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POVZETEK 

Slovenski Nemci v diaspori 

Ključne besede: slovenski Nemci, diaspora, narod/nacija, identiteta, Slovenija 

Danes prevladujoča oblika politične organizacije je nacionalna država, za katero se morda zdi, 

da obstaja že od vselej, a je vendarle relativno nov pojav. Pred francosko revolucijo so bile 

središče politične organiziranosti večjezične države, ki so jih povezovale dinastične vezi. 

Industrializacija in modernizacija družbe sta spodbudili razvoj nacionalnih gibanj, ki so se 

hitro razširila po vsej Evropi in zahtevala novo ureditev, v kateri bi nacionalna in politična 

enota sovpadali. Vzpon nacionalizma je v različnih državah in delih sveta potekal na različne 

načine.  

Znotraj polja preučevanja nacij in nacionalizma se je uveljavil koncept razločevanja med 

voluntarističnimi (državljanskimi, političnimi ali teritorialnimi) in primordialističnimi 

(etničnimi ali kulturnimi) nacijami. Primordialisti narod/nacijo pojmujejo kot skupino istega 

rodu, v katero se človek rodi in je zaprta za pripadnike drugih (na)rodov, voluntaristi pa 

nasprotno menijo, da narod ni omejen s sorodstvenimi vezmi in kot bistveno izpostavljajo 

posameznikovo odločitev, ali bo nekemu narodu pripadal ali ne. Državljanske nacije naj bi 

bile prostovoljne, liberalne in vključujoče, skratka demokratične, etnične nacije pa genetske, 

neliberalne in izključujoče. Državljanski nacionalizem, ki se ga običajno povezuje z Zahodom 

(zahodno Evropo in ZDA), je bil pretežno politični pojav, ki je sledil že obstoječi formi 

bodoče nacionalne države. V srednji in vzhodni Evropi pa se je nacionalizem pojavil nekoliko 

kasneje in v »etnični« obliki. Meje obstoječih držav so se le redko ujemale z zahtevami 

nacionalnih gibanj, zato so bili tam nacionalizmi v konfliktu z obstoječimi državami. 

Pojavljale so se zahteve po spremembi meja. Da bi svoje zahteve legitimirali, so se nosilci 

nacionalistične ideje običajno sklicevali na posebnost narodove kulture, jezika in na junaštvo 

velikih mož, obstoj naroda pa iskali v kar se da oddaljeni preteklosti. To jim je uspelo 

predvsem s pomočjo nacionalizirane zgodovine, ki je postala sredstvo za utrjevanje 

nacionalistične ideologije. Tudi Slovenci pri tem nismo izjema.  

Slovensko pojmovanje nacije je predvsem etno-nacionalistično, tj. osnovano na slovenskem 

etničnem poreklu in slovenskem jeziku. V skladu s tem pri nas prevladuje mnenje, da so 

slovenski izseljenci izključno tisti, ki so slovenskega narodnega porekla (in govorijo slovenski 

jezik). Taka opredelitev iz pojma »slovensko izseljenstvo« izvzema pripadnike drugih 

etničnih skupin – dela slovenske nacije, če le-to pojmujemo po voluntarističnem oz. 

državljanskem načelu, ki so emigrirali s slovenskega ozemlja, med njimi tudi Nemce. Ni 

jasno, kam izseljeni slovenski Nemci sodijo oz. čigavi izseljenci so.  

Ozemlje Republike Slovenije je (bilo) od zmerom etnično raznoliko. Poleg Slovencev, 

Italijanov, Madžarov, Srbov, Hrvatov, Judov in Romov je v Sloveniji skoraj tisoč let bivala 

številčno močna nemška manjšina, ki je danes zgolj fragmentarno prisotna na Kočevskem in 

Štajerskem. Razlogi za izseljevanje Nemcev z območja Slovenije so bili predvsem politični in 

gospodarski. Predvojne migracije Nemcev s slovenskega ozemlja so potekale vzporedno z 

migracijami Slovencev v času gospodarskih kriz. Politične migracije Nemcev pa so se začele 

po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, ko je zaradi načrtnega pritiska oblasti na nemško 

prebivalstvo nemško uradništvo množično zapuščalo Slovenijo, in izbruhnile jeseni 1941 ter 

pozimi 1942, ko je za nemški Rajh optirala večina kočevskih in ljubljanskih Nemcev. Po 

koncu druge svetovne vojne, maja 1945, se je začel množičen izgon Nemcev, ki jim prej ni 

uspelo pobegniti čez mejo, in sicer v Avstrijo. Po vojni so se izseljeni slovenski Nemci 



 

 

naselili v Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA in postali diaspora. Le peščica jih je ostala na 

Slovenskem.  

S pojavom nacionalnih gibanj so se nacionalizirale tudi nacionalne zgodovine. Samoumevna 

enota proučevanja je postala nacija oz. država, zato tisto, kar ni bilo znotraj okvirja 

nacionalnega – države, tudi ni bilo predmet raziskovanja. Posledično tudi življenja slovenskih 

Nemcev v diaspori ni proučeval noben slovenski znanstvenik (medtem ko je bilo med 

Slovenci v diaspori opravljenih obilo raziskav). Dolga leta pa ni bil pozabljen samo izseljeni 

del slovenskih Nemcev, pač pa tudi preostanek tistih Nemcev, ki so ostali v Sloveniji. 

(Predvsem) zaradi »neprijetne« preteklosti oz. medvojnega sodelovanja slovenskih Nemcev s 

Hitlerjevim režimom, so le-ti v slovenskem kolektivnem spominu slabo zapisani oz. so bili iz 

njega malodane »izbrisani«.  

Prvi cilj doktorske disertacije je bil raziskati slovenske Nemce v diaspori in ugotoviti, kaj se z 

njimi dogaja v današnjem času, predvsem z vidika ohranjanja identitete. Drugi cilj pa je bil 

slovensko nacijo analizirati iz voluntarističnega namesto iz prevladujočega etničnega zornega 

kota, v skladu z avtoričinim voluntarističnim pojmovanjem nacije, po katerem so del 

slovenske nacije vsi stalni prebivalci Republike Slovenije, ki slovenski naciji želijo pripadati; 

posledično so tudi izseljeni slovenski Nemci, ki so stoletja živeli v Sloveniji, del slovenskega 

izseljenstva, v kolikor to želijo biti.  

V okviru zastavljenih ciljev je bila, poleg predstavitve ustreznih teoretskih izhodišč 

(migracije, diaspora, identiteta, narod/nacija) in zgodovinskega orisa, narejena terenska 

kvalitativna in kvantitativna raziskava, s katero se je preverjalo, ali slovenski Nemci v 

diaspori imajo željo/interes biti del slovenskega izseljenstva, ali se identificirajo z državo 

Slovenijo ali s slovenskim prostorom v smislu regije oz. pokrajine, od koder izhajajo oni sami 

ali njihovi predniki, ali se mit o stari domovini prenaša na mlajše generacije, ali slovenski 

Nemci ohranjajo stike z domovino in rojaki, ki tam še živijo, in ali oz. kako ohranjajo svojo 

identiteto v izseljenstvu. Zaradi težje dostopnosti izseljenih spodnještajerskih Nemcev, je bila 

poglobljena terenska raziskava narejena predvsem med izseljenimi Kočevarji. Analiza 

spodnještajerskih Nemcev pa pretežno temelji na kritičnem pregledu njihovih periodičnih 

publikacij, ki so izhajale med leti 1968 in 2015.  

Študija identitete Kočevarjev v diaspori se je osredotočila na naslednje komponente: odnos do 

stare domovine, ohranjanje kočevarskega narečja, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in 

na narodno pripadnost Kočevarjev. Tako kot je značilno za večino diaspor, so tudi Kočevarji 

čustveno navezani na svojo staro domovino Kočevsko in jo (pogosto) obiskujejo. Nostalgične 

mlajše generacije tam iščejo svoje korenine in ostanke vasi svojih prednikov. Izkazalo se je, 

da so kljub velikemu pomenu, ki ga pripisujejo stari domovini, za življenje Kočevarjev v 

diaspori pomembni tudi prostori, na katere so Kočevarji (deloma) prenesli svoja domovinska 

čustva. To so razne klubske stavbe oz. kulturni domovi, kjer se izseljenci srečujejo. Izkazalo 

se je tudi, da Kočevarji čutijo predvsem pripadnost pokrajini Kočevski, ne pa državi Sloveniji 

in kot svojo širšo domovino pojmujejo Avstrijo ali Nemčijo. Zaradi vse manjšega števila 

govorcev in razseljenosti Kočevarjev po vsem svetu vse bolj upada tudi znanje kočevarskega 

narečja, ki se na mlajše generacije prenaša zgolj v izjemnih primerih. Narečje se največ 

uporablja v ZDA, kjer je populacija Kočevarjev najštevilčnejša, manj oz. skoraj nič pa v 

Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Raba narečja je omejena na krog (starejših) sorodnikov, ki 

narečje še govorijo, in na srečanja s prijatelji Kočevarji (v okviru društev ali zasebna). 

Kočevarji imajo do svojega izginjajočega narečja nostalgičen odnos, vendar večinoma 

menijo, da učenje srednjeveškega jezika ni smiselno. Narečje je nadomestila nemščina, ki je v 

Avstriji in Nemčiji uradni jezik, v ZDA in Kanadi pa so se je potomci Kočevarjev učili v 



 

 

sobotnih šolah, v angleško govorečem okolju pa se vse bolj uporablja angleščino. Elementi 

nesnovne kulturne dediščine se med izseljenimi Kočevarji ohranjajo glede na smotrnost 

njihove ohranitve v novih okoljih. Ob prazničnih priložnostih se npr. »rabi« kočevarska (ali 

avstrijska) noša, priljubljene so stare kočevarske in narodnozabavne pesmi ter »tradicionalna« 

hrana. Prakse, ki so bile nekoč v rabi v kmečkem okolju, kjer so Kočevarji živeli, so se zaradi 

novega načina v mestih opustile. Nekatere tradicije so se preoblikovale ali na novo izumile in 

so odvisne od okolja, kjer skupnost živi. Tradicionalne ritualne prakse v Avstriji so povezane 

s cerkvenim obredjem, v ZDA pa temeljijo na zabavi in druženju. Narodnostno se Kočevarji 

opredeljujejo na različne načine. V prvi vrsti se identificirajo kot Kočevarji, nato pa tudi širše, 

kot Avstrijci ali Nemci in/ali Američani. Zlasti med ameriškimi Kočevarji so prisotne 

multiple in situacijske identifikacije. Mnogi se opredeljujejo z dvema ali večimi 

identifikacijami, katero identifikacijo bodo poudarili, pa je odvisno od situacije in od 

sogovornika. Kot Slovenci se opredeljujejo zgolj Kočevarji, ki živijo v Sloveniji, ostali se s 

slovenstvom ne identificirajo. V skladu z voluntarističnim načelom bi lahko rekli, da ne želijo 

biti del slovenskega izseljenstva.  

Tretji sklop disertacije se posveča razlagi dejstva, da slovenski Nemci v diaspori s strani 

Slovencev niso prepoznani kot del slovenskega izseljenstva in dejstva, da tudi Nemci ne 

čutijo pripadnosti slovenski naciji. Analiza kolektivnega spomina Slovencev v odnosu do 

Nemcev je pokazala, da se je slovenski nacionalizem, ki je produkt moderne dobe, v veliki 

meri oblikoval prav na odnosu do Drugega – Nemca. To se še danes izraža v vseprisotnem 

mitu o tisočletnem zatiranju Slovencev pod »zlobnimi« nemškimi gospodarji, ki naj bi se 

začelo že v času Karantanije. Takšna percepcija zgodovine je imela v povezavi z 

nasprotovanji, ki so se v 19. stoletju pojavila med Slovenci in Nemci, nato pa še s tragično 

izkušnjo druge svetovne vojne (izgoni Slovencev) za posledico negativen odnos do Nemcev. 

Vendar to ni zgolj slovenski pojav, pač pa del evropskega povojnega obračuna z Nemci, kot 

nosilci krivde za drugo svetovno vojno. Vse navedeno je (so)ustvarilo današnje stanje, ko 

slovenski Nemci v diaspori niso pripoznani kot del slovenskega izseljenstva. Še vedno so 

prisotne težnje po nacionalizaciji zgodovine, ki se jo prikazuje skozi očala »etnične 

slovenskosti«. Posledično je tudi prevladujoče razumevanje naroda/nacije na Slovenskem 

primordialno tj. etnično in kulturno. Analiza kolektivnega spomina slovenskih Nemcev v 

odnosu do Slovencev razkriva, da je le-ta (tako kot pri Slovencih) osnovan na različnih mitih 

in zgodovinskih interpretacijah. Temeljni mit, ki določa spomin slovenskih Nemcev in 

posredno njihovo identiteto, je mit žrtve, ki ga lahko razčlenimo na: mit o trpljenju pod 

slovensko/jugoslovansko oblastjo, mit o prisilni izselitvi iz Slovenije in zamolčanje lastne 

udeležbe pri nacizmu. Pri Kočevarjih je prisoten še mit o poselitvi »neposeljenega« območja, 

pri spodnještajerskih Nemcih pa (pretirano) povdarjanje vloge, ki naj bi jo Nemci imeli za 

prosperiteto območij, kjer so živeli. Medtem ko je v slovenskem spominu agresor Nemec, je v 

spominu slovenskih Nemcev ta vloga pripisana Slovencu. Po osamosvojitvi Slovenije leta 

1991 so se odnosi med Slovenci in izseljenimi slovenskimi Nemci začeli izboljševati. 

Raziskave slovenskega javnega mnenja kažejo, da je odnos do Nemcev v Sloveniji pozitiven. 

Anketa, ki je bila v sklopu disertacije izvedena med Kočevarji (predvsem iz ZDA), pa pokaže, 

da je med respondenti nezaupanje do Slovencev še vedno prisotno, a se s prisotnostjo stikov 

zmanjšuje.  

  



 

 

SUMMARY 

Slovenian Germans in Diaspora  

Key words: Slovenian Germans, diaspora, nation, identity, Slovenia 

Nowadays, the prevailing form of political organization is a nation-state, which, however, 

seems that it has been here forever, but it is nevertheless a relatively new phenomenon. Before 

the French Revolution multilingual countries, which were united by dynastic ties, formed the 

centre of political organization. Industrialization and modernization of society encouraged the 

development of national movements which quickly spread throughout Europe and demanded 

a new order for national and political entities to coincide. In different countries and parts of 

the world the rise of nationalism took place in disparate ways.  

Within the context of the study of nations and nationalism this brought into force the concept 

of distinguishing between voluntarist (civic, political or territorial) and primordial (ethnic or 

cultural) nations. From a primordialist point of view nation/nationhood is regarded as a group 

of individuals of the same descent, into which a person is born and which is closed for 

individuals of other nations. On the contrary, the voluntarists believe that a nation is not 

limited by kinship and point out it is essentially the individual's decision which determines 

whether he or she belongs to a nation or not. Civic nations are considered to be voluntary, 

liberal and inclusive, in short, democratic. However, ethnic nations are considered to be 

genetic, non-liberal and exclusionist. Civic nationalism which is usually associated with the 

West (Western Europe and the USA) was principally a political phenomenon which followed 

the already existing (territorial) form of the future nation-state. However, in Central and 

Eastern Europe nationalism appeared somewhat later and took on the “ethnic” form. The 

borders of the existing countries have rarely coincided with the requirements of the national 

movements; therefore nationalisms were there in conflict with the existing states. This gave 

rise to requirements for changes of borders. In order to make their requirements legitimate, 

the holders of the nationalist idea usually referred to the specific culture and language of the 

nation, heroic acts of great men, and sought for underlying evidence for the existence of the 

nation in distant past. They managed to carry this out with the help of nationalistic history 

which has become a means for consolidating the nationalist ideology. Slovenians are no 

exception in this case.  

Slovenian conception of the nation is mainly ethno-nationalistic, i.e. it is based on the 

Slovenian ethnic origin and Slovenian language. Accordingly, an opinion prevails in Slovenia 

that Slovenian emigrants are exclusively individuals of the Slovenian national origin (who 

speak Slovenian language). Such definition excludes members of other ethnic groups – a part 

of the Slovenian nation, if we were to conceive the latter according to a voluntaristic or civic 

principle – who emigrated from the Slovenian territory, among them also Germans from the 

concept of “Slovenian emigration”. It is not clear where do the emigrated Slovenian Germans 

belong or whose expatriates they actually are.  

The territory of the Republic of Slovenia is (was) always ethnically diverse. Besides 

Slovenians, Italians, Hungarians, Serbs, Croats, Jews and Roma there lived for almost 

thousand years a German minority that was strong in number, but which is nowadays present 

only in fragments in the Kočevska and Styria regions. The reasons for migrations of Germans 

from the territory of Slovenia were primarily of a political and economic nature. Pre-war 

migrations of Germans from the Slovenian territory occurred in parallel with migrations of 

Slovenians in times of economic crises. Political migrations of Germans started after the 



 

 

collapse of the Austro-Hungarian monarchy when due to the systematic pressure exercised by 

the government authorities on the German population, the German officialdom was leaving 

Slovenia massively. Political migrations of Germans broke out in the autumn 1941 and winter 

1942 when the majority of Germans from Kočevje and Ljubljana opted for the German Reich. 

In May 1945, after the end of the 2nd World War a mass deportation of Germans started who 

did not manage to flee across the border, namely to Austria, beforehand. After the war, the 

deported Germans of Slovenia settled in Austria, Germany, Canada and the USA and became 

a diaspora. Only a handful remained in Slovenia.  

With the emergence of national movements national histories were also nationalized. The 

nation state became the self-evident unit of study, therefore whatever did not fall within the 

context of the national – the state also was not the subject of research. Consequently, no 

Slovenian scientist studied the life of Slovenian Germans in diaspora (while many studies 

have been conducted about the Slovenian diaspora). For many years not only the Slovenian 

Germans who emigrated or were deported have been forgotten, but also the rest of the 

Germans who remained in Slovenia. (Mostly) due to the “unpleasant” past or interwar 

cooperation of the Slovenian Germans with the Hitler’s regime, they were not well kept in the 

good books in the Slovenian collective memory or have been almost “erased” from it.  

The first objective of the doctoral thesis was to study the Slovenian Germans in diaspora and 

find out what is happening to them now, in particular in terms of maintenance of their 

identity. The second objective was to analyse the Slovenian nation from the voluntaristic 

instead of from the prevailing ethnic point of view, in accordance with the author's 

voluntaristic conception of the nation, according to which a part of the Slovenian nation is 

formed by all permanent residents of the Republic of Slovenia, who wish to belong to the 

Slovenian nation; whereby as a result the expatriate Slovenian Germans, who for centuries 

lived in Slovenia, and are therefore part of the Slovenian emigration, also belong here as long 

as they want to.  

With the context of set objectives, besides the presentation of relevant theoretical starting 

points (migration, diaspora, identity, nation) and historical outline I also conducted qualitative 

and quantitative research, with which I tried to 1) establish whether the Slovenian Germans in 

diaspora have the wish/interest to be part of the Slovenian emigration or whether they identify 

with the Slovenian state or Slovenian territory in terms of region or landscape from which 

they themselves or their forebears originate, 2) whether the myth of the homeland is handed 

down to younger generations, 3) whether the Slovenian Germans in diaspora maintain contact 

with their homeland and compatriots who still live there and, 4) if or how they maintain their 

identity in emigration. Due to the difficult accessibility of the expatriate Germans from the 

Lower Styria, an in-depth field study was mainly conducted among the expatriate Gotscheers. 

The analysis of the Germans from the Lower Styria is principally based on the critical 

examination of their periodicals that were published between the years 1968 and 2015.  

The study of the identity of Gottscheers in diaspora focused on the following components: 

attitude towards the old homeland, preservation of the Gottschee dialect, preservation of the 

intangible cultural heritage and the national identity of Gottscheers. As it is typical for most 

diaspora, the Gottscheers are also emotionally attached to their old homeland Kočevska 

region and visit it (frequently). There, nostalgic younger generations search for their roots and 

remains of the villages of their ancestors. It has been shown that despite the great importance 

they attribute to the old homeland, the places to which the Gotscheers (partially) transferred 

their patriotic feelings are important for the life of Gottscheers in diaspora as well. These are 

various club facilities or cultural centres where the emigrants meet. It was also proven that 



 

 

Gottscheers mainly feel attachment towards the Kočevska region, however, not towards 

Slovenia and they consider Austria or Germany as their broader homeland. Due to a falling 

number of speakers and displacement of Gottscheers around the world, the knowledge of the 

Gottscheer dialect is decreasing. It is handed down to younger generations only in exceptional 

cases. The dialect is mostly used in the USA, where we can find the biggest population of 

Gottscheers. However, it is less present or even absent in Austria, Germany and Slovenia. The 

use of the dialect is limited to the circle of (older) relatives, who still speak the dialect, and it 

can be heard at social gatherings where the Gottscheer friends meet (within the context of 

societies or privately). Gottscheers have a nostalgic attitude towards their dying dialect, but 

they usually opine that learning a language from the middle Ages is not reasonable. The 

dialect was replaced by the German language, which is official language in Austria and 

Germany. In the USA and Canada, the descendants of Gottscheers learnt German at Saturday 

schools; however, nowadays they increasingly use English. The elements of intangible 

cultural heritage are preserved among the expatriate Gottscheers in relation to the expediency 

of their preservation in new environments. For example, on festive occasions the Gottscheer 

(or Austrian) traditional attire (tn: Tracht) is “donned on”. Old Gottscheer songs and folk 

music as well as “traditional” dishes are also popular. Practices that were once carried out in 

the rural environment where Gottscheers used to live have been abandoned due to the new 

way of life in the cities. Some traditions have been reshaped and reinvented and depend on the 

environment where the community lives. Traditional ritual practices in Austria are associated 

with the Church rituals, while in the USA they are based on fun and socializing. Ethnically, 

the Gottscheers identify themselves in different ways. In the first place they identify 

themselves as Gottscheers, and then also more broadly as Austrians or Germans and/or 

Americans. Among the Gottscheers of America there are in particular present multiple and 

situation-based identifications. Many of them identify themselves with two or more 

identifications. Which one will they highlight depends on the situation and on the interlocutor. 

Only Gotscheers who live in Slovenia identify themselves as Slovenians. The rest do not 

identify themselves with Slovenianness. In accordance with the voluntarist principle, we 

might say that they do not want to be a part of the Slovenian emigration.  

Third section of the doctoral thesis focuses on interpreting the fact that Slovenian Germans 

are not recognized by the Slovenians as part of the Slovenian emigration and the fact that the 

Slovenian Germans also do not have any sense of belonging to the Slovenian nation.  

Analysis of the collective memory of the Slovenians in relation to Germans showed that the 

Slovenian nationalism which is a product of the modern age has been largely shaped on the 

basis of the relation to the Other – i.e. German. This is still reflected in the pervasive myth of 

a thousand-year long oppression of Slovenes living under the “evil” German masters which 

may have started already in Carantania. As a consequence, such perception of history in 

conjunction with the antagonism that emerged in the 19th century between Slovenians and 

Germans, and later with the tragic experience during the 2nd World War (deportations of 

Slovenians) influenced a negative attitude towards the Germans. However, this is not only 

phenomenon specific to Slovenia but rather a part of the European post-war settling of the 

accounts with the Germans as bearers of the guilt for the 2nd World War. All the 

aforementioned (co-)produced the current state in which Slovenian Germans are not 

recognized as a part of Slovenian emigration. There are still tendencies towards 

nationalization of history which is depicted through the “ethnic Slovenianness” lens. 

Consequently, the prevailing understanding of nation/nationhood in Slovenia is 

primordialistic, i.e. ethnic and cultural. The analysis of the collective memory of Slovenian 

Germans in relation to Slovenians shows that it (just as with Slovenians) is based on various 

myths and historical interpretations. The fundamental myth which determines the memory of 



 

 

the Slovenian Germans and indirectly determines their identity is the myth of a victim that can 

be broken down into the following elements: 1) the myth of suffering under the 

Slovenian/Yugoslav government authorities, 2) the myth of forced emigration from Slovenia 

and 3) suppression of their (their leader’s) participation in Nazism. In addition, Gotscheers 

also have a myth of their settlement of the “uninhabited” area, and the Germans from Lower 

Styria emphasize (excessively) the role that they had for the prosperity of the areas they 

inhabited. While in the Slovenian memory the aggressor is German, this role is attributed to 

the Slovenian in the memory of the Slovenian Germans in diaspora. Following the 

independence of Slovenia in 1991, the relationship between Slovenians and the expatriate 

Slovenian Germans began to improve. Slovenian public opinion survey shows that the attitude 

towards Germans in Slovenia is positive. However, the survey conducted among Gotscheers 

(mainly from the USA) within the framework of the doctoral thesis has shown that distrust 

towards Slovenians still exists among respondents, but gets lower in accordance with the 

frequency of the contacts. 
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1 UVOD 

1.1 POJASNILO O RABI TERMINOV 

Že sam naslov doktorske disertacije terja pojasnilo glede uporabljene besedne zveze 

»slovenski Nemci«. V disertaciji bom to poimenovanje uporabljala za označbo (ostankov) 

nemške manjšine na Slovenskem, kakor tudi njenih pripadnikov, ki so iz Slovenije emigrirali 

(prostovoljno ali prisilno) pred ali po drugi svetovni vojni in danes bivajo v ZDA, Kanadi, 

Nemčiji, Avstriji (in Avstraliji). Izraz je brez vrednostnih konotacij, ni uporabljen slabšalno 

ali z namenom, da bi pripadnike (nekdanje) nemške manjšine na Slovenskem »poslovenil«. 

Nanaša se predvsem na teritorij njihove (nekdanje) poselitve in v tem smislu zajema 

pripadnike nemške manjšine, ki so živeli ali še vedno živijo na območju današnje Republike 

Slovenije. 

Poimenovanje »Nemec« oz. »Nemci« kot bo uporabljeno v disertaciji, bo pomenilo nemško 

govoreče prebivalce območja Republike Slovenije v vseh časovnih obdobjih – od njihove 

naselitve na tem teritoriju v srednjem veku pa do izselitve v letih pred, med in po drugi 

svetovni vojni. Pojma »Nemec« nikakor ne smemo razumeti v ozkem nacionalističnem 

pomenu, ki bi se nanašal zgolj na nemško državo, ustanovljeno leta 1871, kot utelešenje 

nemškega naroda v družbenem, kulturnem in političnem smislu (glej Judson 2008). 

Tudi poimenovanje »Slovenec« in »Slovenci« uporabljam v enakem smislu. Pri tem imam v 

mislih predvsem slovensko govoreče prebivalce območja današnje Republike Slovenije v 

obdobjih od prve naselitve pa do danes. Tudi ta pojem bomo uporabljali zelo široko, v smislu 

večinskega (slovenskega/slovanskega) prebivalstva z območja današnje Republike Slovenije, 

ki se je po svojem jeziku razlikovalo od nemško govorečega prebivalstva. Ne bo šlo torej 

zgolj za Slovenca z že oblikovano nacionalno ali etnično zavestjo, ali za prebivalca slovenske 

države, ki je novejšega datuma oz. skupnosti Slovencev v političnem smislu, o kateri do 19. 

stoletja ne moremo govoriti.  

Izraza Nemec in Slovenec uporabljam za opis zgoraj navedenih dejstev, navkljub omejitvam, 

ki jih prinašata. Uporabljam ju izključno zaradi poenostavitve zapisa, v izogib 

ponavljajočemu mukotrpnemu zapisovanju opredelitev kot npr. »nemško govoreči 

prebivalec« in »slovensko govoreči prebivalec«. Nenazadnje bi, če bi hoteli biti popolnoma 

natančni, lahko podvomili tudi o ustreznosti teh dveh poimenovanj. Prebivalci območij, ki jih 

danes največkrat prepoznamo pod pojmi »nemški jezikovni otoki« (v našem primeru 
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kočevarski) ali »mejne regije« (v našem primeru obmejna območja slovenske Štajerske), so 

bili večinoma (vsaj) dvojezični (glej Judson 2006; Melik 1992), četudi so si jih nacionalisti na 

obeh straneh, nemški in slovenski, kot bomo videli kasneje v disertaciji, radi prilaščali. 

V skladu z zapisanim v disertaciji ne uporabljam pojma »nemški jezikovni otok«, razen ko 

dobesedno citiram druge avtorje, ki ga uporabljajo. Namesto tega uporabljam poimenovanje, 

ki ga je predlagal Pieter Judson (2008), in sicer »mešane jezikovne regije«. Strinjam se 

namreč z Judsonom, da tako poimenovanje presega nacionalistične delitve, ki so tudi med 

znanstveniki (čeprav morda nezavedno) prisotne še danes.1 Izraz »mešane jezikovne regije« 

implicira rabo večih jezikov in sožitje med njihovimi govorci, kar je na teh območjih dejansko 

obstajalo vse do pojava nacionalizmov v 19. stoletju. Več o pravkar izpostavljeni 

problematiki, vključno z bolj podrobnimi obrazložitvami, sledi v disertaciji. 

1.2 PREDMET RAZISKAVE  

Danes prevladujoča oblika politične organizacije je nacionalna država, za katero se morda zdi, 

da obstaja že od nekdaj, a je vendarle relativno nov pojav. Nacija se je »kot entiteta z 

družbenozgodovinsko relevantnostjo« uveljavila v obdobju francoske revolucije (Kosi 2013, 

3), pred tem so bile središče politične organiziranosti večjezične države, ki so jih povezovale 

dinastične vezi (Kohn 2008, 17). Nacionalna gibanja so se kmalu razmahnila po vsej Evropi, 

pojavile so se zahteve po ureditvi, v kateri se morata »politična in nacionalna enota ujemati« 

(Kosi 2013, 2; Kohn 2008, 4), vendar vzpon nacionalizma ni povsod potekal na enak način. 

Znotraj polja preučevanja nacij in nacionalizma se je uveljavil koncept razločevanja med 

voluntarističnimi: državljanskimi, političnimi ali teritorialnimi in primordialističnimi: 

etničnimi ali kulturnimi nacijami. Državljanske nacije naj bi bile prostovoljne, liberalne in 

vključujoče, etnične nacije pa genetske, neliberalne in izključujoče (Bakke 2000, 1). 

Državljanski nacionalizem se običajno pripisuje t. i. Zahodu tj. zahodni Evropi in ZDA, 

etnični pa Vzhodu tj. Nemčiji in vzhodni Evropi (Shulman 2002, 554). Avtor te delitve, ki je 

od leta 1944, ko je nastala, postala zelo vplivna, je Hans Kohn (2008). Zahodni nacionalizem, 

kot pravi Kohn (2008, 329), je bil pretežno politični pojav, ki je sledil že obstoječi formi 

bodoče nacionalne države. V srednji in vzhodni Evropi ter Aziji pa se je nacionalizem pojavil 

nekoliko kasneje in v drugačni obliki kot na Zahodu. Meje obstoječih držav so se le redko 

                                                 
1 Raba izraza »nemški jezikovni otok« je precej razširjena. Pogosto ga uporablja zgodovinar Mitja Ferenc (glej 

npr. Ferenc 2005; 2007), ki je tudi avtor stalne razstave o Kočevarjih v Pokrajinskem muzeju Kočevje z 

naslovom: Nekdanji nemški jezikovni otok na Kočevskem. V nekaterih svojih znanstvenih člankih (Moric 2010; 

2011; 2014) sem tako poimenovanje ob nezavedanju njegove neprimernosti uporabljala tudi sama. 
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ujemale z zahtevami nacionalnih gibanj, zato so bili tam nacionalizmi z obstoječimi državami 

v konfliktu. Pojavljale so se težnje po spremembi meja (Kohn 2008, 329). Da bi svoje zahteve 

legitimirali, so se nosilci nacionalistične ideje običajno sklicevali na posebnost narodove 

kulture, jezika in na junaštvo velikih mož, obstoj naroda pa iskali v kar se da oddaljeni 

preteklosti. To jim je uspelo tudi oz. predvsem s pomočjo nacionalizirane zgodovine, ki je 

postala sredstvo za utrjevanje nacionalistične ideologije (glej npr. Kølvraa in Ifversen). Tudi 

Slovenci pri tem nismo izjema. Če nekoliko poenostavim do zdaj zapisano, sta se v Evropi (v 

grobem) oblikovala dva pogleda na narod: primordialisti ga pojmujejo kot skupino istega 

rodu, v katero se človek rodi in je zaprta za pripadnike drugih (na)rodov, voluntaristi pa 

nasprotno menijo, da narod ni omejen s sorodstvenimi vezmi in kot bistveno izpostavljajo 

posameznikovo odločitev, ali bo nekemu narodu pripadal ali ne. Obstajajo tudi druge 

koncepcije nacionalizmov, ki bodo obravnavane v teoretskem uvodu.  

Slovensko pojmovanje nacije je predvsem etno-nacionalistično, tj. osnovano na slovenskem 

etničnem poreklu in slovenskem jeziku. V skladu s tem pri nas prevladuje mnenje, da so 

Slovenci pa tudi slovenski izseljenci izključno tisti, ki so slovenskega narodnega porekla (in 

govorijo slovenski jezik). V predgovoru k izdaji zbornika Slovensko izseljenstvo ob 50-letnici 

Slovenske izseljenske matice je uredniški odbor zapisal (Trebše-Štolfa in Klemenčič 2001, 9): 

»Slovensko izseljenstvo predstavlja vse tiste Slovence, ki so se v raznih zgodovinskih 

obdobjih iz takšnih ali drugačnih razlogov odselili s slovenskega etničnega ozemlja.« 

Podobno je na spletni strani Društva svetovni slovenski kongres (v nadaljevanju SSK) oz. 

Društva za povezovanje Slovencev po svetu, v zamejstvu in Sloveniji zapisano, da je SSK 

»vseslovenska organizacijska skupnost, ki povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na 

temelju zavezanosti slovenstvu /.../« (Svetovni slovenski kongres). 

Na prvi pogled bi se z navedenim morda lahko strinjali. Če pa razmišljamo širše – z vidika 

nacije kot skupka različnih etničnih skupin, živečih na ozemlju države (Slovenije) – dobi 

problematika nove razsežnosti. Postavlja se vprašanje, ali je tradicionalna, na skupnem 

poreklu osnovana definicija slovenskega izseljenstva še primerna. Iz pojma »slovensko 

izseljenstvo« namreč izvzema pripadnike drugih etničnih skupin – dela slovenske nacije, če 

le-to pojmujemo po voluntarističnem oz. državljanskem načelu – ki so emigrirali s 

slovenskega etničnega ozemlja, med njimi tudi Nemce. Problematika se še bolj zaplete, če 

upoštevamo, da je večina izseljenih Nemcev prve generacije znala (boljše ali slabše) govoriti 

slovensko. 
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Ozemlje Republike Slovenije je (bilo) od zmerom etnično raznoliko. Poleg Slovencev, 

Italijanov, Madžarov, Srbov, Hrvatov, Judov in Romov je v Sloveniji skoraj tisoč let bivala 

številčno močna nemška manjšina, ki je danes zgolj fragmentarno prisotna na Kočevskem in 

Štajerskem. Razlogi za izseljevanje Nemcev z območja Slovenije so bili predvsem 

gospodarski in politični. Predvojne migracije Nemcev s slovenskega ozemlja so potekale 

vzporedno z migracijami Slovencev v času gospodarskih kriz (Drnovšek 2005). V tem 

prednjačijo kočevski Nemci, saj je Kočevska2 v drugi polovici 19. stoletja in v začetku 20. 

stoletja v izseljevanju v druge evropske države in ZDA močno izstopala glede na druge 

pokrajine (Ferenc 2005, 47; Drnovšek 2005, 7–37). Politične migracije Nemcev pa so se 

začele po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, ko je zaradi načrtnega pritiska oblasti na nemško 

prebivalstvo nemško uradništvo množično zapuščalo Slovenijo, in izbruhnile jeseni 1941 ter 

pozimi 1942, ko je za nemški Rajh optirala večina kočevskih in ljubljanskih Nemcev. Po 

koncu druge svetovne vojne, maja 1945, se je začel množičen izgon Nemcev, ki jim prej ni 

uspelo pobegniti čez mejo, in sicer v Avstrijo. Zadnji večji transport z nemškimi izgnanci je iz 

Slovenije odpeljal novembra 1946. Po vojni se je največ izseljenih slovenskih Nemcev 

naselilo v Avstriji – okrog 24.000, manjši del pa tudi v Nemčiji. V veliki večini so še dolgo 

po vojni živeli v taboriščih. Leta 1952, ko so jim ZDA odprle svoja vrata, se je tja preselila 

večina kočevskih Nemcev, spodnještajerski Nemci pa so se v glavnem vključili v življenje v 

Avstriji. Sredi 50. let prejšnjega stoletja so se torej pripadniki nekdaj močne nemške manjšine 

v Sloveniji dokončno raztepli po svetu in postali diaspora. Le peščica jih je ostala na 

Slovenskem.  

Postavlja se vprašanje, kam sodijo preseljeni slovenski Nemci, ki danes živijo v ZDA, 

Kanadi, Avstriji in Nemčiji. Glede na model poselitve bi jih lahko opredelili kot razpršeno 

etnijo, kot diasporo. Pred stoletji so bili na slovensko ozemlje preseljeni iz Avstrije in 

Nemčije, danes pa so razseljeni po svetu. Ali potemtakem sodijo v koncept slovenskega 

izseljenstva? Če ne, kako bi jih lahko primerno opredelili?  

Splošno sprejeti definiciji izseljenstva, po kateri je slovenski izseljenec zgolj nekdo, ki je 

slovenskega rodu, se »prilagaja« tudi slovenska znanost. Medtem ko je bilo med Slovenci v 

diaspori in v zamejstvu opravljenih obilo raziskav (npr. Čebulj Sajko 1999, 2000; Drnovšek 

                                                 
2 Izraz »Kočevska« tako kot Mitja Ferenc (2005, 17) uporabljam za poimenovanje območja nekdanje nemške 

poselitve na Kočevskem. Po Ferencu je nemško jezikovno območje na Kočevskem »obsegalo približno 800 

kvadratnih kilometrov. Na severu je segalo od Suhe krajine in dolenjskih obronkov nad Krko, na jugu pa do 

pobočij nad Kolpo. Na vzhodu je mejilo na zahodna pobočja nad Črmošnjiško dolino in zahodna pobočja 

Kočevskega Roga nad Belo krajino, na zahodu pa na zahodna pobočja Travljanske gore nad Dragarsko planoto« 

(Ferenc 2005, 19–20). 
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1991, 1998; Koprivec 2013; Lukšič-Hacin 1999, 2006; Mikola 2005; Munda Hirnök in 

Ravnik 2006; Repič 2006, 2010a, 2010b; Sketelj, Špeh in Krnelj Umek 1999; Žigon 1998, 

2001 idr.), ne obstaja nobena študija o tem, kaj se s pripadniki (izseljenih) neslovenskih 

etničnih skupin (tudi Nemcev) dogaja v današnjem času: ali se njihova identiteta še vedno 

ohranja, je med njimi še prisoten spomin na staro domovino, ali še vedno ohranjajo določene 

kulturne prvine itd. Ne vemo niti, kakšen odnos izseljeni Nemci gojijo do Slovenije: se čutijo 

del slovenske nacije oz. slovenskega izseljenstva? Takšen odnos slovenskih znanstvenikov do 

preučevanja slovenskih Nemcev (pa tudi Madžarov, Italijanov, Judov) ni presenetljiv, če 

upoštevamo dejstvo, da so se s pojavom nacionalnih gibanj nacionalizirale tudi nacionalne 

zgodovine. Samoumevna enota proučevanja je postala nacija oz. država. Kar ni bilo znotraj 

okvirja nacionalnega – države, tudi ni bilo predmet raziskovanja, takšno držo pa lahko 

upravičeno označimo kot metodološki nacionalizem (glej Wimmer in Glick Schiller 2002). 

Zato so tudi, kot bomo videli v nadaljevanju, slovenski Nemci raziskani v tistem delu oz. do 

takrat, ko so še živeli na slovenskem ozemlju, z njihovim življenjem v diaspori pa se (razen 

avtorice disertacije, glej Moric 2007; 2010; 2011; 2014; 2016) ni ukvarjal noben slovenski 

znanstvenik. Nekaj pozornosti so zgolj današnjim Kočevarjem namenili trije avstrijski 

raziskovalci (Blum 2011; Gauβ 2011; Marschnig 2011) in ameriška potomka Kočevarjev 

(Thomason 2010).  

Dolga leta pa ni bil pozabljen samo izseljeni del slovenskih Nemcev, pač pa tudi preostanek 

tistih Nemcev, ki so ostali v Sloveniji. Tudi takšno stanje je bilo posledica metodološkega 

nacionalizma, saj so znanstveniki kot enoto preučevanja večinoma dojemali »slovensko 

etnično ozemlje«, ob tem pa ignorirali tam živeče ne-slovenske etnične skupine. (Predvsem) 

zaradi »neprijetne« preteklosti oz. medvojnega sodelovanja slovenskih Nemcev s Hitlerjevim 

režimom, so le-ti v slovenskem kolektivnem spominu slabo zapisani oz. so bili iz njega 

malodane »izbrisani«. Do slovenske osamosvojitve leta 1991 se o nemški manjšini na 

Slovenskem in o izseljenih Nemcih v Sloveniji praktično ni govorilo. Istega leta je bilo v 

Mariboru ustanovljeno društvo Most svobode (Freiheitsbrücke, Freedomsbridge), ki si je 

začelo prizadevati za priznanje nemške manjšine v Sloveniji. Junija 1992 se je Republika 

Avstrija postavila v vlogo zaščitnice nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. Vprašanje 
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priznanja nemške manjšine je od tedaj stalnica v slovensko-avstrijskih odnosih.3  

»Prebuditev« nemške manjšine je spodbudila različne strokovnjake, predvsem zgodovinarje, 

da so se začeli bolj zanimati za ostanke nemške manjšine v Sloveniji. Pomembno študijo o 

Nemcih na Slovenskem so slovenski zgodovinarji izvedli pod vodstvom Dušana Nećaka in je 

dostopna v knjižni obliki pod naslovom »Nemci« na Slovenskem 1941–1945. Študiji je sicer 

uspelo preseči nacionalistična prerekanja o številu Nemcev na Slovenskem, vendar pa se 

navezuje zgolj na preteklost in se ne ukvarja s sedanjostjo izseljenih Nemcev. Nećak je v 

uvodu omenjene študije že leta 1997 poudaril, da bi bilo potrebno v zvezi s problematiko 

Nemcev na Slovenskem izvesti nadaljnje raziskovanje predvsem sodobnosti, za kar so »samo 

zgodovinarji premalo« (Nećak 2002b, 60) in predlagal interdisciplinarni pristop. Eden izmed 

ciljev pričujoče disertacije, o katerem več besed v nadaljevanju, je prav ta. Do danes je 

nastalo še več prispevkov o slovenskih Nemcih, ki so se problematike lotevali predvsem z 

zgodovinskega vidika (glej npr. Cvirn 1997, 2010; Čuček in drugi 2012; Drnovšek 2007; 

Ferenc 1993, 2005, 2007; Ferenc idr. 2002; Matić 2002; Troha 2004 idr.) oz. z vidika 

historične etnologije (Makarovič 2005, 2008; Mohar 2008). 

