo nemalokrat zasledili stavek, da je bila Cerkev v nekaterih obdobjih edina ustanova,
ki je še podpirala slovensko narodno skupnost in si prizadevala za njen obstoj. Po
koroškem plebiscitu je Cerkev na Koroškem priznavala slovensko identiteto manjšine in
jih podpirala pri doseganju njihovih pravic. Velik korak je naredila tudi s škofijsko
sinodo v letih 1971/72. Poleg tega ima danes slovenska manjšina zastopstvo na škofiji. V
Kanalski dolini so bili posamezni duhovniki edini, ki so ljudje ob opciji v 40. letih 20.
stoletja svarili, naj ne zapustijo svoje domovine. Škof Batisti je priznal obstoj slovenske
manjšine v Videmski nadškofiji veliko pred Zaščitnim zakonom za Slovence v Italiji. V
Ukvah je bil prav župnik tisti, ki je leta 1974 skupaj s kulturnim delavcem dal pobudo za
slovensko šolo, on je bil tudi tisti, ki je navduševal farane in druge za različne slovenske
prireditve in dejavnosti.
Kljub temu da je imela tudi Cerkev nekatere posameznike, ki so bili na visokih položajih
in so podpirali raznarodovalno politiko ali pa jim ni bilo mar za pravice manjšine, lahko
rečemo, da je Cerkev ustanova, ki je pomembno prispevala k ohranitvi slovenske
manjšine. V župniji naj bi se verniki namreč srečevali vsaj enkrat tedensko, in sicer pri
nedeljskem bogoslužju. Če je bogoslužje vsaj deloma tudi slovensko, to pomeni, da
verniki vsaj enkrat tedensko govorijo slovensko v javnosti. K slovensko govorečemu
zdravniku, ki je gotovo prav tako zelo pomemben za slovenski značaj kraja, človek ne gre
vsak teden. Župnija pa je organizacija, v kateri lahko kateri koli vernik sodeluje vsak
teden (lahko tudi večkrat) in tudi sam pomaga oblikovati na primer dvojezično
bogoslužje. V Cerkvi je res mogoče opaziti, kako lahko prav skupnost poskrbi, da njena
narodna kultura ne zamre.
Pozitivno vlogo Cerkve na ohranjanje slovenske kulture, sicer pri slovenskih izseljencih
v ZDA, opisujeta tudi Friš in Klemenčič. Prvi nam v svojem delu pove, da so bile prav
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slovenske župnije osnovna oblika organiziranja slovenskih priseljencev, poleg tega pa je
pater Zakrajšek leta 1908 v ZDA ustanovil cerkveno bratovščino Družbo sv. Rafaela, ki je
za slovenske priseljence posredovala pri oblasteh, jim pomagala pri iskanju zaposlitve in
pri finančnih težavah. Takih bratovščin je bilo več in vse so imele tudi vlogo političnega
in kulturnega združevanja (Friš, 1995). Klemenčič v delu o Juriju Trunku pripoveduje,
kako se je ta župnik tako na Koroškem kot tudi v ZDA trudil za napredek in blagostanje
slovenskega naroda (Klemenčič, M., 1999).
Na preučevanih območjih je delovanje mreže cerkvenih ustanov različno. V župniji
Železna Kapla je mreža slovenskih ali dvojezičnih dejavnosti bolj razvejana, župnija ima
podporo škofije in tudi okolje je do slovenske manjšine bolj prijazno, saj je slovenska
kultura prisotna na zelo različnih področjih v javnosti. Slovenska manjšina je tudi sicer
bolj povezana in morda tudi bolj enotna in optimistična glede prihodnosti. V župniji
Ukve je stanje tako, da celotna mreža slovenskih ali dvojezičnih dejavnosti sloni na nekaj
posameznikih, med katerimi je tudi župnik. Ko njega ne bo več v župniji, se mnogi bojijo,
da bo slovenska beseda počasi izginila iz cerkve. Ohranila se bo morda le še v slovenskih
pesmih. Zaskrbljujoče je tudi, da Slovenci v Videmski nadškofiji nimajo predstavnika.
Glede prihodnosti so bili sogovorci bolj negotovi kot v Železni Kapli, vsi pa so izpostavili
problem neenotnosti Slovencev v Kanalski dolini. Problem v Ukvah je tudi ta, da so
slovenski jezikovni otok v Kanalski dolini in niso del nekega sklenjenega območja, kjer bi
živeli Slovenci.