Medtem ko sodobnost (izseljenih) spodnještajerskih Nemcev sploh ni proučena, so današnji 

Kočevarji za odtenek bolj raziskani. Identiteto današnjih Kočevarjev, ki še živijo v Sloveniji, 

sta raziskovali avtorica doktorske disertacije (Moric 2007; 2010; 2011; 2014; 2016) in Sandra 

Blum (2011), zahteve po priznanju manjšinskih pravic Kočevarjem (in drugim slovenskim 

Nemcem) pa je v publicističnem slogu opisala Alenka Auersperger (2004). Izseljene 

Kočevarje so (poleg avtorice disertacije, glej navedena dela) preučevali Karl-Markus Gauβ 

(2011), ki je analiziral kočevarske spletne forume, in Georg Marschnig (2011), ki je z analizo 

vsebine Kočevarskih spletnih strani proučil njihov kolektivni spomin, ter Bobbi Thomason 

(2010), ki se je posvetila zgodovinskemu spominu Kočevarjev v ZDA in Avstriji.  

 

  

                                                 
3 Vprašanje priznanja nemške manjšine se v slovensko-avstrijskih odnosih občasno še vedno pojavlja. Leta 2002 

sta državi vprašanje statusa nemško govoreče skupine ljudi v Sloveniji rešili v okviru kulturnega sporazuma, v 

katerem so zagotovljene pravice nemško govoreče skupine v smislu 61. člena Ustave RS. Danes si za priznanje 

pravic nemški manjšini prizadevajo v Zvezi kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, v 

katero je vključeno tudi Društvo Kočevarjev staroselcev. Nasprotno pa v Zvezi kočevarskih organizacij tej 

politični drži niso naklonjeni. Problematiko statusa nemške manjšine v Sloveniji je vedno določalo tudi 

vprašanje vračanja zaplenjenega premoženja v skladu z Avnojskim odlokom iz leta 1941, za kar si (je) 

prizadeva(lo) že omenjeno društvo Most svobode, pa tudi nekatera v Avstriji delujoča društva izseljenih 

kočevskih in spodnještajerskih Nemcev. 
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Če kratko povzamem: 

1. z zgodovinskega vidika so slovenski Nemci relativno dobro raziskani, nimamo pa dela 

oz. avtorja, ki bi današnje izseljene Nemce raziskoval iz politološkega, antropološkega 

ali sociološkega vidika. Ne obstaja nobena študija o tem, kaj se je zgodilo s 

preseljenimi slovenskimi Nemci po vojni in kako živijo danes. Manjka zlasti literatura 

o spodnještajerskih Nemcih od leta 1945 do danes, ki jih podrobno ni razisk(ov)al še 

nihče;  

2. vzporedno z vprašanjema urejanja manjšinskih pravic Nemcev, ki so ostali v Sloveniji, 

in vračanja zaplenjenega nemškega premoženja, se postavlja vprašanje, kam slovenski 

Nemci – izseljeni in ti, ki so ostali v Sloveniji – sodijo: so narodna manjšina oz. del 

slovenskega izseljenstva? Če niso, kam potemtakem spadajo?  

 

Glede na izpostavljene dileme, sta osnovna cilja disertacije:  

1. ugotoviti ali in kako slovenski Nemci v diaspori ohranjajo svojo identiteto in prikazati, 

kaj se je s slovenskimi Nemci, ki so emigrirali, zgodilo po vojni ter kaj se z njimi 

dogaja danes; 

2. analizirati slovensko izseljenstvo iz novega zornega kota, s stališča drugačne, 

voluntaristične percepcije slovenske nacije ter ugotoviti željo/voljo izseljenih 

slovenskih Nemcev, da bi bili del slovenskega izseljenstva. V sklopu te analize je 

treba a) prikazati zakaj slovenski Nemci v Sloveniji niso percepirani kot del slovenske 

nacije (zgodovinsko politični razlogi) in b) raziskati identifikacije (in kolektivni 

spomin) slovenskih Nemcev, na podlagi česar bo možno razložiti, zakaj se oziroma se 

ne opredeljujejo kot del slovenske nacije. 

 

Na podlagi osebne percepcije nacije, ki ni določena etnično (s »krvnim« sorodstvom), ampak 

je stvar osebne odločitve stalnih prebivalcev Republike Slovenije, želim v disertaciji preveriti 

naslednjo hipotezo: 

Slovenski Nemci v diaspori so bili del slovenske nacije in so zato tudi del slovenskega 

izseljenstva.  

Hipotezo bom utemeljevala z zgodovinskimi dejstvi o skoraj tisočletni nemški prisotnosti na 

ozemlju Slovenije (teritorialnost) in z voluntarističnim pogledom na pojem nacije. V okviru 
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slednjega bom, poleg predstavitve ustreznih teoretskih izhodišč, na terenu s kvalitativno 

raziskavo preverjala, ali slovenski Nemci v diaspori imajo željo/interes biti del slovenskega 

izseljenstva, ali se identificirajo z državo Slovenijo ali s slovenskim prostorom v smislu regije 

oz. pokrajine, od koder izhajajo oni sami ali njihovi predniki, ali se mit o stari domovini 

prenaša na mlajše generacije in ali slovenski Nemci ohranjajo stike z domovino in rojaki 

(transnacionalne povezave), ki tam še živijo. 

Znanstveni prispevek disertacije je v tem:  

1. da raziskuje (in prispeva k oblikovanju) nov(ega) koncept(a) slovenskega 

izseljenstva, ki ga obravnava z doslej še neraziskanega vidika: izseljevanja drugih 

etničnih skupin – v našem primeru Nemcev (gospodarska in politična migracija), 

iz slovenskega prostora. Koncept bo uporaben tudi pri preučevanju izseljevanja 

npr. Madžarov, Italijanov in Judov iz slovenskega prostora in nenazadnje 

(primerjalno) pri preučevanju Nemcev, ki so bili po drugi svetovni vojni izgnani iz 

Hrvaške in Srbije ter iz držav Vzhodne Evrope; 

2. da problematiko slovenskih Nemcev v diaspori analizira s stališča ohranjanja 

etnične/narodne identitete;  

3. da prouči kolektivni spomin izseljenih Nemcev in kolektivni spomin Slovencev v 

odnosu do Nemcev in pokaže, zakaj so slovenski Nemci pozabljen del slovenske 

nacije; 

4. da obravnava vse izseljene slovenske Nemce in ni osredotočena zgolj na skupine, 

živeče v eni državi; 

5. da je interdisciplinarna – združuje pregled različnih teoretskih okvirov (identiteta, 

migracije, diaspora, etničnost in nacionalizem, kolektivni spomin) in se zato 

problematike loteva celostno z več zornih kotov – in osnovana na kombiniranih 

metodah raziskovanja: sociološke/politološke in etnološke/antropološke. Prav tako 

je pri obravnavani tematiki novost translokalno preučevanje na več krajih oz. v več 

državah.  

Do danes še ni bila opravljena raziskava, ki bi zaobjemala omenjeno tematiko, zato bo 

disertacija z vsem navedenim pomembno in izvirno prispevala k razvoju politološke znanosti. 

Struktura disertacije je trodelna. V teoretičnemu uvodu bom razdelala temeljne pojme, 

pomembne za razumevanje obravnavane problematike. Najprej bom predstavila različne 

teorije migracij, nato pa se bom posvetila produktu migracij – diaspori. Ker me bo v 



26 

 

disertaciji zanimala identiteta slovenskih Nemcev v diaspori, bom opredelila tudi pojem 

identiteta, s poudarkom na etničnosti. Nazadnje bom pojasnila še pojem narod/nacija in 

predstavila različne teoretske pristope k razumevanju nacije in nacionalizma. Posvetila se 

bom slovenskemu razumevanju naroda/nacije in slovenskega izseljenstva in razložila, zakaj 

slovenska percepcija nacije in izseljenstva temelji na etnično jezikovni komponenti, pri čemer 

bom izhajala iz modernistične teorije o nastanku narodov, ki pravi, da so narodi produkt 

moderne dobe in se hkrati opirala na delitev na državljanske in etnične narode. Na koncu 

uvodnega dela bom predstavila dejstva o nemški poselitvi in izseljevanju z območja 

Slovenije, ki pričajo o skoraj tisočletni prisotnosti nemštva na Slovenskem. S tem bom 

pokazala, da so Nemci kot etnična skupnost tvorili (in še tvorijo) del slovenske nacije in 

prikazala zgodovinske in politične vzroke njihovega izseljevanja. V sklopu istega poglavja 

bom posebno pozornost namenila vzponu slovenskega in nemškega nacionalizma na območju 

današnje Republike Slovenije. 

V drugem sklopu se bom posvetila ohranjanju identitete slovenskih Nemcev v diaspori. 

Predvsem me bo zanimalo:  

- ohranjanje identitete slovenskih Nemcev, 

- kakšen odnos slovenski Nemci gojijo do bivšega poselitvenega prostora oz. ali se 

opredeljujejo kot del slovenske nacije,  

- kako se slovenski Nemci narodnostno opredeljujejo. 

Poleg oz. v razjasnitev navedenih treh vprašanj bom preverila še: 

- na kateri prostor se pravzaprav nanašajo domovinska čustva slovenskih Nemcev: je to 

območje Slovenije, regija, v kateri so živeli njihovi predniki, ali se bolj poistovetijo z 

državo, iz katere izhajajo njihovi davni predniki, torej Avstrijo in Nemčijo,  

- ali in kako pogosto se izseljeni Nemci vračajo v Slovenijo (na obisk) in kaj ob tem 

občutijo,  

- ali ohranjajo stike z rojaki iz Slovenije,  

- ali se spomin na staro domovino prenaša na mlajše generacije slovenskih Nemcev, 

- ali se ohranjajo stare šege in navade in  

- ali se (v okolju, ki ni nemško) ohranja nemški jezik oz. kočevarsko narečje.  

V tretjem delu disertacije bom predstavila kolektivni spomin izseljenih Nemcev v odnosu do 

Slovenije oz. Slovencev in kolektivni spomin Slovencev v odnosu do Nemcev ter razložila, 

zakaj so slovenski Nemci pozabljen del slovenske nacije.  
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1.3 METODE IN POTEK RAZISKOVANJA  

Proučevanje v disertaciji zastavljenih vprašanj je zahtevalo interdisciplinaren način 

raziskovanja. Zaradi kompleksnosti tematike je bilo pri obravnavi posameznih poglavij 

potrebno povezati politološke, sociološke, antropološke in zgodovinopisne raziskovalne 

metode in teoretske pristope. 

Da bi prišla do kar se da korektnih izsledkov, sem pri proučevanju Kočevarjev uporabila 

kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja4 oz. triangulacijo.5 Raziskavo, 

ki je potekala v več sklopih od maja 2007 do septembra 2015, sem poimenovala Ohranjanje 

identitete Kočevarjev (v nadaljevanju OIK). Leta 2007 sem v sklopu priprave diplomskega 

dela začela s kvantitativno študijo,6 ki se je osredotočala na kočevske Nemce. Zaradi težje 

dostopnosti preučevane populacije, ki je razseljena po vsem svetu, njeno število pa je 

posledično nedoločljivo, sem uporabila t. i. strategijo »snežne kepe« (snowball sampling) 

(prim. Sedmak 2002, 141 in Mikolič 2004, 128). Kontaktirala sem enega Kočevarja – najprej 

je bil to Ludwig Kren,7 ki me je napotil na druge, ti pa spet na naslednje itd. V angleščino in 

nemščino prevedene anketne vprašalnike sem poslala 80 Kočevarjem iz Avstrije, Nemčije, 

ZDA, Kanade in Slovenije, katerih naslove mi je posredoval Ludwig Kren, ki mi je tudi 

napisal priporočilno spremno pismo. Dodatnih 50 vprašalnikov sem poslala na elektronske 

naslove, objavljene na internetnih straneh društev. Eleanor Zack, članica Gottscheer Relief 

Association, je moj elektronski naslov posredovala še drugim ameriškim Kočevarjem. Vrnilo 

se je 105 izpolnjenih vprašalnikov. Ker so se mi ob pripravi diplomskega dela porajala še 

nova vprašanja, sem se odločila, da bom raziskovalno delo nadaljevala in ga bistveno 

dopolnila ter razširila v doktorski nalogi. Od oktobra 2007 do julija 2015 sem obiskala 

                                                 
4 Več o obeh raziskovalnih metodah in njunem kombiniranju glej npr. v Netanda 2012 ali Kogovšek 2005. 
5 Creswell in sodelavci (v Lobe 2006, 66) opredeljujejo šest osnovnih tipov načrtov triangulacije: »zaporedni 

pojasnjevalni načrt (ang. sequential explanatory design), zaporedni eksploratorni načrt (ang. sequential 

exploratory design), zaporedni transformativni načrt (ang. sequential transformative design), sočasni 

triangulacijski načrt (ang. concurrent triangulation design), sočasni umeščeni načrt (ang. concurrent nested 

design) in sočasni transformativni načrt (ang. concurrent transformative design)«. V disertaciji je bil uporabljen 

zaporedni pojasnjevalni načrt, kar pomeni, da sem študijo začela z zbiranjem in analizo kvantitativnih podatkov 

in jo nadaljevala z zbiranjem in analizo kvalitativnih podatkov. V fazi interpretacije rezultatov, sem podatke 

pridobljene na oba načina združila, kvalitativni rezultati pa so mi pomagali pri razlagi kvantitativnih rezultatov 

(glej Lobe 2006, 66), torej predvsem takrat, ko se mi je porajalo vprašanje »Zakaj?«, na katerega kvantitativni 

podatki ne morejo dati odgovora.   
6 Kvantitativni del raziskave sem začela izvajati za potrebe svoje diplomske naloge Usoda Kočevskih Nemcev: 

ohranajnje identitete Kočevskih Nemcev (Moric 2007) in ga iz zanimanja po diplomi nadaljevala. 
7 Ludwig Kren se je rodil 17. decembra 1920 v Stari Cerkvi pri Kočevju. Je zaveden Kočevar in pisec vrste 

člankov in knjig o zgodovini in kulturi Kočevarjev, v letih 1971–1996 je bil urednik mesečnika Gottscheer 

Zeitung. Danes živi v Žihpoljah (Maria Rain) blizu Celovca. Ludwiga Krena sem spoznala leta 1999, ko sem kot 

gimnazijka pisala raziskovalno nalogo o kočevskih Nemcih Vsaka ptica ljubi svoje gnezdo (Rogan in Moric 

2001), od takrat redno ohranjava stike. 
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Kočevarje, njihova društva in prireditve v organizaciji kočevarskih društev v Sloveniji, 

Avstriji, Nemčiji, ZDA in Kanadi in pridobila dodatnih 61 izpolnjenih vprašalnikov (skupaj 

166).  

Ker so Kočevarji razseljeni po vsem svetu, sem uporabila etnografsko metodo raziskovanja na 

več krajih oz. več-prizoriščno (multi-sited) etnografijo (Pajnik in Bajt 2009, 74), saj takšen 

pristop omogoča proučevanje transnacionalnega delovanja in povezovanja kočevarske 

diaspore. Bistvo te metode je sledenje ljudem, stvarem, metaforam, zgodbam, alegorijam, 

življenjskim pripovedim in konfliktom na različnih lokacijah (Marcus 1995, 106–110). 

Vključuje torej prostorsko razpršeno polje, skozi katero se raziskovalec premika dejansko – z 

življenjem oz. delovanjem na več krajih, ali konceptualno – s primerjanjem različnih 

podatkov (Falzon 2009, 2).  

Različnih dogodkov (v organizaciji kočevarskih društev) v Avstriji sem se (zaradi 

dostopnosti) udeležila največkrat – vsako leto (skupaj 7 dogodkov), Kočevarje v ZDA in 

Kanadi pa sem obiskala dvakrat. Junija 2009 sem se udeležila srečanja Gottscheer Volksfest v 

New Yorku, obiskala Alpine Club v Kitchenerju (Kanada) in aktivno članico rodoslovnega 

društva Gottscheer Heritage and Genealogy Association (v nadaljevanju GHGA) Mary Rees 

v Kaliforniji. Junija 2015 sem bila kot govornica povabljena na konferenco, ki jo je 

organiziralo društvo GHGA na St. Michael's Collegeu v Torontu (Kanada).8 Ob tej priložnosti 

sem opravila dodatne intervjuje, ponovno obiskala kočevarska kluba v Kitchenerju in New 

Yorku in se udeležila srečanja v New Yorku. 

Poleg udeležbe na kočevarskih prireditvah sem pridobila 62 refleksij Kočevarjev iz vseh 

obravnavanih držav, bodisi z intervjuji bodisi v zapisani obliki (na podlagi vprašalnika), in 

opravila še več neformalnih (nezapisanih) pogovorov s Kočevarji iz Slovenije, Avstrije, 

Nemčije, Kanade in ZDA. Večinoma sem sledila biografskemu pristopu, ki je posebej 

primeren pri raziskovanju migracijskih procesov (Pajnik in Bajt 2009, 74) in uporabljala 

metodo biografskega narativnega intervjuja,9 kar pomeni, da sem informacije črpala iz 

osebnih pripovedi oz. življenjskih zgodb10 sodelujočih. Na ta način sem dobila uvid v to, kako 

                                                 
8 23. letna konferenca Gottscheer Heritage and Genealogy Association je potekala na St. Michael's Collegeu 

Univerze v Torontu od 12. do 13. junija 2015. Kot govorca iz Slovenije sva bila na konferenco povabljena prof. 

dr. Mitja Ferenc (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in avtorica disertacije. 
9 Značilnosti biografskega narativnega intervjuja sta podrobno osvetlili Mojca Pajnik in Veronika Bajt (2009). 
10 Življenjska zgodba ali življenjska zgodovina je zgodba, ki jo oseba kot je le mogoče popolno in pošteno 

pripoveduje o svojem življenju, o tem česar se spominja in kar želi deliti z drugimi (Atkinson 2002, 125). O rabi 

metode življenjskih zgodb v slovenski etnologiji sta pisali npr. Čebulj Sajko (2008), Ramšak (2000) idr. 



29 

 

Kočevarji dojemajo svojo preteklost in kako svoje izkušnje povezujejo z družbeno-političnim 

okoljem (glej Lipovec Čebron 2002, 91).  

Največkrat sem pri zbiranju življenjskih zgodb uporabila nestrukturiran intervju, ki je na 

videz podoben sproščenemu pogovoru, vendar razgovor oblikuje in določa znanstveni, 

raziskovalni cilj. Kljub določeni temi razgovora sogovornika ne omejujemo z vnaprej 

določenimi vprašanji, pač pa mu dovoljujemo, da nam pove, kar se njemu zdi pomembno 

(Flere 2000, 114). Takšen (sproščen) način intervjuja (pogovora) mi je omogočil, da sem 

pridobila veliko informacij, ki jih z zamejenimi vprašanji ne bi mogla dobiti. Je pa ta pristop 

dolgotrajnejši, saj so intervjuji trajali od 45 minut pa do 8 ur. Zaradi velikih razdalj in 

posledične oteženosti pogostih osebnih srečevanj je 33 Kočevarjev svoja razmišljanja, 

temelječa na vnaprej okvirno pripravljenem vprašalniku, zapisalo samostojno. Ko je bilo 

potrebno, pa smo še prek navadne ali elektronske pošte dodatno razjasnjevali v intervjujih 

načete dileme. To je v skladu s politološkimi načini zbiranja informacij, kjer je možno 

intervjuje opraviti »v živo« ali pa prek telefona ali pošte (Buttolph Johnson, Reynolds in 

Mycoff 2008).  

Z nekaterimi sogovorniki sem se srečala večkrat na različnih lokacijah. Johna11 sem npr. 

spoznala leta 2009 na prireditvi Gottscheer Volksfest v New Yorku, kasneje pa sva se še 

večkrat srečala med obiski prireditve Kultur Woche v Celovcu, nekajkrat pa tudi v Sloveniji 

oz. na Kočevskem (enako tudi Mary, Maxa, Franka idr.). Transnacionalne prakse Kočevarjev 

sem imela priložnost pobližje spoznati tudi med vsakoletnimi obiski teh, ki na Kočevskem 

iščejo svoje korenine. Na mojem domu na Kočevskem me je obiskalo več Kočevarjev. 

Nekateri (iz ZDA, Kanade) so me kontaktirali prek elektronske pošte, ko so iskali informacije 

o Kočevski, druge pa so s seboj pripeljali moji znanci Kočevarji (iz Avstrije). Tako sem celo 

doma imela priložnost za zbiranje neprecenljivih informacij.  

Kadar ni bilo možno, da bi se udeležila prireditev v tujini in različnih srečanj (npr. sestankov) 

društev, sem se poslužila tudi opazovanja prek udeleženca, ko raziskovalec pridobi za 

sodelovanje udeleženca nekega dogodka, skupine ali procesa, ki raziskovalca informira o 

predmetu raziskave (Flere 2000, 90). 

Z zbiranjem kočevarskih refleksij sem zares zaključila šele septembra 2015, ko sem dobila še 

                                                 
11 V disertaciji zaradi zagotavljanja anonimnosti sodelujočih v raziskavi OIK navajam zgolj njihova imena. 
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tri življenjske zgodbe, do katerih mi je pomagala Cheri Koschir v »Facebook akciji«.12 Poleg 

neverjetnostnega vzorčenja po sistemu »snežne kepe« sem torej uporabila še priložnostno 

vzorčenje, kar pomeni, da sem v raziskavo vključila vse, ki so bili pripravljeni sodelovati in 

samo-izbirno/prostovoljno vzorčenje (npr. v primeru »Facebook akcije«). Pozitivna stran 

obeh načinov vzorčenja je lažja dostopnost do motiviranih udeležencev, negativna pa 

morebitna pristranskost udeležencev, saj imajo lahko prostovoljci, ki so bolj navdušeni nad 

sodelovanjem, za to osebne razloge. Slabost takega vzorčenja je tudi, da se tako zbranih 

podatkov ne da posploševati na celotno populacijo oz. da je treba biti pri njihovi interpretaciji 

previden. Drugačen pristop v dani situaciji ni bil možen, saj število še živečih iz Slovenije 

izseljenih Nemcev (Kočevarjev ali spodnještajerskih Nemcev) ni znano. 

Prav nedoločljivost populacije Kočevarjev, ki lahko temelji zgolj na približnih ocenah, je bila 

glavna ovira pri raziskovalnem delu. Zaradi majhnosti vzorca so se mi porajali pomisleki o 

primernosti analize kvantitativnih podatkov kot pokazatelju realnega stanja. Število 

Kočevarjev bi bilo mogoče približno opredeliti s številom članov posameznih društev v 

preučevanih državah. Problem nastane, ker niso vsi Kočevarji člani društev, ker so mnogi 

hkrati člani več društev in ker so v društva včlanjeni tudi simpatizerji, ki se identificirajo 

lokalno – kot prebivalci Kočevske, ne pa kot pripadniki (etnične) skupnosti Kočevarjev.13 

Zaradi relativne majhnosti vzorcev po posameznih državah (Slovenija 19, Avstrija 55, 

Nemčija 16, ZDA 62, Kanada 13) rezultate analize anketnih vprašalnikov uporabljam z 

določeno mero previdnosti – takrat, ko je z njimi mogoče podkrepiti ugotovitve, pridobljene s 

kvalitativnimi raziskovalnimi metodami, oziroma v primeru, ko se ugotovitve, pridobljene z 

obema metodama raziskovanja, medsebojno potrjujejo.  

Oktobra 2015 sem se odločila še za izvedbo kratke spletne ankete med Kočevarji iz tujine, v 

kateri sem jih spraševala po njihovem zaupanju do Slovencev in pripadnikov drugih 

narodnosti in o podobnosti njihovih vrednot slovenskim. Podatke o anketi navajam ob analizi 

rezultatov v poglavju 8.2. 

Zaradi zahtevnosti metodologije (raziskovanje na več krajih), sem uspela s kvalitativnimi 

                                                 
12 Cheri je napisala prijazno pismo, v katerem je Kočevarje pozvala, naj mi pošljejo čimveč svojih zgodb in 

vtisov. V sodobnem času so lahko pomemben vir zbiranja podatkov tudi socialna omrežja kot je Facebook. Prek 

teh omrežij se ljudje, ki živijo v drugih krajih, državah in celo na različnih kontinentih, povezujejo in si 

izmenjujejo informacije in mnenja. Tudi kočevarska skupnost je zelo aktivna na Facebooku. 
13 V Društvo Kočevarjev staroselcev je bila npr. včlanjena tudi moja pokojna stara mama, ki je bila na 

Kočevskem rojena, kljub temu, da je bilo njeno poreklo slovensko in se je tudi sama opredeljevala za Slovenko. 

Članica društva je bila zaradi regionalne pripadnosti, saj se je čutila kot kočev(ar)ska staroselka na podlagi 

pripadnosti prostoru. 
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metodami podrobno raziskati samo kočevske Nemce. Tempo raziskave sem namreč morala 

prilagajati dogodkom, ki jih društva izseljenih Nemcev običajno organizirajo enkrat letno in 

finančnim sredstvom, ki sem jih v celoti priskrbela sama. Spodnještajerske Nemce zato 

obravnavam v manjšem obsegu kot sem prvotno načrtovala. Odločila sem se za pogovor z 

Ingeborg Mallner, predsednico društva Landsmannschaft der Deutsch-Untersteirer iz Gradca 

in poznavalko razmer (pred njo je bil 10 let predsednik društva njen oče, Oswald Werther). 

Mallnerjevo sem tudi prosila, naj mi priporoči kakšnega sogovornika za intervju. Povedala mi 

je, da so v časopisu Der Untersteirer, ki ga njihovo društvo izdaja, že večkrat nagovarjali 

svoje bralce k sodelovanju v različnih raziskavah in k posredovanju njihovih življenjskih 

zgodb, a je bil odziv vedno boren. Člani njihovega društva (in bralci časopisa) so pretežno 

starejši ljudje, rojeni pred drugo svetovno vojno. Društvo, za razliko od kočevarskih društev, 

ne organizira (več) večjih letnih srečanj (razen božičnega), ki bi se jih lahko udeležila in tam 

spoznala morebitne sogovornike. Posledično moje ugotovitve glede te skupine Nemcev 

temeljijo na informacijah, ki mi jih je posredovala Mallnerjeva, na analizi 40 letnikov oz. 164 

številk časopisa Der Untersteirer in publikacij, ki jih je društvo izdalo v letih 1968–2005 in v 

letu 2015. Delo na analizi spodnještajerskih Nemcev s tem ni zaključeno. Potrebne so 

nadaljnje terenske raziskave, ki bi problematiko dodatno osvetlile. Vseeno pa se da iz 

pridobljenih podatkov vsaj fragmentarno sklepati o dejanskem stanju. To »prebitje ledu« naj 

bo spodbuda prihodnjim raziskavam te, v znanstveni obravnavi še posebej zapostavljene, 

skupine slovenskih Nemcev. 

Na koncu naj metodološkim pojasnilom dodam še pripis o občutljivosti proučevanja 

obravnavane problematike. Tema, ki jo v disertaciji obravnavam, je občutljiva tako za 

slovenske Nemce kot tudi za Slovence. Spomin na grozote druge svetovne vojne in njene 

posledice je namreč še kako prisoten pri obojih. Pri raziskovalnem delu sem se zato pogosto 

srečala z nasprotji mnenj, kot tudi z enostranskimi subjektivnimi pogledi na zgodovinske 

dogodke. Ob izdaji mojega članka o kočevarskem narečju (Moric 2010) v znanstveni reviji 

Inštituta za narodnostna vprašanja Razprave in gradivo, me je slovenska novinarka označila 

kot zavedeno s strani bivših nacistov. Proučevanje (nekdanje) nemške manjšine na 

Slovenskem, tj. raziskovanje, ki presega uveljavljen in favoriziran slovenski nacionalni 

koncept, pa četudi se nanaša zgolj na ohranjanje narečja, lahko sproži val pomislekov (in 

strahov?). Na drugi strani pa sem se z različnimi predpostavkami in bojaznimi o »potencialni 

pristranskosti« zaradi mojega slovenskega porekla srečala tudi pri raziskovalnem delu med 

Kočevarji. Nekateri so zaradi takih bojazni odklonili sodelovanje v raziskavi, drugi pa so na 
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sodelovanje pristali pod pogojem, da se o »politiki« ne bomo pogovarjali. Treba je poudariti, 

da je bilo takih posameznikov malo v primerjavi s številom tistih, ki so me prijazno sprejeli in 

z mano delili svoje izkušnje.  

1.3.1 STATISTIČNI PODATKI KVANTITATIVNEGA DELA RAZISKAVE OIK 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 166 anketirancev. Glede na starost sem sodelujoče razdelila v 

dve skupini, na tiste, ki so se rodili pred preselitvijo leta 1941 in januarja 1942 – prva 

generacija izseljencev in tiste, ki so bili rojeni po preselitvi – druga in naslednje generacije.  

Natanko polovica (83) anketiranih je bila rojena pred, polovica (83) pa po preselitvi s 

Kočevske leta 1941/42 (glej Graf 1.1). 

Graf 1.1: Starost respondentov anketnega vprašalnika, N = 166 
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Spolna sestava anketiranih je bila precej izenačena, 52 % moških in 48 % žensk (glej Graf 

1.2). 

Graf 1.2: Spolna sestava respondentov anketnega vprašalnika, N = 166 

 

Graf 1.3 prikazuje porazdeljenost respondentov glede na državo bivanja. Največ jih živi v 

ZDA (62) in Avstriji (56), ostali pa v Sloveniji (19), Nemčiji (16) in Kanadi (13). Tudi sicer 

največ Kočevarjev prebiva v ZDA in Avstriji, tamkajšnja društva imajo največ članov. 

Graf 1.3: Respondenti anketnega vprašalnika glede na državo bivanja, N = 166 

 

SPOL ANKETIRANCEV

MOŠKI

ŽENSKE

DRŽAVA BIVANJA

1 Slovenija

2 Avstrija

3 Nemčija

4 ZDA

5 Kanada



34 

 

Graf 1.4 pokaže državljanstvo respondentov. Državljanstvo in država bivanja večinoma 

sovpadata. Le tri anketirane osebe imajo dvojno državljanstvo. 

Graf 1.4: Državljanstvo respondentov anketnega vprašalnika, N = 166 

 

Graf 1.5 predstavlja izobrazbeno strukturo anketirancev. Največ sodelujočih (32 %) ima 

dokončano srednjo šolo, 22 % osnovno šolo, 20 % višjo oz. visoko šolo, 13 % ima magisterij 

ali doktorat in 12 % univerzitetno izobrazbo. 

Graf 1.5: Izobrazba respondentov anketnega vprašalnika, N = 166 
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1.3.2 STATISTIČNI PODATKI KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE OIK 

V kvalitativnem – terenskem delu raziskave OIK sem zbrala 62 refleksij oz. življenjskih 

zgodb Kočevarjev. Za sodelovanje se je odločilo 33 moških in 29 žensk. 41 oseb je bilo 

rojenih pred preselitvijo, 21 pa po preselitvi. 39 sodelujočih je iz ZDA, 11 iz Avstrije, 3 iz 

Nemčije, 5 iz Slovenije in 4 iz Kanade. 

Z 48 sodelujočimi sem se osebno srečala, z nekaterimi tudi večkrat, s 14 osebami, tistimi, ki 

so se odzvale na moje pisno povabilo k sodelovanju pa sem komunicirala zgolj prek pošte ali 

elektronske pošte. »V živo« sem opravila 29 intervjujev (številka ne vključuje ponovitev), z 

ostalimi sem se pogovarjala po telefonu ali prek elektronske in navadne pošte. Eno zgodbo je 

namesto svojega ostarelega sorodnika zapisala sorodnica, ena pa je (dnevniški) zapis že 

pokojnega Kočevarja, ki mi ga je dal njegov sin. Za lastno uporabo sem dobila še 5 dodatnih 

spominskih zapisov, vendar njihovi avtorji ne želijo, da se jih objavi. 

23 sodelujočih je aktivnih članov Kočevarskih skupnosti, vodilnih oz. nekdaj vodilnih v 

klubih, torej poznavalcev razmer v skupnosti. 

2 OPREDELITEV TEORETSKIH IZHODIŠČ 

Doktorska disertacija se posveča večim, na prvi pogled morda različnim, a vendar 

prepletenim tematikam. Posledično je tudi teoretični okvir, ki ga na tem mestu začenjam, niz 

različnih teoretskih pristopov, sama naloga pa je interdisciplinarna. Najprej se posvečam 

opredelitvi pojma in različnim teorijam migracij. Nadaljujem s teoretičnimi pristopi, ki 

opredeljujejo proizvod migracij in enoto preučevanja doktorske disertacije – diasporo – in 

pojasnjujem pojem (skupinska) identiteta, s poudarkom na etničnem vidiku oz. etničnosti, ki 

ga bom v disertaciji proučevala na primeru slovenskih Nemcev v diaspori. Na koncu 

opredeljujem še pojem narod/nacija, predstavljam različne teoretske konceptualizacije nacije 

in nacionalizma in prevladujoče slovensko pojmovanje nacije in slovenskega izseljenstva. 

Uvodni del sklepam s pregledom dejstev o nemški poselitvi in izseljevanju z območja 

Slovenije, v katerem se bom posvetila tudi nacionalizaciji mešanih jezikovnih regij.  
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2.1 MIGRACIJE  

2.1.1 OPREDELITEV MIGRACIJ 

Peter Klinar v knjigi Mednarodne migracije le-te definira kot fizično gibanje posameznikov 

ali skupin v geografskem prostoru, katerega posledica je relativno trajna sprememba kraja 

bivanja. Pojem migracije zajema tako imigracijo kot emigracijo. Migranti za stalno ali za 

določen čas zapustijo prebivališče v izvorni emigrantski družbi in pridobijo novo v 

imigrantski družbi. Sprememba kraja bivanja pomeni hkratno spremembo prostorskega in 

socialnega okolja, družbenih odnosov, kulture, identitete, interakcijskih odnosov, norm, 

vrednot, potreb, institucij itd. (Klinar 1976, 15–49). Migracije so torej proces, ki vpliva na vse 

dimenzije socialnega obstoja, zaradi česar njihovo preučevanje zahteva interdisciplinaren 

pristop (Castles in Miller 2003, 21). Klinar ugotavlja, da se moderne mednarodne migracije 

začnejo s kapitalistično proizvodnjo, industrializacijo, urbanizacijo in modernizacijo družbe. 

Sprva so bile neorganizirane in stihijske, v dobi razvitega kapitalizma pa je prišlo do 

njihovega reguliranja in usmerjanja. To obdobje organiziranih migracij imenuje sodobne 

migracije in jih deli na notranje in mednarodne, pri čemer mednarodne migracije povezuje s 

prestopom državne meje za najmanj obdobje enega leta. Mednarodne migracije nadalje deli 

na ekonomske, politične, trajne in občasne, organizirane in neorganizirane, prostovoljne in 

prisilne, konservativne in inovacijske, omenja pa tudi beg možganov (Klinar 1976, 32–49).  

Posameznik se za izselitev odloči zaradi ekonomskih, političnih in vojaških ter osebnih in 

družinskih vzrokov. Med ekonomske izseljence štejemo osebe, ki v domačem etničnem 

okolju niso dobile dela, ali pa so drugod pričakovale večji zaslužek, boljše delovne razmere, 

dvig življenjskega standarda, izboljšanje socialnega statusa, in ki praviloma migrirajo iz 

ekonomsko manj razvitih družb v bolj razvite (Klinar 1976, 27–30). Selitve iz gospodarskih 

razlogov so pogostejše v času gospodarskih in političnih kriz in so praviloma (bolj) spontane, 

individualne in prostovoljne, medtem ko so politične selitve pogosto organizirane, načrtne in 

prisilne.  

V podpoglavju 2.1.2 bom nekaj prostora namenila temeljnim pristopom k proučevanju 

»prostovoljnih« migracij. Termin »prostovoljnih« sem zapisala v navednicah zato, ker so 

redke migracije popolnoma prostovoljne, hkrati pa so tudi, kot ugotavlja Nicholas Van Hear, 

zgolj nekatere migracije popolnoma prisilne. Večina migracij vključuje določeno mero prisile, 

obenem pa tudi določeno mero izbire (Van Hear 1998, 42). Prostovoljne migracije so lahko 

posledica bolj ali manj prisilnih dejavnikov (ekonomskih, političnih ali socialnih), ki delujejo 
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na posameznika ali skupino in vplivajo na odločitev za selitev. Razliko med stopnjo 

»prostovoljnosti« oz. »prisilnosti« je Van Hear, ki opozarja, da sta lahko kategoriji »prisilno« 

in »prostovoljno« zavajajoči (Van Hear 1998, 42; tudi Richmond 1988, 17), predstavil 

shematično (glej tabelo 2.1). Oprl se je na Richmonda, ki si je prisilo in prostovoljnost 

migracij predstavljal na kontinuumu in na en konec uvrstil proaktivne posameznike in skupine 

na drugega pa reaktivne. Odločitev za selitev je potemtakem na enem polu osnovana na 

natančnem premisleku in ob upoštevanju vseh relevantnih informacij, materialne in simbolne 

prednosti pa so racionalno pretehtane, na drugem polu pa je odločitev za selitev lahko sprejeta 

v sili ob soočenju s krizno situacijo, v kateri se zdi beg najboljša rešitev. Med ta dva pola 

Richmond uvršča mnoge odločitve, ki jih kot odgovor na strah, nastal zaradi nezmožnosti 

družbenega sistema, da bi jim zagotovil temeljne pravice, sprejmejo politični ali ekonomski 

migranti (Richmond 1988, 17). Van Hear loči pet bistvenih komponent migracij (glej Tabelo 

2.1). Vse migracije vključujejo gibanje navzven tj. selitev iz kraja bivanja v nek drug kraj, ki 

ga spremlja notranje gibanje. Ljudje se nato lahko vrnejo od koder so prišli (povratek), lahko 

pa nadaljujejo selitev (nadaljnje gibanje) v nek drug kraj. Zadnja komponenta je negibanje in 

zajema tiste, ki se za selitev niso odločili. Van Hear pravi, da so tudi ti pomemben del 

»migracijskega reda« (Van Hear 1998, 51–45). 

Tabela 2.1: Prisila in izbira v petih komponentah migracij po Van Hearu 

 

prostovoljne migracije 

več izbire 

več možnosti 

manj izbire 

manj možnosti 

neprostovoljne 

migracije 

malo izbire 

malo možnosti 

        <––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––> 

proaktivni migranti reaktivni migranti 

 

gibanje 

navzven 

turisti 

obiskovalci 

študenti 

začasni migranti strokovnjaki 

poslovni popotniki 

ekonomski/delovni 

migranti 

ruralno-urbani migranti 

vnaprejšnji begunci 

ljudje, ki so jih prepričali 

v odhod 

begunci 

izgnanci 

notranje razseljeni ljudje 

razvojna razselitev 

razselitev zaradi 

katastrofe 

notranje 

gibanje 

prvi priseljenci 

združitev/oblikovanje družin 

obiskovalci, študenti ali 

turisti, ki iščejo azil 

prosilci za azil 

iskalci zavetja 

povratek 

vračajoči se migranti in begunci 

prostovoljni repatriiranci 

prostovoljni povratniki 

repatriiranci, ki so dolgo živeli v tujini 

vračajoči se migranti in 

begunci 

preplet prisile, spodbude 

in izbire 

pregnani ali izgnani 

migranti 

vrnjeni begunci 

prisilno vrnjeni 

repatriiranci, ki so dolgo 

živeli v tujini 

nadaljnje 

gibanje 

ponovna preselitev 

strateška razpršenost 

 

preselitev beguncev v 

tretjo državo 

razseljevanje 

prisilna razpršenost 

 

negibanje  
tisti, ki prostovoljno ostanejo 

razspršitvena strategija gospodinjstva 

ljudje, omejeni na varna 

zavetja, države, območja 

tisti, ki ostanejo iz nuje 

zadrževanje sovražnika 

Vir: Van Hear 1998, 44 



38 

 

Za slovenske Nemce so bile, kot bomo pojasnili kasneje, v 19. in začetku 20. stoletja značilne 

»prostovoljne« oz. ekonomske migracije, po drugi svetovni vojni pa tudi prisilne oz. politične 

migracije. 

2.1.2 TEMELJNE TORIJE (»PROSTOVOLJNIH«) MIGRACIJ 

Enostavne, koherentne razlage mednarodnih migracij ni. Znotraj vsake družboslovne 

znanstvene discipline obstaja vrsta pristopov, ki temeljijo na različnih teorijah in metodah. 

Tako tudi procesa sodobnih migracij ni mogoče pojasniti z eno samo teorijo, z uporabo ene 

vrste metod ali z enonivojsko analizo. Kompleksnost migracijskega procesa zahteva združitev 

številnih vidikov, nivojev in predpostavk (Massey in drugi 1993; Castles in Miller 2003). V 

nadaljevanju kratko povzemam temeljne družboslovne teorije migracij začenši s teorijami, ki 

pojasnjujejo vzroke migracij.  

Najbolj znana je Lee-jeva14 teorija oz. deskriptivni model15 (de Haas 2007, 18) o dejavnikih 

odbijanja in privlačevanja (push-pull), ki pojasnjuje vzroke migracij prek delovanja 

dejavnikov odbijanja, ki posameznike spodbudijo k selitvi, in dejavnikov privlačevanja, na 

podlagi katerih se odločijo za selitev v neko določeno državo (Castles in Miller 2003, 22). 

Dejavniki odbijanja delujejo predvsem na odselitvenem območju in so lahko demografska 

rast, revščina, nizek življenjski standard, slabe ekonomske možnosti, brezposelnost, različne 

vrste diskriminacije, naravne katastrofe, politična nestabilnost, vojne itd., dejavniki 

privlačevanja pa delujejo na priselitvenem območju in so lahko boljše možnosti za ustrezno 

zaposlitev, napredovanje, podjetništvo, dvig ekonomskega standarda, izobraževanje, 

dostopnost zemlje, politične svoboščine itd. (Castles in Miller 2003, 22; Klinar 1976, 23–26). 

Odločitve za migracije so torej individualne, temelječe na primerjavi ugodnosti življenjskih 

pogojev v izvornem okolju in v okolju (potencialne) preselitve. Ta model najpogosteje 

najdemo v neo-klasičnih ekonomskih teorijah, čeprav je prisoten tudi v sociologiji in drugih 

vedah (Castles in Miller 2003, 22). Vendar pa Klinar teorijo o dejavnikih odbijanja in 

privlačevanja kritizira, saj pravi, da zgolj z dejavniki odbijanja in privlačevanja ni mogoče 

pojasniti vzrokov migracij, ki so kompleksen družbeni fenomen (Klinar 1976, 25). Upoštevati 

je treba tudi socialno okolje, zgodovinske značilnosti obeh družb, tradicijo, pa tudi različne 

subjektivne in osebnostne lastnosti migranta. 

                                                 
14 De Haas meni, da je bilo avtorstvo push-pull teorije napačno pripisano Leeju, saj naj bi ideja izvirala iz 

začetka dvajstega stoletja (de Haas 2007, 17). 
15 De Haas dvomi, da se teorija push-pull upravičeno imenuje teorija, po njegovem gre namreč bolj za 

deskriptivni model (de Haas 2007, 18). 
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Neoklasična ekonomska makro teorija, ki sodi v t. i. funkcionalistično paradigmo (de Haas 

2007, 17), išče vzroke za migracije v geografskih razlikah v ponudbi in povpraševanju na trgu 

delovne sile. Osredotoča se na razlike med dohodki in zaposlitvenimi pogoji med državami 

ter na stroške migracij. Po tej teoriji razlike v višini dohodkov povzročijo selitve delavcev, iz 

držav z nižjimi plačami v tiste z večjimi (Massey in drugi 1993). Po neoklasični ekonomski 

mikro teoriji pa se racionalni posamezniki odločijo za migracijo glede na oceno stroškov in 

koristi. Mednarodne migracije so konceptualizirane kot oblika investicije v človeški kapital, 

saj se posameznik odloči za selitev v državo, kjer bo glede na svoje znanje in sposobnosti 

lahko najbolj produktiven; preden pa bo lahko dosegel višjo plačo, ki je povezana s povečano 

delovno produktivnostjo, mora prevzeti določene investicije, kot so stroški potovanja, 

nastanitve, trud vložen v učenje novega jezika, privajanje družbenim normam itd. (Massey in 

drugi 1993, 434–435).  

Bistveno drugačno interpretacijo migracij je podala zgodovinsko-strukturalna paradigma v 60. 

letih dvajsetega stoletja (Castles in Miller 2003, 25), ki je nastala kot odgovor na 

funkcionalistično neoklasično teorijo in razvojno-modernizacjske pristope. Glavni očitek 

zgodovinskih strukturalistov neoklasični teoriji migracij je, da posamezniki, ki jih 

onemogočajo strukturalne sile, nimajo svobode izbire (de Haas 2007, 15–16). Zgodovinski 

strukturalisti, ki niso razvili posebne teorije migracij, pač pa so se naslonili na marksistično 

politično ekonomnijo in na teorijo svetovnega sistema (Wallerstein 2006), pravijo, da sta 

politična in gospodarska moč neenakomerno razporejeni med razvitimi in nerazvitimi 

državami, da ljudje nimajo enakih možnosti dostopanja do resursov, kapitalistični ekspanziji 

pa očitajo, da teži k povečevanju neenakosti (de Haas 2007, 15–16). Po teoriji svetovnega 

sistema mednarodne migracije izhajajo neposredno iz globalizacije tržne ekonomije. Širjenje 

kapitalistične ekonomije v območja svetovne periferije je povzročilo spremembe in/ali razkroj 

socialne strukture in družbenega ustroja lokalnih populacij in povzročilo nastanek mobilne 

populacije, ki se je pripravljena preseliti v tujino. Kapitalistične investicije držav jedra v 

državah periferije povzročijo nastanek močnih materialnih in kulturnih povezav, ki 

spodbudijo mednarodne migracije – posebno še med bivšimi državami kolonizatorkami in 

njihovimi kolonijami (Massey in drugi 1993, 445–448).  

Prav tako se od racionalnega posameznikovega odločanja v neoklasični teoriji razlikuje 

zgodovinsko generalizirana modernizacijska teorija Wilburja Zelinskyja, v kateri uvaja 

pojem migracijske tranzicije. Migracije obravnava široko, saj povezuje spremembe v 

migracijah in mobilnosti z različnimi fazami modernizacijskega procesa. Migracijske vzorce 
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je prikazal v petstopenjskem modelu, temelječem na evropski zgodovini (King 2012, 14–15): 

1. V predmoderni tradicionalni družbi so migracije zelo omejene in zgolj lokalne, npr. selitve 

zaradi poroke. 2. Za zgodnjo tranzicijsko družbo so značilne masovne ruralno urbane 

migracije in kolonizacija novih ozemelj. 3. V pozni tranzicijski družbi ruralno urbane 

migracije in preseljevanje upadeta, porastejo pa različne oblike kroženja, npr. prevoz na delo 

in nazaj. 4. V napredni družbi ruralno urbane migracije nadomestijo interurbane, značilno je 

masovno priseljevanje nizko kvalificirane delovne sile iz manj razvitih držav; pojavita se 

mednarodno kroženje visoko kvalificiranih migrantov in intenzivno notranje kroženje (iz 

gospodarskih vzrokov ali za užitek). 5. Zadnja faza je prihajajoča supernapredna družba, v 

kateri nekatere oblike človeškega kroženja lahko upadejo zaradi boljših komunikacijskih 

sistemov; »notranje migracije so inter ali intra urbane«; prisotno je »stalno priseljevanje nizko 

kvalificirane delovne sile iz manj razvitih držav; možen je strog nadzor nad priseljevanjem« 

(King 2012, 15). Zelinsky je kasneje modernizacijsko teorijo opustil in jo zamenjal s teorijo 

odvisnosti, da bi potrdil, »da so migracijski vzorci v manj razvitih državah pogojeni z 

odločitvami in politikami vlad in velikih korporacij v bogatih državah« (King 2012, 15–16). 

Nova ekonomija migracij obravnava migracije na kolektivni ravni. Pravi, da se za migracije 

odločajo večje skupine medsebojno povezanih posameznikov (npr. družine in gospodinjstva), 

saj jim to poleg maksimizacije pričakovanega zaslužka omogoča minimiziranje tveganj pri 

družinskem dohodku, lažjo prebroditev finančnih ovir in višji socialni status v novem okolju 

(Massey in drugi 1993, 436–440). Razlike v dohodku med dvema državama niso ključnega 

pomena pri odločitvi za selitev, pač pa so pomembni drugi faktorji, kot so varnost zaposlitve, 

dosegljivost investicijskega kapitala in potreba po dolgoročnem obvladovanju tveganj 

(Castles in Miller 2003, 24). Družine in gospodinjstva tveganja za svojo ekonomsko dobrobit 

nadzirajo in uravnavajo s (pre)razporejanjem delovnih sredstev. To pomeni, da se različnim 

družinskim članom lahko dodelijo različne naloge, lahko delajo doma, poiščejo delo v drugem 

kraju znotraj države bivanja, ali pa se preselijo v tujino in družini pošiljajo del dohodka (King 

2012, 23). 

Neoklasična ekonomska teorija in nova ekonomija migracij analizirata odločitve na mikro 

nivoju. Nasprotno pa naj bi bile po teoriji dvojnega trga delovne sile mednarodne migracije 

posledica notranjih potreb na trgu delovne sile v modernih industrijskih družbah. Povzroča jih 

za ekonomske strukture razvitih narodov značilna stalna potreba po (cenejši) priseljenski 

delovni sili (Castles in Miller 2003, 24; Massey in drugi 1993, 440–444). Po teorji dvojnega 

trga dela v industrijskih državah obstajata: primarni trg dela z dobro plačanimi službami za 
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domačine in sekundarni trg dela s slabo plačanimi deli za priseljence. Prav zaradi prisotnosti 

priseljencev domača delovna sila slabše plačana dela za nižje kvalificirano delovno silo 

odklanja, kar delodajalcem omogoča še dodatno nižanje plač in delovnih pogojev delavcem 

migrantom (King 2012, 16). 

Ko se mednarodne migracije enkrat začnejo, se zgoraj naštetim vzrokom migracij pridružijo 

novi, ki migracijski tok ohranjajo in povečujejo privlačnost nekaterih držav za določene 

skupine migrantov. Po teoriji omrežij oz. teoriji socialnega kapitala obstoj neformalnih 

imigrantskih omrežij povečuje verjetnost priseljevanja, saj le-ta novim migrantom znižajo 

stroške in zmanjšajo tveganja selitve ter povečajo pričakovano korist. Že vzpostavljena 

družbena omrežja olajšajo prilagajanje novemu sistemu, iskanje nove zaposlitve, bivanje v 

novem okolju itd. Vsaka nova migracija ustvarja nove oblike socialnega kapitala v migrantski 

skupnosti (Massey in drugi 1993, 448–450). 

Institucionalna teorija pravi, da so z namenom urejanja imigrantskega (legalnega in 

nelegalnega) vstopanja v države nastale mnoge institucije, organizacije in podjetja. Njihov 

nastanek in promocija svetovnega preseljevanja sta povzročila večjo institucionaliziranost in 

neodvisnost migracij od primarnih dejavnikov, ki so jim botrovali pred tem (Massey in drugi 

1993, 450–451). 

Teorija kumulativne vzročnosti poudarja pomen socioekonomskih dejavnikov potiska za 

migracije. Vzročnost je kumulativna v tem, da vsako migracijsko dejanje spremeni družbeni 

kontekst, znotraj katerega se sprejemajo nadaljnje odločitve za selitve, ki postajajo bolj 

verjetne (Massey in drugi 1993, 451). Znotraj tega pristopa se pojavlja osem dejavnikov 

potiska: »1. distribucija dohodka, 2. distribucija zemlje, 3. organizacija kmetijske 

proizvodnje, 4. kultura, 5. regionalna distribucija človeškega kapitala, 6. družbeni pomen 

dela, 7. struktura proizvodnje in 8. razširjenost socialnih mrež« (Kralj 2008, 151). 

Različne teorije migracij lahko med sabo združujemo, saj le tako lahko zaobjamemo vse (oz. 

čimveč) dimenzije migracijskega procesa. S tem namenom je nastala teorija migracijskih 

sistemov, ki poskuša generalizirati teorijo svetovnih sistemov, teorijo omrežij, institucionalno 

teorijo in teorijo kumulativne vzročnosti. Med dvema ali več državami se osnuje migracijski 

sistem, za katerega je značilna prehodnost migrantov. Teorija migracijskih sistemov proučuje 

oba konca (začetek in konec) migracijskega procesa, pa tudi povezave med obravnavanimi 

kraji/državami. Predpostavlja, da migracijska gibanja večinoma izhajajo iz predhodnih 

povezav (kot so kolonizacija, politični vpliv, kulturne vezi, investicije, trg) med državami 
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izvora in državami »prejemnicami« migrantov. Vsako migracijsko gibanje je posledica 

medsebojnega vplivanja makro in mikro struktur, pri čemer se makro strukture nanašajo na 

zelo obsežne institucionalne faktorje (politična ekonomija svetovnega trga, meddržavni 

odnosi, migracijske politike itd.), mikro strukture pa zaobjemajo socialne mreže, navade in 

prepričanja migrantov (Massey in drugi 1993, 454; Castles in Miller 2003, 26–29). 

Sociologi, predvsem ameriški, so se mnogo ukvarjali tudi s prilagajanjem priseljencev 

novemu okolju. Prve tri teorije prilagajanja, ki jih predstavljam v nadaljevanju: teorijo 

Anglo-conformity, teorijo talilnega lonca in koncept kulturnega pluralizma, je Milton Gordon 

poimenoval kar ideologije prilagajanja (Gordon 1961), saj so, kot pravi, včasih 

predstavljene kot deskriptivni modeli prilagajanja migrantov, včasih pa kot cilj, kako naj bi 

prilagajanje potekalo (prav tam, 263). Teorije 'anglo-conformity' so nastale v Severni 

Ameriki v času njene kolonizacije. Gre za težnje, ki so se pojavljale vse do sredine 20. 

stoletja, da bi se priseljenci asimilirali v »Američane po anglo–saksonskem vzoru«,16 pri 

čemer bi izgubili svojo prejšnjo kulturo (Lukšič Hacin 1995, 58; Gordon 1961, 269). Med 

najbolj znanimi teorijami prilagajanja je nedvomno teorija talilnega lonca (melting pot), ki je 

dolgo prevladovala v ZDA in so jo uveljavili v t. i. čikaški šoli. Po tej teoriji naj bi se vsi 

priseljenci v ZDA – pripadniki različnih narodov, etničnosti in kultur – »zlili« v ameriški 

narod, se amerikanizirali, pri čemer bi vsi enakovradno prispevali k »novi kulturi« (Gordon 

1961, 271; Lukšič Hacin 1995, 61; glej tudi Glazer in Moynihan 1963). Ameriška nacionalna 

identiteta se je sicer resda izoblikovala, vendar so se kljub temu različne etnične identitete 

priseljencev ohranile oz. reinterpretirale. Oblikoval se je koncept solatne sklede (salad bowl) 

oz. kulturnega pluralizma, ki je bolje ponazoril značilnosti ameriške družbe. Če 

poenostavimo: v solatni skledi, ki predstavlja ZDA, zmešamo različne vrste zelenjave, torej 

različne priseljenske etnične skupine. Premešane sestavine tvorijo celoto, vendar pa še vedno 

lahko razločimo njene posamezne dele. Različne etnične skupine torej ohranjajo svojo 

(etnično) identiteto, čeprav so hkrati del širše, ameriške (narodne) identitete. Horace Kallen, 

zagovornik kulturnega pluralizma in dvojnih identitet, je asimilacijske modele zavrnil, saj je 

trdil, da je posameznik hkrati član neke etnične in družbene skupine in državljan (Kallen v 

Weiner in Richards 2008, 104). Podobno kot ZDA, so tudi Kanado opisali kot mozaik 

različnih kulturnih skupin. Znanstveno raziskovanje se je preusmerilo v razumevanje načinov, 

s katerimi se priseljenci integrirajo v družbo gostiteljico (Liu in drugi 2011, 204). Peggy 

                                                 
16 ZDA naj bi bile/postale narod belih, anglosaških protestantov (White, Anglo-Saxon and Protestant – WASP), 

ti tvorijo družbeno elito.  
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Levitt in Nadya B. Jaworsky opisanim teorijam prilagajanja ugovarjata. Pravita, da migracije 

niso bile nikoli enosmeren proces asimilacije v talilni lonec ali multikulturno solatno skledo, 

pač pa proces, v katerem so migranti simultano vpeti v različne nivoje transnacionalnih 

socialnih polj, v katerih živijo (2007, 130). Migranti se vključijo v družbo, v katero so se 

priselili, a vendar hkrati ohranjajo povezave z izvorno družbo. Po novi asimilacijski teoriji je 

večina migrantov v Ameriki sčasoma dosegla ekonomsko in družbeno enakost s tam rojenimi 

prebivalci, vendar sta rasa in etničnost vseeno ostali pomembni. Segmentarna asimilacija 

predpostavlja različne scenarije, ki se lahko migrantom zgodijo na njihovi poti do vključitve: 

»postanejo lahko del (belega) 'mainstreama', ostanejo etnični ali postanejo del nižjega razreda 

in doživijo navzdoljno [downward] mobilnost« (Levitt in Jaworsky 2007, 130). Vzorci 

asimilacije, akulturacije in integracije so odvisni od države in konteksta odhoda, migrantovih 

osebnih lastnosti, zmogljivosti migrantove enklave in ekonomskega konteksta izvorne družbe 

in družbe gostiteljice (prav tam). 

Kljub temu, da je večina socioloških raziskav migracij obravnavala predvsem selitvene 

tokove in njihove družbene posledice v smislu načinov prilagajanja, asimilacije in integracije 

v imigracijsko družbo »ter politike in strategije vključevanja oziroma izključevanja iz nje«, so 

raziskovalci opazili tudi »različne povezave migrantov s posamezniki ali institucijami v 

izvirnem okolju« (Repič 2006, 40). Migracij ne moremo več obravnavati kot enosmerna ali 

dvosmerna potovanja (Østergaard-Nielsen v Liu in drugi 2011, 203), pač pa se migranti selijo 

med državami, ustvarjajo povezave s prihajanjem in odhajanjem ali pa živijo v tujini, kjer so 

vpeti v ekonomske, politične in lokalne strukture, a hkrati vzdržujejo ekonomske, socialne in 

politične povezave z izvirnim okoljem in nanj vplivajo (Glick Schiller in drugi 1995, 48). 

Migranti torej na različne načine vzdržujejo stike z izvorno državo. V zadnjem času je postal 

t. i. koncept transnacionalnih migracij med raziskovalci migracij precej popularen. 

Označuje proces, v katerem migranti »konstruirajo in preoblikujejo svojo simultano 

vključenost v več kot eno družbo« (Glick Schiller in drugi 1995, 48). »Teorije o 

transnacionalnosti zlasti poudarjajo dejstvo, da se mnogi ljudje povezujejo v družbene mreže 

in oblikujejo skupnosti, čeprav živijo v različnih državah« (Repič 2006, 41). Ena izmed 

posledic tega procesa je, da migranti neprestano premikajo identitete med novimi in starim 

svetovi in »ustvarjajo nove oblike identifikacij z domovi v obeh krajih« (Liu in drugi 2011, 

203). Liu in sodelavke (2011, 203) kot primer navajajo raziskavo o kuharskih praksah 

migrantk, ki jo je naredila Salihova med maroškimi ženskami, živečimi v Italiji. Pokazala je, 

kako te ženske združujejo elemente obeh kuhinj, kar simbolizira njihove dvojne identitete. Ko 
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so te ženske v Italiji, italijanske recepte popestrijo s sestavinami, ki so jih prinesle iz Maroka. 

Ko pa grejo na počitnice v Maroko, pa pri pripravi tradicionalnih maroških jedi uporabljajo 

tudi italijanske sestavine. Pomen »doma« se torej definira skozi transnacionalne identifikacije, 

»dom« pa je razširjen na več geografsko oddaljenih krajev (Liu in drugi 2011, 203). Nicholas 

van Hear pravi, da so kot posledica rasti migrantskih tokov po koncu hladne vojne nastale 

»nove diaspore«, za katere je značilno, da so njihovi pripadniki zvesti večim krajem (1998, 4). 

Vendar pa transnacionalne prakse niso značilne zgolj za »nove« diaspore, ampak tudi za 

»stare«. Tudi migranti, ki so se preselili pred hladno vojno, in njihovi potomci so se 

prilagodili globalizaciji in uporabljajo različne transnacionalne prakse. Globalizacija jim je 

omogočila, da so ponovno obnovili stike (osebne ali preko svetovnega spleta) z domovino in 

rojaki, ki živijo v drugih državah, ki so bili prej težavnejši. Migracijski procesi so torej samo 

del transnacionalnih socialnih pojavov (Repič 2006, 42), ki me bodo med drugim zanimali v 

doktorski nalogi: posvetila se bom predvsem ohranjanju stikov z domovino, povezovanju 

migrantov (oz. diasporičnih skupnosti slovenskih Nemcev) med različnimi državami in 

(re)definiranju identitete migrantov.  

2.1.3 POLITIČNE (PRISILNE) MIGRACIJE 

Čeprav so se teoretiki migracij posvečali predvsem ekonomskim oz. »prostovoljnim« 

migracijam, se je nekaj pozornosti od osemdesetih let 20. stoletja začelo namenjati tudi 

prisilnim migracijam oz. begunskim tokovom. Teoretiki so začeli ugotavljati, »da imajo, 

podobno kot ima migracija svoje korenine v ekonomskih silah, begunski tokovi svoje 

korenine v političnih silah, še posebej v pojavu in razvoju nacionalnih držav po padcu velikih 

imperijev« (Gombač 2005, 35). Z nastankom nacionalnih držav so nastale (narodne) 

manjšine, ki so se znašle v državi z različno večinsko identiteto, in »ljudje brez države«, 

katerih identiteta ni sovpadala z nobeno nacionalno državo ali manjšino. Oboji so zaradi 

preganjanja in izključenosti iz družbe lahko postali migranti (Gombač 2005, 36). V podobni 

situaciji so se po razpadu Avstro-Ogrske znašli tudi slovenski Nemci, o čemer bom obširneje 

pisala v poglavju 3.3.  

Med politične emigrante štejemo begunce, politične preganjance, brezdomce, dezerterje, 

repatriirance (Zupančič 1999, 35–36; Klinar 1976, 27–30), dodati pa moramo tudi, za 

doktorsko nalogo zelo pomembne, preselitve narodnih manjšin. Med slednje uvrščamo 

preselitve na temelju pravice do opcije, prostovoljni in prisilni (obvezni) transfer prebivalstva 

ter samovoljne preselitve prebivalstva oz. deportacije (Petrič 1977, 259).  
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Pravica do opcije je »možnost, ki je dana stalno prebivajočim na ozemlju, ki prehaja izpod 

ene državne suverenosti pod drugo, da se s svobodno izjavo volje opredele za to, da obdrže 

dotedanje državljanstvo« (Kunz v Petrič 1977, 260). Pravica do opcije naj bi torej 

posameznikom (običajno pripadnikom določene skupine prebivalstva) omogočila, da ob 

prenosu suverenosti na novo državo proti svoji volji ne postanejo državljani te nove države. 

Običajno je s pravico do opcije povezana obveznost optantov, da se iz države, katere 

državljanstvo so zavrnili, odselijo na ozemlje države, katere državljanstvo so se odločili 

obdržati (Petrič 1977, 260–261). Pravico do opcije so, kot bomo videli kasneje (poglavje 3.3), 

uveljavljali tudi nekateri slovenski Nemci po razpadu Avstro-Ogrske.  

Medtem ko se opcija formalno nanaša na »izjavo o državljanstvu«, pa gre pri prostovoljnem 

transferju prebivalstva za »neposredno izjavo posameznika za izselitev v državo naroda, ki 

mu pripada« (Petrič 1977). Vsebinsko sta si opcija in prostovoljni transfer precej podobna.  

Temeljni značilnosti (tako prostovoljnega kot tudi prisilnega) transferja prebivalstva sta 

preselitev prebivalstva določene narodnosti, jezika, vere v njegovo matično državo in 

pripravljenost matične države sprejeti preseljeno prebivalstvo. Dejanska prostovoljnost opcije 

in prostovoljnega transferja je vprašljiva, saj so za odločitev posameznika o izbiri 

državljanstva ali o preselitvi ključni dejavniki, kot so odselitev rojakov (strah pred 

osamelostjo), ravnanje novih državnih oblasti (npr. prisilna asimilacija manjšine), 

priseljevanje novega prebivalstva. Za prostovoljni transfer so se odločili kočevski in 

ljubljanski Nemci leta 1941 po Hitlerjevih navodilih za preselitev vseh Nemcev »domov v 

rajh«. Razlogom za takšno odločitev in zgodovinskim okoliščinam se bomo posvetili v 

poglavju 3.7.2.  

Če ima pri prostovoljnem transferju prizadeto prebivalstvo, vsaj formalno, prostovoljno 

možnost odločitve o izselitvi, pa je obvezni transfer prisilen. Do obveznega transferja 

prebivalstva običajno »pride ob izjemno zaostrenih mednacionalnih, verskih ipd. odnosih in 

običajno obenem z urejanjem pravnih odnosov med državami (po grško-turški vojni, po 2. 

svetovni vojni)« oz., ko gre »za vzpostavljanje miru« (Petrič 1965, 172). 

Prav tako so prisilne tudi deportacije oz. samovoljne preselitve, ki so izvedene brez soglasja 

prizadetih držav in pri njih ne gre za preselitev v matično državo. Namen deportacij je npr. 

genocid, raznarodovanje, prisilno delo (Petrič 1977, 260–265). Deportacije (mass expulsion) 

lahko izvajajo država ali njeni predstavniki, lahko pa tudi opozicija, uporniške skupine, 

vojaški poveljniki itd. (Van Hear 1998, 10).  
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Preselitve Nemcev iz vzhodne Evrope in Jugoslavije po letu 1945 lahko razumemo kot 

prisilne preselitve. Konec druge svetovne vojne so se namreč pojavile močne težnje po tem, 

da bi se evropska manjšinska vprašanja rešila s transferji prebivalstva. Primer realizacije te 

težnje je Potsdamski sporazum17 (1/a čl. XIII), ki je določal transfer nemškega prebivalstva s 

Poljske, Češkoslovaške in Madžarske v Nemčijo, ne glede na državljanstvo, glede katerega je 

bilo v tistem času precej nejasnosti (Petrič 1965, 157–169). V tem primeru je šlo za obvezni 

transfer prebivalstva, medtem ko lahko jugoslovanski izgon Nemcev po drugi svetovni vojni 

označimo kot prisilne deportacije oz. izgon.18 Zdi pa se, da je razlika med enimi (vzhodna 

Evropa) in drugimi (Jugoslavija) povojnimi prisilnimi preselitvami Nemcev zgolj v tem, da so 

prve potekale z »blagoslovom« tedanjih velesil, druge, ki so bile po vsebini in ciljih bolj ali 

manj enake prvim, pa so potekale brez njihovega soglasja (a obenem tudi brez 

nasprotovanja).19 

Prisilne migracije se je pogosto razumelo kot najpomembnejšo oz. določujočo značilnost 

diaspore (glej van Hear 1998, 5), vendar se danes pojem diaspore, o katerem bomo več 

povedali v poglavju 2.2, uporablja širše. 

2.1.4 IZSELJEVANJE IZ SLOVENSKEGA PROSTORA DO LETA 1946 

Migracije slovenskih Nemcev so bile del širšega selitvenega procesa s slovenskega ozemlja, 

le-ta pa del evropskega migracijskega procesa. Industrializacija in modernizacija v Evropi sta 

namreč prinesli obilo sprememb tudi na slovensko ozemlje. Novi načini proizvodnje so 

zahtevali svobodno delovno silo in posledično spremembo družbenega reda in uveljavitev do 

tedaj neobstoječh pravic za podložniško kmečko prebivalstvo. Pravica do svobodnega gibanja 

ni povzročila le preseljevanja z dežele v mesta, ampak tudi porast izseljevanja s slovenskega 

prostora. Patenti o odpravi osebne odvisnosti (nevoljništva) so bili za slovenske dežele izdani 

v času Jožefa II., leta 1782. Čeprav so kmetje še vedno morali biti pokorni zemljiškemu 

gospodu in opravljati različne obveznosti, pa so njihovi otroci lahko odšli, dokler so se selili 

znotraj meja Avstro-Ogrske. Ko je bil marca 1832 objavljen izseljenski patent, je bilo za 

izselitev iz države potrebno pridobiti dovoljenje deželne oblasti, z avstrijskim ustavnim 

                                                 
17 Potsdamska konferenca je potekala v Potsdamu, Nemčija, od 17. julija do 2. avgusta 1945. Udeležili so se je 

predstavniki Sovjetske zveze, Velike Britanije in ZDA: Josef Stalin, Winston Churchill (po porazu na volitvah 

ga je nadomestil Clement Attlee) in Harry S. Truman. Cilj konference je bil dogovor o usodi vojne poraženke 

Nemčije, sprejet pa je bil tudi dogovor o izselitvi nemških manjšin iz držav vzhodne Evrope v Nemčijo. 
18 Prav tako je šlo za prisilne deportacije pri izgonu Slovencev s Koroške in Štajerske, ki so ga izvajali Hitler in 

njegovi privrženci v letih 1939–42 (glej poglavje 7) . 
19 Prisilne migracije še daleč niso stvar preteklosti. Dogajale so se tudi po drugi svetovni vojni oz. po koncu 

obdobja hladne vojne. Nicholas Van Hear v knjigi New diasporas: The mass exodus, dispersal and regrouping 

of migrant communities obravnava deset primerov prisilnih miracij iz vsega sveta (Van Hear 1998). 
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zakonom iz leta 1867 pa posebno dovoljenje za izselitev ni bilo več potrebno, svobodo 

izseljevanja je omejevala samo še vojaška dolžnost (Drnovšek 1998, 13–15).  

Prebivalci, tako Slovenci kot tudi pripadniki drugih etničnih skupin, ki so živeli na 

slovenskem poselitvenem ozemlju, so bili bolj ali manj vpleteni v vse evropske procese. Tako 

je bil tudi velik izseljenski val s slovenskega poselitvenega prostora na prelomu stoletja del 

evropskega vala, ki je začel naraščati v devetdesetih letih 19. stoletja. Takrat je prišlo do t. i. 

demografske eksplozije, ko se je svetovno prebivalstvo podvojilo, število prebivalcev v 

Evropi pa kljub izseljevanju potrojilo. Okoli leta 1870 se je začelo množično izseljevanje iz 

Avstro-Ogrske, ki je doseglo vrhunec v obdobju od leta 1890 do prve svetovne vojne. 

Prebivalstvo na Slovenskem je bilo v 19. stoletju pretežno kmečko. Prevladovali so mali 

kmetje, ki so jih pestile nenehne gospodarske krize, visoka finančna bremena in številne 

naravne nesreče. Kmetje so propadali. Zaradi visoke natalitete ni bilo dovolj hrane in dela za 

vse. Napredek na področju tehnologije in komunikacij je omogočil, da so ljudem postale 

dosegljive tudi oddaljene celine, kot na primer Amerika, za katero je med prebivalstvom na 

Slovenskem veljalo prepričanje, da se tam cedita med in mleko. Vse to je na pragu 20. stoletja 

vplivalo na množično izseljevanje iz slovenskega prostora. Seveda pa je bilo izseljevanje 

prisotno že prej. Ljudje so se selili v avstrijske dežele Avstro-Ogrske, Srbijo, Slavonijo, na 

Hrvaško, kasneje tudi v Romunijo, Bolgarijo in Rusijo. Predvsem Primorke so odhajale v 

Egipt, kjer so delale kot dojilje in gospodinjske pomočnice. Rudarji so delo iskali v Westfaliji 

in Porenju. Vedno več ljudi, predvsem iz Furlanije in Nadiške doline, s Krasa in Goriškega, se 

je v drugi polovici 19. stoletja odseljevalo v Argentino, Venezuelo, Brazilijo in Mehiko – kot 

vojaki prostovoljci v času avstrijske intervencije v Mehiki 1864 do 1866 (t. i. meksikajnarji). 

Največ ljudi se je v tem obdobju preselilo v ZDA in Kanado, in sicer s kranjskega dela 

Avstro-Ogrske. Večina jih je našla (v glavnem težko in nevarno) delo v rudnikih, železarnah, 

gozdovih itd. Množično priseljevanje v ZDA je zaustavila prva svetovna vojna in pa močno 

zaostrena migracijska politika ZDA. Vse več ljudi je začelo odhajati v Kanado – predvsem iz 

Bele krajine in Dolenjske ter Prekmurja – in v Južno Ameriko – zlasti Primorcev, ki so bežali 

pred fašizmom, in protestantov iz Prekmurja, ki so se zaradi verskih nesoglasij naseljevali 

predvsem v Urugvaju. Zaradi restriktivne migracijske politike ZDA se je selitveni tok 

postopno preusmeril v Evropo, predvsem v Francijo, Belgijo in na Nizozemsko (povzeto po 

Lukšič-Hacin 1995, 27–32). Lukšič-Hacinova (1995, 32) navaja, da naj bi med in po drugi 

svetovni vojni slovensko ozemlje zapustilo okoli 20.000 ljudi, v to številko slovenski Nemci 
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očitno niso všteti, saj bi v tem primeru morala biti enkrat večja. Največ političnih emigrantov 

se je naselilo v Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji in državah zahodne Evrope.  

2.2 DIASPORA  

So, here you are 

too foreign for home 

too foreign for here 

Never enough for both. 

(Diaspora Blues, Ijeoma Umebinyuo 2015, 147.) 

Pomemben pojem, ki je neločljivo povezan z migracijami in ki je bil zadnjih petdeset let 

predmet mnogih znanstvenih razprav, je »diaspora«. Beseda izhaja iz grškega glagola 

»diasperio«,20 ki so ga v petem stoletju pr. n. š. uporabili Sofoklej, Herodot in Tukidid. 

Moderna raba termina izhaja iz Septuaginte,21 v kateri je beseda uporabljena dvanajstkrat, 

vendar se ne nanaša na noben zgodovinski dogodek, tudi ne na razselitev Judov v 6. stoletju 

pr. n. š., pač pa je beseda pomenila grožnjo razselitve Hebrejcev, v primeru, da ne bi ubogali 

Božje volje. Bog je tudi edini, ki razpršeno skupnost lahko spet združi (Dufoix 2008, 4–5). 

Diaspora je trikrat uporabljena tudi v Novi Zavezi kot prispodoba »cerkve kot razpršene 

skupnosti romarjev, ki čakajo, da se vrnejo v Božje mesto« (Dufoix 2008, 5). Pred 19. 

stoletjem se je beseda diaspora uporabljala predvsem v grščini in je pomenila »razpršenost v 

širšem smislu in grško prisotnost po vsem svetu« (Dufoix 2008, 16). V drugih evropskih 

državah se je termin nanašal zgolj na religijske študije. V sredini 20. stoletja pa se je začela 

njegova sekularizacija (Dufoix 2008, 16–18) in postopna ločitev od opisovanja zgodovinske 

izkušnje določenih skupin kot so Judje22 Armenci (glej npr. Cohen 1996 in 2008) in Afričani. 

Koncept se je najprej razširil na evropske verske manjšine, od sedemdesetih let 20. stoletja pa 

je doživel pravcati »boom« različnih interpretacij in rab (Faist 2010, 12) (od delovnih 

migrantov do igralcev nogometa) z vrhom v devetdesetih letih (Dufoix 2008, 1). Khachig 

Tölölyan (1991, 4), urednik revije Diaspora: A Journal of Transnational Studies, je v spremni 

besedi k prvi številki zapisal, da »pojem, ki je nekoč opisoval judovsko, grško in armensko 

razseljenost, zdaj deli pomene z večjim semantičnim področjem, ki vključuje besede kot so 

imigrant, izgnanec, begunec, tuji delavec, izseljenska skupnost, prekmorska skupnost, etnična 

skupnost«. Socialnim konstruktivistom se je raba pojma diaspora zdela preširoka (Cohen 

2008, 8), zato so jo želeli omejiti. Brubaker (2005, 3) je zapisal, da je diaspora postala 

diaspora ter da »če je vsakdo diasporičen, potem nihče ni destinktivno tak«. 

                                                 
20 Diaspora (gr.): iz sestavljenega glagola dia in speirein (raztresti, razširiti se, razkropiti se) (Cohen 2008, 21). 
21 Prevod hebrejske Biblije v grščino iz tretjega stoletja pred našim štetjem. 
22 Za zgodovinski pregled judovske diaspore glej Dufoix 2008, 5–10. 
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Da bi se izognili posplošeni rabi pojma »diaspora«, je nastalo več idealno-tipskih modelov oz. 

poskusov opredelitve temeljnih lastnosti diaspore. Prvi konceptualni model je na podlagi 

večih kriterijev naredil William Safran leta 1991, pri čemer mu je za osnovo služila judovska 

diaspora (Dufoix 2008, 22). Safran v svojem članku Diasporas in Modern Societies: Myths of 

Homeland and return (1991, 83–84) navaja šest karakteristik diaspore:  

1. člani diaspore ali njihovi predniki so razseljeni iz izvornega »centra« v dve ali več 

»perifernih« ali tujih regij;  

2. člani diaspore ohranjajo kolektivni spomin, vizijo, mit o domovini (o njeni fizični 

lokaciji, zgodovini in dosežkih);  

3. člani diaspore verjamejo, da niso ali da ne morejo biti popolnoma sprejeti v družbo 

gostiteljico, zato se počutijo deloma odtujene;  

4. člani diaspore domovino prednikov dojemajo kot svojo pravo, idealno domovino, in si 

želijo svoje vrnitve ali vrnitve svojih potomcev tja, ko bodo razmere primerne; 

5. člani diaspore verjamejo, da morajo kolektivno prispevati k ohranjanju, obnovi, 

varnosti in prosperiteti izvorne domovine;  

6. člani diaspore so tako ali drugače povezani z domovino, kar pomembno določa 

njihovo etnično zavest in solidarnost. 

Safranove ugotovitve je znatno dopolnil in spremenil Robin Cohen v svoji knjigi Global 

Diasporas, ki je prva večja splošna študija diaspore, napisana s strani zgolj enega avtorja 

(Dufoix 2008, 23). Cohenov idealno-tipski prikaz23 lastnosti diaspore mi bo v nadaljevanju, z 

nekaterimi dopolnitvami, služil kot pripomoček za definiranje lastnosti diaspore slovenskih 

Nemcev. Lastnosti diaspore po Cohenu (2008, 16) so: 

1. razseljenost iz izvorne domovine v eno ali več tujih regij, ki jo pogosto spremlja 

spomin na nek travmatičen dogodek, iz katerega izhaja prepričanje o veliki 

zgodovinski nepravičnosti, ki skupino povezuje;  

2. razseljenost je lahko tudi posledica kolonialnih ambicij ali različnih prostovoljnih 

razlogov; 

3. diaspora ohranja kolektivni spomin in mit o izvorni domovini (tudi o njeni zgodovini 

in lokaciji, trpljenju in dosežkih);  

                                                 
23 Cohen (2008, 15–17) opozarja, da ni nujno, da v vsaki diaspori najdemo vse naštete elemente. Prav tako vse 

karakteristike v diasporah v različnih obdobjih niso v enaki meri prisotne oz. sploh niso prisotne. 
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4. idealiziranje prave ali namišljene domovine prednikov in kolektivna zavezanost vseh 

članov diaspore k njenemu ohranjanju, obnovi in kreiranju, varnosti in prosperiteti; 

5. kolektivno odobravano povratno gibanje v domovino, četudi zgolj z namenom obiska;  

6. močna etnična zavest, ki se ohranja dalj časa in temelji na občutku razlikovanja (od 

drugih), skupni zgodovini, prenosu skupne kulturne in verske dediščine in veri v 

skupno usodo; 

7. težaven odnos z novo družbo, v kateri niso popolnoma sprejeti, oz. možnost, da bi se 

skupini zgodila nova nesreča; 

8. solidarnost in občutek soodgovornosti do članov iste etnične skupnosti, ki živijo v 

drugih državah; 

9. možnost posebnega kreativnega, bogatega življenja v novih državah, ki tolerirajo 

pluralnost. 

Cohen (2008, 18) v svoji tipologiji loči pet oblik diasporičnih skupnosti glede na lastnosti, ki 

so pri njih nabolj poudarjene:  

1. diaspore žrtev (ang. victim diasporas) (Judje, Afričani, Armenci itd.),  

2. delavske diaspore (ang. labour diasporas) (Indijanci, Turki itd.),  

3. imperialne diaspore (ang. imperial diasporas) (Britanci, Rusi itd.),  

4. trgovinske diaspore (ang. trade diasporas) (Libanonci, Kitajci itd.) in  

5. deteritorializirane diaspore24 (ang. deterritorialized) (Karibčani, Romi itd.).  

Nekatere skupnosti imajo hkrati lahko dve ali več naštetih oblik, elementi se lahko prekrivajo 

in se lahko s časom spreminjajo. 

Esman (2009, 15) se je za razliko od Cohena, ki se je fokusiral na izvor in razloge 

transnacionalnih migracijskih gibanj, osredotočil na funkcije, ki jih pripadniki diaspore 

opravljajo v državi gostiteljici. Njegovo klasifikacijo sestavljajo tri skupine:  

1. diaspore kolonistov (ang. settler), ki za razliko od večine diaspor, ki v družbi 

gostiteljici ostajajo v vlogi manjšine, migrirajo v to družbo z namenom v njej 

dominirati (npr. španski kolonisti v Amerikah, Kitajci na Tibetu itd.);  

2. diaspore delavcev (ang. labour), ki predstavljajo pretežno nekvalificirano in 

neizobraženo delovno silo kmečkega ali ploretarskega izvora, ki v državi gostiteljici 

                                                 
24 Na idejo deteritorializacije se nanašajo tudi izrazi »hibridno«, »kulturno« in »post-kolonialno«, a ne kot 

sinonimi (Cohen 2008, 18).  
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opravlja težaška dela za minimalno plačilo (npr. Turki v Nemčiji, Mehičani v ZDA 

itd.); 

3. in podjetniške (ang. entrepreneurial) diaspore, ki imajo izobražen in izkušen človeški 

kapital, ki jim omogoča, da posegajo po poslovnih in izobraževalnih priložnostih, ki so 

jim bile v državi izvora nedosegljive (npr. Kitajci v JV Aziji, Rusi v Izraelu itd.).25 

(Esman 2009, 16–18.) 

Spet drugačen kriterij je za svoj konceptualni okvir vzel Dufoix, ki je svoj model razvil na 

podlagi odnosov med diasporo in izvorno domovino. Njegov idealni tip ima štiri komponente: 

1. Centroperiferni način: obstoj in organizacija narodne skupnosti v državi gostiteljici sta 

tesno povezana s posameznikovo državo izvora. Uradne inštitucije (ambasade, 

kulturni centri itd.) imajo osrednjo vlogo. Povezav med različnimi skupinami oz 

kolektivitetami diaspore je malo oz. jih ni. 

2. Enklavni način: v državi gostiteljici (običajno v mestih) obstajajo lokalne skupnosti 

oz. enklave, ki delujejo lokalno in vzdržujejo stike med udeleženci. Za razliko od 

centroperifernega načina, enklave temeljijo na skupni (etnični) identiteti, vendar ne na 

formalni narodnosti. Skupnosti nimajo nobenih (pozitivnih ali negativnih) zahtev do 

države izvora, država izvora pa nima teženj po nadzoru teh skupnosti. 

3. Atopični način: je transdržavni način, emigrantske skupnosti verjamejo v skupni izvor, 

etničnost ali religijo, brez zahtev skupnosti do države izvora, država izvora pa nima 

teženj po nadzoru teh skupnosti. Obstaja pa pretok idej, ljudi in sredstev znotraj 

emigrantskih skupin.  

4. Antagonistični način: je prav tako transdržavni način, osnovan na veri v skupno 

etnično identiteto skupnosti. Skupine ne priznavajo legitimnosti vladajočega režima v 

državi izvora oz. smatrajo, da je država pod tujo okupacijo in delujejo proti temu 

režimu. (Dufoix 2008, 62–65; Waldinger 2008, xv.) 

Za lažje razumevanje razlik med novejšimi in starejšimi rabami termina diaspora naj še enkrat 

kratko povzamem »tradicionalne« opredelitve. Diaspora je »narodnostna ali verska skupnost, 

ki živi raztresena na ozemlju druge narodnosti ali vere« (Bajec in drugi 2014). Od izvornega 

ozemlja je lahko ločena prisilno ali s prostovoljnim odseljevanjem. Bistven element njene 

                                                 
25 Esman v skupino podjetniških diaspor kot podskupino uvršča še posredniške manjšine (ang. middlemam 

minorities). Te se ukvarjajo npr. s prodajo na debelo in drobno in se običajno nimajo namena integrirati v družbo 

gostiteljico, pač pa ohranjajo ekonomske in socialne mreže s pripadniki diaspore v drugih državah (Esman 2009, 

18).  
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identitete je spomin na »izgubljeno domovino«, ki je lahko celo imaginarna in nenatančno 

pripisovana nekemu ozemlju (Južnič 1987, 230). Poleg razpršenosti in orientiranosti k 

domovini je osnovna lastnost diaspore tudi dolgotrajno ohranjanje lastne identitete, ki se 

razlikuje od identitete »družbe gostiteljice« (Brubaker 2005, 5–6). Kim D. Butler (2001, 192) 

pa dodaja še četrto, in sicer zgodovinsko-časovno dimenzijo diaspore, tj. njen obstoj skozi 

najmanj dve generaciji.  

Starejše predstave so se, kot že rečeno, nanašale na prisiljeno razseljenost (Judje), novejše pa 

na kakršnokoli razseljenost (trgovska, delavska). Nastanek diaspore lahko vključuje več 

komponent migracij (glej Van Hearovo delitev, predstavljeno v poglavju 2) in različnih 

kombinacij prostovoljnosti in prisile (Van Hear 1998, 47). Starejša raba je predpostavljala 

vrnitev v domovino (Safran 1991), novejša pa je vrnitev zamenjala s pogostimi čezmejnimi 

povezavami (Faist 2010, 12; Faist 2008). Starejša raba predpostavlja, da se člani diaspore ne 

integrirajo popolnoma (politično, ekonomsko in kulturno) v državo priselitve, pač pa 

vzajemno ohranjajo razmejitve z večinskimi skupinami (Faist 2010, 13), medtem ko novejše 

rabe pojma poudarjajo kulturno hibridnost, čeprav tako kot starejše ne predvidevajo (popolne) 

asimilacije diaspore v družbo priselitve, hkrati pa presežejo idejo o »kulturni različnosti« in se 

osredotočajo na procese »kulturne prenovitve« (Faist 2010, 13). Vendar pa »novejše« 

definicije diaspore poudarjajo, da diaspora ni vedno zaznamovana s prisilno razpršitvijo, z 

orientiranostjo h koreninam ali z željo po vrnitvi v izvorno domovino (Agnew 2005, 4; Brah 

1996, 177 in 189), pač pa jo določa njena zmožnost »poustvarjanja kulture« (prav tam) in 

tradicij z ritualnimi praksami na različnih lokacijah izven matične države (Moric 2014, 83). 