Do ugotovitev nam je pomagala utemeljevalna teorija, ki smo jo uporabili v programu
Atlas.ti, s katero smo poglobljene intervjuje, ki spadajo med kvalitativne metode,
kvantificirali. Rezultat analize so namreč pojmi, ki smo jih pridobili s kodiranjem
besedila, in osnovne povezave med njimi. Za vsak pojem lahko izvemo, kolikokrat smo
ga uporabili za kodiranje enote besedila in s kolikimi drugimi pojmi je povezan. Pojmi, s
katerimi kodiramo več enot besedila in so povezani z več pojmi, so za našo analizo
pomembnejši. To nam pomaga pri določitvi hierarhije podatkov.
Vloga RKC zelo pomemben dejavnik pri ohranjanju slovenske kulture na preučevanih
območjih, saj je ustanova, v kateri lahko slovensko govoreči verniki tedensko (ali
pogosteje) uporabljajo slovenski jezik pri bogoslužju in drugih verskih obredih. Prav
tako se v cerkvi ohranjajo tudi ljudske pesmi in navade (na primer »žegnanja«,
izdelovanje »prajteljna« ipd. ), ki so del slovenske kulturne dediščine. Pomembni so tudi
različni dogodki znotraj župnije, ki skupnost med sabo bolj povežejo (na primer
prireditve, farni dnevi ipd.). Ne smemo pa pozabiti tudi na vse stike, ki jih imata
preučevani župniji (pa tudi druge župnije s slovensko manjšino) z župnijami iz
slovenskega etničnega prostora, s čimer zamejski Slovenci ostajajo povezani s svojo
kulturo. Pomembno se nam zdi tudi, da je RKC take vrste ustanova v kateri lahko farani
sami vplivajo, ali bo njihova župnija dvojezična ali ne. Ne glede na to ali imajo v naselju
dvojezično šolo ali se uporablja slovenščina na občinskem uradu ali so v kraju slovenska
društva, v cerkvi se bo slišala slovenska beseda, dokler se bo župnijska skupnost
pripravljena za to potruditi.
Za geografe in druge raziskovalce izbrana tematika odpira še mnoga nova vprašanja. V
analizo bi bilo zanimivo vključiti tudi druge dvo- ali večjezične župnije na slovenskem
ozemlju. Tako bi dobili res celostno in bolj popolno sliko o vlogi RKC pri ohranjanju
slovenske kulture v zamejstvu. To bi lahko nato primerjali tudi z vlogo Cerkve v Sloveniji
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– torej kakšno je stališče slovenske Cerkve do italijanske in madžarske narodne
manjšine v Sloveniji. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako se vloga RKC pri ohranjanju
narodne kulture razlikuje glede na starostno skupino prebivalstva ali na vrsto naselja.
Tudi metodološko bi lahko podobne analize izpopolnili. Tokrat smo analizirali samo
poglobljene intervjuje, vendar pa nam Atlas.ti omogoča tudi kodiranje različnih
posnetkov, slik, internetnih povezav, člankov in drugih besedil, kar bi pridobljene
rezultate še obogatilo in izboljšalo.
V sklepnem delu raziskave smo preverili začetne delovne hipoteze.
1. Prvo delovno hipotezo, ki pravi, da cerkvena mreža v današnjem času pozitivno
vpliva na ohranjanje manjšinske kulture, še posebno tam, kjer ni drugih javnih
ustanov, ki bi spodbujale manjšinsko kulturo, lahko delno potrdimo. Njen vpliv je v
današnjem času na izbranih območjih gotovo pozitiven. Vendar pa so bile v obeh
krajih tudi druge javne ustanove, ki so spodbujale manjšinsko kulturo, zato
drugega dela hipoteze ne moremo potrditi.
2. Naslednjo delovno hipotezo, ki trdi, da se položaj slovenske kulture v Železni Kapli
in Ukvah razlikuje kljub nekaterim geografskim in zgodovinskim podobnostim med
krajema lahko potrdimo. Manjšina v Železni Kapli deluje bolj organizirano, kar ji
daje tudi boljšo perspektivo za prihodnost.
3. Računalniški program Atlas.ti je primeren za analizo intervjujev, saj omogoča zelo
natančen vpogled v podatke in v povezave med njimi je bila naša zadnja hipoteza,
ki jo prav tako lahko potrdimo. Poglobljene intervjuje nam je uspelo
kvantificirati.

8. SUMMARY
Multiculturalism, integration, tolerance, equality, respect for human rights - these are
the values pursued by the world in the 21st Century at the forefront of the European
Union and the United Nations. In order to achieve these values many meetings were held
and numerous papers were written and signed by several countries. However, many of
the provisions in these documents, are still not practiced, which is a good indication that
the values named above are often recognized only on paper, while in the minds of many
people, there are still prejudices and misunderstandings of others, fear that the
fulfilment of the rights of minorities will end up with losing control over this group of
people, etc.