Van Hear poudarja predvsem tri karakteristike diaspore, pri čemer v ospredje postavlja njeno 

transnacionalnost. Poleg razseljenosti populacije na dva ali več krajev navaja trajnost 

izselitve, ki ni nujno stalna in lahko vključuje gibanja med novo in staro domovino in obstoj 

socialnih, ekonomskih, političnih ali kulturnih izmenjav med prostorsko ločenimi deli 

diasporične skupnosti (van Hear 1998, 6). Sama menim, da je treba pri proučevanju 

(sodobnih) diaspor upoštevati vse navedene vidike njihove identitete, čemur bi dodala še 

kolektivni spomin in z njim povezan diskurz (v diaspori in v državi izvora), ki kolektivni 

spomin oblikuje. 

2.2.1 ZAKAJ SO SLOVENSKI NEMCI DIASPORA? 

Na podlagi predstavljenih pristopov k proučevanju diaspore bom v tem razdelku pojasnila, 

zakaj sem se odločila, da slovenske Nemce opredelim kot diasporo. V prikazu se opiram na že 

predstavljeno Cohenovo (2008) definicijo lastnosti diaspore, ki sem jo dopolnila z zgoraj 
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predstavljenimi ugotovitvami drugih raziskovalcev (Butler 2001, Brah 1996). Izseljene 

slovenske Nemce določajo karakteristike diaspore, ki jih predstavljam v tabeli 2.2 (glej 

spodaj) in se jim bom posredno ali neposredno posvečala skozi celotno disertacijo. 

Tabela 2.2: Značilnosti slovenskih Nemcev v diaspori 

Značilnosti diaspore: po 

Cohen 2008, Butler 2001, 

Brah 1996 

Značilnosti slovenskih Nemcev v diaspori 

Razseljenost iz izvorne 

domovine v eno ali več tujih 

regij in prepričanje o veliki 

zgodovinski nepravičnosti 

Iz Slovenije so se slovenski Nemci izselili oz. so bili 

izseljeni v eno ali več tujih držav – predvsem Avstrijo, 

Nemčijo, ZDA in Kanado. Izseljevanje je imelo v različnih 

zgodovinskih obdobjih in okoliščinah različne vzroke – tako 

ekonomske (prostovoljne) kot politične (prisilne). Njihovo 

(prisilno) izselitev po drugi svetovni vojni večinoma 

razumejo kot krivično. Ta velika zgodovinska nepravičnost, 

skupaj s še drugimi miti, tvori skupinski kolektivni spomin. 

Kolektivni spomin in mit o 

izvorni domovini 

Ohranja se spomin na staro domovino in na življenje v njej. 

V kolektivnem spominu so ostali zapisani dogodki, ki so 

zmanjšali pravice nemške manjšine na Slovenskem 

(ukinjanje nemškega manjšinskega šolstva, Maistrovo 

zavzetje Maribora itd.) in povojni dogodki (izselitev, izgon, 

poboji). 

Kolektivna težnja k 

ohranjanju domovine 

prednikov 

Predvsem posamezniki prispevajo sredstva za delovanje 

nekaterih društev v stari domovini, npr. Kočevski, za obnovo 

cerkva, pokopališč in za postavitev spomenikov. 

(Kolektivne) težnje so usmerjene predvsem k postavljanju 

spomenikov in obeležij, občasno k obnovi materialne 

dediščine. 

Povratno gibanje v domovino Povratno gibanje je prisotno izključno z namenom obiska in 

je pravzaprav obravnavano kot romanje h koreninam. 

Kontinuiteta etnične zavesti Slovenski Nemci ohranjajo zavest o skupni zgodovini in 

skupni usodi. Želijo si ohranitve kulturnih značilnosti, za 

katere menijo, da jih razlikujejo od drugih etničnih skupin. 

Težaven odnos z novo 

družbo; kulturna hibridnost 

Težave pri vključitvi v novo družbo so imeli starejši 

slovenski Nemci – pripadniki prve generacije in predvsem 

tisti, ki so se selili v angleško govoreče okolje (ZDA in 

Kanado). Ti so se pogosto v novem okolju čutili odtujeni. 

Tudi mlajše generacije poročajo o težavah z identiteto in z 

opredeljevanjem svojega izvora. Med njimi so pogoste 

hibridne identifikacije. 

Solidarnost do članov iste 

etnične skupnosti, ki živijo v 

Solidarnost se je najbolj očitno izkazala v času po drugi 

svetovni vojni, v kriznih razmerah. Takrat so Kočevarji iz 
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drugih državah ZDA zbirali pomoč za rojake v avstrijskih begunskih 

taboriščih in apelirali za sprejetje ugodne migrantske politike 

v ZDA. Spodnještajerski Nemci pa npr. solidarnost do 

rojakov iz Slovenije izkazujejo s podpiranjem njihovih 

zahtev po priznanju manjšinskih pravic in z objavljanjem 

njihovih prispevkov v svojem časopisu. 

Kreativno življenje v novih 

državah oz. sposobnost 

»poustvarjanja kulture« in 

tradicij 

Bolj ali manj bogato društveno življenje. Ohranjanje starih 

tradicij skozi različne ritualne prakse. 

Obstoj skozi najmanj dve 

generaciji 

Da, Kočevarji več kot dve generaciji. 

2.2.2 ČIGAVA DIASPORA SO SLOVENSKI NEMCI? 

Vprašanje čigava diaspora so slovenski Nemci je kompleksnejše kot se zdi na prvi pogled. 

Glede na poimenovanje »Nemci«, bi lahko sklepali, da gre za nemško diasporo, vendar 

zadeva ni tako preprosta. Nacionalne pripadnosti v smislu, kot jih razumemo danes, so se 

uveljavile šele z vzponom nacionalizmov in nacionalnih držav, zato moramo tudi pojem 

diaspora razumeti v povezavi z nacionalno državo in ga obravnavati z zavedanjem o 

njegovem izvoru v 20. stoletju (Judson 2008, 219). Strokovnjak za zgodovino Avstro-Ogrske, 

Pieter M. Judson (2008), opozarja, da pojma »Nemec« ne smemo razumeti zgolj ozko, v 

smislu pripadnosti nemški državi, ustanovljeni leta 1871. Posledično tudi nemško govorečih 

skupnosti v habsburški Evropi do leta 1918, ko še niso imele izrazite nemške nacionalne 

zavesti, ne moremo imenovati nemške diaspore. Pred letom 1914 je bila namreč pripadnost 

wilheminski Nemčiji šibka – med drugim zaradi velike vloge regionalnih zvestob, ki so 

upočasnjevale konstrukcijo skupnega nemškega nacionalnega gibanja in občutka samo-

identifikacije. Preobrat v identifikacijah teh skupnosti se je zgodil šele po ponižanju zaradi 

pariške (versajske) in trianonske pogodbe. Problematičen položaj (oz. status drugorazrednih 

državljanov) teh skupnosti v novih nacionalnih državah, ne pa njihov tradicionalen način 

samoidentificiranja je povzročil, da so se začele obračati k Nemčiji oz. nemštvu (ki jim je prej 

pomenilo malo ali nič) in se videle ter bile videne kot »izgubljene nemške diaspore«. Zadeva 

je eskalirala z nacizmom v 30. letih 20. stoletja in rezultirala v nacističnih priključitvah Češke, 

Moravske, Šlezije in Spodnje Štajerske ter v transferjih prebivalstva npr. z Južne Tirolske, 

Bukovine, Kočevske itd. (Judson 2008, 219–229).  

Termin diaspora se torej opira na zgodovinsko spreminjajoče se ideološke predpostavke 

(Judson 2008, 220). Slovenski Nemci so, kot bom podrobneje razložila v zgodovinskem 
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pregledu in v poglavjih o ohranjanju identitete, v času habsburške monarhije čutili predvsem 

regionalno ali deželno pripadnost. Kljub porastu nacionalnih gibanj v 19. stoletju, je šele 

njihov spremenjen položaj v novonastali jugoslovanski državi povzročil bistven obrat 

njihovih identifikacij v smeri nemštva. Čeprav se odnos diaspore navezuje na domovino – 

spodnjo Štajersko oz. Kočevsko – ki je del ozemlja današnje Republike Slovenije, se zaradi 

negativne zgodovinske izkušnje in kolektivnega spomina slovenski Nemci v diaspori od 

Slovenije še danes distancirajo, kljub temu, da so v teritorialnem smislu del slovenskega 

izseljenstva tj. izseljenstva z območja današnje Republike Slovenije. Njihovo 

(samo)identificiranje določajo zgodovinske izkušnje in kolektivni spomin skupnosti. V 

naslednjih poglavjih disertacije bom pokazala, da se identiteta teh skupnosti ne nanaša zgolj 

na prej omenjeni slovenski pokrajini, pač pa je izseljenska izkušnja pogosto precej 

kompleksna, njeno razumevanje pa zahteva preseganje ozkih nacionalističnih okvirov. Ravno 

zato je treba pri preučevanju slovenskega izseljenstva ubrati alternativen pristop, k čemur bom 

stremela v nalogi. 

2.3 IDENTITETE  

Pri proučevanju migracijskega procesa, diaspore in drugih družbenih konceptov je malodane 

nemogoče zaobiti pojem »identiteta«. Različne družboslovne vede so si v preteklih desetletjih 

prizadevale definirati omenjeni termin, vendar je enotna definicija zaradi njegove izmuzljive 

in konfuzne narave nemogoča (Nastran Ule 2000; Wetherell 2010, 3). Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (Bajec in drugi 2014) identiteto opredeljuje kot: »skladnost, ujemanje 

podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost«, Slovar tujk pa poleg identičnosti in 

istovetnosti še kot »istost« oz. (popolno) »enakost dveh stvari« (Verbinc 1979, 279). Podobno 

pojem identitete Južnič (1993, 11) pomensko razdeli na absolutno (popolno) identiteto, ki 

pomeni nedvoumno enakost ali istost, in na relativno (pogojno) identiteto, pri kateri je 

poudarjena le velika bližina enakosti. Če identiteto analiziramo z vidika istosti, torej lahko 

prepoznamo dve njeni temeljni lastnosti: podobnost in razliko (Nastran Ule 2000, 3). Čeprav 

se identitete skozi družbene procese konstantno preoblikujejo (Berger in Luckmann 1988, 

160), je zanje značilna tudi kontinuiteta. Ena osnovnih lastnosti/determinant identitete je 

ohranjanje istosti kljub spremembam. »Gre za občutek istosti sebstva in lastne kontinuitete v 

času in prostoru ter percepcijo dejstva, da tudi drugi pre(i)poznavajo posameznikovo istost in 

kontinuiteto« (Erikson v Ule 2000, 85; Frosh 2010, 30). Identiteta je element subjektivne 

realnosti (Berger in Luckmann 1988, 160). Pri formiranju občutka identitete torej pomembno 
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vlogo igra domišljija, zato ni nujno, da se občutek identitete tudi dejansko ujema z realnostjo 

(Nastran Ule 2000, 87). 

Po Južniču se osebna identiteta nanaša na posameznika in je sestavljena iz: avtoidentifikacije 

oz. identitete, ki si jo posameznik sam pripiše in o kateri sodi, da mu pripada, in identifikacije, 

ki mu jo prisodi oz. določi družba. To napeljuje na naslednjo pomembno značilnost identitete: 

socialnost oz. družbenost. Po Nastran Uletovi (2000, 3) so namreč vse človeške identitete 

socialne identitete, ustvarjene skozi institucije in interakcije. Na podlagi navedenih 

karakteristik Uletova poda osnovno definicijo identitete: »identiteta kot način, na katerega se 

posamezniki ali kolektivitete razlikujejo v primerjavi z drugimi posamezniki in 

kolektivitetami« (Nastran Ule 2000, 3). Pojem identitete se potemtakem nanaša na 

»organizirano in razmeroma trajno širšo skupnost«, pri čemer »nujno izhajamo iz posameznih 

članov teh skupnosti« (Zupančič 1999, 44). Tako je osebna identiteta na eni strani človekova 

zasebna telesnost, na drugi pa njegova družbenost (Južnič 1993, 101). Nastran Uletova (2000, 

83–84) trdi, da je poglavitna značilnost identitete prav njena odnosnost. Pojem identitete 

pomensko ni enak pojmu sebstva in samopredstavitvi (self-representation). »Identiteta je 

posameznikova percepcija in kognicija sebstva«, pri čemer je sebstvo aktualno, identiteta pa 

mentalno stanje. »Odnosni aspekt identitete /…/ sicer izhaja iz notranjih značilnosti, vendar ni 

identitete brez pripoznanja identitete posameznika s strani drugih v okolju« (Nastran Ule 

2000, 84).  

S tem sem se že dotaknila skupinske identitete, s katero se bom v njenih najrazličnejših 

manifestacijah (narodna, kulturna, teritorialna) ukvarjala v pričujoči raziskavi. Pojem 

»skupina« označuje neko stalno človeško združbo, povezano s formalnimi oziroma 

institucionaliziranimi pravili. Ljudje se ločijo tudi glede na pripadnost določeni družbeni 

kategoriji, ki je lahko ožja ali širša od skupinske pripadnosti. Pomembna so tudi globalna 

pripadanja, kot je spolna pripadnost, ali generacijsko razporejanje ljudi (Južnič 1993, 102). 

Pripadnost posameznika se lahko kaže na več načinov: »od življenjskega stila, šeg in navad, 

ki se skupinsko določajo, jezika, komuniciranja in kolektivnega spomina, ki veže generacije 

in utrjuje prepričanje o trajanju skupine oziroma o njeni zgodovinski kontinuiteti, pa do z 

zakoni urejenih pravic in obveznosti, navezanosti, pristojnosti in zavarovanosti« (Južnič 1993, 

140). Borut Brumen socialno/skupinsko identiteto opredeljuje kot pomembno socialno 

ustanovo »med posamezniki (in skupinami), ki je družbeno ustvarjena v določenih 

zgodovinskih okoliščinah in nastaja na temelju podobnosti in razlik. /…/ Skupinska 

identifikacija in z njo povezane skupinske socialne identitete predpostavljajo taka videnja 
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skupin, ko mora biti vzpostavljena minimalna podobnost, zaradi katere prihaja do občutka 

pripadnosti« (Brumen 2000, 76). V vsakem posamezniku se prepleta več skupinskih 

identifikacij: etnična, nacionalna, kulturna, teritorialna … (Južnič 1993, 102), ki bi jih težko 

popolnoma ločili med seboj. Kulturna identiteta na primer temelji na etničnosti, teritorialnosti 

itd. posameznika oz. skupine. Skupinske identifikacije se raztezajo »od družbenih spon in 

zavezanosti, ozemeljske namestitve do svetovnonazorskih prepričanj, religioznih 

pripoznavanj, ideoloških zaverovanosti in političnih opredelitev« (Južnič 1993, 141). 

Opisano povzema in dopolnjuje kratka definicija kolektivne identitete, ki sta jo zapisala 

Polletta in Jasper (2001) in ustreza potrebam doktorske disertacije. Ta dva avtorja kolektivno 

identiteto opredelita kot »posameznikove kognitivne, moralne in čustvene povezave s širšo 

skupnostjo, kategorijo, prakso ali inštitucijo«, kot percepcijo skupnega statusa ali relacije, ki 

je lahko namišljena, bolj kot neposredno izkustvena in se jo, čeprav lahko tvori del osebnih 

identitet, od le-teh razločuje (Polletta in Jasper 2001, 285). 

Sprva se je na identiteto gledalo kot na nekaj primordialnega in vkopanega v teritorij, jezik, 

sorodstvo in krvne vezi. Tak koncept je še vedno prisoten med množicami in med oblikovalci 

politik (policy makerji). Vendar pa je v družbenih vedah prevladala ideja o identiteti kot 

konstruktu namesto kot primordialno danem (Cuninghame 2008, 16). Tudi Castells (2010, 7) 

pravi, da so s sociološke perspektive vse identitete konstruirane »na podlagi zgodovine, 

geografije, biologije, produkcijskih in reprodukcijskih institucij, kolektivnega spomina in 

osebnih fantazij, aparatov moči in religioznih razodetij /…/ Vendar pa posamezniki, družbene 

skupine in družbe te materiale procesirajo, njihov pomen pa spreminjajo, v skladu z 

družbenimi determinantami in kulturnimi projekti, ki so zakoreninjeni v njihovi družbeni 

strukturi in njihovem prostorsko/časovnem okviru« (Castells 2010, 7). 

Castlles je postavil hipotezo, da to, kdo konstruira kolektivno identiteto in zakaj, v veliki meri 

določa simbolno vsebino te identitete in njen pomen za tiste, ki se v njej prepoznajo ali se ne 

prepoznajo. Razlikuje med tremi oblikami in izvori izgradnje identitet: legitimizirano 

identiteto, odklanjajočo identiteto in projektno identiteto. Legitimizirano identiteto uvajajo 

dominantne institucije družbe, da bi razširile in racionalizirale svojo prevlado nasproti 

družbenim akterjem. Legitimizirana identiteta izgrajuje civilno družbo in sovpada z različnimi 

teorijami nacionalizma. Odklanjajoča identiteta vodi v oblikovanje posebnih skupin 

(communes) ali skupnosti (communities) in je lahko najpomembnejši način ustvarjanja 

identitete v naši družbi, ki konstruira oblike kolektivnega upora proti zatiranju na podlagi 
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identitet. O projektni identiteti, ki proizvaja subjekte, pa govorimo takrat, ko družbeni akterji 

»zgradijo novo identiteto, ki redefinira njihov položaj v družbi, in na ta način stremijo k 

preoblikovanju celotne družbene strukture« (Castells 2010, 8–10). 

Socialna identiteta je način, na katerega posamezniki sami sebe označujejo kot člane 

določenih skupnosti, in s tem proizvajajo nacionalne, spolne, delavske in druge identitete. 

Cuninghame identiteto vidi kot pripovedovan, mnogovrsten, izpogajan konstrukt, odvisen od 

zunanjih zaznamovalcev in znakov in predvsem od prisotnosti »drugih«, ki hkrati zrcalijo in 

omejujejo zasebno-individualne in javno-družbene meje (Cuninghame 2008, 17–19). 

2.4 ETNIČNOST  

Del posameznikove skupinske identitete, ki z migracijo običajno za identifikacijo migrantske 

skupnosti postane (še bolj) pomemben, je etničnost. Preden se osredotočimo na različna 

teoretska pojmovanja etničnosti, si najprej poglejmo izvor tega pojma. 

Besedi »ethnicity« in »ethnic« izhajata iz grščine. V Homerjevem času, približno od 750 do 

650 pr. n. š., se je pojem ethnos nanašal na razne velike nediferencirane skupine – ne samo 

ljudi, pač pa tudi živali in žuželke in je pomenil: trumo, roj, jato. Približno tri stoletja kasneje 

je Aristotel pojem uporabil za oznako »tujih« oz. »barbarskih« skupin – kot razlikovanje od 

grške civilizacije. Pojem ethnos se je torej prvotno uporabljal za oznako tujcev (Gabbert 2006, 

86), tistih, ki so drugačni.  

Etničnost so v družbenih vedah začeli bolj intenzivno preučevati v šestdesetih letih 20. 

stoletja, ko se je v ZDA odvijalo gibanje za emancipacijo Afroameričanov. Danes v 

preučevanju etničnosti prevladujejo tri paradigme: primordialistična, instrumentalistična in 

konstruktivistična paradigma.  

Povedano poenostavljeno, primordialistične teorije menijo, da etnične identifikacije 

temeljijo na globokih, »primordialnih« vezeh s skupino ali kulturo; instrumentalistični 

pristopi obravnavajo etničnost kot politično orodje, ki ga voditelji in drugi uporabljajo 

pri pragmatičnih doseganjih lastnih interesov; konstruktivistični pristop pa poudarja 

naključnost in fluidnost etnične identitete, ki jo obravnava kot nekaj, kar je ustvarjeno 

v specifičnih družbenih in zgodovinskih kontekstih, ne pa (kot je to v primordialističnih 

dokazovanjih) kot nekaj danega. (Sokolovskii in Tishkov v Godina 2013, 45.) 

Primordialistično razumevanje etničnosti razlaga, da so ljudje po naravi etnocentrični. 

Razumevanje in naklonjenost izkazujejo pripadnikom njihove lastne etnične skupine, medtem 
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ko so do pripadnikov drugih etničnih skupin nezaupljivi. Primordialne vezi temeljijo na 

občutku naravnega sorodstva. Vezi med ljudmi v vseh družbah in časih naj bi izvirale »bolj iz 

občutka naravne – nekateri bi rekli duhovne – sorodnosti kot pa iz družbene interakcije« 

(Geertz 1963, b.n.s.).  

Viden predstavnik primordialistične paradigme, sociolog van den Berghe, je v 70. letih 20. 

stoletja razvil na genetiki temelječo sociobiološko definicijo etničnosti. Etnične skupine 

predstavlja kot biološko formulirane in jih enači z »razširjeno družino« (van den Berghe 

1991, 93). Zanaša se na pojem »sorodstvene selekcije«, ki ga je uporabil Napoleon Chagnon. 

Po van den Berghu so »etnična in rasna čustva /…/ podaljšek sorodstvenih čustev«. 

Etnocentrizem in rasizem pa »razširjeni obliki nepotizma – nagnjenja, da imamo raje 

sorodstvo kot nesorodstvo«. Po njegovem je torej »sorodstvena selekcija« (ali nepotizem) 

primordialni impulz, ki naj bi vplival na ljudi, da bolj naklonjeno reagirajo »na druge 

organizme do tiste mere, kolikor so ti biološko povezani z akterjem« (van den Berghe 1991, 

84). V velikih modernih industrijskih družbah pa se »sorodniki« med seboj prepoznajo na 

podlagi etničnih znamenj, ki so: rasne značilnosti, razni znaki pripadnosti (posegi na telesu 

in/ali okrasje: tetovaže, obrezanost, oblačila, nakit …) in behavioristične (jezik, geste, način 

gibanja …) (prav tam, 98–105). 

Kot pravi Vesna Vuk Godina »primordialno razumevanje etničnosti poudarja istost, medtem 

ko konstruktivistično razumevanje poudarja različnost, kar se sklada tudi z dvema logikama, 

ki delujeta pri opredeljevanju katere koli identitete, tudi etnične« (Godina 2013, 46–47). 

Kot kritika primordializma so se oblikovali instrumentalistični interpretativni modeli, ki so 

etničnost  

začeli obravnavati kot posledico ekonomskih in političnih interesov, kot situacijsko 

zelo spremenljiv pojav, kulturni konstrukt modernosti, ki ima funkcijo v akterjevem 

zamišljanju kulturnih razlik in upravljanju z njimi. Etnična identiteta je konstruirana 

ali izbrana, vedno pa prehodna in dinamična, kar pomeni, da je nenehno podvržena 

reinterpretaciji in rekonceptualizaciji. Ne uklepa je »skupna kultura«, vendar za 

označevanje svoje prepoznavnosti, avtonomnosti in identitete uporablja nekatere 

kulturne vsebine. (Repič 2002, 213.)  

Instrumentalisti so zavrgli primordialistično pojmovanje etničnosti in sprejeli 

konstruktivistično paradigmo, po kateri z nekim določenim namenom (običajno ekonomskim 
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ali političnim) etničnost ustvarjajo ljudje. To paradigmo je leta 1969 formuliral Abner Cohen, 

britanski socialni antropolog, v svojem delu Custom and politics in urban Africa: A study of 

Hausa migrants in Yoruba towns. Cohen je preučeval ljudstvo Hausa v mestu Ibadan v južni 

Nigeriji, ki je trgovalo z živino in oreščki kola. Z urbanizacijo so plemena razpadla, 

oblikovale so se nove skupine. Ob selitvi v mesto so se Hausa oblikovali v etnično skupino, 

da bi obvarovali svoje ekonomske interese oz. monopol nad trgovino. Ločena etnična 

skupnost nima primordialnih osnov, saj se morajo novi migranti Hausa, ki se preselijo v 

Ibadan, tamkajšnje kulture Hausa, ki je drugačna kot v Hausaland, odkoder izvirajo, šele 

naučiti. V skupnost niso vključeni avtomatično (Cohen 1969, 49). Zato je za Cohena etničnost 

politični in ne kulturni fenomen (prav tam, 190), torej »instrumentalna kategorija /…/ 

Mehanizmi, ki oblikujejo skupine in skupinsko identiteto, niso prirojeni ali pridobljeni ob 

rojstvu, temveč so konstruirani in temeljijo na ekonomskih in političnih interesih 

posameznikov in skupin« (Repič 2002, 216). Instrumentalistični interpretativni modeli so 

poleg novih razlag prinesli tudi nova vprašanja, saj, kot pravi Repič (2002, 217–218), z njimi 

ni bilo mogoče pojasniti primerov, kjer etničnost obstaja tudi, če ne prinaša ekonomskih 

ugodnosti. Prezrli so psihološki vidik. Prav v motivu za razlikovanje pa se teorija Frederika 

Bartha, ki jo obravnavam v nadaljevanju, razlikuje od Cohenove.  

Najvidnejši predstavnik interakcionizna oz. transakcionizma je Norvežan Fredrik Barth, ki je 

leta 1969 napisal uvod v zbornik Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of 

culture difference. Osredotočil se je na meje med etničnimi skupinami oz. na vzdrževanje 

socialnih meja, ki jih etnične skupine začrtajo med njimi samimi in drugimi. Skupina sama 

določi, katere stvari jo delajo drugačno od drugih, sama postavi kriterije etničnosti, ki jih 

pojmuje kot relevantne (Barth 1998, 14–15). Etnična skupina obstaja tako dolgo, kolikor se 

razlikuje od drugih – dokler ohranja idejo o svoji posebnosti. Barth zanika primordializem, ko 

pravi, da skupino določajo meje in ne »kulturna snov«. Ker etnične skupine nastanejo šele z 

interakcijo, medsebojne interakcije med različnimi skupinami niso grožnja, ampak pogoj za 

obstoj neke skupine (prav tam, 16).  

Večina etničnih skupin svojo avtonomnost argumentira s sklicevanjem na skupno kulturo in 

izvor. Vendar pa »etnična skupina dejansko nima lastne, enkratne in izolirane kulture, temveč 

lastno družbeno organizacijo kulturnih razlik« (Repič 2002, 220). Etničnost morajo opredeliti 

njeni pripadniki sami, od znotraj. Člani se opredelijo za pripadnost neki etnični skupini na 

podlagi razlikovanja od neke druge skupine. Etnične skupine skupno kulturo uporabljajo 

zlasti za označevanje identitete, vendar pa skupna kultura ni konstitutivni element etničnosti. 
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»Predstava o skupni kulturi je v bistvu rezultat družbene organizacije kulturnih razlik oziroma 

simbolične konstrukcije skupnosti in njenih meja« (Repič 2006, 105). 

Eriksen (2002, 57) je opozoril, da je potrebno upoštevati tudi kritike instrumentalističnega 

pogleda na etničnost. Pravi, da poudarjanje upravljanja s simboli, situacijske izbire identitete 

in minevajoči in nejasni značaj kulture napeljujejo na to, da nič ni trajnega, da se družbeni 

svet neprestano poustvarja in da nam konstruktivistični pogled lahko pojasni vse v zvezi s 

človeškimi identifikacijami. Tak voluntaristični pogled pa ne upošteva socializacije, prenosa 

znanja na mlajše generacije, moči pravil, nezavednega pomena religije in jezika na identiteto 

ter pomena skupnosti. Eriksen zaključuje, da so družbe integrirane skozi kulturo, ki pa ne sme 

biti videna zgolj kot družbeno konstruirana skupna dediščina, ampak raje kot skupni sistem 

komunikacije. Čeprav je etničnost splošno razumljena kot nekaj, kar izraža kulturne razlike, je 

razmerje med etničnostjo in kulturo spremenljivo in kompleksno. Etničnost, ki obstaja med 

skupinami in ne znotraj njih, je po njegovem odnos med dvema ali večimi skupinami in si je 

zgolj ena sama skupina ne more lastiti, kultura pa lahko obstaja v skupinah. »Etničnost je 

trajna in sistematična komunikacija kulturnih razlik med skupinami, ki sebe razumejo kot 

različne« (prav tam). Pojavi se, ko kulturne razlike postanejo relevantne v družbeni 

interakciji, zato bi morala biti proučevana na nivoju družbenega življenja, ne pa na nivoju 

simbolne kulture. Etničnost je potemtakem relacijska in tudi situacijska, saj je etnični značaj 

družbenih stikov odvisen od situacije (Eriksen 2002, 57–58). 

Ko bo v disertaciji govora o etnični skupnosti, ne bomo imeli v mislih etnične skupnosti kot 

določene z geni in skupnim poreklom, kot npr. v pristopu, ki ga zagovarja Van der Berghe, 

pač pa skupnost, ki sama sebe dojema kot različno od drugih skupnosti (različno po 

kateremkoli dejavniku – kultura, jezik, teritorij itd.). Pri tem je lahko ta etnična skupnost 

narod – torej skupnost, ki je tudi politična skupnost in ima lahko lastno državo ali pa si državo 

deli z drugimi etničnimi skupnostmi. V tem oziru bi zaradi biološkega prizvoka (glej Sand 

2010, 55) besede »etnija« oz. »etnična skupnost« morda bilo boljše, če bi se pridevniku 

»etnična« izognili in govorili zgolj o skupnosti ali pa o »ljudstvu«. 

V disertaciji se bom pri opredelitvi slovenskih Nemcev kot dela slovenskega izseljenstva 

sklicevala na voluntaristični koncept dojemanja etničnosti in nacionalnosti in na tej podlagi 

preverjala zastavljeno hipotezo. Zato je nujno, da v nadaljevanju kratko predstavim temeljne 

koncepcije naroda/nacije in nacionalizma.  
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2.5 NAROD/NACIJA IN NACIONALIZEM  

Nacija … je skupina ljudi, ki jih druži skupna zabloda glede 

njihovih prednikov in skupen odpor do sosedov. 

(Karl Deutsch26) 

Termin narod oz. nacija izhaja iz latinskega nasci (roditi se) oz. nationem (vrsta ali rasa), in se 

v prvotnem pomenu nanaša na nekaj narojenega, na rodovno povezano skupnost, ki jo druži 

enak izvor in je bila na začetku povezana z matriarhatom27 (Jurić Pahor 2000, 155–156). Ta 

pojem so v različnih zgodovinskih obdobjih uporabljali na pomensko različne načine. Natio je 

bil v antiki pogosto slabšalni pojem, ki je označeval necivilizirana ljudstva (Mandelc 2011, 

20; Jurić Pahor 2000, 161; Schulze 2003, 105). V srednjem veku so nationem imenovali 

študentska združenja, izraz pa se je nanašal na teritorialno pripadnost članov (Sokolović 2006, 

8; Rizman 1991, 16–17; Özkirimli 2005, 13; Greenfeld 1993, 4) oz. na jezik, ki so ga ti 

govorili (Schulze 2003, 111). V skladu s takratno ureditvijo univerzitetnega življenja so 

študentska združenja redno zastopala svoja stališča v akademskih diskusijah. Beseda nacija se 

je tedaj nanašala na skupnost, ki zastopa določeno mnenje (Greenfeld 1993, 4). Ko so 

univerze od konca 13. stoletja dalje začele pošiljati svoje predstavnike na cerkvene koncile, je 

beseda spet dobila drug pomen; označevala je »predstavnike kulturne in politične oblasti, ali 

politične, kulturne in nato družbene elite« (prav tam, 4–5). Šele v 17. stoletju so izraz »začeli 

povezovati s kolektivno suverenostjo ljudstva, ki so ga pojmovali kot prebivalstvo določene 

države« (Kovačev 1997, 50). Družbene vede do danes še niso dosegle enotnega mnenja o 

definiciji naroda, saj prepoznavnost tega pojma v primerjavi z državo, kot pravi Rizman 

(1991, 16–17), otežujeta kompleksnost elementov naroda in njegova osnovanost na 

subjektivnih psiholoških dejstvih, tj. prepričanjih ljudi v obstoj določenih zgodovinskih 

predpostavk. Pojmovanje naroda, kot ga dojemamo danes, je konec 18. stoletja proizvedla 

razsvetljenska misel skupaj s spremembo ekonomskega in družbenega reda. Po Zgonikovi 

(2002, 12) je tedaj »pojem regije napredoval v narod«, fevdalno državo pa je zamenjala 

»moderna država, ki je rezultat narodne pogodbe«. O načinih oz. »osnovah«, na katerih so 

nastali narodi, bom govorila v nadaljevanju poglavja, prej pa moram nekaj besed nameniti 

(jezikovnim) zagatam pri rabi pojmov narod, nacija in država. 

V sodobnosti pogosto prihaja do zapletov pri rabi termina narod, ki se ga velikokrat enači z 

državo. Rizman (1991, 17) kot primer navaja Organizacijo združenih narodov (OZN), 

                                                 
26 V: Nationality and it's Alternatives, 1969 (prevod v Shlomo Sand 2010, 11). 
27 Lat. natio = gr. mätris, slov. matica (Jurić Pahor 2000, 155). 
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mednarodno pravo, mednarodne organizacije itd., kjer se, kot ugotavlja, namesto besede 

država uporablja besedo narod. Podobno se, kot pravi, tudi pojem nacionalizem pojmuje »kot 

politično izražanje lojalnosti do države«, namesto da bi se ga razumelo v povezavi z narodom 

(Rizman 1991, 17). Anthony Smith se strinja, da narod ni država. Pravi, da se »koncept 

države nanaša na institucionalno dejavnost« oz. na sestav samostojnih institucij, ki imajo na 

nekem teritoriju legitimni monopol nad sredstvi prisile, koncept naroda pa označuje vrsto 

doživete in občutene skupnosti, ki si deli skupno domovino in kulturo (Smith 2005, 22–23).  

Konceptualna zmeda, ki vlada na področju proučevanja narodov in nacionalizma, je v 

slovenskem primeru še očitnejša. Prevajalka Barbara Simoniti je ob prevodu učbenika The 

Globalization of World Politics v slovenščino zapisala naslednje pojasnilo uporabe pojmov: 

»V slovenščini nas ves čas tepe prevod angleške besede 'nation' z 'narodom'. V angleščini sta 

'nation' in 'state' sopomenki, v slovenščini pa 'narod' in 'država' to nikakor nista. /…/ 

Razlikovanje med 'narodom' in 'nacijo' kot 'državotvornim narodom' se v slovenščini 

uveljavlja šele od osamosvojitve Slovenije naprej, ko je potreba po razlikovanju postala 

razvidna« (Simoniti v Taylor in Curtis 2008, 144). Angleški jezik torej med »narodom« in 

»nacijo« ne razlikuje, kot je to v slovenščini, pogosto pa, kot že omenjeno, enači tudi narod in 

državo (glej Breuilly 2008, 268). Besedo nation se večinoma razume v političnem smislu. 

Nasprotno pa v slovenščini narod pomeni predvsem »etnični vidik, nacija pa je njegovo 

dopolnilo v političnem smislu« (Mandelc 2011, 19). Če narod pojmujemo kot etnični vidik, se 

postavlja vprašanje, kaj je potemtakem etnija. Po »slovenskem« genealoškem pojmovanju bi 

lahko bila to zgolj nekakšna »predskupnost« ljudi brez občutka zavedanja o samih sebi, narod 

bi bil etnija, ki se sama sebe zaveda, nacija pa politično organiziran narod, torej narod z lastno 

državo. V slovenščini se besedo »narod« pogosto uporablja tako za besedo »etnija« oz. 

ljudstvo, kot tudi za besedo »nacija«, razlike med enim in drugim konceptom pa so skrajno 

nejasne. V izogib konfuznostim je antropolog Bojan Baskar predlagal izogibanje terminu 

narod (Baskar 2012). Sama deloma sledim njegovemu predlogu, saj besedi »narod« in 

»nacija« razumem (in uporabljam) kot sinonima in ne kot nekaj, kar skupaj z etnijo oz. 

etnično skupnostjo tvori nekakšno evolucijsko zaporedje oz. zgodovinsko sosledje, kot je to 

prisotno pri mnogih slovenskih družboslovcih (npr. Kos 1996; Južnič 1994). Menim, da 

nobena človeška skupnost kot skupnost ne more obstajati brez da bi se svojega obstoja in 

svoje (četudi zamišljene) posebnosti v primerjavi z drugimi skupinami zavedala. V poglavju o 

etničnosti smo pokazali, da je obstoj etnične skupine odvisen prav od obstoja percepcije meja 

med to skupino in drugimi skupinami ter da etnične skupine s svojo etničnostjo lahko celo 
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upravljajo, jo spreminjajo, menjajo, prilagajajo situacijam, kar pa ne bi bilo mogoče, če se 

sebe (in svoje (samo)destinktivnosti od drugih) ne bi zavedale. Etnijo in nacijo/narod bomo v 

disertaciji razumeli kot skupnost, ki se razlikuje predvsem v politični organiziranosti in 

temelji na zamišljanju (ne pa na krvnih, sorodstvenih itd. vezeh) in tudi ni a priori dana ali 

nespremenljiva. 

Pojmovna zmeda je produkt različnih zgodovinskih poti, po katerih sta npr. Slovenija in 

Anglija prišli vsaka do svoje državnosti in je odraz slovenskih emancipatornih teženj. Nadja 

Zgonik jo pojasnjuje tako:  

V stiku s strankarsko politiko, ki je uresničenje zamisli o samostojni državnosti videla 

v zbliževanju s slovanskim svetom in predvsem v političnem povezovanju z 

južnoslovanskimi sosedi, se je [iz slovenskega ljudstva; op.a.] oblikoval narod, ki ga je 

v osemdesetih letih v stremljenju po uresničitvi popolnoma neodvisne državnosti, 

predvsem v krogu Nove revije, nadomestila nova tujka, nacija. Potrebo po tretjem 

izrazu za isti pojem, kar je izjemno med vsemi evropskimi jeziki, ki jim dvojice: peuple 

– nation, popolo – nazione, people – nation, Volk – Nation … zadoščajo, pri Novi 

reviji utemeljujejo s tem, da smo Slovenci šele s samostojno državo iz hrepenenjskega 

naroda postali državotvorna nacija. in se pri tem sklicujejo na Dušana Pirjevca in 

Ivana Urbančiča, ki sta že v Problemih leta 1970 prva obravnavala Vprašanje naroda 

na Slovenskem na ta način. (Zgonik 2002, 9.) 

Več o slovenski percepciji nacije nekoliko kasneje, najprej pa še nekaj besed o nacionalizmu. 

Pojem nacionalizem ima v Slovenskem prostoru predvsem negativno konotacijo in se ga 

povečini zamenjuje z rasizmom ali šovinizmom. V SSKJ (Bajec in drugi 2014) npr. piše da je 

nacionalizem: »prepričanje o večvrednosti lastnega naroda in prizadevanje za uveljavitev 

njegovih koristi ne glede na pravice drugih narodov«. Običajno se pri nas ta pojem razume v 

smislu poveličevanja lastnega naroda in negativnega odnosa do pripadnikov drugih narodov, 

čeprav ima lahko več različnih pomenov. Eden najvidnješih teoretikov nacionalizma Anthony 

Smith (2005, 15) navaja pet različnih pomenov, ki jih lahko ima beseda nacionalizem oz. 

kontekstov, v katerih se jo lahko uporablja: 

1. »proces formiranja ali rasti narodov, 

2. občutek ali zavest o pripadnosti narodu, 

3. nacionalni jezik ali simbolika, 
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4. družbeno in politično nacionalno gibanje, 

5. nacionalna doktrina in/ali ideologija, tako splošna kot posebna«.  

V disertaciji bom pojem nacionalizem uporabljala predvsem v povezavi z oblikovanjem 

narodov, družbenimi oz. političnimi gibanji in pa tako kot John Breuilly, ki ga definira »kot 

idejo, da je svet razdeljen na nacije, ki so glavno žarišče politične identitete in pripadnosti« 

(2008, 266). 

2.5.1 POGLEDI NA NARODE/NACIJE IN NJIHOV NASTANEK  

Nacionalizem je sekularna religija industrijske dobe. 

(Hagen Schulze 2003, 164.) 

K vprašanju o nastanku narodov različno pristopajo trije teoretski pristopi. Primordialisti 

verjamejo, da preteklost določa sedanjost, da narodi obstajajo že od vselej in so naravna 

sestavina človeških bitij. Po etno-simbolističnem pojmovanju preteklost uokvirja sedanjost: 

moderni narodi so večinoma posledica prej obstoječih etničnih skupnosti in gibljiva lastnost 

družbene in politične pokrajine, saj odgovarjajo na prave človeške potrebe. Modernisti pa 

pravijo, da današnji narodi, ki so nastali neposredno ali posredno kot posledica 

modernizacijskih procesov, preteklost izrabljajo, da bi upravičili svoj obstoj v sedanjosti in se 

projicirali v prihodnost (Özkirimli 2005, 34–35).  

Danes med teoretiki nacionalizma prevladuje modernistični pogled na narode, po katerem je 

narod moderni pojav oziroma proizvod moderne (kapitalistične) družbe. V danem pristopu se 

odvijajo predvsem polemike o tem, kdaj naj bi narodi nastali, prevladujoča teza pa je, da v 19. 

stoletju. Narodi so produkt nacionalizma, ki ga oblikujejo določeni akterji. Gre za projekte 

narodnega oblikovanja. Modernistične teorije se razlikujejo v pogledih na to, ali nacionalisti 

oblikujejo narod od zgoraj navzdol in, ali tudi ljudstvo pri tem sodeluje. 

Ernest Gellner v svojem delu Nations and Nationalism pravi, da je narod izdelek 

nacionalizma. Nacionalizem je torej obstajal pred nacijo in je rezultat poroke med kulturo in 

državo. Narod je produkt modernizacije oz. industrializacije. Industrijska družba zaradi dela 

rabi homogeno kulturo, pojavi se nacionalna država, ki prav tako stremi k homogenosti. 

Gellner vse opisuje kot proces, v katerem ni nobenega akterja, nacionalizem se zgodi po 

objektivni nujnosti (Gellner 2004). Eric Hobsbawm pojem nacionalizem razume enako kot 

Gellner tj. kot »načelo, po katerem se morata politična in nacionalna enota ujemati« 

(Hobsbawm 2007, 17), zato je po njegovem o naciji in nacionalnosti smiselno govoriti zgolj v 
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navezavi na nacionalno državo. Nastanek narodov datira v čas pred francosko revolucijo in 

zagovarja stališče, da je nacionalizem obstajal pred nacijo, torej, da je bil konstruiran »od 

zgoraj«, poudarja pa, da pa ga je treba, če ga hočemo zares razumeti, preučevati »od spodaj« 

tj. z vidika navadnih ljudi (Hobsbawm 2007, 18). Temu cilju se bom v disertaciji skušala 

približati v sedmem poglavju, kjer bo govora o tem, kako Slovenci in slovenski Nemci 

dojemajo drugi druge. Hobsbawm (2007) pravi, da narod ni pasiven element, zato je treba 

kulturne podmene ljudi upoštevati. Opira se na češkega zgodovinarja Miroslava Hrocha in 

njegovo periodizacijo nacionalnih gibanj v srednji in vzhodni Evropi, ki ima tri stopnje: fazo 

A (kulturni nacionalizem), fazo B (faza mobilizacije) in fazo C (množična ozaveščenost). V 

fazi A se začne poudarjati etničnost skupine, različni izobraženci proučujejo njene jezikovne, 

zgodovinske, kulturne značilnosti. V fazi B razni aktivisti spodbujajo »prebujanje« nacionalne 

zavesti in promovirajo različne nacionalne atribute, kot so raba jezika skupine v 

izobraževalnem sistemu in v upravi, samoupravo itd. V fazi C pa se je že razvilo množično 

gibanje oz. zavest o pripadnosti narodu (Hroch 1996, 81). Tudi Hroch se strinja, da nacija »ni 

večna kategorija, ampak je plod dolgega in zapletenega procesa zgodovinskega razvoja v 

Evropi«. Opredeljuje jo kot veliko družbeno skupino, ki jo povezuje kombinacija »različnih 

objektivnih razmerij (gospodarskih, političnih, jezikovnih, kulturnih, verskih, geografskih, 

zgodovinskih) in njihov subjektivni odraz v kolektivni zavesti«. Nekatere od teh vezi igrajo 

zelo »pomembno vlogo v procesu izgradnje določene nacije, a zgolj stransko vlogo v drugih. 

Toda med njimi so se tri izkazale kot nenadomestljive: (1) 'spomin' na neko skupno 

preteklost, ki ga skupnost – ali vsaj njeni ključni sestavni deli, obrava kot 'usodo' skupnosti; 

(2) gostota jezikovnih in kulturnih vezi, ki omogočajo višjo stopnjo socialne komunikacije 

znotraj skupine kot pa zunaj nje; (3) predstava o enakosti vseh članov skupine, organizirane 

kot civilna družba« (Hroch 1996, 61).  

Najvidnejši predstavnik modernistične smeri, Benedict Anderson, v knjigi z naslovom 

Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma narod/nacijo definira kot 

»zamišljeno28 politično skupnost« (Anderson 2007, 22). »Zamišljen je hkrati kot notranje 

omejen in kot suveren« (prav tam). To pojmovanje utemeljuje z dejstvom, da pripadniki 

nobenega naroda ne poznajo vseh svojih sočlanov, »vendar vsak izmed njih v mislih nosi 

predstavo o povezanosti v skupnost« (prav tam). Podobno tudi Hugh Seton Watson (v 

Anderson 2007, 23) pravi, da »narod obstaja, ko znatno število ljudi v neki skupnosti sebe 

                                                 
28 Nekateri slovenski antropologi, npr. Muršič 2005 in Repič 2006, namesto izraza »zamišljena skupnost« 

uporabljajo izraz »predstavna skupnost«, saj – kot pravi Muršič (2005, 29) – »te skupnosti niso niti zamišljene 

niti izmišljene, pa tudi umišljene ne: obstajajo zgolj v predstavi, v verjetju /…/«. 
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pojmuje kot narod ali pa se tako vede«. Nacionalizem torej ni prebujanje, ampak gre za 

invencijo nacij, ki se zgodi šele v moderni dobi. Anderson pravi, da so temelje nacionalne 

zavesti postavljali tiskani jeziki, in sicer na tri načine: (1) ustvarjena so bila unificirana polja 

izmenjave in komunikacije (komunikacja je bila omogočena tudi govorcem različnih 

vernakularnih jezikov, bralci so se skozi tisk povezali); (2) tiskarski kapitalizem je utrdil 

jezik, ki je pomagal oblikovati podobo o starodavnosti nekega naroda; (3) »tiskarski 

kapitalizem je oblikoval jezike oblasti« (Anderson 2007, 66–69).  

Spontanost vznika nacije zanika tudi Shlomo Sand, ki pravi, da je nacija »potrebovala obrede, 

praznike, ceremonije in mite, da bi okrepila abstraktno lojalnost skupine. Da bi postala enotna 

in trdna entiteta, se je morala vključiti v kontinuirane javne kulturne dejavnosti in si izmisliti 

združevalen kolektivni spomin. Novi sistem dostopnih norm in praks je bil potreben tudi pri 

oblikovanju metazavesti, nekakšne združevalne ideologije – nacionalizma« (Sand 2010, 66). 

»Vsaka faza definiranja nacije in ugotavljanja njenega kulturnega profila je bila plod 

premišljene in zavestne izvedbe, možna zaradi vzpostavitve mehanizmov za njeno 

implementacijo. Nacionalni projekt je bil torej popolnoma zavesten, nacionalna zavest pa se 

je oblikovala, hkrati ko se je razvijala. To je bil sočasni proces izmišljanja, izumljanja in 

samoustvarjanja« (Sand 2010, 73). 

Kot kritika modernističnemu pogledu se je razvil etno-simbolizem z najvidnejšim nosilcem, 

britanskim sociologom Anthonyjem Smithom (Mandelc 2011, 60). Smith (1991), ki namesto 

izraza »ethnic group« uporablja francosko besedo »ethnie«, pravi, da imajo nacije vedno 

etnični izvor. Narod ne obstaja, če nima etničnih korenin. Po Smithu narod tudi ni etnija oz. 

etnična skupnost, čeprav se ta dva koncepta, ker sodita med kolektivne identitete, delno 

prekrivata. Isti avtor predlaga uporabo idealnotipskih definicij naroda in etnije. Narod je po 

njegovem »poimenovana človeška skupnost, ki naseljuje domovino in ima skupne mite, 

skupno zgodovino, občo javno kulturo, enotno ekonomijo ter obče pravice in dolžnosti za vse 

člane«, etnija pa »poimenovana človeška skupnost, ki je povezana z domovino in ima skupne 

predniške mite, skupne spomine, eno ali več prvin obče kulture in določeno stopnjo 

solidarnosti vsaj med elitami« (Smith 2005, 24). Kljub temu, da imata etnija in narod nekatere 

skupne značilnosti: skupno ime, mite in spomine, Smith (2005, 25) opozarja, da med njima ni 

nujno evolucijskega zaporedja, saj lahko etnije obstajajo hkrati z narodi in znotraj njih. Kadar 

govorimo o etniji oz. etnični skupnosti, imamo torej običajno v mislih politično (še) 

neorganizirano skupnost. Politično organiziranost, ki etniji manjka, pa naj bi narod imel. Tako 

pravi tudi Rizman (1991, 18): »Narod (nacija) je politično ozaveščena etnija oz. etnija, ki si 
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na tej podlagi lasti pravico do državnosti. Ideologijo, ki postavlja ta zahtevek, moremo 

označiti z nacionalizmom. Nacionalna država, če nadaljujemo, je država, ki jo sestavlja en 

sam narod ali bolje nacija.« 

Primordialistični pristop oz. doktrina prvobitnosti (Smith 2005, 70) zagovarja stališče, »da so 

etnične vezi 'naravne'« (Mandelc 2011, 68) oz. da so pomembne »krvne vezi«. Predstavnik 

take sociobiološke teorije je Pierre van den Berghe, ki sem ga že obravnavala v razdelku o 

etničnosti.  

2.5.2 DELITEV NA DRŽAVLJANSKE IN ETNIČNE OZ. ZAHODNE IN VZHODNE 

NARODE 

Poleg navedenih pristopov, ki se predvsem osredotočajo na nastanek naroda,29 se v 

družboslovju pojavlja še več drugih definicij. Kot pravi Özkirimli (2005, 15), je ena najbolj 

osnovnih delitev v teorijah narodov delitev na objektivne in subjektivne opredelitve naroda. 

Objektivni znaki naroda naj bi bili: »etničnost, jezik, vera, teritorij, skupna zgodovina, skupno 

poreklo ali predniki (sorodstvo) ali /…/ skupna kultura« (Özkirimli 2005, 15–16), ki pa jim 

avtor ugovarja, saj pravi, da etnične in narodne skupnosti niso zgolj proizvod vnaprej 

obstoječih kulturnih razlik, pač pa je za združenje neke populacije v narod potrebna politična 

akcija. Večina današnjih akademikov zato pri določanju narodov ne uporablja zgolj naštetih 

objektivnih dejavnikov, pač pa tudi subjektivne, kot so: samozavedanje, solidarnost in skupna 

volja, pri čemer se običajno največ poudarka pripisuje samozavedanju. Po subjektivnem (oz. 

voluntarističnem) prepričanju naj bi etnija postala narod, ko se začne zavedati/začne verjeti v 

lastne posebnosti, torej naj bi bili narodi osnovani na podlagi verjetja (Özkirimli 2005, 17–

20). Vendar pa isti avtor opozarja, da nacionalizem ni zgolj kulturni (skupna kultura naj bi od 

vedno obstajala) ali politični (politični ideal s ciljem politične avtonomije) fenomen, pač pa 

hkrati vključuje »kulturalizacijo politike in politizacijo kulture« (Özkirimli 2005, 21–22).  

Na podlagi pravkar opisanih dihotomij se je razvila danes najbolj razširjena delitev na a) 

državljanske (imenovane tudi politične, individualistične, voluntaristične) in b) etnične 

(kulturne, kolektivistične, organske) narode (Özkirimli 2005, 21–22). Oče te delitve je Hans 

Kohn. Zasnovana je bila leta 1944 in je v bistvu delitev med zahodnimi in vzhodnimi narodi. 

Zahodni nacionalizem, kot pravi Kohn (2008, 329), je bil pretežno politični pojav, ki je sledil 

predhodno obstoječi formi bodoče nacionalne države. V srednji in vzhodni Evropi ter Aziji pa 

se je nacionalizem pojavil kasneje in v drugačni obliki kot na Zahodu. Meje obstoječih držav 

                                                 
29 O tem kako so nastali različni narodi glej npr. Sand 2010, Greenfeld 1994, Hobsbawm 2007. 
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so se le redko ujemale z zahtevami nacionalnih gibanj, zato so bili tam nacionalizmi z 

obstoječimi državami v konfliktu, pojavljale so se zahteve po spremembi meja. Vzhodni 

nacionalizem se je najprej izrazil na kulturnem področju in se samoutemeljeval s 

predpostavko o tradicionalnih in sorodstvenih vezeh, ki naj bi skupnost – narod povezovale 

(Kohn 2008, 329). Nacionalna gibanja v srednji in vzhodni Evropi so se namreč »začela v 

okviru absolutističnih multietničnih imperijev, v zahodni Evropi pa je formiranje naroda v 

glavnem potekalo v okviru že obstoječih nacionalnih držav« (Baskar 2002, 123). Iz tega 

zgodovinskega dejstva, ki ga je potrebno pri analizi različnih nacionalizmov upoštevati, 

izhajajo razlike v oblikovanju zahodno in vzhodnoevropskih narodov. 

Na podlagi Kohnove delitve je nastala že omenjena delitev na državljanske in etnične nacije. 

V državljanskem modelu, ki se je po večini realiziral v zahodni Evropi, je nacionalnost 

določena s teritorialnim in političnim okvirom, torej »odvisna od političnega teritorija« 

(Brubaker 1996, 34). Nasprotno pa v srednji in vzhodni Evropi teritorialnost ni imela takega 

pomena za nastanek naroda, pač pa je bil ta percepiran kot »etnokulturna skupnost, običajno 

skupnost jezika«, ki »lahko povezuje več političnih enot (kot v primeru pred-združitve 

Nemčije ali Italije), ali pa je del veliko večje politične strukture (kot v primeru 

»nezgodovinskih« etnolingvističnih narodov – na primer Slovakov in Slovencev – znotraj 

Habsburškega imperija)« (Brubaker 1996, 35). Po državljanskem konceptu nacije je le-ta 

sestavljena iz vseh, ki si delijo »nacionalno politično prepričanje« (Ignatieff 1993, 6), torej 

državljanstvo, ne glede na njihovo raso, jezik ali etničnost. Nacija je potemtakem skupnost 

enakopravnih državljanov, ki jih druži patriotizem in pripadnost skupnim političnim praksam 

in vrednotam. Državljanski nacionalizem je po Ignatieffu preddispozicija za demokratičen 

političen sistem (Ignatieff 1993, 6). Nasprotno pa je pri etničnih nacijah človekova pripadnost 

naciji nekaj podedovanega in ni plod odločitve posameznika. Ignatieff je v svojem prepričanju 

o superiornosti državljanskega koncepta do le-tega precej nekritičen. Po njegovem je zgolj 

državljanska nacija demokratična, nacije, ki so nastale na etnični osnovi, pa so »zatiralke« 

etničnih manjšin (Ignatieff 1993, 8).  

Ignatieffovo stališče je treba kritično premisliti, saj se je z modernizacijo in nacionalističnimi 

gibanji, ki so se razmahnila v 19. stoletju, država, kot pravi Mitja Žagar (2006, 292), 

»prelevila v nacionalno državo, ki je pridobila svojo etnično dimenzijo. Natančneje, država se 

je oblikovala v enonacionalno državo titularnega naroda, ki se je s tem preobrazil v nacijo« 

(prav tam). Takšnemu konceptu nacije oz. (eno)nacionalne države večinoma sledijo tako 

državljanske kot tudi etnične nacije. Žagar pravi, da že sam »koncept (eno)nacionalne države, 
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ki državo pojmuje kot etnično homogeno entiteto, kot specifično in najbolj učinkovito orodje 

za uresničevanje 'nacionalnih interesov' titularnega naroda, nacije, ne upošteva in priznava 

stvarnosti, v kateri vedno obstaja vsaj minimalna raven etnične in kulturne različnosti in 

pluralnosti« (prav tam). Koncept enonacionalne države poenostavljeno prikaže z enačbo: 

država (kot nacionalna država) = narod/nacija = ljudstvo (Žagar 2006, 292), ki jo je priredil 

po Hobsbawmu (2007, 26). Kot pravi, se uveljavitev takšnega koncepta »odraža v simetrični 

in hierarhično zasnovani strukturi ustavnih ureditev in v političnih sistemih obstoječih 

nacionalnih držav, ki so pogosto rigidni (nefleksibilni) in ne odražajo za današnji čas 

značilnega obstoja raznolikosti, asimetrij ter socialne in multietnične strukture sodobnih 

družb« (Žagar 2006, 292). Etnične identifikacije in razlikovanja so torej v sodobnih družbah 

in državah zelo prisotna, saj so vpeta v zakonodajo in se le stežka in počasi spreminjajo. 

Potemtakem bi se težko strinjala, da je npr. današnja Francija bolj demokratična od današnje 

Nemčije zgolj zato, ker je prva nastala na državljanski, druga pa na etnični osnovi. Ne drži, da 

samo etnične nacije težijo k (etničnemu) unitarizmu. Ravno v Franciji, ki jo pogosto 

predstavljajo kot primer homogene države enega naroda (Žagar 2001, 326), so unitaristične 

težnje opazne v miselnosti, da mora, kdor želi postati francoski državljan, govoriti francosko, 

v prepovedi nošenja verskih simbolov v javnih šolah, ali pa v zanikanju obstoja manjšin 

(čeprav se o etnični raznolikosti francoskih državljanov, kot ugotavlja Petra Roter (2014, 39), 

ne dvomi). V francoski družbi, kjer naj bi bila multikulturnost nekaj pozitivnega, je, 

paradoksalno, le-ta izrinjena iz javnega življenja v sfero družine, v čemer bi nedvomno lahko 

prepoznali nekatera na etničnosti osnovana, če ne celo rasistična, prepričanja. Roterjeva 

(2014, 38) ugotavlja, da tudi »v okviru državljanskega koncepta naroda pravzaprav ni 

prostora za kakršno koli posebno skupinsko identiteto, čeprav državljanski model naroda 

dopušča etnično raznolikost, toda to velja zgolj za posameznike, ne pa tudi za skupnosti.« 

Podobno meni tudi Smith, ki pravi, da državljanski nacionalizem še daleč ni toleranten do 

skupinskih zahtev različnih kultur in da je podobnost med politikami državljanskih in etničnih 

narodov precej velika (Smith 2005, 58–59).  

Kot zgoraj navedeni avtorji tudi Shlomo Sand opozarja, da so v času vzpona nacionalizmov 

ne samo v zahodno, pač pa tudi v srednje in vzhodnoevropskih državah delovali misleci in 

liberalni tokovi, ki so zagovarjali državljanski princip. Ugotavlja, da so v vseh nastajajočih 

nacionalnih ideologijah obstajali etnocentrični miti, ki so hegemono kulturno in jezikovno 

skupino častili kot izvorno. Ti miti so se v zahodnih družbah umaknili v ozadje, nadomestila 

jih je ideja o državljanskem konceptu nacije, prevladujoča kultura je postala »last vseh 
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pripadnikov nacije, dominantna identiteta pa si je prizadevala, da bi jih vse združila« (Sand 

2010, 78–79), pri čemer je integrativni element postalo državljanstvo. To pa ne pomeni, da 

rasizem in konflikti med različnimi skupinami prebivalstva v teh družbah (navaja npr. 

Francijo, Švico, Nizozemsko) ne obstajajo. Proces integracije, ki so ga imeli za nujnega, je 

včasih zatrl, včasih pa absorbiral nekatere dele prebivalstva. V Nemčiji in vzhodni Evropi pa 

so se miti o nespremenljivi etnični entiteti, ki ne dovoljuje spreminjanja ali prehodov med 

nacijami, ohranili (Sand 2010, 79). Etnični nacionalizem je v teh državah prevladoval do 

konca 20. stoletja in razvoja Evropske unije. Pripadniki manjšin, ki so imeli državljanstvo, v 

zavesti javnosti še niso bili videni kot legitimni pripadniki nacionalnega telesa, druga in tretja 

generacija priseljencev pa državljanstva sploh ni dobila, medtem ko so »etnični« Nemci, ki so 

stoletja živeli na Vzhodu, lahko kadarkoli postali nemški državljani (Sand 2010, 81). Pri 

utrjevanju obeh, državljanske ali etnocentrične nacionalne zavesti, je vedno glavno vlogo 

odigrala izobražena elita. »Da bi si nacija 'zapomnila' in utrdila svoj historični imaginarij, je 

potrebovala podporo akademskih proizvajalcev kulture, gospodarjev spomina, tvorcev 

zakonov in ustave« (Sand 2010, 85).  

Pri rabi opisanih tipologij moramo biti previdni, da ne zapademo v moraliziranje in nekritično 

pripisovanje idealiziranih pozitivnih lastnosti zgolj eni vrsti nacionalizma – v tem primeru 

državljanskega. Kljub navedenim omejitvam, ki jih je treba upoštevati, tudi sama podlago za 

lastno razumevanje nacije vidim v državljanskem oz. voluntarističnem pogledu, ob 

upoštevanju t. i. objektivnih dejavnikov naroda, ki odločitev določajo (glej spodaj). Ernest 

Renan je že leta 1882 na Univerzi v Sorboni pripadnost naciji označil kot »dnevni plebiscit,« 

torej kot svobodno odločitev vsakega posameznika. Po Renanu (Bakke 1999, 26) nacija ne 

deli le skupnih spominov, ampak tudi kolektivno amnezijo, ki članom omogoča, da pozabijo 

pretekle razlike in se osredotočijo na zadeve, ki jih povezujejo. Nacija (Renan v Hribar 1989, 

41) obstaja »če smo si v preteklosti pridobili skupno slavo in če imamo v sedanjosti enotno 

voljo, če smo v preteklosti skupaj izvršili velike stvari, in če imamo voljo, da jih še 

izvršujemo.« Pogoj za obstoj nacije je »soglasje, jasno izražena želja, da bi nadaljevali skupno 

življenje« (Renan v Hribar 1989, 41). Tudi Sokolović (2006, 79) pravi, da razlike med narodi, 

ne temeljijo na objektivnih kriterijih, kot sta jezik in vera, pač pa so osnovane na njihovi volji. 

Narod ni nekaj objektivno danega in determiniranega, ampak je stvar subjektivne individualne 

odločitve in svobodne volje. »Moja odločitev, da nisem ne Srb ne Hrvat je moja lastna 

individualna odločitev; je svobodna, četudi jo določajo okoliščine, ki se imenujejo kultura na 

splošno« (Sokolović 2006, 79). Po voluntarističnem pojmovanju torej nacija ni fiksna entiteta, 
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v katero smo rojeni, ampak skupnost ljudi, ki jih veže vzajemni občutek pripadnosti. Obstoj 

nacije predpostavlja subjektivno identiteto, ki je pridobljena/priučena, zato se nacije lahko 

spreminjajo, vključujejo nove člane, se širijo in ožijo (Bakke 1999, 27). Seveda je treba 

upoštevati tudi nekatere objektivne dejavnike, npr. rojstvo na nekem teritoriju, socializacijo – 

primarno in sekundarno, od katerih je lahko odvisno opredeljevanje posameznika za 

pripadnost nekemu narodu. Voluntaristični oz. državljanski koncept naroda nam bo zato v 

disertaciji služil predvsem kot pripomoček oz. orodje pri preverjanju hipoteze, da so 

slovenski Nemci v disapori bili del slovenske nacije in so zato tudi del slovenskega 

izseljenstva. Ta opredelitev, ki se razlikuje od prevladujočega pojmovanja nacije na 

Slovenskem, nima namena spodbuditi vrednotenja, kateri pogled je »boljši« ali »slabši«, želi 

pa prinesti nekaj »svežine« v tematiko, ki je bila dolgo časa videna precej enostransko. Prav 

tako se strinjam z modernisti, da so narodi/nacije produkt moderne dobe in kot taki 

skonstruirani od zgoraj navzdol. Če sem do tega trenutka govorila predvsem o 

voluntarističnemu oz. državljanskem konceptu nacije, se etnično-kulturnemu konceptu 

posvečam (predvsem) v sledečih dveh poglavjih, kjer bom kratko predstavila nemški in 

slovenski nacionalizem in prevladujoče dojemanje (slovenske) nacije na Slovenskem.  

2.5.3 VZPON NACIONALIZMOV – SLOVENSKI IN NEMŠKI PRIMER 

Namen tega poglavja ni podroben opis svetovnih nacionalnih gibanj, saj so jih skupaj z 

nastankom sodobnih nacionalnih držav že obravnavali različni avtorji (Kohn 2008, Greenfeld 

1994, Sand 2010, Anderson 2007, Geary 2005 idr.), pač pa se bomo na tem mestu zgolj 

kratko, kolikor je potrebno za razumevanje problematike in glavnih časovnih okvirov, 

osredotočili na nemški in slovenski nacionalizem. Oba sodita v etno-kulturni tip 

nacionalizma, slovenski je pravzaprav podlago našel v nemškem. Slovenskemu in nemškemu 

nacionalizmu in ne kateremu drugemu, npr. francoskemu, angleškemu, judovskemu, ruskemu 

itd., se posvečam, ker sta pomembna za razumevanje tematike, ki jo disertacija obravnava. 

Prav zaradi oblike dotičnih nacionalizmov, ki sta se »srečala« na ozemlju Republike Slovenije 

in se izrazila v nasprotovanjih med Slovenci in (slovenskimi) Nemci, se slednji, kot bomo 

pokazali v nadaljevanju disertacije, ne pripoznavajo in niso pripoznani kot del slovenske 

nacije oz. slovenskega izseljenstva. Pregled bo zgolj osnoven, podrobnosti pa bomo 

razčlenjevali v naslednjih poglavjih.  

2.5.3.1 NEMŠKI PRIMER 

Od 9. stoletja dalje so bile različne nemške državice, mesta in kneževine ohlapno povezane v 

Sveto rimsko cesarstvo. Sredi 18. stoletja se je med dvema najmočnejšima državama v 
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cesarstvu – Avstrijo in Prusijo – pojavilo rivalstvo, saj se je Prusija dotedanji avstrijski 

hegemoniji začela upirati. Leta 1806 je cesarstvo razpadlo, zato je bilo temeljno vprašanje 

Dunajskega kongresa 1814/15 prihodnja ureditev srednje Evrope. Oblikovana je bila 

federacija Nemška zveza, ki je vključevala obe tekmici, Avstrijo in Prusijo, in ji je do leta 

1866 predsedovala Avstrija (Zwitter 1962, 39). Do srede 19. stoletja so se pojavljala 

nasprotovanja med zagovorniki t. i. velikonemške in malonemške ideje o združeni Nemčiji, 

oz. o tem, ali naj bi ta vključevala Avstrijo, ali ne. Nemški liberalci, ki so narod vse bolj videli 

kot organiziran v nacionalni državi, so realizacijo te želje videli v novi liberalni Prusiji, in ne 

v večnacionalni Avstriji (Zwitter 1962, 57). Revolucija leta 1848 je v Habsburški monarhiji 

povzročila padec Metternichovega režima in vzpon nacionalizmov med narodi monarhije. Ker 

so Habsburžani vseskozi krepili ljubezen do cesarja in katolicizem kot edini povezovalni sili v 

cesarstvu, se med različnimi ljudstvi cesarstva ni razvila skupna pripadnost (Jezernik 2013, 

16) in je nacionalizem ubral drugo pot kot na zahodu. Namesto da bi se ideološko utemeljil na 

načelu »ius soli (pravo ozemlja)«, se je našel v načelu »jus sanguini (pravo krvi)«, 

prebivalstva monarhije ni spodbudil k skupnemu delovanju, pač pa so ga narodna gibanja 

začela razkrajati (prav tam, 16–17). Pri združevanju Nemčije je bil zares uspešen šele pruski 

ministrski predsednik, Otto von Bismarck, zagovornik malonemške ideje, ki je po avstrijsko-

pruski vojni leta 1866 ustanovil Severnonemško zvezo, čemur je Avstrija leta 1867 

odgovorila z ustanovitvijo Avstro-Ogrske monarhije. Po francosko-pruski vojni leta 1870 je 

Bismarck ustanovil drugo Nemško cesarstvo brez Avstrije, ki ga je odtlej vodil pruski kralj iz 

rodbine Hohenzollern. Nemški nacionalizem se je pojavil v začetku 19. stoletja, v času vojn 

za osvoboditev izpod Napoleonove prevlade, kasneje kot nacionalizmi v zahodni Evropi, a se 

je hitreje razvijal (Greenfeld 1992, 277). Za srednjeevropske narode (tudi Nemce in Slovence) 

je bilo značilno dojemanje kulture kot najpomembnejšega sredstva narodove samouresničitve. 

»Prav kultura naj bi bila buditeljica teh narodov, tista, ki je na tem etnično razdrobljenem 

področju pripravljala vstaje zoper tujce, ki je bila dejavnik oblikovanja nacionalne in politične 

zavesti. Drugače rečeno, njen agens združevanja: nacija je bila v tem področju konstituirana 

predvsem kot kulturno-jezikovna skupnost« (Velikonja 1995, 30). Poleg razsvetljenstva sta 

bila podlaga za nemški nacionalizem predvsem pietizem in romantika (Greenfeld 1992, 277), 

njegovi nosilci pa učenjaki in pesniki (Kohn 1965, 30). Nanje so močno vplivale ideje 

Johanna Gottfrieda Herderja, ki je narodnost dojemal kot duhovni in moralni pojem, pravice 

naroda pa predvsem kot jezikovne pravice. Nemški romantiki so stremeli k nekakšni prvinski 

družbi, ki so jo iskali v nemškem srednjem veku. Predvsem naravi (»nemški gozd«) in 

umetnosti so pripisovali nacionalne karakteristike. »Izdajali in poveličevali so srednjeveške 
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pripovedke in poezijo, ljudske pesmi in pravljice« (Kohn 1965, 31–34). Nemški nacionalizem 

je bil, kot pravi Greenfeldova, najprej anti-francoski, saj ga je podžgalo prav sovraštvo do 

Francije (Greenfeld 1996, 359–372).30 Nemška romantika je pozivala k uporu proti 

Francozom, začelo pa se je tudi poveličevanje nemškega naroda in jezika nasproti latinskim in 

slovanskim jezikom (Kohn 1965, 36). Na vzhodu se je pod Herderjevim vplivom začelo 

ustvarjati literaturo v domačih jezikih, zbirati ljudske pesmi, raziskovati zgodovino, z 

namenom povečati slavo lastnega naroda in prebuditi ponos in patriotizem v ljudeh (Kohn 

1965, 46–47; Greenfeld 1996, 361). Narod, ki je bil sinonim za Volk, je »predstavljal notranjo 

enotnost in duh ljudstva«, ki spominja na pietetsko cerkev, medtem ko je država predstavljala 

njegov zunanji okvir. Nemški intelektualci (Fichte, Schlegel, Müller idr.) so izrazito 

poveličevali superiornost, tj. naprednost, kulturnost, izobraženost nemškega naroda nasproti 

drugim evropskim narodom. Začeli so poudarjati nemški jezik in čistost nemške krvi 

(Greenfeld 1996, 364–367), kaj drugega bi namreč težko poudarjali, saj je bil za Nemce jezik 

edino, zaradi česar so bili Nemci (Hobsbawm 2007, 124) oz. edini vezni člen. 

2.5.3.2 SLOVENSKI PRIMER 

Vzpon nacionalnega gibanja v drugi polovici devetnajstega stoletja je za slovansko 

prebivalstvo notranjeavstrijskih dežel, ki še ni imelo narodne zavesti, pomenil »radikalen 

prelom s preteklostjo in vzpostavitev nove kolektivne identitete« (Jezernik 2013, 7–8).31 

Slovensko meščanstvo je bilo znotraj habsburške monarhije ekonomsko in politično prešibko, 

da bi lahko javno izkazovalo težnje po oblikovanju lastne države, zato se je pot pretvezo 

apolitičnosti navidezno usmerilo zgolj v skrb za slovensko kulturo. Dejansko pa so 

nacionalisti želeli v slovenskem prebivalstvu skozi kulturo vzbuditi občutek lastne posebne 

narodne identitete (Jezernik 2013, 7–8; glej tudi Zwitter 1962, 252). Slovenski narod, ki je bil 

stoletja brez politične samostojnosti in ni bojeval velikih vojn, je lahko svojo nacionalno 

samozavest gradil le na predstavnikih kulture – »velikih možeh«,32 običajno literatih, ki so 

govorili v slovenskem jeziku (npr. Valentin Vodnik, France Prešeren in Primož Trubar) 

(Jezernik 2013, 8–9; prim. Velikonja 1996, 173). 

Vprašanje jezika je ves čas povezano s slovenskim narodom, ker ni bilo drugega, po 

čemer bi se Slovenci razlikovali od Nemcev. Oboji smo bili katoliki, živeli smo v isti 

državi, delili smo si kulturo. Ljubljana je bila predvsem nemško mesto. Do konca 19. 

                                                 
30 Kmalu je sovraštvo do Francije in zahodne Evrope zamenjalo sovraštvo do Judov oz. antisemitizem (glej 

Greenfeld 1996, 378–386).  
31 Več o vzponu slovenskega nacionalizma glej npr. v Jezernik, 2008, Granda 2001 in Čepić 2011. 
32 Nacionalni značaj se je pripisovalo tudi ljudskim in folklornim junakom kot je Peter Klepec (Moric 2015). 
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stoletja je bila nemščina uradni jezik mestne občine, tudi ulični napisi so bili nemški. 

Slovenci se niso od Nemcev razlikovali po ničemer drugem kot po slovanskem 

dialektu, iz katerega so zgradili identiteto. Bleiweis, ki velja za očeta slovenskega 

naroda, ni napisal nobenega pisma v slovenščini. Z vsemi družinskimi člani si je 

dopisoval v nemščini. Tudi France Prešeren je napisal eno samo pismo v slovenščini. 

Kot temelj identitete so jo torej postavili ljudje, ki je sploh niso uporabljali. Od sredine 

19. stoletja do danes je slovenščina naša edina primerjalna prednost. (Jezernik v 

Podkrižnik 2013.) 

Slovenci so svoj prvi politični program predstavili v času pomadi narodov, leta 1848. Zahteve 

programa Zedinjene Slovenije, ki jih je v času revolucije na Dunaju predstavila skupina 

slovenskih intelektualcev, v Celovcu pa Matija Majer-Ziljski, so bile: združitev vseh 

slovenskih ozemelj, ne glede na tedanje meje, v samostojno enoto z lastnim deželnim zborom, 

v kateri bi imel slovenski jezik enake pravice kot nemški v nemških deželah. Novo Zedinjeno 

Slovenijo so si še naprej predstavljali kot del Avstro-Ogrske, a ne kot del Nemške zveze, 

utemeljena pa je bila na »etničnem, naravnem in ne na zgodovinskem pravu« (Prunk 2000, 7). 

Ideja o Zedinjeni Sloveniji je nato za dobro desetletje do 60. let 19. stoletja potihnila, nato pa 

se je 1868–1871 razširila s taborskim gibanjem (več v Vodopivec 2010, 76). Po priključitvi 

Bosne in Hercegovine Avstro-Ogrski leta 1908 se je razmahnila na ideji trializma osnovana 

(Čepić 2011, 11) jugoslovanska ideja, ki se je pred prvo svetovno vojno med različnimi 

strankami širila na različne načine: »bila je avstrijska pri trializmu, protiavstrijska pri 

preporodovcih, lahko je povezovala zamisli federacije avstro-ogrskih narodov in balkanske 

federacije kot pri socialnih demokratih« (Melik 1997, 49). Dušan Nećak meni, da je 

jugoslovanska ideja nastala predvsem kot »obramba južnoslovanskih balkanskih narodov pred 

ogrožujočim germanizacijskim, romanizacijskim, madžarizacijskim in osmanskim pritiskom« 

in ne zaradi želje po življenju v skupnosti sorodnih narodov (Nećak 1997, 22), Prunk pa piše, 

da je bila slovenska odločitev odvisna tako od »emocionalne etnične opredelitve« kot tudi 

gospodarske računice. Slovenski politiki v prvi svetovni vojni antante niso mogli podpirati 

zaradi italijanskih teženj po delih slovenskega ozemlja, centralnih sil pa ne zaradi teženj 

nemških strank v Avstriji po preoblikovanju avstrijskega dela države v nemško državo (Prunk 

1986, 32–33). Obrnili so se k Hrvatom. 30. maja 1917 je predsednik Jugoslovanskega kluba, 

Anton Korošec, na seji avstrijskaga državnega zbora prebral Majniško deklaracijo, ki je 

zahtevala, da se »na temelju narodnostnega načela in hrvatskega državnega prava« združijo 

ozemlja monarhije, kjer živijo Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno in demokratično 
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»državno telo« »pod habsburškim žezlom« (Prunk 1986, 35; Vodopivec 2010, 139). Jeseni 

1917 je postalo jasno, da se slovenske želje ne bodo uresničile, vendar »majsko gibanje« ni 

pojenjalo. Avgusta 1918 je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet za slovenske dežele in 

Istro, oktobra pa še Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, kar pomeni, da so »že pred 

propadom monarhije nastajale prve ustanove avtonomne slovenske in jugoslovanske oblasti«, 

čeprav si ureditve Jugoslavije in odnosov med narodi v njej še niso prav predstavljali 

(Vodopivec 2010, 141). Razpad Avstro-Ogrske je za Slovence pomenil konec deželskosti in 

začetek obdobja raznih oblik državnosti. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov se je po 

triindvajsetih dneh obstoja združila s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, leta 1929 pa preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Država je ustavno uveljavila 

»jugoslovanski narodni unitarizem in državni centralizem«, ki nista dopuščala izražanja 

»narodnostne pripadnosti, saj narodi niso bili priznani, in zato tudi ni bilo mogoče razmišljati 

o najmanjši obliki državnosti« (Čepić 2011, 15). Jugoslovanska država je z začetkom druge 

svetovne vojne razpadla (ustanovitev Neodvisne države Hrvaške). Povojna Jugoslavija, v 

kateri so Slovenci prvikrat dobili svojo ustavo, zakonodajni in izvršilni organ, je bila 

organizirana federativno s centralističnim načinom vodenja, stalnica političnih odnosov so 

postala nasprotja med centralističnimi in federalističnimi težnjami. Leta 1989 so bila sprejeta 

ustavna dopolnila k slovenski ustavi iz leta 1974, s katerimi se je okrepila slovenska državnost 

(med drugim so opredeljevala »brezpogojno pravico Slovenije do samoodločbe vključno z 

odcepitvijo«) in ki so bila manj kot dve leti kasneje podlaga za osamosvojitev Slovenije 

(Čepić 2011, 27–29) in za uresničitev želje Slovencev po lastni (nacionalni) državi. 

2.5.4 RAZUMEVANJE NARODA/NACIJE IN SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA 

NA SLOVENSKEM 

2.5.4.1 RAZUMEVANJE (SLOVENSKEGA) NARODA PRI INTELEKTUALCIH 

V nadaljevanju nekaj pozornosti namenjam razmišljanju nekaterih slovenskih intelektualcev, 

ki so delovali v različnih časovnih obdobjih, in njihovemu pogledu na slovensko nacionalno 

vprašanje. Vsako predstavljeno delo in pogled avtorja na narod oz. nacijo nosi v sebi tudi 

odsev časa – zgodovinskih in političnih okoliščin, v katerem je nastalo. Pri avtorjih, ki so 

hkrati pisali o odnosu do Nemcev, navajam tudi ta njihova razmišljanja. Osredotočam se zgolj 

na sodobne(jše) akademike in dela, ki jim preučevalci slovenskega nacionalizma (še) niso 

posvečali posebne pozornosti, tiste, ki so že bili »obdelani«, predvsem začetnike nacionalnega 

gibanja, pa bomo na tem mestu namerno zanemarili (z njimi se lahko bralec seznani npr. v 

Kosi 2013, Prunk 1992, Vodopivec 2010, Grdina 1999 idr.). Seznam predstavljenih mislecev 
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je bolj ilustrativne narave in nikakor ni popoln, saj bi bilo za kaj takega, kot tudi za podrobno 

analizo njihovih del, potrebnega neprimerno več prostora.  

Ustavimo se najprej pri avtorju, ki je v svojem razmišljanju predstavil primordialni, 

perenialistični in kulturni pogled na pojem (slovenskega) naroda. Zanimiv je tudi zaradi 

izraženega negativnega odnosa do Nemcev, ki se ujema s tistim, ki ga bom predstavila 

kasneje v poglavju 8, zaradi njegovega »poveličevanja« slovenskega kmetstva, ki tudi izhaja 

iz protinemške drže in zaradi nestrinjanja z novoilirizmom oz. unitarističnimi težnjami v 

Kraljevini Jugoslaviji. Literarni kritik, esejist, prevajalec in politik Josip Vidmar33 je svoj 

pogled na slovenski narod predstavil v leta 1932 izdani knjižici z naslovom Kulturni problem 

slovenstva. V njej je zavrnil državljansko opredelitev naroda in se odločil za kulturno, saj, kot 

pravi, »Slovenci le pretrdo čutimo in smo preizkusili na lastni koži, da se državne meje redko 

ujemajo z narodnimi, kakor tudi dobro vemo, da je država samo ena izmed tvorb nekega 

naroda, ni pa ne njegovo bistvo ne njegov glavni znak in tudi ne neobhoden pogoj za narodno 

individualnost« (Vidmar 1932, 10). Kot primer navaja Avstrijce in Nemce, ki so po njegovem 

del istega naroda, čeprav živijo v dveh različnih državah in, pomenljivo, Slovence, ki živijo 

»v Jugoslaviji, Italiji in nemški Avstriji« in so, kljub državnim mejam, ki jih ločijo, še vedno 

Slovenci. »Bližja pravemu in našemu pojmovanju naroda«, torej pojmovanju naroda na 

Slovenskem v začetku tridesetih let 20. stoletja, se mu zdi definicija naroda kot skupine »ljudi 

z enotnim in svojim jezikom« (prav tam, 10–11), čeprav takoj nato ugotavlja, da tudi jezik ni 

bistven element narodnosti, saj ni nujno, da ljudstva, ki govorijo isti jezik, tudi pripadajo 

istemu narodu. Za obstoj naroda po njegovem ni bistveno, ali ima ta narod nezavedno ali 

zavedno čustvo ali voljo pripadati neki kulturni enoti, saj narodi obstajajo tudi brez zavesti o 

pripadnosti. Državno skupnost, zavest in jezik smatra zgolj kot izraz naroda, ne pa kot 

njegovo bistvo (prav tam, 13–14). Osnova vsakega naroda je po njegovem »posebna notranja 

urejenost, poseben človeški osnutek«, ki je skupen vsem članom skupnosti. »Narodnost ali 

narodni značaj je nekaka temeljna in apriorna bitnost, je 'čista čud' ali 'čista nrav' pripadnikov 

istega naroda, iz katere potekajo kakor zavest o skupnosti in oddaljenosti od drugih, tako tudi 

jeziki narodov, njihove državne tvorbe in vse kar še obsega pojem narodnega življenja« (prav 

tam, 18). Če poenostavimo, je torej po Vidmarju osnova naroda nekakšna prirojena esenca, 

zato, kot pravi, nastanek naroda ni odvisen od človeške volje. Narodnost opredeli »kot 

apriorno, vrojeno in v vsakem narodu drugačno notranjo urejenost, kot svojsko razmerje med 

močmi človeške duše, ki je v osnovnem črtežu enako za vse člane istega naroda«, kot »neko 

                                                 
33 Več o življenju in delu Josipa Vidmarja glej v Zadravec, 2013. 
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notranjo zakonitost« (prav tam, 37) in kot »organizacijo duha« (prav tam, 41). Narodnostni 

izvor ima »najgloblje korenine v bližnjem krvnem sorodstvu«, če krvnega sorodstva ni, pa ga 

ustvari skupna zgodovinska usoda (prav tam, 36). »Eno je nedvomno: narode ustvarja samo 

slepa in nezavedna narava in ni ga naroda, ki bi ga bila ustvarila zavedna človeška volja in 

najsi bi bila to volja najgenialnejšega državnika. Druga zakonitost, očitna zlasti pri narodih, ki 

sem jih imenoval zvarjene, je odločilnost kulture v važnih procesih njihovega življenja« (prav 

tam, 24). Po njegovem se narodi prebudijo. Slovensko prebujenje je, tako Vidmar, potekalo v 

dveh fazah in je bilo delo dveh »velikih prebuditeljev«, Trubarja, ki je dal Slovencem besedo 

v lastnem jeziku, in Prešerna, ki je slovenskemu narodu dal »zagotovilo o možnosti velike 

umetniške in kulturne bodočnosti«, »vero v njegovo upravičenost« in mu naložil dolžnost 

»vztrajati pri svoji kulturni samobitnosti« (prav tam, 30). Za Slovence, ki jih glede na njihov 

nastanek uvršča med presajene narode, avtor pravi, da so prišli na poselitveni prostor kot del 

širše slovanske skupnosti. V stoletjih so geografske in zgodovinske značilnosti tega prostora 

njihov značaj in jezik preoblikovale. Nastal je slovenski narod, ki se je svojega imena in 

samobitnosti zavedal že najkasneje v 16. stoletju (prav tam, 21). Da nastanek naroda ni 

odvisen od človeške volje argumentira s tem, da bi se Slovenci, ker so Nemce čutili kot »tuj in 

sovražen element«, če bi to držalo, oprli raje na svoje slovansko zaledje in se ne bi 

diferencirali od drugih Slovanov. Zavrača tudi idejo, da naj bi Slovence »umetno ustvarili 

nemški gospodovalci«, saj pravi, da bi Nemci Slovence, če bi imeli to moč, raje asimilirali kot 

pa jih pretvorili v poseben, »a vendarle sovražen narod« (prav tam 21–22). V njegovi razpravi 

je torej opazen stereotip oz. negativen odnos do Nemcev, ki jim naloži celo krivdo za 

slovensko nagnjenost k alkoholizmu. Govori o 1200 letnem nemškem zatiranju Slovencev in 

se sprašuje zakaj se primeri »strahotnega človeškega vampirstva« tako pogosto pojavljajo 

prav pri nemškem narodu. Odgovarja si, kot pravi, z zgodovinskim dejstvom: »da so ravno 

Nemci izmed vseh evropskih narodov najbrže zatrli in absorbirali največje število tujih 

elementov. Izkrivili, izmaličili in nasilno vključili so v svoj svet največ ljudi tujih narodnosti. 