Minorities are slowly gaining their right to maintain their own culture, to private and
public use of their mother tongue, to participate in deciding on matters that concern
them. These rights of minorities do not provide "something more" for minorities than
the majority population, but give them what the majority population already has anyway
and it seems perfectly natural to them. For minorities it is very important to maintain
their culture and bilingual education at various levels of education, integration of
minorities in society, political parties and also in other, more informal groups. There is
another institution, within which members of ethnic minorities also “practice” their
culture, interact with each other and cooperate with the majority. This institution is the
36

Roman Catholic Church (RCC) which is often ignored in research on minorities, although
there were periods in history when the Church was sometimes the only institution that
respected the rights of minorities and has been many times crucial for their existence.
In the final essay we focused on role of the Church, in particular on analysis of
contemporary institutions at preserving minority culture in bi- or multilingual territory.
We have chosen the Slovenian minority in Železna Kapla in Southern Carinthia and Ukve
in Kanalska Valley as case studies.
We found that the parish Železna Kapla’s network of Slovenian or bilingual activities is
more diversified, also the parish has the support of the diocese and the environment is
more friendly to Slovenian minority, since the Slovenian culture is present in many
different areas of public life. Slovenian minority is also tighter and possibly more united
and optimistic about the future. In the parish Ukve the entire network of Slovenian or
bilingual activities is based on a few individuals, among which is their (Slovenian) priest.
Many fear that when he leaves the parish Slovenian language will slowly disappear from
the Church - perhaps it might only maintain in Slovenian songs. It is also worrying that
there is no Slovenian representative in the Archdiocese of Udine. As for the future,
interviewed actors were more uncertain in Ukve than in Železna Kapla, all of them
highlighted the problem of disunity of Slovenes in Kanalska Valley. Another problem in
Ukve is that they are isolated from the rest of Slovene Ethnical Territory so they do not
have much contact with other Slovenes.
Grounded theory, which we used in the program Atlas.ti, helped us to quantify the
results of in-depth interviews which are otherwise qualitative method The results of
analyses are terms that we have gained by coding text and basic connection between
them. We can find out how many times each term has been used for coding text unit and
how many other concepts it is connected to. Terms, used to code more text units and
those associated with more terms, are more important for our analysis. This helps us in
determining the hierarchy of data.
To conclude, we can say that the role of the Roman Catholic Church is an important
factor in maintaining Slovenian culture in the studied areas, since it is an institution
where Slovenian-speaking believers are able to use Slovenian language weekly (or more
often) at services and other religious ceremonies. The Church also maintains the
Slovenian songs and habits (for example, "žegnanje", making "prajteljn" etc.), which are
part of the Slovenian cultural heritage. For maintenance of Slovenian culture on Slovene
Ethnical Territory is also important that believers of Slovene ethnical minority have
contacts with believers from Slovenia. We also find it very important that RCC is the kind
of institution where parishioners can affect whether their parish will be bilingual or not.
No matter if there is a bilingual school in the village or Slovene is used in Municipal
Office or if there are Slovenian societies in town, in the church Slovenian word will be
heard as long as the parish community will be willing to make the effort.
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Seznam uporabljenih kratic
ADP = avstrijska državna pogodba
DPU = dušnopastirski urad
ipd. = in podobno
etc. = et cetera
NSKS = Narodni svet koroških Slovencev
RCC = Roman Catholic Church
RKC = Rimsko katoliška Cerkev
SKS Planika = Slovensko kulturno središče Planika
ZDA = Združene države Amerike
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Seznam slovensko-nemških oziroma slovensko-italijanskih krajevnih imen
omenjenih naselij
Dipalja vas – San Leopoldo
Kuk – Cucco
Lužnice – Bagni di Lusnizza
Naborjet – Malborghetto
Ovčja vas – Valbruna
Šentkatrija – Santa Caterina
Trbiž - Tarvisio
Trst – Trieste
Ukve – Ugovizza
Žabnice – Camporosso in Valcanale

Apače – Abtei
Bela – Vellach
Bela – Weißenbach
Celovec – Klagenfurt
Dobrla vas – Eberndorf
Galicija – Gallizien
Globasnica – Globasnitz
Koprivna – Koprein
Korte – Trögern
Lepena – Leppen
Lobnik – Lobnig
Obirsko – Ebriach
Pliberk – Bleiburg
Podkraj – Unterort
Rebrca – Rechberg
Remšenik – Remschenig
Ruda – Ruden
Sele – Zell
Spodnja Plaznica – Blasnitzen
Suha – Zauchen
Šmarjeta v Rožu – St. Margareten im
Rosental
Šmihel nad Pliberkom – St. Michael ob
Bleiburg
Št. Lipš – St. Philippen ob Sonnegg
Št. Vid v Podjuni – St. Veit im Jauntal
Železna Kapla – Eisenkappel
Žitara vas – Sittersdorf
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so
uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno
zakonodajo.

Ljubljana, 13. september 2012.
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