Posiljene narodnostne moči izumrlih plemen rovarijo sedaj v zmagovitem in se izživljajo v 

perverznih in grozotnih dejanjih« (prav tam, 43). Slovensko nagnjenost do alkoholizma in 

slovensko hlapčevstvo pripisuje izkrivljenosti slovenske narave, ki naj bi izhajala prav iz 

dejstva, da so bili Slovenci tisočletje nemški tlačani (prav tam, 44). Negativen odnos do 

Nemcev vsebuje tudi njegovo poudarjanje pomena narave pri vzniku narodnosti, še posebno 

pri Slovencih. Kmetstvo je, kot zapiše, »večno obnavljajoč se zaklad narodnega duha« in se 

svoji narodnosti najtežje odtuji. Rešitev in ohranitev slovenstva pripisuje prav kmetstvu in 

izbranim izobražencem, ki so vrhnja plast, ki ustvarja kulturo. Meščanstvo, ki je med tema 
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dvema slojema, pa je najlažje potujčiti, saj se je svoji narodnosti pripravljeno zaradi 

materialnih koristi odpovedati. Svojo trditev argumentira takole: »Prav meščanstvo je bilo 

sloj, v katerem se je nemštvo v Slovencih najdalje ohranilo« (prav tam, 46–47).  

Vidmarjevo razmišljanje je nastalo v času diktature kralja Aleksandra in politike centralizma 

ter unitarizma in je pravzaprav ugovor na idejo o obstoju enega samega jugoslovanskega 

naroda, sestavljenega iz treh plemen: Srbov, Hrvatov in Slovencev. Vidmar je knjižico 

napisal, da bi dokazal samobitnost Slovencev in nasprotoval spojitvi južnoslovanskih narodov 

v en narod z enotno kulturo in jezikom, čeprav političnemu jugoslovanstvu ni nasprotoval 

(Debeljak 1995, 19–60). V tem duhu se mu odpadništvo od države zdi možno in dopustno, 

odpadništvo od narodnosti pa »najsramotnejši greh, ki ga človek lahko stori v javnem 

življenju«. Država nima pravice od naroda zahtevati, naj »zataji svojo narodnost, notranji in 

osnovni zakon svoje bitnosti, svoj jezik in kulturo« (Debeljak 1995, 85). Politična drža 

liberalnega tabora, ki je centralizem in unitarizem podpiral in ki mu je Vidmar nasprotoval, je 

izhajala iz časa Ilirizma v Avstro-Ogrski. Rešitev pred ponemčenjem pa je Vidmar videl prav 

v povezovanju z etnično sorodnimi narodi (Perovšek 1990, 850). 

Zgodovinar Bogo Grafenauer je sedem let kasneje, leta 1939, zagovarjal podobno stališče 

kot Vidmar. Tudi on ni naklonjen niti novoilirizmu niti Nemcem. Menil je, da so Slovenci 

»samobiten narod« in ne zgolj »del kakega srbsko-hrvatsko-slovensko govorečega naroda, še 

manj samo slovansko govoreči del kakega tujega »Kulturrauma«, ki bi po svojem resničnem 

bistvu spadal v kako neslovansko skupino, marveč smo in hočemo ostati poseben in samosvoj 

narod« (Grafenauer 1987, 155). Za razliko od Vidmarja, ki je menil, da se narod uveljavlja 

zgolj v kulturi, pa Grafenauer meni, da omejenost le na kulturno področje ni dovolj, pač pa sta 

potrebni tudi narodna enotnost in sklenjenost tudi v gospodarskem in političnem življenju 

(1987, 155). Tudi Grafenauer zavrača državljanski pogled na narod, ki je po njegovem 

»skupina ljudi delno istega pokolenja, navadno istega jezika, vselej pa istega kulturnega 

kroga, ki je zrasel iz skupnega trpljenja in ustvarjanja v zgodovini in ki daje zavest skupnosti, 

voljo do skupnega dela in pripravljenost do žrtev za narodno skupnost. Narod ni osnoven 

element samo v kulturni stavbi človeštva, marveč tudi v političnem in gospodarskem 

življenju« (Grafenauer 1987, 157). V eseju iz leta 1945 Grafenauer, podobno kot Vidmar, 

izpostavi pomen socialne rasti in razčlenjenosti naroda za njegov razvoj. Pravi, da je od upora 

Ljudevita Posavskega, ko je Karantanija prišla pod frankovsko oblast in izgubila 

samostojnost, »ostala omejena na nižje socialne plasti«, torej ni več imela svojega plemstva. 

To se je začelo spreminjati šele s Terezijanskimi in Jožefinskimi reformami, ki so omogočile 
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nastanek slovenskega meščanstva in slovenske duhovščine. Slovenci, ki smo bili brez lastnega 

plemstva, vse do 1945 nismo bili politično samostojni. V tem Grafenauerjevem pisanju se 

kaže odnos do nemškega plemstva, ki je bilo kljub svoji sto in več letni prisotnosti na 

Slovenskem, percipirano kot tujek. Tak odnos je (bil) tipičen (glej tudi poglavje 7.2) za 

slovensko zgodovinopisje pa tudi druge družboslovne in humanistične vede. Grafenauer, v 

skladu z duhom povojnega časa, v katerem je njegovo razmišljanje nastalo, za 

najpomembnejšo prelomnico v življenju slovenskega naroda smatra OF, saj je, kot pravi, 

premagala strankarska nasprotja in združila ves slovenski narod, ki se bo končno lahko 

posvetil tudi gospodarskim in socialnim vprašanjem ne le kulturnim in teritorialnim 

(Grafenauer 1987, 184–206).  

Edvard Kardelj je svoje delo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja prav tako napisal 

konec tridesetih let 20. stoletja (izdano 1939) v času unitarizma in vzpenjajočih se nacističnih 

in fašističnih imperialističnih teženj. V njem kritizira avstromarksizem Henrika Tume, ki 

zagovarja državnost na osnovi teritorija in ne narodnosti. Kardelj Tumi očita, da ne upošteva 

»gospodarskega, političnega, teritorialnega momenta v nacionalnem vprašanju, oziroma ne 

vidi, da je prav vzajemna povezanost in medsebojna odvisnost vseh teh aspektov in drugih 

(državnost, kultura, duhovna struktura) bistvo nacije in nacionalnega vprašanja« (Kardelj 

1980, 114). Nasprotuje torej Tuminemu opredeljevanju naroda kot zgolj kulturne kategorije, 

saj pravi, da kulturni razvoj ni možen brez gospodarske neodvisnosti oz. enakopravnosti. »A 

gospodarska samostojnost oziroma samostojno razpolaganje z viškom nacionalnega dela kot 

baze celotne nacionalne kulture, civilizacije in razvoja proizvajalnih sil pa je zopet nemogoča 

brez politične samostojnosti oziroma nacionalne državnosti – bodisi v obliki samostojne 

države ali pa v obliki mnogonacionalne državne zveze, v kateri so zagotovljene vse prej 

omenjene bistvene značilnosti nacionalne samostojnosti in enakopravnosti« (Kardelj 1980, 

114–116). Kardelj prevzame Stalinovo opredelitev naroda, ki jo po svoje dopolni: »Očitno je 

potemtakem, da narod ni nikaka »'apriorna', 'prirodna' kategorija«, pa tudi ne zgolj preprosta 

kulturno-jezikovna skupnost, tudi tedaj ne, če se njena definicija dopolni z elementom 

teritorija in ekonomske povezanosti. Pojav naroda je specifična manifestacija družbenega 

življenja na temelju in v okviru določene kulturno-jezikovne skupnosti, to se pravi 

zgodovinsko pogojena sinteza določenih socialno-ekonomskih faktorjev in etnične strukture« 

(prav tam, 118). V svoji definiciji, ki sintetizira različne t. i. objektivne dejavnike naroda, 

torej, kljub temu, da pravi, da »je narod zgodovinski pojav, ne pa 'prirodna', 'apriorna' 

kategorija« (Kardelj 1980, 104), navaja tudi etničnost. Četudi nastanek naroda oz. prve 
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zunanje manifestacije narodnih idej umešča v obdobje prehoda iz fevdalizma v kapitalizem, 

kot element naroda navaja tudi kulturo oz. jezik in etničnost, ki pa sta substanci, ki sta starejši 

od naroda, torej na-rojeni in čakata, da skupaj z ostalimi kiteriji oblikujeta narod. Slovence 

vidi kot narod, ker jih je v zgodovini v enoto povezal gospodarski razvoj, ker so razvili svoj 

nacionalni jezik, zgradili lastno kulturo »in se torej oblikovali kot samostojen narod na 

lastnem ozemlju«. Izraz tega dejstva in najbolj »verodostojen znak narodove biti« pa je po 

njegovem nacionalna zavest, ki je kljubovala vsem raznarodovalnim težnjam: »Ponavljam, 

narodov se ne da umetno ustvariti, narodi so, a iz te njihove objektivne eksistence izhaja tudi 

njihova nacionalna zavest« (prav tam, 125–126). V skladu z vsem navedenim tudi nekdanjega 

nemškega plemstva na Slovenskem ne uvršča v slovenski narod: »Res je sicer, da je vsiljeni 

nemški fevdalec na zemlji slovenskega tlačana zaradi svojih lastnih ekonomskih in družbenih 

interesov postal v nekem smislu sestavni del slovenske družbe in se je kot tak celo boril proti 

centralnim nemškim oblastem /…/, vendar organsko, po kulturi in tradiciji ni bil povezan s 

slovenskim ljudstvom« (prav tam, 90). 

Sociolog Jože Goričar v definiciji naroda povsem sledi Kardelju (glej zgoraj). Nastanek 

slovenskega naroda deli na tri obdobja. Prva etapa nastajanja slovenskega naroda se je po 

njegovem začela z odporom proti nemškemu in madžarskemu fevdalizmu, predvsem pa proti 

»tujemu, zlasti nemškemu kapitalu« (Goričar, 1971, 10). Druga etapa se je začela 1918 in 

končala 1941. Tudi v tej fazi je bil vodilna sila procesa odpor, le da tokrat »proti integralnemu 

'jugoslovenstvu', ki bi pomenilo konec slovenskega naroda in njegove kulture«. Dokončno 

potrditev v narod naj bi Slovenci dosegli »v osvobodilnem boju zoper okupatorje in genocid, 

ki nam je grozil«. »Z državno suverenostjo v jugoslovanski federaciji /…/ smo se Slovenci 

končno in dokončno uresničili v suvereni narod-moč« (prav tam). Goričar nasprotuje 

Pirjevčevemu mnenju iz revije Problemi, da narod »misli sebe«, in se spet strinja s Kardeljem, 

ko pravi, da »narodi preprosto so, poglavitni znak njihovega obstoja in bivanja pa je 

nacionalna zavest«, ki jo pojmuje kot latentno zavest, ki se manifestira v gibanje šele ob 

pretresih, ko npr. kdo zanika dejstvo o narodovem obstoju. Enako kot Kardelj ne trdi, da so 

narodi večne kategorije. Moč naroda je organizirana v politični strukturi, ki sploh šele 

omogoča obstoj te moči. »Moč slovenskega naroda je na primer danes organizirana v politični 

strukturi samoupravnega socializma« (prav tam). 

Formiranje narodov je v celinski Evropi, po Franu Zwitterju, konec 18. stoletja sprožila 

francoska revolucija. Prehod v novo stanje je bil političen proces, ki je potekal v tesni 

povezavi z meščanskimi revolucijami (Zwitter 1964, 80). Zwitter govori o političnih gibanjih, 
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katerih cilj je bila ustanovitev nacionalne države: Francija, Nemčija, Italija, Švica. Gibanjem 

v teh državah se ni bilo treba boriti za politično, kulturno in jezikovno emancipacijo od tuje 

prevlade. Drugačna pa je bila situacija v Avstro-Ogrski, carski Rusiji in Turčiji, kjer so si 

gibanja namesto za združitev prizadevala za razdružitev od teh mnogonacionalnih držav. V 

teh državah sta živeli dve po družbeni strukturi različni etnični skupini. Višji socialni sloji, ki 

so bili obenem pripadniki manjšine, so prevladovali v mestih, druga, politično in gospodarsko 

šibkejša, čeprav številčno prevladujoča skupina, pa na podeželju. Etnični značaj mest in 

podeželja sta se zato razlikovala. Jezik višjih družbenih slojev je bil jezik visoke kulture, jezik 

nižjih slojev pa je bil kvečjemu namenjen osnovni izobrazbi preprostega ljudstva (Zwitter 

1964, 84). Zwitter se je oprl na razlikovanje Otta Bauerja med »zgodovinskimi narodi« in 

»narodi brez zgodovine«, tj. narodi, ki so ob pojavu nacionalnega gibanja imeli vse družbene 

razrede, in narodi, ki so bili zastopani zgolj kot nižji sloji (prav tam, 85–86). Slovenci sodijo, 

tako Zwitter, kljub temu, da so v Karantaniji imeli svoje plemstvo, med »narode brez 

zgodovine«, saj se, kot pravi, dana delitev nanaša zgolj na čas začetka modernih nacionalnih 

gibanj, ko je bilo plemstvo na Slovenskem nemško. »Nezgodovinskost« nekega naroda pa ne 

pomeni, da ta narod nima prihodnosti. Zwitter meni, »da je bil slovenski narodni prerod« na 

začetku »vsaj po zavesti svojih predstavnikov in po vsebini njihovega dela – le kulturno 

gibanje«, ki je šele kasneje postalo politično (Zwitter 1964, 95). Apolitično pa je bilo zato, ker 

je oblast (če je dovoljevala) dovoljevala zgolj ukvarjanje z jezikom in kulturo. Tudi Zwitter 

vidi slovensko narodnost kot izraženo v skupnosti jezika. Manifestirati pa se je začela, ko so 

Slovenci začeli voditi politiko »na podlagi nacionalne zavesti«, torej s pojavom 

narodnopolitičnih programov po marčni revoluciji 1848, ne glede na to, ali so Slovence videli 

kot del države ali ne (Zwitter 1964, 99–100). 

Filozof Ivan Urbančič, tako kot Kardelj, vidi narod kot skupek različnih »objektivnih« 

elementov, med katerimi so tudi etničnost, kultura in jezik: 

Znano je tudi, da niti v srednjem veku niti v starem veku evropske zgodovine ne 

najdemo naroda in narodnih gibanj, ker tem starim ljudstvom in državam manjkajo 

tista obeležja, ki so za sleherni narod in narodno državo v novoveškem pomenu 

bistvena (enotnost ozemlja, etničnih posebnosti, jezika, kulture [op.: podčrtala 

avtorica] in ekonomike ter s tem povezana diferenciacija ljudstev v narode; dalje 

zahteva po samostojnosti take narodne skupnosti, tj. zahteva po politični državni 

emancipaciji in ustanovitev narodne države ter njena suverenost nasproti drugim). 
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Narod in narodno gibanje je torej v Evropi izrazito novoveški zgodovinski pojav. 

(Urbančič 1970, 59.) 

Etno-jezikovno pojmovanje naroda je prisotno tudi pri danes delujočih znanstvenikih in 

mislecih. Filozof Tine Hribar nasprotuje voluntarističnim pogledom Ernesta Renana, da je 

nacija vsakodnevni plebiscit. Hribar, ki poudarja pomen jezika, nacijo vidi kot vkoreninjeno 

»v narodu in njegovem naravnem jeziku« (Hribar 1989, 75). Slovence kot ljudstvo po 

njegovem določata isti rod in isti jezik. Šele narodna zavest pa je tista, ki to ljudstvo 

spreminja v narod (Hribar 1995, 87). »Narodna zavest je kot zavest del ali sestavina 

duhovnosti. Ta je temelj, obenem pa izraz kulture. Kulture v najširšem pomenu«, ki 

»vključuje kultiviranje jezika, običaje, ljudsko pesem in literaturo, vero in praktična znanja, 

kasneje znanost in šolstvo pa tudi /…/ pravo in politično kulturo, kulturo osebnega obnašanja 

in obnašanja najrazličnejših ustanov. Te ustanove izhajajo lahko iz naroda samega ali pa so 

postavljene od zunaj in stojijo nad narodom« (prav tam). Strinja se s Heglom, ki nacijo 

opredeljuje kot »enotnost naroda in države« (Hribar 1989, 75). Kot ugotavlja Marcelo 

Potocco, se v ozadju Hribarjevega razmišljanja (in tudi razmišljanja drugih zgoraj navedenih 

avtorjev, op. a.), »skriva Heglova opredelitev naroda (ein Volk) kot tistega, ki naj postane 

udeležen v zgodovini svetovnega duha, problem vseh tovrstnih opredelitev pa je slej ko prej v 

tem, da narod sicer pojmujejo kot razvoju podvrženo tvorbo, vendar obenem kot tvorbo, ki 

ima fiksno in nezvedljivo osnovo v tisti entiteti, ki jo najpogosteje imenujejo etnija« (Potocco 

2012, 26). Poenostavljeno torej lahko rečemo, da večina avtorjev izhaja iz etničnega v smislu 

nečesa od nekdaj obstoječega oz. predeterminiranega. 

Takšen je bil tudi pogled znanega politologa in antropologa Staneta Južniča. Južnič je 

etničnost kot identiteto razumel kot »a(d)skriptivno« oz. dodeljeno »z rojstvom v določeni 

etnični skupini ali skupnosti« (Južnič 1993, 268), čeprav je dopuščal možnost, da se etničnost 

tudi spreminja. Etnije so, kot pravi, potencialni narodi, narodi pa so potencialne nacije (Južnič 

1993, 278). Pojem etnija lahko uporabimo takrat, ko določene populacije »še« ne moremo 

opredeliti za narod oz. nacijo. Za oznako take populacije ni primerna uporaba pridevnika 

»nacionalen«, ker se le-ta lahko nanaša le na že izoblikovan narod. Izraz etnija oz. etničen pa 

lahko uporabljamo širše. Pojem etnije in etničnosti Južnič veže na štiri povezanosti, znotraj 

katerih nastane relativno enotna človeška skupnost kot globalna družba: teritorialna ali 

bivalna, biološko genetična (skupnost porekla), kulturna in jezikovna. Povezanosti sta tudi 

politična organiziranost in pa sklenjen gospodarski prostor (Južnič 1987, 222–223). »Etnija je 

izoblikovan družbeni organizem na določenem ozemlju, sestavljen iz ljudi, ki uveljavljajo 
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številne vezi gospodarske, kulturne pa seveda še posebej družbene in politične narave. To daje 

zelo izrazito societalno identiteto« (Južnič 1987, 229–230). Izrazito zavezujoči dejavniki 

etničnosti pa so po Južniču: etnična samozavest, jezik, ozemlje in način življenja.  

2.5.4.2 FORMALNO-PRAVNI POGLED NA SLOVENSKO IZSELJENSTVO 

Prevladujočo etno-jezikovno koncepcijo slovenskega naroda je prevzela tudi slovenska 

zakonodaja. Ustava RS pozna samo en narod, in sicer slovenski (Kržišnik-Bukič 2008, 123). 

Italijanom in Madžarom določa status avtohtonih narodnih skupnosti, kolektivno – imensko 

pa tudi Romom, s čimer navedenim skupinam daje pravice do sofinanciranega ohranjanja 

njihove identitete (vzgoje, izobraževanja). Ostalim skupnostim (npr. Nemcem, Srbom, 

Hrvatom itd.) pa v okviru 61. člena zagotavlja zgolj individualno pravico do izražanja 

pripadnosti njihovemu narodu ali narodni skupnosti, do gojenja in izražanja njihove kulture in 

uporabe njihovega jezika in pisave (URS, čl. 61). V 5. členu Ustava določa (URS, čl. 5): 

Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in 

zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za 

avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in 

zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega 

bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in 

kulturni razvoj Slovenije. Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v 

Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti določa 

zakon. 

Kljub temu, da so npr. Madžarom na ozemlju RS ustavno zagotovljene manjšinske pravice, pa 

Ustava madžarskim izseljencem, ki so se npr. v obdobju med svetovnima vojnama iz 

gospodarskih razlogov z območja RS izselili, ne priznava nobenega statusa. Priznava pa ga 

slovenskim izseljencem in zdomcem in celo t. i. Slovencem brez državljanstva. Da je 

pojmovanje slovenstva etnično in jezikovno (ne pa teritorialno ali državljansko) pogojeno, je 

izrazito vidno v določilih Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 

meja (ZORSSZNM) in v kriterijih, ki jih le-ta določa pri definiranju tega, kdo je Slovenec oz. 

kdo lahko zaprosi za pridobitev omenjenega statusa Slovenca brez državljanstva. 58. člen 

Zakona določa: »Republika Slovenija je matična država vseh Slovencev [op.: podčrtala 

avtorica], zato tudi Slovencem brez slovenskega državljanstva [op.: podčrtala avtorica] na 

njenem ozemlju priznava poseben status« (ZORSSZNM, 58. čl.), ki ga lahko pridobi tisti 
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posameznik, »ki je slovenskega rodu (slovenskega porekla) [op.: podčrtala avtorica] /…/«34 

(ZORSSZNM, 59. čl.). Zakon torej eksplicitno določa slovenski rod kot temeljno lastnost, ki 

določa Slovenca. Razvidno je, da ni dovolj, da ima oseba slovensko državljanstvo, da bi lahko 

bila Slovenec/Slovenka. Prav tako »slovenskosti« ne določa ozemlje RS, saj je v 61. členu 

zapisano: »Ni pogoj, da predniki [op: podčrtala avtorica] osebe, ki želi pridobiti status, 

izhajajo iz območja, na katerem danes leži Republika Slovenija. Predniki [op.: podčrtala 

avtorica] osebe, ki želi pridobiti status, lahko izhajajo tudi iz zamejstva, zdomstva in 

izseljenstva« (ZORSSZNM, 61. čl.). Po navedenih členih zakona torej »slovenstvo« temelji 

najprej oz. zgolj na skupnem »rodu« oz. »poreklu«, dokazuje pa se »z izpiski iz rojstne 

matične knjige in drugimi ustreznimi dokazili« (ZORSSZNM, 60. čl.). Izključevanju vseh 

tistih, ki ne morejo dokazati »rodovnih« povezav s Slovenci, iz pojma »slovenstvo« se 

priklučuje še izključevanje na podlagi jezika, 68. člen namreč pravi: »Pravice iz tega zakona 

je mogoče uveljavljati izključno v slovenskem jeziku [op.: podčrtala avtorica]« 

(ZORSSZNM, 68. čl.). Zakon enake pogoje določa tudi za pridobitev statusa repatriirane 

osebe. Kot od Slovencev, ki živijo v RS, se tudi od Slovencev v tujini pričakuje, da je 

slovenski jezik njihova »prevladujoča vrednota« oz. »najbolj razvidna in temeljna identitetna 

opredelitev, ki določa pripadnost slovenstvu, čeprav s tem izključujemo vse tiste potomce 

slovenskih izseljencev [in tiste osebe, ki čutijo npr. simbolno pripadnost slovenstvu ali tiste z 

večimi etničnimi identifikacijami; op. a.], ki tega jezika ne razumejo« (Drnovšek 2008, 328). 

Zakon torej ne omogoča možnosti svobodne opredelitve za »slovenstvo«. Iz 2. člena izvemo 

celo, da obstaja več vrst Slovencev: Slovenci znotraj meja RS in Slovenci zunaj meja RS, ki 

jih še dodatno deli na: Slovence v zamejstvu – pripadnike »avtohtone [op.: podčrtala avtorica] 

slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah« in Slovence po svetu – zdomce in 

izseljence, »ki bivajo v sosednjih državah zunaj območja opredeljenega kot slovensko 

zamejstvo in v ostalih evropskih ter izvenevropskih državah« (ZORSSZNM, čl. 2). 

2.5.4.3 IZSELJENSKE ORGANIZACIJE 

Etnično in jezikovno pojmovanje slovenskega naroda in ekskluzivizem na etnično-jezikovni 

osnovi je zakoreninjen tudi v izseljenskih organizacijah. Zgovorno je že dejstvo, da so spletne 

strani vseh izseljenskih organizacij, od katerih bi se pričakovalo boljše razumevanje specifike 

migrantske izkušnje (in pogostosti multiplih identifikacij - glej poglavje 5.8), izključno v 

                                                 
34 Zakon navaja še ostale pogoje: »ki je aktiven v organizacijah Slovencev zunaj Republike ali je aktivno 

povezan z Republiko Slovenijo; ki ne pripada društvom, političnim strankam in drugim organizacijam, ki 

nasprotujejo mednarodnopravnim, ustavnim in zakonitim pravicam Slovencev v zamejstvu oziroma aktivno 

delujejo zoper ustavno ureditev Republike Slovenije in kateremu državljanstvo Republike Slovenije ni bilo 

odvzeto po določbah zakona, ki ureja državljanstvo Republike Slovenije« (ZORSSZNM, 59. čl.). 
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slovenskem jeziku (glej Milharčič Hladnik 2008, 68). V nadaljevanju navajam nekaj 

primerov, iz katerih je razvidno, da ne upoštevajo ne teritorialne ne voluntaristične 

pripadnosti »slovenstvu«. Združenje Slovenska izseljenska matica je bilo na pobudo 

ameriških Slovencev ustanovljeno leta 1951. V statutu piše: 

Osnovni namen in cilji Združenja Slovenska izseljenska matica so razvijanje 

dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti 

njihovih potomcev [op.: podčrtala avtorica], in sicer z razvijanjem, pospeševanjem in 

utrjevanjem vrednot na področju kulturne ustvarjalnosti, različnih oblik izobraževanja 

in športnega udejstvovanja ter drugih zanje koristnih dejavnosti ter ustvarjanjem, 

varovanjem in razširjanjem vedenja o domovinskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih 

vrednotah. Združenje Slovenska izseljenska matica deluje v dobro Slovencev doma in 

po svetu, njegovi programi pa so vključeni v kulturne, izobraževalne, turistične, 

promocijske in druge programe nacionalnega pomena. (Združenje Slovenska 

izseljenska matica.) 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu navaja, da je namen društva, da »vzdržuje stike s 

slovenskimi izseljenci, njihovimi potomci ter pospešuje sodelovanje med vsemi, ki se 

zavedajo svojega slovenstva« (Izseljensko društvo Slovenija v svetu). »Član društva lahko 

postane državljan Republike Slovenije, ki se je vrnil iz emigracije ali potomci slovenskih 

izseljencev, ki živijo v Republiki Sloveniji. Člani društva so lahko tudi druge osebe 

slovenskega rodu [op.: podčrtala avtorica]; pogoj za vse pa je, da izrazijo željo za pristop in 

izpolnjujejo program društva« (Izseljensko društvo Slovenija v svetu). Društvo svetovni 

slovenski kongres oz. Društvo za povezovanje Slovencev po svetu, v zamejstvu in 

Sloveniji je bilo ustanovljeno ob osamosvojitvi Slovenije. Za simbol si je izbralo knežji 

kamen, kar že implicira na dojemanje slovenske zgodovine v povezavi s Karantanijo, čeprav 

tega nikjer eksplicitno ne zapišejo. 

Svetovni slovenski kongres je vseslovenska organizacijska skupnost, ki povezuje in 

združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu, ne glede na 

nazorske, strankarske in druge razlike. Osnovni namen Svetovnega slovenskega 

kongresa je doseči, da se ljudje slovenskega rodu in porekla [op.: podčrtala avtorica] 

po vsem svetu čutimo kot posebna, svojska skupnost. Njegovo delovanje naj 

slehernemu Slovencu, naj prebiva kjerkoli že, prebudi občutje za slovenstvo v 

njegovem okolju. SSK s tem, da povezuje matične, zamejske, zdomske in izseljenske 
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Slovence, izpolnjuje zgodovinsko izročilo naših dedov iz leta 1848, to je program o 

Zedinjeni Sloveniji. Tako si Kongres prizadeva povezovati slovenstvo z namenom, da 

ohranimo in obranimo čut za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in 

narodno samozavest, ter da okrepimo in utrdimo čut za slovensko državnost. (Svetovni 

slovenski kongres.) 

Razlog za tako opredeljevanje organizacije, ki je nastala šele v devetdesetih letih, najdemo v 

opisu njenih nalog, ki so: »vzpostavitev pravilnega odnosa med Slovenci v svetu in matično 

domovino, navezovanje stikov, novih vezi vzajemnosti in sodelovanja, iskanja in vrednotenja 

skupnih interesov ter premoščanje razdalj, tako krajevnih kot vsebinskih. Nadalje je naloga 

Kongresa premagati delitve, ki jih zadalo desetletja trajajoče obdobje komunizma, ki ni 

vzgajalo nacionalne zavesti in njenih vrednot [op.: podčrtala avtorica]« (Svetovni slovenski 

kongres). Slovenci smo se tako kot v Avstro-Ogrski, tudi v Jugoslaviji počutili zatirane, zato 

je bilo pred in po osamosvojitvi »zatekanje« k nacionalizmu ponovno potrebno za dosego 

emancipacije. Na slovensko nacionalno zavest in odnos do tujcev, ki določa tudi pojmovanje 

slovenstva in slovenskega izseljenstva, naj bi vplivali »(ob)mejnost« in »majhnost«. Slovenci 

naj bi se obkroženi s tujim počutili ogrožene, kar je pri njih spodbudilo obrambno držo 

(Drnovšek 2008, 329), ki je tudi po tem, ko »sovražnika« že davno ni več, ostala 

zakoreninjena med prebivalstvom in v zakonodaji.  

2.5.4.4 POVZETEK 

Večina slovenske strokovne javnosti, izseljenske organizacije in slovenska zakonodaja ne 

upoštevajo realnosti o obstoju zavezajenih oz. multiplih oz. ambivalentnih itd. identitet oz. o 

obstoju večih identifikacij med izseljenci z ozemlja RS, ki so povrh kompleksnosti lahko še 

fluidne in (s časom) spreminjajoče se. Formalno-pravno izključevanje vseh, ki ne ustrezajo 

etnično-jezikovni percepciji slovenske nacije, odraža popolnoma nestvarno pojmovanje 

Slovenca kot nekoga, ki ima (samo) slovenske korenine in ki zna govoriti slovensko, iz okvira 

slovenskega izseljenstva pa izključuje tako izseljene slovenske Nemce, slovenske Madžare, 

slovenske Jude, kot tudi tiste slovenske izseljence, ki se dejansko sami na tak ali drugačen 

način prištevajo k slovenstvu (ki se imajo npr. za slovenske Američane in podobno). Skratka: 

prevladujoče pojmovanje slovenske nacije in slovenskega izseljenstva ne razume 

teritorialnosti pa tudi ne prostovoljnosti odločitve o pripadanju (slovenski) naciji. 
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3 NEMCI NA SLOVENSKEM: VZPON NACIONALIZMA, 

ZGODOVINSKI VZROKI IZSELJEVANJA IN NASTANEK 

DIASPORE  

Če hočemo razumeti diasporo, moramo najprej poznati njeno zgodovinsko ozadje in razloge 

za njeno nastajanje, zato si, preden se lotimo osrednjega dela raziskave, poglejmo, kako so 

slovenski Nemci postali diaspora.  

Prve Nemce so na območje Slovenije konec desetega stoletja začeli naseljevati nemški 

fevdalci in cerkvena gospoda, zlasti salzburška nadškofija, ki je želela območje pokristjaniti 

(Biber 1966, 15). Skozi stoletja so se fevdalcem in cerkvenim dostojanstvenikom pridružili še 

nemški meščani, velepodjetniki in intelektualci (Zwitter 1990, 26). Ta skupina Nemcev je 

živela predvsem v mestih in trgih, kjer so bili hišni posestniki, industrialci, obrtniki in 

veleposestniki (Biber 1966, 14; Ferenc 2005, 14). Opozoriti je treba, da ne gre za »pranemška 

mesta« (Cvirn 1997, 99; Zwitter 1990, 32), ki naj bi jih nemški kolonisti zgradili na antičnih 

ruševinah, pač pa je bil nemški občevalni jezik predvsem izraz meščanstva (tudi slovenskega), 

ki se je tako simbolno diferenciralo od okoliškega kmečkega prebivalstva (Cvirn 1997, 99; 

Zwitter 1990, 26, 34; Čuček in Cvirn 2012a, 30).  

Drugi skupini pripadajo Nemci, ki so jih nemški zemljiški gospodje na Slovenskem naselili v 

srednjeveški rovtarski kolonizaciji po 13. stoletju. To so predvsem Kočevarji in soriški Nemci 

(Ferenc 2005, 14; Ferenc in Repe 2004, 148). Prvi so obdržali staronemško narečje, ki so ga 

prinesli z območja Tirolske in Koroške, drugi pa so se jezikovno zlili s slovenskim 

prebivalstvom. Do druge svetovne vojne je na Slovenskem obstajal samo še t. i. »nemški 

agrarni jezikovni otok« na Kočevskem (Zwitter 1990, 30), o agrarnih naselbinah drugod po 

Sloveniji ne moremo govoriti, saj so se že prej asimilirale.35  

V tretjo skupino sodijo apaški Nemci in Nemci v štirih vaseh južno od potoka Kučnica v 

severozahodnem delu Prekmurja, ki jih je senžermenska pogodba leta 1919 odrezala od 

nemškega ozemlja (Ferenc 2005, 14; Ferenc in Repe 2004, 148).  

                                                 
35 Soriški Nemci naj bi, tako kot Kočevarji, izvirali iz Tirolske, natančneje iz Pustriške in Inške doline z okolico 

(Kociančič 1977, Koštial 1977). Težko bi z gotovostjo trdili, kdaj so se nemški prebivalci omenjenega območja 

asimilirali. Je pa bilo prebivalstvo med drugo svetovno vojno aktivno v boju proti fašizmu in nacizmu (glej Kos 

1977). Eden od njih je bil Simon Kos, ustreljen decembra 1941 pri Trstu kot žrtev »drugega tržaškega procesa« 

(za njegov literatiziran življenjepis in pisma, ki jih je iz ujetništva pisal domačim glej Kragelj 1991). 
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3.1 POJAV NACIONALIZMA MED SLOVENCI IN NEMCI NA OBMOČJU 

DANAŠNJE SLOVENIJE V ČASU AVSTRO-OGRSKE 

Ideja naroda je eno najbolj učinkovitih sredstev za 

omamljanje, kar jih je človek izumil. Pod učinkom njegovih 

hlapov lahko neko celo ljudstvo izvaja sistematični program 

najbolj grobe sebičnosti, ne da bi se vsaj malo zavedelo 

svoje moralne pokvarjenosti in postane celo nevarno 

razdraženo, če ga na to opozorimo. 

(Rabindranath Tagore v Pirjevec 1970, 1.) 

 

Učni jezik je bil nemški, a s kmetskimi otroki, ki so govorili 

le slovensko, je učitelj tudi slovensko govoril. V naši hiši 

smo med seboj navadno nemško govorili, toda znali smo 

tudi slovensko. Čutili pa se nismo ne za Nemce ne za 

Slovence, ker se za narodnost sploh nikdo ni menil do 1. 

1848 in nam je jezik bil le sredstvo, da se sporazumemo 

med seboj in z drugimi.  

(Josip Vošnjak 1982, 15; Spomini.) 

Pieter Judson v knjigi Guardians of the Nation: activists on the language frontiers of imperial 

Austria (2006) obravnava pojav in vzpon nacionalizma na treh jezikovno mešanih območjih 

avstrijskega dela nekdanje Avstro-Ogrske: Češki,36 južni Tirolski in južni Štajerski. S primeri 

pokaže, da med prebivalci teh območij do pojava nacionalizma v drugi polovici 19. stoletja 

niso obstajala (pomembnejša) nasprotja ali delitve na podlagi jezikovne različnosti, saj so brez 

težav uporabljali več jezikov in se niso narodnostno opredeljevali glede na jezik (Judson 

2006, 3). Podobno tudi Vasilij Melik (1992, 171) opisuje jezikovne razmere na ozemlju 

današnje Slovenije. Ugotavlja, da je v začetku 19. stoletja kmečko prebivalstvo večinoma 

govorilo samo slovensko, v večjih krajih, trgih in mestih pa je bilo prebivalstvo dvojezično in 

je govorilo tako nemško kot slovensko. Višji sloji in del meščanstva so običajno komunicirali 

v nemščini, brez ozira na njihov materni jezik ali poreklo. 

Vsi, tudi rojeni in zavedni Slovenci so laže pisali in govorili nemško kakor slovensko. 

Nemške so bile vse šole razen osnovnih, pa tudi te niso bile vselej in povsod samo 

slovenske. Nemški so bili časopisi in časniki. Nemščina je bila jezik uradov in sodišč. 

Razmišljanja o tem, koliko je bilo v kakem večjem mestu Nemcev in Slovencev, so 

verjetno zgrešena. Koristneje bi bilo vedeti, koliko prebivalcev je znalo samo en jezik 

                                                 
36 Pod tem izrazom pojmuje pokrajine: Češko, Moravsko in Šlezijo. 



90 

 

in koliko jih je obvladalo oba. Isto mesto se je lahko zdelo na živilskem trgu povsem 

slovensko, v gosposkem lokalu, kot je bil Casino-Verein, pa povsem nemško. (Melik 

1992, 171.)  

Slovenščina je bila predvsem jezik kmečkega prebivalstva. Ko je bila leta 1812 na graškem 

liceju ustanovljena katedra za slovenščino, se je v slovenščini poučevalo zgolj na osnovnih 

šolah, a ne v tistih »na Štajerskem, na Obali, v velikih mestih in na Koroškem, kjer je bil učni 

jezik nemščina« (Toplak 2014, 45). Cirila Toplak se upravičeno sprašuje kje, razen v 

nedeljskih cerkvenih šolah, se je slovenščino potemtakem sploh poučevalo (prav tam). Kljub 

dvojezičnosti prebivalstva je očitno, da jezikovne razmere tudi leta 1844 Slovencem in 

slovenščini vsaj v večjih (štajerskih) krajih niso bile ravno v prid, kar lahko sklepamo iz 

objave Franza Xaverja Hlubka v Augsburger Allgemeine Zeitung:  

Maribor, sedež okrožja in gimnazije, tvori nemški jezikovni otok. Šetajoč se med 

ličnimi hišami prijaznega mesta, čujemo vsenaokolo nemške glasove, slovenščino 

slišimo vmes le iz ust nižjih stanov, kajti služabništvo in prebivalstvo nekaterih 

predmestnih ulic je še slovensko; zato se tudi slovensko propoveduje v predmestju pri 

sv. Magdaleni, dočim je sicer v Mariboru le nemška služba božja; ob sebi umevno je 

tudi šola nemška, kajti ubogi slovenski otrok se mora po vsi deželi navaditi na nemške 

knjige, črkovati nemške besede, truditi se z nemškimi čitankami, čeprav ne razume 

nobene besede tujega mu jezika. Sčasoma se seveda navadi na nevadne mu glasove, si 

prisvoji posamezno besedo in se mora naučiti v tujem jeziku celo vzvišene verske 

resnice. Vse knjige, ki jih dobi v šoli v roke, so spisane v nemškem jeziku in z nemškimi 

črkami, le katekizem, ki ga mora znati pri skušnjah po nemško, ima tudi prestavo. Šele 

nekaj let sem si upajo poučevati slovanski patriotje otroke slovenščino, da ne ostane 

narodu njegov materni jezik popolnoma tuj. (Hlubek v Mačkovšek 1917, 333.) 

Vendar pa raba jezika tedaj še ni določala (narodne) pripadnosti prebivalstva. Do pojava 

nacionalizmov (po vsej Evropi) z marčno revolucijo leta 1848 je bila identiteta prebivalstva 

na spodnjem Štajerskem (Čuček in Cvirn 2012a, 30) pa tudi na Kranjskem (Drnovšek 2005) 

predvsem lokalna in regionalna. Spodnještajerski meščan se je imel za Štajerca, poleg tega je 

bil tudi lokalpatriot. Govoril je nemško in slovensko, odvisno od potrebe. Nacionalnega 

vprašanja se še ni zavedal, zato je bil do slovenstva oz. nemštva nevtralen. »Prehod od 

starejših oblik identifikacije, povezane z mestom in deželo, v smeri identifikacije z lastno 
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jezikovno in »narodno« skupino v modernem smislu je dobil prve spodbude šele po izbruhu 

marčne revolucije leta 1848« (Čuček in Cvirn 2012a, 30).  

Glede na vsesplošno prepričanje o od vekomaj prisotni medsebojni nastrojenosti med Nemci 

in Slovenci, bi utegnil podatek, da so še v 19. stoletju ponekod na večjezičnih območjih 

monarhije dvojezičnost celo spodbujali (Judson 2006, 3), marsikoga presenetiti. Da bi se 

otroci naučili obeh regionalnih jezikov, so si starši v mnogih podeželjskih predelih Moravske 

in Češke za daljši čas izmenjevali otroke, v delih Štajerske in Koroške pa so starši 

tradicionalno zahtevali dvojezične šole (prav tam). V 60. letih 19. stoletja so tudi nekateri 

Kočevarji iz Planine, kjer je bila nemška šola, svoje otroke raje pošiljali v dvojezično 

črnomaljsko šolo (Trdan 1999, 62). Dejanske samoumevne in neprisilne dvojezičnosti teh 

območij pa nacionalistični ideologi nikakor niso mogli sprejeti. Večjezikovna območja so 

opredeljevali kot »mejne regije«, kjer naj bi od vedno obstajal konflikt med govorci različnih 

jezikov, s čimer so hoteli v lokalnih družbah uveljaviti razlikovanje oz. prebivalce teh regij 

nacionalno polarizirati. Vzajemno tolerantnost med različnimi jezikovnimi skupnostmi so 

uničili šele zunanji nacionalisti iz nemških in avstrijskih mest, ki so skozi ustanavljanje 

ponemčevalnih šol, turizem in časopisje producirali konflikt med Nemci in Slovenci (kot tudi 

med Nemci in Čehi in ostalimi narodi monarhije) (Judson 2006, 3).  

Z marčno revolucijo leta 1848 je bil tudi v Avstrijskem cesarstvu odpravljen fevdalni 

družbeni red. Nova ustava je razglasila enakopravnost vseh narodov Avstrijskega cesarstva in 

jim priznala pravico do uporabe narodnih jezikov v šolah in uradih. Te politične spremembe 

so omogočile oblikovanje nove politične skupnosti – naroda37 (Jezernik 2014, 78). Sredi 19 

stoletja je bila, kot pravi Jezernik (2014, 79), »ideja naroda za slovanske prebivalce Kranjske, 

Koroške, Štajerske in Primorske novost, večini neznana in nerazumljiva, saj je bila brez 

kakršnegakoli precedensa v preteklosti«. Kmetijske in rokodélske novize38 so zato leta 1844 

svoje bralce poučevale o razliki med besedama »narodno« in »nerodno«: »Nektéri Slovenci 

ne razločijo, kakor je potréba, teh dveh besedi: narodno in nerodno. Narodno je nekaj lepiga, 

kar je jednimu ali drugimu narodu lastniga, zato se reče: národnost: Nationalität. Nerodno je 

pa nekaj malovredniga. Ungeschicklichkeit. Gerdo bi bilo, ako bi mi te dve clo različne 

besede razločiti ne znali. Zato v glavo si jo zarežimo!« (cit. v Jezernik 2014, 79). Podobne 

                                                 
37 Slovenski nacionalisti so si izposodili češko besedo národ, ker jim je beseda ljudstvo »očitno zvenela preveč 

splošno in ni dovolj nazorno izražala krvne povezanosti med pripadniki naroda« (Jezernik 2014, 78). 
38 Kmetijske in rokodelske novice so tedensko izhajale med leti 1843 in 1902. Posvečale so se kmetijstvu, obrti, 

zdravstvu in živinozdravilstvu, njihov urednik dr. Janez Bleiweis, pa se je posvečal tudi političnim in narodnim 

vprašanjem. Bleiweis je bil zagovornik modernizacije (predvsem kmetijstva), pa tudi enotnega slovenskega 

knjižnega jezika. Uveljavljati je začel ime Slovenija kot izraz za slovenski narodni prostor (Rogelj 2008, 89). 
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debate o slovenski »nerodnosti« so se v časopisju pojavljale še naslednjih nekaj let (glej 

Jezernik 2014, 79–80). 

Slovensko narodno gibanje, katerega cilj je bil slovenski jezik iz »jezika kmetov« pretvoriti v 

jezik, ki bi ga uporabljali tudi višji sloji, je v prvi polovici 19. stoletja »zajelo šele majhen del 

izobraženstva in meščanstva. Del je kazal simpatije tako slovenskemu gibanju kot tudi nemški 

kulturi« (Melik 1992, 171); slovenski in nemški nacionalizem si še nista nasprotovala. Z 

marčno revolucijo leta 1848 pa je slovenski nacionalizem začel postavljati tudi politične 

zahteve, in sicer združitev slovenskega ozemlja v eno avtonomno deželo z lastnim deželnim 

zborom. Obnova ustavnega življenja leta 1861, »ki je srednji sloj v mestih in trgih prisilila v 

nacionalno opredelitev« (Jenuš 2011, 18), je pomenila prelomnico v slovensko-nemških 

nacionalnih odnosih (Melik 1992, 171). Prebivalci so se za Slovence ali Nemce začeli 

opredeljevati na podlagi družbenih ali gospodarskih koristi, ki bi jim jih taka ali drugačna 

opredelitev prinesla (Jenuš 2011, 18). Kljub temu pa za nacionalna gibanja v srednji in 

vzhodni Evropi na splošno velja, da njihova »prevzetost od lastnega etnosa in maternega 

jezika ni bila nezdružljiva s ponosom pripadnosti veliki in imenitni nadnacionalni domovini« 

(Baskar 2002, 138). Prebivalce Avstro-Ogrske je namreč navkljub različnim jezikom in celo 

navkljub porajajočim se nacionalizmom družila pripadnost cesarju. Ob tem je treba omeniti, 

da Habsburžani v imperiju niso izvajali germanizacije, ker bi imeli nacionalistične težnje, pač 

pa so npr. z uvedbo nemščine kot državnega jezika v osemdesetih letih 18. stoletja, želeli 

zgolj poenotiti in univerzalizirati imperij (Jászi v Anderson 2007, 110–111; Zwitter 1962, 47). 

Andreas Moritsch (2002, 83) je slovenski nacionalizem, ki se je razvijal v kontekstu 

demokratizacije, označil »za neke vrste socialno-emancipatorične nacionalne ideologije«. 

Emancipacijske zahteve Slovencev pa niso bile všeč slovenskim Nemcem, ki »se niso hoteli 

znajti v 'slovenskem kraljestvu', v katerem bi prevladoval slovenski jezik, katerega učenje se 

jim je zdelo pod častjo« (Moritsch 2002, 84). Želeli so, da mesta Ljubljana, Maribor, Ptuj, 

Celje itd. ostanejo »nemška« in ohranitev proste poti do pristanišča v Trstu. Moritsch to 

označi kot »nacionalizem ohranjanja imetja«, saj naj bi jim v resnici šlo predvsem za 

ohranjanje socialnega in gospodarskega statusa višjih (»nemških«) slojev (Moritsch 2002, 

84).  

Nacionalizem je podlago za svoj obstoj našel v državni zakonodaji, še bolj pa na lokalnem 

nivoju v vaških politikah, zlasti po letu 1862, ko je bila sprejeta zakonodaja o občinski 

avtonomiji, pa tudi v ekonomskem ter izobraževalnem razvoju konec 19. stoletja, ki sta v 
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vaške kraje pripeljala mnogo tujcev – Nemcev (učiteljev, železniških delavcev itd.), nosilcev 

nacionalistične ideje, ki so se trudili konflikte iz kmečkega okolja predstaviti kot konflikte na 

nacionalni ravni (Judson 2006, 10). Nemški nacionalisti so začeli vzbujati nacionalno zavest v 

nemško govorečih prebivalcih imperija in v ta namen ustanavljali različne organizacije oz. 

društva, ki so »pri nacionalnih gibanjih postala sredstvo organiziranja množic« in »izvajala 

nacionalno politiko pod plaščem tako imenovanega 'narodnoobrambnega dela'«, z zakonom o 

društvih leta 1867 je namreč »postalo mogoče z društvi legalno slediti nacionalno politične 

cilje« (Drobesch 1992, 187). Nacionalizem so spodbujali tudi popisi prebivalstva, ki so od 70. 

let 19. stoletja prebivalstvu jezikovno mešanih območij vsiljevali izbiro zgolj enega jezika. V 

prvem uradnem štetju leta 1880 so ljudi spraševali po njihovem občevalnem jeziku, in ne po 

njihovi narodnosti ali maternem jeziku, respondenti pa so lahko navedli samo en občevalni 

jezik, pri čemer se je dejstvo o dvojezičnosti nekaterih območij39 zanemarilo. Judson pravi, da 

je prav »popis pomagal ustvariti koncept jezikovne meje kot meje med različnimi narodi« in 

je kot takšen do leta 1900 postal predmet nacionalističnih agitacij. Uradno štetje prebivalstva 

je postalo orodje za dokazovanje, katera narodnost oz. jezik prevladuje na katerem območju 

(Judson 2006, 14–27). Popis je bil osnova, na kateri so nemški nacionalisti – statistiki, 

geografi, etnografi in zgodovinarji – gradili podobo nemške superiornosti (glej Promitzer 

2004). Nemško-slovansko jezikovno mejo je dunajski geograf Herman Hanslik celo označil 

kot »kulturno mejo med 'civilizacijo' in 'zaostalostjo'« (Promitzer 2004, 190). 

Do »konflikta« med Nemci in Slovenci je najprej prišlo na Koroškem, ko se je v resnici 

izvajala načrtna germanizacija slovenskega prebivalstva. Takrat so na Koroškem ukinili 

slovenske osnovne šole in leta 1872 vpeljali »le utrakvistične šole z nemškim in slovenskim 

učnim jezikom, v katerih se je slovenščina v prvem in deloma še v drugem razredu 

uporabljala le kot sredstvo za naučitev nemščine /…/ konec 19. stoletja Slovenci na 

Koroškem niso imeli nobene javne slovenske šole« (Ferenc 1968, 65). Odnos med Slovenci in 

Nemci na spodnjem Štajerskem pa se je radikaliziral konec osemdesetih in v začetku 

devetdesetih let 19. stoletja zaradi, kot ugotavlja nemško-britanski zgodovinar Francis 

Carsten, krepitve nemškega nacionalizma v avstrijskem delu monarhije (Jenuš 2011, 20). 

Izrazito antisemitsko naravnan Linški program iz leta 1882, ki ga je sooblikoval Georg Ritter 

von Schönerer, je poleg omejevanja pravic Judom »zahteval tudi okrepitev nemškega značaja 

države« (Jenuš 2011, 20). Nemški jezik naj bi postal edini uradni jezik, okrepilo pa naj bi se 

tudi njegovo rabo v šolah na Štajerskem. Slovenski jezik kot obvezni učni predmet so v šolah 

                                                 
39 Na izbiro pa niti ni bilo vseh jezikov npr. jidiša (Judson 2006, 14). 
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začeli ukinjati že od začetka sedemdesetih let 19. stoletja (glej npr. primer Koroške zgoraj) in 

ga 1879 celo popolnoma odpravili (prav tam). Slovenske zahteve po ustanovitvi vzporednih 

šol v slovenskem jeziku so voditelji celjskega Nemškega društva v t. i. Celjskem programu iz 

leta 1893 zavrnili in celo zapisali, da take šole žalijo njihova narodna čustva: »Spreminjanje 

naših nemških gimnazij, v katerih slovenskemu ljudstvu posredujejo neizmerne zaklade 

nemške omike in znanosti, v mešane, njihova preosnova po znanem češkem modelu, tj. po 

poti uvedbe t. i. slovenskih vzporednic v slovanske izobraževalne ustanove, imamo za napad 

na nemško nacionalno lastnino, za politično in nacionalno podpiranje Slovanov na račun naših 

narodnih čustev, posesti in pravic« (prevedeno iz Deutsche Wacht, 13. 7. 1893 v Cvirn 1997, 

165). Omenjeni program predstavlja prevladujočo politično orientacijo tedanjega 

spodnještajerskega nemštva, ki je v slovenskem prizadevanju za vzpostavitev slovenskih 

vzporednic v celjski gimnaziji videlo poskus Slovencev, da bi nemško Celje slovenizirali. 

Vprašanje celjske gimnazije oz. »boj za Celje« se je zapletlo do te mere, da je postalo 

osrednja tema avstrijskega političnega dogajanja (Cvirn 1997, 167–181). 

Teritorialno in etnično usmerjene oblike nacionalistične ideologije nemških buržoaznih 

političnih strank sta udejanjali dve prostovoljni organizaciji, ki sta imeli namen spodbujati 

nacionalno zavest med nemško govorečimi prebivalci imperija in spodbuditi rast števila 

nemško govorečih. Aktivisti so 1880 na Dunaju ustanovili Deutscher Schulverein (Nemško 

šolsko društvo), ki je zbiralo denar za nemške šole na jezikovno mešanih območjih (Judson 

2006, 17). Pobuda za ustanovitev te organizacije je prišla predvsem iz dunajskega centra, 

medtem ko so bili predlagatelji iz jezikovno mešanih regij zgolj v manjšini (Drobesch 1992, 

188), iz česar je razvidno, da je bil »konflikt« ustvarjen zunaj samih večjezikovnih območij. 

1885 so jim sledili slovenski nacionalisti z ustanovitvijo Družbe sv. Cirila in Metoda (že pred 

njimi pa Čehi, Italijani in Poljaki s podobnimi organizacijami) (prav tam). Druga nemška 

nacionalistična organizacija Südmark pa je v jezikovno mešanih regijah kupovala zemljo in 

tja naseljevala nemške koloniste. Nacionalistična gibanja so se hitro razširila in do leta 1914 

že upravljala z različnimi javnimi institucijami (šolami, bankami), s pomočjo nacionaliziranih 

medijev so se trudila, da bi nacionalizirala prav vsak del zasebnega in javnega življenja. 

Jezikovno mešane regije so postale prizorišče nacionalističnih bojev v 20. stoletju, že konec 

19. stoletja pa so jih dojemali kot glavno lokacijo nacionalnih konfliktov v Cislajtaniji, k 

čemur so pripomogli različni pesniki, pisatelji, novinarji, statistiki. Življenje v jezikovno 

mešanih regijah so prikazovali kot nenehen boj proti prevladi sosedskega naroda, zaradi česar 

naj bi bili prebivalci teh regij najbolj narodno zavedni, kar pa v resnici ni držalo, saj so npr. na 
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Češkoslovaškem mnogi prebivalci večjezikovnih območij vse do povojnih izgonov 1945 

zavračali opredeljevanje za eno ali drugo narodno identiteto, prebivalci drugih večjezikovnih 

območij, tudi v Sloveniji, pa so se vse do prve svetovne vojne na enem popisu opredeljevali 

tako, na drugem pa drugače (Judson 2006, 17–22). Praktično edina razlika med prebivalci 

jezikovno mešanih območij, ki so jo nacionalisti lahko poudarjali, je bila jezikovna. Zato so si 

nacionalistične organizacije prizadevale nemštvo vcepiti v otroke z gradnjo nacionalnih šol, ki 

bi otroke vzgajale v lojalne pripadnike določenega naroda (prav tam, 21–22). Že omenjeno 

društvo Deutscher Schulverein, je bilo ustanovljeno z namenom razvijati nemško šolstvo  

v avstrijskih deželah z narodnostno mešanim prebivalstvom, na nemških jezikovnih 

mejah in nemških jezikovnih otokih /…/ Pred prvo svetovno vojno je zbralo v ta namen 

okoli trideset milijonov avstrijskih kron in na novo sezidalo več kot tristo novih šol in 

dalo podporo in posojilo pri gradnji več kot 420 šolskih ali drugih objektov. Tam, kjer 

za gradnjo nove nemške šole ni dobilo potrebnih sredstev od lokalnih oblasti ali pa 

sploh ni bilo zakonskih pogojev za ustanovitev javne nemške šole, ker je bilo premalo 

nemških otrok, je šolo zgradilo z lastnimi sredstvi in jo tudi samo vzdrževalo kot 

privatno šolo, dokler ni bilo zadostnega števila nemških ali ponemčenih otrok, potem 

pa jo je pod določenimi pogoji – med katerimi je bil temeljni ta, da mora biti šola 

samo nemška – spremenilo v javno nemško šolo, ki so jo vzdrževale oblasti. Seveda si 

je društvo prizadevalo, da z germanizacijo otrok čimprej ustvari pogoje za javno 

nemško šolo, pri čemer si je pomagalo tudi z ustanavljanjem nemških otroških vrtcev 

in posebnih dečjih kolonij, nemških knjižnic itd. (Ferenc 1968, 67–68.)  

Podlaga takšnega delovanja je bila ustava iz leta 1867, ki je narodom monarhije zagotovila 

pravice do izobraževanja v lastnem jeziku, šolski zakon iz leta 1869 pa je zagotavljal 

ustanovitev državnih manjšinskih šol na vseh območjih, kjer je pet let zaporedoma povprečno 

40 otrok živelo v razdalji štirih kilometrov oz. ene ure hoda. Omenjeni zakon je spodbudil 

tudi slovanske nacionaliste, da so začeli zahtevati rabo lastnega jezika v šolah in uradih tam, 

kjer je živelo večinsko slovansko prebivalstvo. Z ustanovitvijo Schulvereina 1880 se je začela 

ideologija »mejnih območij« (Judson 2006, 24–27). 

Nemški nacionalisti v habsburški srednji Evropi so nemški narod dojemali zlasti »v 

univerzalnem, neteritorialnem in predvsem v kulturnem smislu«, kot vsesplošno »kulturo 

izobraževanja«, ki omogoča družbeni in ekonomski napredek (Judson 2006, 15). Po 

izključitvi Avstrije iz Nemške zveze leta 1866 so Nemci v monarhiji postali manjšina, a so se 
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zelo trudili obdržati vodilno vlogo na kulturnem, političnem in gospodarskem področju 

(Promitzer 2004, 188). Po porazu nemških liberalnih strank na parlamentarnih volitvah leta 

1880 in porazih na volitvah v deželne skupščine pa so bili soočeni z dejstvom, da je nemško 

govorečih prebivalcev v monarhiji manj, kot so si predstavljali, in z dejstvom o legitimnosti 

zahtev slovanskih nacionalistov po rabi njihovih jezikov v uradih (Judson 2006, 16). Konec 

18. stoletja so schönererijanci40 in njihovi pristaši »ob vprašanju antisemitizma privedli 

Schulverein od zmernega k radikalnemu nemškemu nacionalizmu s pangermanskimi, 

antisemitskimi in antiklerikalnimi podtoni« (Drobesch 1992, 190). S schönererijansko 

ideologijo navdahnjeni nemški študentje »so ob povratku na deželo postali zagovorniki in 

čuvarji Grala«, tj. nemške kulture in nemškega jezika in so preko društev, tudi Schulvereina, 

izpolnjevali svoje poslanstvo – ubranitev nemštva in nemščine pred tujci, »to pa so bili 

Slovani in Italijani« (prav tam). V ruralne predele Avstrije so se selili izobraženci (učitelji, 

zdravniki itd.), obiskovali so jih turisti, ki so se dojemali kot nosilce družbenih sprememb oz. 

kot nosilce napredka in večje narodne zavesti. Člani nacionalističnih organizacij so bili sprva 

predvsem novi priseljenci, ne pa stari prebivalci teh krajev. Učitelji so imeli v začetku 20. 

stoletja vodilno vlogo pri spodbujanju nacionalističnih organizacij. V 80. letih 19. stoletja so 

češki, slovenski in nemški nacionalisti za svoje namene rekrutirali potujoče učitelje, ki so 

hodili v odročne kraje in tam spodbujali nacionalistično organiziranje (Judson 2004, 142; 

2006, 74–84; za Kočevsko glej Rus 1939, 143). Nemški nacionalisti so začeli poudarjati 

pomembnost nemške izobrazbe, nemške trgovine, nemške obrti in kmetijske proizvodnje. Če 

se je le ponudila priložnost, so poudarjali, da je nemško govoreča manjšina plačevala največ 

lokalnih davkov. Zaradi domnevne sposobnosti Nemcev ustvariti doprinos tam, kjer so se 

drugi komaj preživljali, naj bi bili le-ti upravičeni do odločanja v lokalnih politikah. Sami 

sebe so dojemali kot nosilce višje kulture, v katero se bodo sčasoma asimilirali slovanski 

kmetje in delavci. Na drugi strani pa so si slovanski nacionalisti iz vseh držav prizadevali, da 

se to ne bi dejansko zgodilo (Judson 2006, 24–36). 

Schulverein oz. nemški nacionalisti so v nemške šole hoteli pritegniti ne le nemško govoreče 

otroke, pač pa tudi otroke iz t. i. mešanih zakonov in tudi iz popolnoma slovanskih družin, s 

tem da so v svojih šolah zagotavljali boljšo opremo, materialne ugodnosti, npr. brezplačne 

knjige ali boljša božična darila (Judson 2006, 44), enako taktiko so uporabljali tudi slovenski 

nacionalisti. Judson ugotavlja, da je npr. v vasi St. Egydi oz. Sv. Ilj na spodnjem Štajerskem 

                                                 
40 Pristaši idej Georga Ritterja von Schönererja (1842–1921), avstrijskega politika, zagovornika velikonemške 

ideje, antisemita, nacionalista in vzornika Adolfa Hitlerja (glej Jenuš 2011, 20–22). O schönererijanstvu na 

Slovenskem glej npr. Cvirn 1997. 
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leta 1905 število otrok v nemški šoli narastlo iz 5 na 117, hkrati pa je 5 učencev prestopilo v 

slovensko šolo, zaradi česar se je nemški časopis Marburger Zeitung pritoževal nad taktiko 

slovenske šole, ki je učencem za božič podarjala boljša oblačila kot nemška itd. Da bi 

asimilirali najmlajše otroke iz jezikovno mešanih zakonov in jim preprečili, da bi na ulici 

pobrali drug oz. nepravi jezik, so nemški nacionalisti začeli ustanavljati vrtce, v katerih so 

otroke jezikovno pripravili na vstop v nemško osnovno šolo. Leta 1913 je Schulverein ocenil, 

da mu je pred nevarnostjo ulice (tj. nevarnostjo seznanitve s slovanskim jezikom) uspelo rešiti 

več kot 10.000 otrok in jih vključiti v nemško šolo (Judson 2004, 131–132; 2006, 45–46). 

Šole so postale predmet nacionalnih bojev, dogajali so se razni vandalizmi. Regionalni 

nacionalistični časopisi pa so (pogosto prenapihnjene) novice širili naokrog. Judson to 

imenuje »šolske drame«, najzgodnejša naj bi se pojavila leta 1884 v Sv. Juriju na južni 

železnici, vasici s 500 prebivalci, kjer so nemško govoreči domačini hoteli ustanoviti vejo 

Schulvereina. Na shod so povabili nemško govoreče ljudi iz drugih krajev, ki so jim v zameno 

za udeležbo obljubili brezplačno pivo in denar – prišlo je 100 Celjanov. Slovensko govoreči 

prebivalci Sv. Jurija so prav tako zbrali svoje podpornike iz okoliških vasi, da bi motili 

sestanek. Vnel se je pretep. Slovenski nacionalisti so se bali, da bi bila v kraju, kjer naj bi 

živele le 3 ali 4 nemško govoreče družine, kmalu ustanovljena nemška šola in Schulvereinu 

očitali načrtovano germanizacijo. Nemški nacionalisti pa so ugovarjali, češ da so bili 

poklicani od prebivalcev kraja, da bi jih zaščitili (takšno upravičevanje lastne dejavnosti je v 

prihodnosti postalo njihova mantra). Judson pravi, da že samo dejstvo, da so prebivalci morali 

v podporo poklicati nacionaliste iz drugih krajev, kaže, da nacionalizem v kraju samem ni bil 

dovolj razvit (Judson 2006, 56). V Sevnici je Schulverein 1900 ustanovil nemško šolo, čeprav 

je bilo tam manj kot 10 odstotkov (80 oseb) nemško govorečega prebivalstva, leta 1906 je 

šola že izpolnjevala pogoj za pretvorbo iz manjšinske šole v javno. Šolo so torej obiskovali 

tudi otroci slovensko govorečih staršev, zaradi česar so slovenski nacionalisti to šolo videli 

kot sredstvo za germanizacijo, čeprav so, kot pravi Judson, mnogi slovenski starši, ki so tja 

vpisali otroke, verjetno to videli kot možnost za družbeni vzpon. Časopisje je vsak incident 

kakorkoli povezan s šolo v Sevnici prikazovalo kot nacionalistične težnje, tudi, če je šlo v 

resnici zgolj za pijansko razgrajanje. Zgodbe o nasilju, ki so jih producirali mediji, so bile 

prikazane tako, da so spodbujale nacionalistična čustva in jih prikazovale kot že od zmeraj 

obstoječe dejstvo. Tako predstavljeni dogodki pa so v ljudeh začeli vzbujati nacionalna 

čustva, četudi jih pred tem niso imeli. Vsakemu nasilju ali nasprotovanju je bil pripisan 

nacionalni ton. Konflikt so z Dunaja premaknili na te periferne regije (Judson 2006, 56–65). 

Schulverein je bil dejaven tudi na Kočevskem, kjer osnovnošolska mreža konec 19. stoletja še 
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ni bila posebno gosta (Kordiš in Škufca 1995, 13). Pod pogojem, da se bo pouk izvajal samo v 

nemščini, je ustanavljal nove šole, obnavljal stara šolska poslopja in poskrbel za učiteljski 

kader. Leta 1914 je imel v lasti 8 šol in 4 vrtce, poleg tega pa je denarno podpiral še 11 šol in 

2 vrtca (prav tam).41 

Devet let po ustanovitvi društva Deutscher Schulverein, novembra 1889, je bilo v Gradcu 

ustanovljeno še eno raznarodovalno društvo Südmark, ki je imelo nalogo gospodarsko 

podpirati Nemce, ki so živeli v jezikovno mešanih krajih na Štajerskem, Koroškem, 

Kranjskem in Primorskem, s kolonizacijo krepiti nemško prisotnost na jezikovni meji in 

ustvariti most k mestnim »jezikovnim otokom« (Ferenc 1968, 70; Čuček in Cvirn 2012b, 51), 

nekateri ideologi so težili celo k »povezovanju« teh regij z morjem ali Trstom (Judson 2006, 

101–105). Ker je bilo mesto Maribor demografsko odrezano od nemško govorečega teritorija 

na severu in so ga obkrožale vasi z večinoma slovensko govorečim prebivalstvom, je društvo 

Südmark svoj kolonizacijski program uporabilo, da bi germaniziralo to območje in priključilo 

»otočno« mesto Maribor k nemški »celini«. Zato je v okolici kupovalo posesti42 in jih poceni 

prodajalo nemškim kmetom in rokodelcem, predvsem protestantom iz Württemberga v 

Nemčiji (Judson 2008, 232; glej tudi Judson 2006, 101). Fran Saleški Finžgar, ki je kot kaplan 

služboval v Kočevju, je zapisal, da je bilo sloge med Slovenci in Nemci konec leta 1897, ko je 

v mesto prišlo društvo Südmark: »Heil und Sieg! To je donelo in se rjulo povsod. Ko je bilo 

slavnosti konec (dva dni je trajala), je ostalo še kakih 20 študentov iz Gradca v mestu. Ti so 

bili živahna propaganda za hajlnemštvo. Kot bi bil ljudi zastrupil. Vzeli so nas Slovence na 

piko in nam grozili« (Finžgar 1957, 103). Pred prvo svetovno vojno je na Kočevskem 

delovalo že 22 krajevnih skupin Südmarka (Kordiš in Škufca 1995, 13). 

Kot odgovor na germanizacijo je bila, kot že rečeno, julija 1885 v Ljubljani ustanovljena 

Družba sv. Cirila in Metoda. Namen družbe je bil dvigati narodno zavest med Slovenci in 

pospeševanje slovenskega šolstva. S tem namenom so ustanavljali ali sodelovali pri 

ustanavljanju in vzdrževanju slovenskih šol in otroških vrtcev, vendar pa so, vsaj na 

Kočevskem, to počeli zgolj v krajih, kjer je bilo to »smiselno«, torej kjer je dejansko bil 

interes slovensko govorečega prebivalstva za šole v slovenskem jeziku oz. kjer so po oceni 

društva bile možnosti za uspeh (Trdan 1999, 61). 

                                                 
41 Ivan Koštial (1939, 334) meni, da so se Nemci v okolici Sorice in Nemškega Ruta asimilirali prav zato, ker 

tam ni bilo nemških šol, oz. društvi Schulverein in Südmark tam nista bili aktivni. 
42 Najlepše dejavnost Südmarka opiše primer štajerske vasice St. Ilj. Društvo Südmark je do leta 1914 v St. Ilj, 

na območje, kjer je prej živelo večinoma slovensko govoreče prebivalstvo, naselilo 73 nemško govorečih družin 

(več kot 400 ljudi) (Judson 2008). 



99 

 

Ne glede na vse navedeno pa ne moremo posplošeno trditi, da so Nemci ali Slovenci (ali Čehi 

in Italijani) do 1914 postali nacionalisti. Končna etapa tega procesa se je namreč zgodila šele 

po letu 1918 z življenjem teh skupin v novih nacionalnih državah (Judson 2004, 145). So pa 

zgoraj opisana in tem podobna trenja na večjezičnih območjih preprečevala zbliževanje 

teritorialno-političnega in etnokulturnega modela nacionalnosti (Brubaker 1996, 35) in 

prevesila jeziček na tehtnici v prid slednjega. 

3.2 STATISTIČNI ORIS »NEMŠKEGA« PREBIVALSTVA DO ZAČETKA 

DRUGE SVETOVNE VOJNE 

Študije (in razprave)43 o Nemcih na Slovenskem so se začele že v času nacionalnih nasprotij 

med Slovenci in Nemci pred prvo svetovno vojno, pri čemer so vedno obstajala nesoglasja 

med avstrijsko in slovensko stranjo glede njihovega dejanskega števila44 (Cvirn 2002b). Naj 

še enkrat spomnim na Judsonove ugotovitve o tem, da je uradno štetje prebivalstva v Avstro-

Ogrski postalo orodje za dokazovanje prevlade določene (predvsem nemške) narodnosti na 

določenih območjih. Cenzus je spraševal po občevalnem jeziku, ki je zgolj pokazal, kateri 

jezik se je na teh območjih večinoma uporabljalo, ne pa tudi etnične pripadnosti prebivalstva. 

Respondenti kot občevalni jezik niso smeli navesti več kot enega jezika, tudi če so dejansko v 

vsakodnevni interakciji uporabljali dva. Avstrijsko štetje je torej ignoriralo obstoj dvojezičnih 

območij (Judson 2006, 27). Hkrati pa je k »Nemcem« prištelo tudi tiste prebivalce, ki se kot 

take morda ne bi opredelili, če bi jih kdo o njihovi narodnostni pripadnosti dejansko 

povprašal. Znano je tudi, da je bil občevalni jezik v mestih, npr. v Mariboru, Celju, na Ptuju 

idr., nemški, zato ne preseneča, da so prebivalci teh mest (tudi priseljenci s slovensko 

govorečega podeželja) kot svoj občevalni jezik navajali nemški. Podatki ljudskih štetij so zato 

najmanj vprašljivi, s čimer pa se žal ne želijo soočiti nekateri zgodovinarji, npr. Stefan 

Karner, ki razlike med ljudskimi štetji v Avstriji 1910 in v Kraljevini SHS 1921 interpretira 

zgolj z zatiranjem nemške manjšine po nastanku SHS (npr. Karner 2002, 102), ne upošteva 

pa, da so (tudi) številke avstrijskega štetja neustrezne. To misel imejmo pred očmi ob 

prebiranju statistik, ki jih navajam predvsem za oris in nam bodo služile zgolj kot približna 

ocena gibanja števila prebivalstva. 

Avstrijsko štetje iz leta 1910 je na ozemlju Kraljevine SHS zabeležilo 106.377 ljudi z 

nemškim občevalnim jezikom. Od tega jih je 69 odstotkov živelo na spodnjem Štajerskem – 

                                                 
43 Za podroben in kritičen pregled avstrijske in slovenske literature o Nemcih na Slovenskem glej Cvirn 2002a. 
44 Take pretirane, na nacionalizmu osnovane ocene v plus ali minus, so običajne pri manjšinskih vprašanjih, tudi 

pri poljskih Nemcih iz zgornje Šlezije (glej npr. Cordell 1998, 213).  
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predvsem v Mariboru, Celju, na Ptuju in na Apaškem polju –, 26 odstotkov na Kranjskem – 

predvsem na Kočevskem –, 3 odstotki v Ljubljani, 2 odstotka pa na Koroškem – v Mežiški 

dolini in v Prekmurju (Ferenc in Repe 2004, 148; Cvirn 2002b, 108–109).  

Leta 1921 so v prvem popisu prebivalstva v Kraljevini SHS nemško govoreče prebivalstvo v 

Sloveniji določali po maternem in ne več po občevalnem jeziku. Takrat so našteli za okoli 60 

odstotkov manj – 41.514 nemško govorečih oseb (Ferenc in Repe 2004, 149). Največji padec 

je bil opazen v štajerskih mestih Mariboru, Celju in na Ptuju. Delež »nemškega« prebivalstva 

je iz 10 odstotkov celotnega prebivalstva na Slovenskem leta 1910 padel na manj kot 4 

odstotke leta 1921, leta 1931 pa celo na 2,5 odstotka (Ferenc in Repe 2004, 149; Klemenčič 

1986, 467). Ferenc in Repe (2004, 149) kot razloge za upad števila »Nemcev« navajata prav 

razlike v načinu ljudskih štetij (avstrijska so kot kriterij jemala občevalni jezik, jugoslovanska 

pa materni jezik), izseljevanje nemškega prebivalstva (predvsem meščanstva) in namero 

slovenskih oblasti, da bi t. i. »nemškutarje« znova poslovenili (prim. Cvirn 2002b, 110). 

Kljub problematičnim statistikam je število Nemcev na Slovenskem na začetku tridesetih let 

20. stoletja, po Cvirnovem mnenju, mogoče zaokrožiti na približno 30.000 (leta 1931 so jih 

po uradnem štetju našteli 28.998, leta 1928 pa po zasebnem 32.578). Leta 1941 pa je tudi 

statistični urad Kulturbunda navedel, da v »Sloveniji živi 28.075 volksdeutscherjev« (prav 

tam, 150). 

Za razliko od Štajerske je k zmanjšanju števila Kočevarjev na Kočevskem pripomoglo 

predvsem izseljevanje zaradi gospodarskih razlogov. Prvi podatek o številu nemških 

prebivalcev na Kočevskem je iz leta 1857 in navaja 22.898 oseb. Prebivalstvo je precej 

upadlo, ko je leta 1855 na Kočevsko vdrla kuga (Simonič 1971, 39). Leta 1869 je na 

Kočevskem živelo 19.067 prebivalcev. Naslednje štetje, leta 1880, je pokazalo ponoven 

porast prebivalstva, saj je bilo glede na občevalni jezik naštetih 18.958 Nemcev (89 %) in 

1968 Slovencev (9 %). V naslednjih treh štetjih pa je že opazen upad prebivalstva. Leta 1910 

so našteli 17.016 (86 %) Nemcev in 1243 (6,5 %) Slovencev. Podatka o občevalnem jeziku 

ostalih ljudi (4,6 %) statistika ne navaja. Večinoma so to bili Hrvati, ki so delali v gozdu in v 

premogovniku. Delež Nemcev je bil pri vseh štirih štetjih med 81 % in 91 %. Do popisa 

prebivalstva leta 1921 se je število Nemcev na Kočevskem zmanjšalo na 12.610 (Ferenc 

2005, 50–51). Tedaj je bil največji upad števila prebivalstva na Kočevskem (tako slovenskega 

kot nemškega) med posameznimi štetji. Število kočevskih Nemcev se je znižalo za 26 % 

(Ferenc in Repe 2004, 149). Vzrok za tako močan upad števila prebivalcev je bila agrarna 

kriza, ki je Kočevsko zajela konec 19. stoletja. Ljudje so začeli množično odhajati na delo v 
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druge evropske države in v ZDA. Ferenc pravi, da je bilo pred 2. svetovno vojno več 

kočevskih Nemcev v ZDA, kot pa na Kočevskem. Naseljevali so se predvsem v New Yorku, 

Chicagu, Clevelandu in Pittsburghu. Posledično je bila leta 1936 zunaj mesta Kočevja 

opuščena že vsaka tretja do četrta hiša (Ferenc 1993, 27).  

Število prebivalstva na Kočevskem je nato postopno nehalo upadati, saj je popis leta 1931 

naštel 18.002 prebivalcev (Ferenc 2005, 89–105), od tega 11.775 Nemcev (Ferenc in Repe 

2004, 148). Voditelji kočevskih Nemcev so pred preselitvijo leta 1940 našteli 12.498 

pripadnikov nemške narodnosti (Ferenc in Repe 2004, 148).  

3.3 MANJŠINSKE PRAVICE MED VOJNAMA IN POLITIČNI RAZVOJ 

NEMCEV V SLOVENIJI  

Slovenske Nemce je razpad Avstro-Ogrske leta 1918 zelo prizadel, saj so imeli v Avstro-

Ogrski monarhiji privilegiran položaj: zasedali so vodilna mesta v državni upravi, 

administraciji in gospodarstvu, bili so veleposestniki in industrialci itd. (Biber 1969, 30), z 

nastankom jugoslovanske države pa se je ta situacija povsem obrnila. Slovenci so se Nemcem 

za krivice in zatiranje izpred prve svetovne vojne maščevali. Uničevali so celo nemške ulične 

napise in napise pred gostilnami in trgovinami ter spomenike Jožefa II (Cvirn 2002b, 127).  

Pokrajini Štajerska in Koroška, v katerih so na jugu prevladovali Slovenci, na severu pa 

Nemci, sta postali jabolko spora. Ker med enim in drugim delom ni bilo jasnih jezikovnih 

meja, so avstrijski in jugoslovanski strokovnjaki predlagali več rešitev za ureditev meje 

(Promitzer 2004, 195). Spodnještajerski Nemci so bili zelo razočarani (o čemer več v 

poglavju o kolektivnem spominu), ko je generalu Maistru uspelo ohraniti Maribor in štajersko 

Podravje v mejah Kraljevine SHS, kar je potrdila tudi Saintgermainska pogodba 10. 

septembra 1919. Pod novo slovensko državno upravo je odtlej spadalo približno 40.000 

Nemcev, medtem ko je okrog 100.000 Slovencev po neuspelem Koroškem plebiscitu sodilo 

pod Avstrijo (Biber 1969, 31), kar je postalo »rakrana« slovenskega kolektivnega spomina. 

Mnogi Nemci, ki so bili aktivni v narodnopolitični konfrontaciji, so Slovenijo zapustili že 

novembra 1918. Za njimi so odšli najvišji državni uradniki in javni uslužbenci, zaposleni na 

poštah, sodiščih in železnici, ki so izgubili službe in s tem vir preživetja. Odpuščenih je bilo 

tudi veliko nemško usmerjenih profesorjev in učiteljev. Narodnopolitični oddelek štajerske 

deželne vlade, ki se je ukvarjal z begunsko problematiko, je junija 1919 na Štajerskem 

registriral 1870 beguncev. Večini so pomagali najti stanovanja v Gradcu, Brucku na Muri, 
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Lipnici, Leobnu in Lieznu. V glavnem so to bile družine uradnikov in železničarjev, nato pa 

učiteljev, obrtnikov in delavcev (Kosi in Cvirn 2012a, 62).45  

Izseljevanje se kljub temu, da je Svet pariške mirovne konference po koncu prve svetovne 

vojne Nemcem v Kraljevini SHS zagotovil minimalno manjšinsko varstvo, ni zmanjšalo. 

Kraljevina SHS46 je z mirovno pogodbo, ki jo je 10. oktobra 1919 v Saint Germainu sklenila z 

Avstrijo, nemški manjšini v Kraljevini zagotovila minimalno manjšinsko varstvo. Zavezala se 

je, da bo ščitila manjšine, ki se rasno, versko ali jezikovno razlikujejo od večinskega 

prebivalstva. Podobne obveze do svojih manjšin je sprejela tudi Avstrija (Cvirn 2002b, 114).  

Kraljevina SHS, Poljska, Romunija, Grčija in Češkoslovaška so morale z zavezniki podpisati 

še posebno mirovno pogodbo o zaščiti narodnih manjšin, ki pa je manjšinam v Kraljevini 

zagotavljala le osebno, ne pa tudi skupinske zaščite. Na pravice manjšin sta se neposredno 

nanašala 8. in 9. člen te pogodbe, ki sta manjšinam dovoljevala (na lastne stroške) ustanavljati 

in upravljati dobrodelne, verske in socialne ustanove, šole in druge vzgojne zavode, kjer lahko 

»svobodno rabijo svoj jezik in izpovedujejo svojo vero« (Komac in Zagorac 2002, 142). 

Kraljevina SHS se je obvezala, da bo v krajih, kjer je manjšina številčno dovolj zastopana, v 

ljudskih šolah pouk potekal v jeziku manjšine, zagotovila pa naj bi jim tudi pravico do 

koriščenja javnih sredstev za šolstvo, verske in dobrodelne namene (Komac in Zagorac 2002, 

143).  

Za slovenske Nemce sta bila pomembna tudi 3. in 4. člen omenjenega dogovora, po katerih so 

nekdanji avstrijski, ogrski in bolgarski državljani na območjih, ki so po novem sodila v okvir 

Kraljevine, lahko pridobili državljanstvo Kraljevine SHS na podlagi domicila ali domovinske 

pravice. Omenjena člena sta polnoletnim osebam ponudila možnost, da optirajo za vsako 

drugo državljanstvo, ki jim je bilo na voljo. Osebe, ki so se za pravico do opcije odločile, so 

morale v roku 12 mesecev prenesti svoj domicil v državo, za katero so optirale. Pri tem so 

lahko obdržale nepremično premoženje, ki so ga imele v Kraljevini SHS, in s seboj odnesle 

premično lastnino (Komac in Zagorac 2002, 141; Cvirn 2002b, 114–115). 

Vendar pa pogodba o zaščiti narodnih manjšin ni bila vključena niti v vidovdansko ustavo iz 

leta 1921 niti v oktroirano ustavo iz leta 1931, čeprav se je Kraljevina SHS obvezala, da bo 

                                                 
45 Na drugi strani se je iz Gradca, kjer naj bi bilo v tistem času približno 10 % slovensko govorečega 

prebivalstva, (okrog 10.000 graških prebivalcev naj bi izviralo iz slovenskih pokrajin), veliko prebivalcev 

odselilo v Kraljevino SHS (Promitzer 2013, 69). 
46 Kraljevina SHS je nastala 1. decembra 1918 z združitvijo Države SHS in Kraljevine Srbije in Črne gore. 3. 

oktobra 1929 se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. 
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člene iz te manjšinske pogodbe priznala kot temeljne zakone. Zgolj 16. člen vidovdanske 

ustave je manjšinam pod pogoji, ki jih določi zakon, načeloma zagotavljal pravico do šolstva 

v maternem jeziku (Cvirn 2002b, 116). Določila pogodbe so se, kot bomo videli v 

nadaljevanju zgodovinskega prikaza, vse do druge svetovne vojne izredno pomanjkljivo oz. se 

niso izvajala, kar je med slovenskimi Nemci povzročalo veliko nezadovoljstvo in še okrepilo 

izseljevanje, ki je višek doseglo konec leta 1919. Takrat naj bi slovensko ozemlje zapustilo 

približno 30.000 Nemcev (Kosi in Cvirn 2012a, 71). Mnogo Nemcev se je iz Slovenije 

izselilo še po izteku opcijskega roka, ko se je izkazalo, da bodo oblasti nadaljevale s politiko 

»reasimilacije«, kateri bom več prostora namenila v naslednjem razdelku. 

Na nezadovoljstvo kočevskih Nemcev z novo nastalimi razmerami kažejo njihova 

prizadevanja za priključitev k Avstriji oz. za neodvisnost Kočevske. Prvi so se organizirali 

kočevarski duhovniki in februarja 1918 v resoluciji izrazili zahtevo po avtonomnem območju 

s pravico do samoodločbe. Malo pred koncem vojne sta kočevsko delegacijo, na isti dan kot 

Korošce in skupaj z nemškimi in slovenskimi župani in občinskimi zastopniki s spodnje 

Štajerske, spodnje Kranjske in Trsta, v Badnu sprejela avstrijski cesar Karl in ministrski 

predsednik dr. Seidler. Oktobra 1918 je v resoluciji željo po priključitvi Kočevske Avstriji 

oz., če ta ne bi bila mogoča, ustanovitev neodvisne republike, izrazil tudi Nemški narodni svet 

za Kočevsko (Trdan 1996, 106–108). Novembra 1918 je 20 kočevskih občin poslalo prošnjo 

Narodni vladi SHS, da bi se narodne pravice Nemcev na Kočevskem ohranile na enakem 

nivoju kot pred vojno, da bi se v uradih še naprej uporabljal (tudi) nemški jezik, na podlagi 

Wilsonovih točk pa so zahtevali tudi pravico do samoodločbe in samouprave (Ferenc 2005, 

60–61; Trdan 1996, 109–110; Svoljšak 1995, 104). Marca 1919 je Nemški narodni svet za 

Kočevsko ameriški komisiji na Dunaju izročil memorandum, v katerem je izrazil zahtevo po 

ustanovitvi neodvisne države Kočevske pod protektoratom katerekoli nenemške velesile ali 

ZDA. Želeli so, da bi Kočevska tudi v prihodnje ostala nemška, obliko v kateri naj bi se to 

zgodilo (samostojna država ali kanton po švicarskem zgledu), pa so prepustili odločitvi 

mirovne konference. Če mnenje Narodnega sveta za Kočevsko ne bi zadostovalo, so 

predlagali rešitev problema s plebiscitom (Svoljšak 1995, 103–105; Ferenc 2005, 61). Na 
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slovenski strani so takim zahtevam ostro nasprotovali (glej Ferenc 2005, 61–62).47 

Spodnještajerski Nemci so začeli o lastni politični organizaciji razmišljati že leta 1920, ko so 

osnovali Spodnještajersko gospodarsko stranko (Untersteirische Wirtschaftspartei) s sedežem 

v Celju. Stranka naj bi si zlasti prizadevala za (jezikovne) pravice manjšin, delovala pa naj bi 

predvsem na gospodarskem področju. Zaradi političnih razmer in nasprotovanja slovenske 

javnosti ustanavljanju posebne nemške nacionalne stranke do ustanovitve ni prišlo (Cvirn 

2002b, 128). Slovenski Nemci se niso hoteli pridružiti nobeni od slovenskih strank. 

Nemci v Kraljevini SHS so se smeli politično organizirati šele, ko je potekel opcijski rok leta 

1921. Oblasti so najprej dovolile politično organiziranje konservativno in katoliško 

usmerjenim Kočevarjem, ki so ustanovili Kočevsko kmečko stranko (Gottscheer 

Bauernpartei). Leta 1922 je bila končno potrjena tudi ustanovitev Političnega in 

gospodarskega društva Nemcev v Sloveniji (Politischer und Wirtschaftlicher Verein der 

Deutschen in Slowenien) s sedežem v Mariboru (Cvirn 2002b, 129). Naloga »organizacije je 

bila bdeti nad izvrševanjem manjšinskih določb iz mirovnih pogodb, izdelovati zadevne 

spomenice za Društvo narodov in sodelovati pri Kongresih evropskih narodnih manjšin« (Baš 

1989, 105), poleg tega pa je tudi krepila »nemško narodno zavest z ustanavljanjem nemških 

knjižnic, bralnih krožkov, s prirejanjem pevskih proslav, praznovanjem nemških običajev in 

nego narodnih noš, gojenjem najrazličnejših vrst športa, poglobljenim delom evangeličanskih 

cerkvenih društev, zlasti ženskih, s skrbstvom za nemško politično zastopstvo v beograjski 

narodni skupščini, v oblastnih skupščinah v Ljubljani in Mariboru ter z organizacijo 

nemškega tiska na Slovenskem« (Baš 1989, 347). Društvo se je povezalo z vojvodinskimi 

Nemci in je leta 1920 sodelovalo pri ustanovitvi organizacije Schwäbisch-Deutscher 

Kulturbund v Novem Sadu, bolj intenzivno pa se je s to organizacijo povezalo od obnovitve 

Kulturbunda leta 1927 (Baš 1989, 105). 

Leta 1923 so se slovenski Nemci lahko prvič udeležili skupščinskih volitev, na katerih je bil 

kandidat nemške stranke Franz Schauer v volilnem okraju Maribor-Celje izvoljen za 

državnega poslanca (Cvirn 2002b, 130). Kočevska kmečka stranka, ki jo je vodil duhovnik 

Josef Eppich, je zaradi visokega volilnega praga pri skupščinskih volitvah sklepala volilne 

                                                 
47 Časopis Slovenec je v večih prispevkih kritiziral kočevarske zahteve po neodvisnosti. 13. decembra 1919 je 

zapisal: »Vi ste prvič samo veja velikega, sedaj premaganega nemškega naroda, in ne narod zase, da, niti pleme 

ne, samo otok osamljenih naseljencev s posebnim, močno namešanim narečjem, pleme – recimo – z močno 

pomešano krvjo in sicer slovensko ter hrvatsko. To ste, pa nič drugega ne! Po vseh pravilih mednarodnega prava 

ste samo mali del naroda, ki zato lastne državnosti ne more zahtevati. Potem se pa Evropa razbije v nebroj malih 

državic, kolikor narečij, toliko državic. To bi bil šaren zemljevid!« (Trdan 1996, 112). 
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sporazume s slovenskimi strankami, na prvih volitvah je podpirala Narodno radikalno stranko, 

nato pa vse do uvedbe diktature SLS (Biber 1969, 33). Liste, ki so imele podporo kočevskih 

volivcev, so na vseh volitvah do druge svetovne vojne v kočevskem okraju dobile največ 

glasov. Na edinih volitvah v oblastne skupščine leta 1927 so kočevski Nemci za poslanca 

skupščine v Ljubljani izvolili župnika Josefa Eppicha, poleg tega so bili Kočevarji tudi močno 

zastopani v občinskih svetih (Ferenc 2005, 71–74).  

Bolj kot na državnozborskih volitvah so bili slovenski Nemci uspešni na občinskih volitvah, 

predvsem v spodnještajerskih mestih. Leta 1924 so v Mariboru dobili približno 21 % glasov, 

na Ptuju 34 % in v Celju 41 % glasov. Leta 1927/28 je bilo izvoljenih 105 občinskih 

odbornikov iz vrst nemške manjšine. Nemci so absolutno večino dobili v občinah: »Apače, 

Fikšinci, Marenberg (Radlje) in Sladki vrh, precej odbornikov pa še v občinah Konjice, 

Kočevje, Ptuj, Rogaška Slatina, Sv. Lovrenc, Šoštanj, Vitanje in Slovenj Gradec« (Cvirn 

2002b, 130). 

3.4 UKREPI OBLASTI V ŠKODO SLOVENSKIH NEMCEV IN KRATENJE 

MANJŠINSKIH PRAVIC 

3.4.1 POLITIKA ASIMILACIJE OZ. »REASIMILACIJE« 

Kot že rečeno, se je v Sloveniji v prvih letih po razpadu monarhije začelo uvajati mnogo 

ukrepov proti nemški manjšini, zaradi katerih se je mnogo Nemcev iz Slovenije izselilo tudi 

po koncu opcijskega roka. Janez Cvirn (Cvirn 2002b) je za omenjeno politiko slovenskih 

oblasti uporabil izraz »reasimilacija« oz. ponovna asimilacija,48 ki je skladen s tedanjo 

percepcijo slovenskih oblasti, da je treba »ponemčene« Slovence popolnoma posloveniti oz., 

kot dodaja Ferenc (2005, 67), da je treba posledice raznarodovanja Slovencev iz časa avstro-

ogrske odstraniti. 

Proti Nemcem naperjeno delovanje oblasti se je kazalo v: ukinjanju nemških privatnih šol in 

reduciranju nemškega pouka na manjšinske oddelke pri državnih šolah, v ukinitvi večine 

nemških društev, v omejevanju rabe nemščine v vsakdanjem življenju in v omejevanju 

posedovanja zemljiške posesti v obmejnem pasu (Cvirn 2002b, 112). Oblasti so se pri štetju 

prebivalstva leta 1931 »nemškutarje« še vedno trudile posloveniti, čeprav so tedaj poleg 

maternega jezika popisovali tudi narodno pripadnost. Komisarji so se držali navodil 

okrožnega odbora Narodne odbrane v Mariboru, naj pripadnost k nemški narodnostni skupini 

                                                 
48 Izraz asimilacija pomeni »vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, lastnosti« 

(SSKJ 1994, 23). 
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določijo na podlagi t. i. »objektivnih znakov« kot so: nemško ime, starša morata biti prava 

Nemca, materni jezik mora biti nemški, oseba ali njeni predniki so se v Slovenijo priselili iz 

nemških krajev in se niso asimilirali, doma in v šoli mora biti deležna nemške vzgoje, za 

Nemca/ko se je opredelila že pri prejšnjem ljudskem štetju, kot Nemca/ko jo pripoznavajo 

tudi Slovenci (Cvirn 2002b, 113; Kosi in Cvirn 2012b, 71). 

3.4.2 RABA NEMŠKEGA JEZIKA V ŠOLSTVU  

Jugoslovanske oblasti so uvedle posebno manjšinsko šolstvo še preden so jih k zakonski 

zaščiti manjšin zavezale mednarodne in meddržavne pogodbe. Novembra 1918 je Narodna 

vlada SHS v Ljubljani določila, da morajo vse meščanske in ljudske šole kot učni jezik 

uporabljati izključno slovenski jezik. Drugim narodnostim so ob zadostnem številu 

šoloobveznih otrok priznali pravico do javnih manjšinskih šol, v katerih je bila slovenščina 

obvezni predmet, in ustanavljanje zasebnih manjšinskih šol s pravico javnosti. Hkrati so 

uvedli »slovenščino kot učni in uradni jezik na vseh 'doslej utrakvističnih srednjih šolah' in na 

učiteljiščih« (Cvirn 2002b, 116). Tako je nemški učni jezik ostal samo na šolah, kjer je bilo 

zadostno število (40 na razred) otrok pristne nemške narodnosti, slovenščina pa je bila tudi na 

teh šolah obvezni učni predmet. Nemščina je bila kot neobvezni učni predmet dovoljena od 

tretjega razreda dalje tri ure na teden, če so tako želeli starši vsaj 15 šolarjev na razred (Cvirn 

2002b, 117). 

Kot kriterij, po katerem so v šolah razvrščali otroke v nemške ali slovenske oddelke, so leta 

1921 (Ferenc 2005, 80) uvedli imensko analizo. Njen namen je bil zmanjšati število nemških 

učencev. Če je bilo ime otrokovih staršev ali starih staršev slovensko ali je zvenelo slovensko, 

so tega otroka vpisali v slovensko osnovno šolo (Petschauer 1984, 108). Na podlagi imenske 

analize otroci s slovensko zvenečim priimkom ali iz mešanih zakonov niso smeli obiskovati 

nemškega pouka. Do leta 1922 so »ukinili ali slovenizirali 11 dvorazrednih, 5 trirazrednih, 12 

štirirazrednih in 23 petrazrednih nemških šol«, na spodnjem Štajerskem pa še 19 

utrakvističnih in nekaj privatnih šol in vrtcev (Cvirn 2002b, 117).  

Leta 1925 je bila spodnja meja za odprtje manjšinskih oddelkov na osnovnih šolah sicer 

znižana iz 40 na 30 učencev, vendar se zaradi imenske analize, ki se je še vedno izvajala, 

položaj ni bistveno spremenil (Cvirn 2002b, 119). Aprila 1929 izdana Spomenica o položaju 

Nemcev v Sloveniji je prinesla nekaj sprememb šolske zakonodaje. Zakon o narodnih šolah iz 

leta 1929 je sicer zahteval enako število otrok, a je izjemoma dopuščal tudi 25 otrok nemške 

narodnosti. Po protestih nemških poslancev leta 1930 je bila imenska analiza ukinjena, 
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bistveni kriterij za vpis v nemške razrede na osnovnih šolah pa je postal družinski občevalni 

jezik (Cvirn 2002b, 119; tudi Ferenc 2005, 80). 

Formalno-pravno so se pravice nemške manjšine večale, dejansko pa je nemško manjšinsko 

šolstvo v Sloveniji najbolj upadlo ravno v drugi polovici tridesetih let (Cvirn 2002b, 120). 

Ferenc (2005, 78–86) navaja, da so v letih 1935 do 1940 na Kočevskem ukinili 15 nemških 

oddelkov. Banske oblasti so namreč leta 1936 zahtevale, da komisije za vpis v manjšinske 

šole otroke slovenskega rodu in iz družin, v katerih doma govorijo slovensko, obvezno 

vpišejo v slovenske oddelke (ne glede na željo staršev). Kot merilo so ponovno uporabljali 

imensko analizo. Upoštevati so začeli tudi določilo o najmanjšem številu otrok za manjšinske 

oddelke na osnovnih šolah, ki se ga pred tem niso dosledno držali (Ferenc 2005, 78–86; Cvirn 

2002b, 120).  

3.4.3 ODVZEMI PREMOŽENJA IN RAZPUSTITEV ORGANIZACIJ 

V primerjavi z ostalimi Nemci, ki so živeli v Jugoslaviji, so bili slovenski Nemci gospodarsko 

najbolj razviti. »V njihovih rokah je bila obsežna veleposest, bili so lastniki velikih 

industrijskih in (vele)trgovskih podjetij,49 zlasti v spodnještajerskih mestih pa so bili tudi 

močni hišni posestniki« (Cvirn 2002b, 125), močni so bili tudi v bančništvu. 

Po podatkih nemške obveščevalne službe iz začetka štiridesetih let je bilo med Nemci na 

slovenskem Štajerskem »25,9 % obrtnikov, 21,7 % trgovcev, 17,9 % pripadnikov svobodnih 

poklicev, 14,1 % kmetov, 13,2 % delavcev, 5,6 % javnih uradnikov in upokojencev ter 1,6 % 

industrijcev« (Baš 1989, 103). »141 industrijskih podjetij je bilo v nemški, 131 pa v slovenski 

lasti« (Biber 1966, 27). Po podatkih Manjšinskega inštituta v Ljubljani je bilo leta 1938 13 % 

vseh zdravnikov in 10,6 % vseh inženirjev v Sloveniji pripadnikov nemške manjšine. 

Slovenski Nemci so imeli v lasti 29 tovarn, 18 veletrgovin, 1 mlin, 11 parnih žag, 2 rudnika, 1 

opekarno in 1 vodno žago (Biber 1966, 27; Karner 1998, 48–49). 

Gospodarski položaj kočevskih Nemcev je bil bistveno slabši od položaja spodnještajerskih 

Nemcev. Zaradi za kmetijstvo neugodne zemlje so se množično izseljevali v ZDA. Večina 

kočevarskih moških je krošnjarila po evropskih državah, da bi svojim družinam priskrbela 

dodaten prihodek.50 Z namenom gospodarske pomoči zaradi turških pustošenj obubožanim 

krajem, je namreč cesar Friderik III. Kočevarjem (in Ribničanom) leta 1492, podelil pravico 

krošnjarjenja, tj. pravico do svobodne trgovine z lastnimi izdelki (Ferenc 2005, 37).  

                                                 
49 Za seznam podjetij v lasti Nemcev glej Biber 1966, 27–28. 
50 Več o krošnjarjenju Kočevarjev glej npr. v Drnovšek 2007 in Simonič 1971, 28–30. 
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Da bi oslabila ekonomsko moč slovenskih Nemcev, je Slovenska vlada v Ljubljani decembra 

1918 ukazala sekvester nad premoženjem sovražnih državljanov51 in do leta 1923 tudi 

nacionalizirala (majhen) del nemškega premoženja. Leta 1922 je bilo odločeno, da se 

razlastijo oz. postanejo objekt agrarne reforme veleposestva z več kot 75 ha obdelovalne 

površine in več kot 200 ha zemlje (Cvirn 2002b, 121; Janša 1964, 175). Leta 1933 je bil 

sprejet Zakon o likvidaciji agrarne reforme, ki se je nanašal na veleposestva z obdelovalno 

površino nad 75 ha in 1000 ha gozda tj. 208 veleposestev, od katerih jih je bilo 91 v nemški 

lasti. Vendar pa agrarna reforma, ki je »zajela le osmino gozdov in 38 % obdelovalne zemlje 

veleposestnikov v Sloveniji«, in ni bila v celoti izvedena, nemških veleposestnikov ni preveč 

prizadela (Cvirn 2002b, 122).  

Finančni zakon za leto 1927/28 je vsem nejugoslovanskim državljanom za eno leto odvzel 

možnost nakupa nepremičnin v 50-kilometrskem obmejnem pasu, kar je finančni zakon za 

leto 1936/37 ponovno uveljavil. Komisijam, ki so izdajale dovoljenja za nakup zemlje, je 

banska uprava Dravske banovine z zaupno naredbo prepovedala izdajanje dovoljenj osebam 

nemške narodnosti, tudi če so jugoslovanski državljani (Cvirn 2002b, 122). 

Deželna vlada je junija 1919 razpustila podružnice društev, ki so imela sedež v tujini: 

Deutscher Schulverein in Südmark, Südösterreichischer Turngau, Touristenverein »Die 

Naturfreunde« in Deutsch-evangelischer Bund. Poverjeništvo za notranje zadeve pa je z 

dvema naredbama leta 1919 razpustilo Deutscher Sprachverein v Mariboru, Laibacher 

Schulkuratorium in podružnice Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein, 

Deutschoesterreichischer Eisenbahnbeamten-Verein in Oester-reichischer Flottenverein. Pri 

tem so zaplenili tudi premoženje društev. Večino društev so razpustili, ker naj obstoj in 

delovanje društva ne bi bilo v skladu z interesi države, mnoge so tudi slovenizirali (Cvirn 

2002b, 123).  

Glede prepovedi nakupa nepremičnin v obmejnem pasu in razpustitve nemških 

nacionalističnih organizacij je treba poudariti, da sta bila ta dva ukrepa očitno sprejeta z 

namenom preprečiti ponovno nacionalistično dejavnost nemških oz. avstrijskih nacionalistov 

na slovenskem ozemlju, predvsem v obmejnem pasu – kjer so, kot smo videli v zgornjih 

poglavjih, konec 19. stoletja z namenom ponemčevanja naseljevali nemške koloniste. 

                                                 
51 Nadzorovati so začeli podjetja, ki so v celoti ali deloma pošiljala dohodke v tujino, in tista, za katera so sumili, 

da se hočejo izogniti plačilu davkov v Sloveniji (Cvirn 2002b, 121). 
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3.5 VPRAŠANJE RECIPROCITETE52 

Na avstrijskem Koroškem je po določitvi meje s senžermensko pogodbo ostalo več 

Slovencev, kot je na Slovenskem ostalo Nemcev. V odgovor na izredno slab položaj 

slovenske narodne manjšine na Koroškem je prosvetni minister Svetozar Pribićević že leta 

1924 razpustil štiri leta pred tem v Novem Sadu ustanovljeno nemško organizacijo 

Schväbisch-deutscher Kulturbund. Decembra 1924 so celjskim Nemcem odvzeli »Celjsko 

hišo«, ker naj bi po statutu ob njeni razpustitvi njeno premoženje dobilo nemško društvo 

Südmark, ki je bilo že 1919 prepovedano (Zorn 1974, 348–349). Politični predstavniki 

slovenskih Nemcev so pri politikih v Celovcu posredovali, naj položaj koroških Slovencev 

uredijo in s tem pripomorejo k izboljšanju položaja Nemcev v Sloveniji. Predstavniki nemške 

manjšine v Jugoslaviji in Sloveniji so se zavzemali za »čimprejšnjo ureditev manjšinskega 

vprašanja v Sloveniji in Avstriji po načelu reciprocitete« (Cvirn 2002b, 131). Rešitev so videli 

v kulturni avtonomiji, ki jo je zagovarjala organizacija Kongresi evropskih narodnosti 

(manjšin). Predstavniki slovenskih Nemcev so po ženevskem manjšinskem kongresu 

novembra 1925 urade na Koroškem prosili, naj uredijo slovensko manjšinsko vprašanje v 

skladu s sklepi konference. Politično in gospodarsko društvo Nemcev v Sloveniji je leta 1925 

poslalo koroški vladi posebno spomenico, v kateri jo je nagovarjalo, naj koroškim Slovencem 

prizna kulturno avtonomijo in s tem vpliva tudi na izboljšanje položaja slovenskih Nemcev. 

Januarja 1926 je isto društvo poslalo spomenico, v kateri je izrazilo upanje po ureditvi 

manjšinskega vprašanja tako Slovencev kot Nemcev, tudi prosvetnemu ministru v Beograd 

(Cvirn 2002b, 132–133).  

Kmalu je postalo jasno, da ureditev položaja koroških Slovencev in posledično tudi 

jugoslovanskih Nemcev po načelu avtonomije ne bo nikoli realizirana. Zato je vodstvo 

slovenskih Nemcev opustilo idejo reciprocitete in položaj nemške manjšine poskusilo urediti 

drugače. Aprila 1929 so slovenski Nemci objavili Spomenico o položaju Nemcev v Sloveniji, 

ki naj bi vplivala na razpravo o manjšinah pred Društvom narodov. S še eno spomenico jih je 

istega leta podprlo tudi zvezno vodstvo Švabsko-nemškega Kulturbunda. Junija 1930 je 

celjski odvetnik dr. Walter Riebl s podporo nemškega zunanjega ministrstva na Društvo 

narodov naslovil posebno peticijo zaradi Nemške hiše v Celju. Takrat so se zaradi 

zunanjepolitičnega približevanja Nemčiji jugoslovanske oblasti odločile, da spremenijo svojo 

                                                 
52 Reciprociteto oz. recipročnost Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kot: »dejstvo, da je nekaj 

povezano s čim enakim, ustreznim kot povračilo: sporazum o pravicah manjšin temelji na recipročnosti« (Bajec 

in drugi 2014), načelo recipročnosti pa kot: »načelo, po katerem priznava država drugi državi ali njenim 

državljanom določene pravice, ugodnosti s pogojem, da jih tudi druga država priznava njej oziroma njenim 

državljanom« (prav tam).  
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manjšinsko politiko. Poleg posebne zaščite nemškega manjšinskega šolstva so dovolili 

ustanovitev privatnega nemškega učiteljišča in ustanavljanje krajevnih skupin Švabsko-

nemškega Kulturbunda v Sloveniji (Cvirn 2002b, 133–134; glej tudi Ferenc 2005, 68–70).  

Izboljšani položaj Nemcev v Jugoslaviji in Sloveniji pa se je sredi tridesetih let ponovno 

poslabšal, zato so v nemški manjšini ponovno obudili idejo o recipročni ureditvi manjšinskega 

vprašanja. Nosilci pobude so tokrat bili kočevski Nemci z Josefom Eppichom na čelu, ki je 

leta 1936 za rešitev manjšinske problematike posredoval na Dunaju in v Celovcu. 

Predstavniki koroških Slovencev in Kočevarjev so leta 1937 podpisali skupne smernice za 

manjšinsko politiko: a) kakršnikoli napadi na manjšino na kulturnem, gospodarskem in 

političnem področju naj se ukinejo, b) uradnikom in učiteljem naj se posredujejo brezpogojne 

smernice glede obnašanja do manjšine, c) v smislu medsebojnega razumevanja naj se 

cenzurirajo vsi članki v deželnih časopisih, d) kriterij narodne pripadnosti naj bo družinski 

jezik oz. volja staršev (Biber 1966, 104). Predstavniki obeh manjšin so nato vsak svojo 

spomenico izročili odgovornim v Sloveniji in na Koroškem (Cvirn 2002b, 140), vendar pa po 

vsej verjetnosti do konkretnih pogovorov sploh ni prišlo zaradi zaostritve odnosov med 

Jugoslavijo in Avstrijo (Biber 1966, 119–120) in zaradi »vedno bolj odkrite nacistične in 

iredentistične orientacije nemštva na Slovenskem« (Cvirn 2002b, 141). 

3.6 NACIZEM IN DRUGA SVETOVNA VOJNA 

Opisani ukrepi oblasti, ki so imeli za cilj prisilno asimilirati slovenske Nemce, so še 

spodbudili njihovo identificiranje z Nemčijo oz. zmanjšali njihovo identificiranje z 

Jugoslavijo oz. Slovenijo.53 Prisilna asimilacija je pripomogla k množični nacifikaciji nemške 

manjšine v Sloveniji.  

Nacistično gibanje se je v Sloveniji začelo zelo hitro širiti zlasti po letu 1933, kar je 

povzročilo zaostritev odnosov v manjšinski politiki. Že spomladi 1933 so se na nekaterih 

hišah na Kočevskem pojavili kljukasti križi, Kočevarji pa so skupinsko poslušali nemška 

poročila in Hitlerjeve govore. Nemci v Celju in spodnještajerskih mestih so se začeli 

pozdravljati s Heil Hitler in nosili značke s kljukastim križem. Simpatijo Hitlerju je izjavil 

tudi celjski Deutsche Zeitung (Cvirn 2002b, 134). Nacistično delovanje slovenskih Nemcev so 

zaznale tudi avstrijske oblasti, ki so leta 1934 jugoslovanskemu poslaniku na Dunaju predale 

noto z imeni štajerskih nacistov in jugoslovansko vlado prosile, naj onemogoči zoper obstoj 

                                                 
53 Podobno je, kot piše Cordell (1998), prisilna asimilacija nemške manjšine na Poljskem po drugi svetovni vojni 

povzročila, da se je le-ta začela bolj identificirati z Nemčijo kot s Poljsko. 
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Avstrije naperjeno delovanje nacističnih organizacij. Po mnenju avstrijskega generalnega 

konzula v Ljubljani dr. Orsini-Rosenberga »naj bi bila glavna središča nacistične propagande 

krajevne skupine Kulturbunda v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Ljubljani in Kočevju« (Cvirn 

2002b, 135–136; Nećak 2004, 349–350). Poleg teh so bile v letih 1934/36 osnovane še mnoge 

nove krajevne skupine Kulturbunda v krajih na Kočevskem, na spodnjem Štajerskem, v 

Slovenj Gradcu, Radljah in Slovenskih Konjicah (Biber 1966, 56).  

Ker so bili Kulturbundi v Sloveniji glavni nosilci velikonemške propagande, so jih oblasti od 

leta 1934 ukinjale. Najprej je bila razpuščena krajevna skupina Kulturbunda v Slovenskih 

Konjicah leta 1934, nato leta 1935 Kulturbund v Radljah in istega leta v Mariboru. 1936 so 

razpustili krajevno skupino Kulturbunda v Ljubljani in več krajevnih organizacij na 

Kočevskem (Biber 1966, 56–57). Leta 1934 so se nekateri vodilni člani mariborskega 

Kulturbunda zavzeli za pomoč avstrijskim nacistom, ki so iz Avstrije bežali po neuspelem 

julijskem puču (Kosi in Cvirn 2012c, 77). Leta 1936, ko so oblasti pri nacističnih agitatorjih 

Walterju Neunteuflu in Volkerju Dicku našle dokaze o nacističnem udejstvovanju 

Kočevarjev, je bil ukinjen tudi Kulturbund na Kočevskem. Dijaška zveza Deutsche 

Studentenschaft, Aussenstelle für Südslawien je zlasti po letu 1935 na Kočevsko pošiljala 

študente münchenske univerze, da bi tam širili nacistično ideologijo. Nosilci nacističnih idej 

so bili tudi kočevski krošnjarji, ki so v Nemčiji obiskovali nacistične tečaje in na Kočevskem 

vohunili za naciste (Biber 1966, 109–117).  

Zvezni odbor Kulturbunda v Novem Sadu se je oktobra 1935 ogradil od obnoviteljskega 

gibanja, ki je nastalo znotraj same organizacije in v katerem so sodelovale nacistične 

mladinske skupine in sprejel novo ureditev organizacije (Neuordnung). Z ukrepi zveznega 

vodstva se niso strinjali Nemci v Sloveniji in Zagrebu, ki so bili pristaši obnoviteljskega 

gibanja (Biber 1966, 55). 

Po nemški priključitvi Avstrije 13. marca 1938 je nacifikacija nemške manjšine še hitreje 

napredovala. Prisotno je bilo veliko navdušenje nad velikonemško idejo, o katerem poročajo 

celo britanska diplomatska poročila (Nećak 2004, 353). Ob Hitlerjevem plebiscitu za Veliko 

Nemčijo 10. aprila 1938 so na številnih hišah v okolici Maribora plapolale zastave s 

kljukastimi križi, v Jugoslavijo je prihajalo vse več nemških turistov, ki so z značkami in 

zastavami širili nemško propagando. Marca 1938 je dr. Manfred Straka poslal Hitlerju 

spomenico, v kateri ga je prosil, naj se Velika Nemčija zavzame za pravice Nemcev na 
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slovenskem Štajerskem. Ker je bila takrat pozornost Nemčije usmerjena k Sudetom, 

spomenica ni obrodila sadov (Biber 1966, 142–149). 

Maja 1938 je bil v Gradcu ustanovljen Süddeutsches Institut, ki naj bi pod vodstvom 

dotedanjega sodelavca VDA dr. Helmuta Carstanjena »znanstveno proučeval probleme 

nemštva v jugovzhodni Evropi«, v resnici pa je med slovenskimi Nemci »razpredel celo 

obveščevalno mrežo zaupnikov« in odigral pomembno vlogo pri pripravah na okupacijo 

Slovenije in izvajanje nacistične politike v času okupacije (Biber 1966, 150). 

Od leta 1939, ko je Hitler okupiral Češko, so naraščale javne množične manifestacije. V 

Apaški ravnini so se Nemci marca 1939 na demonstracijah spopadli z oblastmi. Množice so 

za Hitlerja manifestirale tudi v več krajih ob severni meji (npr. v Črncih pri Ljutomeru, v 

Cmureku, v Slovenskih goricah). Sprva so bile jugoslovanske oblasti ob izgredih pasivne, 

nato pa so priprle okrog 200 Nemcev in z njimi fizično obračunale. Nemški poslanik von 

Heeren je na to ostro reagiral in dan pred Hitlerjevim 50. rojstnim dnem izročil notranjemu 

ministru Cvetkoviću memorandum, v katerem je nasprotoval obračunu z demonstranti (Biber 

1966, 154–157). 

Nemci na Štajerskem in Kočevskem so za Hitlerjev 50. rojstni pripravili praznovanja in kurili 

kresove. Kočevar Martin Sturm je Hitlerju celo poslal telegram, v katerem mu je izrazil 

zaupanje: »Mi Nemci Kočevske in južne Štajerske zaupamo Vam, naš firer, da nas boste 

priključili rajhu in mi bomo v slehernem trenutku izpolnili našo dolžnost« (Nečak 2004, 354).  

Ko so leta 1939 oblasti na Koroškem odobrile delovanje Slovenske prosvetne zveze, je bila 

dovoljena tudi obnova Kulturbunda na Slovenskem (Ferenc 2005, 109–110). Po izbruhu 

druge svetovne vojne 5. septembra 1939 so bili iz jugoslovanskih zaporov izpuščeni vsi 

nemški politični zaporniki (Nećak 2004, 354). Oktobra 1939 so voditelji kočevskih Nemcev 

na bansko upravo Dravske banovine in vlado v Beogradu naslovili spomenico, v kateri so 

zahtevali, naj se nemški narodni skupini prizna status javnopravne korporacije z lastnim 

statutom, poleg tega pa so zahtevali še nekatere manjšinske pravice in ukinitev ukrepov 

naperjenih proti nemštvu (imenska analiza, omejitev trgovanja z nepremčninami), novo 

upravno razdelitev na Kočevskem in ukinitev cenzure Gottscheer Zeitunga (Nećak 2004, 

354–355). 

Razplamtela so se odkrita prizadevanja po priključitvi slovenske Štajerske k Rajhu. Leta 1940 

je dr. Karl Petrischek, rojen v Celju, v imenu spodnještajerskih Nemcev poslal Hitlerju 



113 

 

spomenico, v kateri ga je prosil »naj čimprej 'osvobodi' južno Štajersko in južno Koroško« 

(Biber 1966, 215). Taka propaganda je dosegla višek po kapitulaciji Francije. Slovenski 

Nemci so se skrivaj začeli pripravljati na sprejem nemške vojske.  

26. aprila 1941 je Hitler obiskal Maribor, v katerem so 6. aprila prevzeli oblast 

kulturbundovci s protestantskim pastorjem Johannom (Hansom) Baronom na čelu. V maja 

istega leta ustanovljeni Štajerski domovinski zvezi, ki je bila edina dovoljena politična 

organizacija na Štajerskem in je propagirala nacizem, so kulturbundovci zavzeli večino 

funkcionarskih mest, v njej so sodelovali skoraj vsi mariborski Nemci. Okupator je začel 

izvajati genocidno in raznarodovalno politiko nad Slovenci. Leta 1941 je bilo iz Maribora v 

Srbijo, Bosno in na Hrvaško izgnanih54 4.434 Mariborčanov, 689 jih je bilo ustreljenih. Ko je 

pastor Baron videl, kakšni so nameni nacistične okupatorske oblasti s Slovenci in javno izrazil 

svoje nezadovoljstvo, je izginil s političnega prizorišča (Kosi in Cvirn 2012d, 80). 

3.7 RAZKOSANJE SLOVENIJE 1941 

Hitlerjeve in Mussolinijeve enote so 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo. Hitler je tedaj v 

skladu s smernicami za razdelitev Jugoslavije, ki jih je izdelal sam, razkosal tudi Slovenijo. 

Nemčija je prevzela nadzor nad vso slovensko Štajersko, severnim delom Dolenjske, 

Gorenjsko, Mežiško dolino, Dravogradom, občino Jezersko in severozahodnim delom 

Prekmurja. Italiji je prisodil večino Dolenjske, Notranjske in Ljubljano, Madžarska pa je 

dobila večino Prekmurja (Ferenc 2006, 72; T. Ferenc 2002, 145). Kočevski in ljubljanski 

Nemci so tako prišli pod italijansko oblast, »Nemci v Murski Soboti in okolici pod 

Madžarsko, tisti v drugih pokrajinah pa pod Nemčijo« (T. Ferenc 2002, 145). 

                                                 
54 Pričevanja slovenskih izgnancev so dostopna npr. v Šetinc 1993. 
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Slika 3.1: Razkosanje Slovenije leta 1941 

 

 

Vir: Komac 1997 

3.7.1 NEMCI NA SPODNJEM ŠTAJERSKEM, GORENJSKEM IN V MEŽIŠKI 

DOLINI 

Spodnjo Štajersko, Gorenjsko, Mežiško dolino, Jezersko in območje Dravograda je Hitler 

sklenil priključiti k nemškemu rajhu. Aprila 1941 je zasedeno ozemlje razdelil na dve začasni 

upravni enoti: spodnjo Štajersko in t. i. zasedena območja Koroške in Kranjske. Formalno naj 

bi bili enoti rajhu priključeni, ko bi bili ponemčeni in ko bi bila njuna uprava prilagojena tisti 

na zgornjem Štajerskem in Koroškem (T. Ferenc 2002, 146). Začelo se je množično 

izganjanje tam živečih Slovencev, množično naseljevanje Nemcev in germanizacija tistih 

Slovencev, ki bi ostali doma. Izgnati so nameravali od 220.000 do 260.000 Slovencev in 

naseliti okoli 80.000 do 90.000 Nemcev. Na zasedena slovenska ozemlja naj bi naselili 28.000 

Nemcev iz južne Bukovine, 2000 viničarjev iz Besarabije in Dobrudže, 6000 iz Dalmacije, 

12.000 iz Bosne in 10.000 iz zahodne Slavonije, 5000 Nemcev iz Kanalske doline in 5600 iz 

južne Bukovine. Vendar pa so vojne razmere potrebe po delovni sili in velike težave pri 
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izganjanju Slovencev v Srbijo zelo zmanjšale predvideni izgon Slovencev (T. Ferenc 2002, 

146–152). 

Z namenom ponemčenja slovenskega prebivalstva na slovenskem Štajerskem je bila 

ustanovljena Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund). Nacisti so člane Švabsko-

nemške kulturne zveze (10.818 oseb) maja 1941 kolektivno kot stalne člane sprejeli v 

Štajersko domovinsko zvezo in jim podelili nemško državljanstvo. »Večina slovenskega 

prebivalstva pa je po sprejetju v omenjeni raznarodovalni organizaciji oz. društvu dobila 

nemško državljanstvo na preklic; če jim za to pristojni organ v desetih letih ne bi preklical te 

vrste državljanstva, bi postali pravi nemški državljani« (T. Ferenc 2002, 148). V organizacijo 

je bilo sprejetih 287.000 oseb iz spodnje Štajerske. 

3.7.2 PRESELITEV KOČEVSKIH IN LJUBLJANSKIH NEMCEV 

Preselitev kočevskih in ljubljanskih Nemcev je bila posledica Hiterjevega načrta o združitvi 

vseh Nemcev.55 Predlagal je rešitev narodnostnih konfliktov v Evropi na način, da si evropske 

države izmenjajo svoje manjšine (Auersperger 2013, 250), predvsem pa je želel ustvariti 

»sklenjeno nemško narodnostno telo na vzhodu« (Seewann 2002, 383). Nemci iz Slovenije, 

katerih preselitev je Hitler naznanil 6. oktobra 1939, niso bili prvi, ki naj bi se preselili v rajh. 

Nemška ustanova Volksdeutsche Mittelstelle je leta 1939 po ponesrečenem poskusu 

preselitve Nemcev s Tirolskega in iz Kanalske doline preseljevala baltske Nemce iz 

Estonije in Latvije, leta 1940/41 iz Litve, leta 1940 iz Volinja, Galicije in območja 

Nareva, iz Lublinskega distrikta generalne gubernije, Besarabije, severne Bukovine. 

Potem so leta 1941 preseljevali Nemce iz južne Bukovine, Dobrudže, Romunije, 

1941/42 kočevske in ljubljanske Nemce, 1942 Nemce iz Rusije in Bosne ... Potem so se 

začele selitve v manjšem obsegu. Skupaj: skoraj pol milijona volksdeutscherjev. 

(Auersperger 2013, 250.) 

V nemških krogih na Štajerskem in v Kočevju so o priključitvi južne Štajerske z okrožjem 

Maribor k rajhu in preselitvi Kočevarjev na južno Štajersko razpravljali že spomladi 1939, 

vendar kočevarsko vodstvo preselitve takrat še ni podpiralo (Ferenc 2005, 117–120). Zanjo so 

se odločili šele po italijanski okupaciji leta 1941. 23. aprila 1941, ko so se sestali s 

                                                 
55 S preselitvijo prebivalstva je Hitler predvsem hotel uravnovesiti biološki primanjkljaj. Po izračunih 

predsednika bavarskega državnega statističnega urada dr. Friedricha Burgdörferja, naj bi nemška populacija do 

70. let 20. stoletja opazno upadla. To naj bi bila posledica skoraj dveh milijonov v prvi svetovni vojni padlih 

mož in njihovih nerojenih potomcev, ki manjkajo v nemški populacijski piramidi. Primanjkljaj naj bi močno 

povečalo tudi število mož, padlih v drugi svetovni vojni (Petschauer 1984, 121–122). 
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Himmlerjem v Brucku na Muri, jim je le-ta napovedal preselitev na naselitveno območje ob 

Savi in Sotli (Ferenc 2005, 123). Nacisti so v skladu s svojo genocidno politiko Slovence iz 

Posavja in Obsotelja nameravali izgnati in na njihove domove takoj naseliti Kočevarje. Način 

preselitve »s kmetije na kmetijo« je pomenil izjemo, saj so morale druge skupine Nemcev 

najprej v taborišča Volksdeutsche Mittelstelle in tam počakati na preselitev v rajh. Kočevarsko 

vodstvo je svoje rojake o preselitvi obvestilo 22. maja 1941 v časopisu Gottscheer Zeitung, 

izvedli pa naj bi jo septembra ali oktobra 1941 (T. Ferenc 2002, 153). 

31. avgusta 1941 so podpisali Pogodbo o preselitvi nemških državljanov in volksdeutscherjev 

iz Ljubljane in Reške pokrajine, ki je določala, da nemški državljani in volksdeutscherji 

dobijo nemško in obenem izgubijo italijansko državljanstvo z odhodom v rajh. Vsi 

zainteresirani za preselitev (in opravilno sposobni) bodo, v skladu z določili pogodbe, do 

konca septembra 1941 pozvani, naj visokemu komisarju za Ljubljansko pokrajino in 

nemškemu pooblaščencu za preselitev prinesejo izjavo o preselitvi. Izjava, ki jo poda glava 

družine, velja tudi za njegovo ženo in mladoletne otroke. Določeno je bilo tudi, da lahko svoje 

premoženje prodajo pred izselitvijo, izkupiček pa naložijo v Banca d'Italia, »ki jim ga bo 

prenakazala po določbah nemško-italijanske obračunske pogodbe iz leta 1934« (Ferenc 2005, 

126–128). V nasprotnem primeru lahko to po odselitvi naredi njihov zaupnik oz. 

pooblaščenec za preselitev. Preseljencem je bilo dovoljeno vzeti s seboj vse njihove 

premičnine in eno tretjino živine, vsaka družina pa je morala vzeti najmanj eno glavo živine 

(Ferenc 2005, 128).  

Pri selitvi Kočevarjev (in ljubljanskih Nemcev) je šlo za transfer prebivalstva na podlagi 

opcije. Preselitev je bila prostovoljna v tem smislu, da so se Kočevarji za odhod morali 

prijaviti, uspešno opraviti rasni pregled in podpisati pogodbo. Kljub temu je bilo prisotnih več 

prisilnih dejavnikov, zaradi katerih so se ljudje odločili za preselitev in jih navajam v 

nadaljevanju. 

Nemški zgodovinar Hermann Frensing (2012) je na predavanju v Kočevju56 predstavil svoje 

najnovejše ugotovitve o preselitvi. Ugotovil je, da Kočevarji, predvsem starejši, sprva nad 

preselitvijo niso bili navdušeni. Po prevzemu oblasti na Kočevskem s strani nacističnega 

mladega vodstva so se znotraj Kočevske oblikovali štirje opozicijski tabori, ki so preselitvi 

nasprotovali: 1) del kočevarske duhovščine, 2) kočevski meščani oz. staro (odstavljeno) 

                                                 
56 Za posredovanje zapisa Frensingovega predavanja v nemščini in slovenščini se zahvaljujem Mihaelu Petroviču 

ml.  
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kočevarsko vodstvo (Arko, Eppich), 3) kmetje z območja med Grčaricami in Kočevsko Reko 

in 4) obrtniki in kmetje iz Črmošnjiško-Poljanske doline.  

Razkol med zagovorniki in nasprotniki preselitve je Frensing predstavil na primeru »besedne 

vojne« med šestimi kočevarskimi duhovniki, od katerih so se za preselitev odločili trije. 

Župnik Josef Eppich je preselitvi nasprotoval z besedami: »Zadnjega kar imamo, pa naj pride 

karkoli hoče, si ne bomo pustili vzeti. Vero očetov, domovino in materni jezik« (Frensing 

2012), Heinrich Wittine pa je preselitvi v prid navajal naslednje razloge: »Zavest, da tudi kot 

majhna narodna skupnost v tujini kočevski Nemci pripadajo skupnemu nemškemu narodu; 

strah, da bi se v italijanski državi morali odpovedati lastni narodnosti; spoznanje, da za velik 

del Kočevarjev gospodarska podlaga ni več zadostna in občutek – ki je približno 

korespondiral s prvo točko – 'da se moramo vrniti v deželo svojih očetov'« (Frensing 2012).  

Mlado nacistično vodstvo, ki si je sprva lastilo pravico odločati o tem, kateri Kočevarji se 

smejo in kateri se ne smejo preseliti, je svojim političnim nasprotnikom (predvsem kočevskim 

meščanom oz. staremu vodstvu) in mešanim družinam najprej želelo onemogočiti preselitev z 

ostalimi Kočevarji (Ferenc 1968, 609 in 612). Ko pa se je le teden dni pred iztekom 

opcijskega roka izkazalo, da je število prijavljenih za preselitev precej nižje od želenega 

števila, so morali po posredovanju nacističnih voditeljev iz Berlina svoje selekcijske kriterije 

znižati: »k opciji so bili sedaj pripuščeni vsi pripadniki iz mešanih zakonov; optirati so zdaj 

smeli tudi tisti, ki so kot opozicija nasprotovali vodstvu narodne skupine« (Frensing 2012). 

Kočevarsko vodstvo, ki svojih političnih nasprotnikov ni uspelo izločiti iz preselitve, je 

kasneje določilo 577 družin (2061 oseb), ki so jim hoteli odreči pravico do lastne zemlje in do 

kmetovanja, vendar jim tudi to, zaradi nasprotovanja njihovih »nadrejenih«, ni uspelo (Ferenc 

1968, 615; Ferenc 2005, 136). Glede na to, da se je večina kočevarskih optantov (78,2 %) 

ukvarjala s kmetijstvom (Ferenc 2005, 136), lahko rečemo, da se je nacistično vodstvo s 

svojim predlogom namenilo grobo poseči v njihov način življenja (in jih s tem kaznovati za 

neposlušnost oz. nasprotovanje). 

Istemu vodstvu je predvsem z grožnjami, da bodo tisti, ki se ne bodo preselili, izginili v 

slovenstvu ali celo v koncentracijskih taboriščih, uspelo v preselitev prepričati 95 % oz. 

12.147 Kočevarjev. Za preselitev so se odločili predvsem zaradi močne (nacistične) 

propagande, želje po boljši zemlji in možnostih preživetja, zaradi strahu pred osamelostjo 



118 

 

sredi slovenskega prebivalstva ali celo pred prisilno preselitvijo na Sicilijo ali v Afriko,57 

kamor naj bi jih pregnali Italijani (Ferenc 1993, 31–37; T. Ferenc 2002, 153; Ferenc 1968, 

607). 

Mary (ZDA, OIK), ki je bila ob preselitvi stara komaj nekaj let, je med papirji staršev našla 

dokument: »datiran 11. novembra 1941 mojim staršem, bratoma in meni potrjuje 

državljanstvo v Nemškem rajhu. Dokument je podpisal notranji minister rajha. Starši so 

vedno govorili, da niso želeli zapustiti Kočevja, vendar so se pod pritiski nemških oblasti 

odločili za preselitev proti svoji volji.«  

Avgusta 1941 je Jože Šeško, organizator NOB na Kočevskem, čigar mati je bila Kočevarica, z 

letakom skušal Kočevarje odvrniti od preselitve in jih svaril, naj ne nasedejo kočevarskim 

voditeljem, »Hitlerjevim agentom«, in naj se ne preselijo na domove izgnanih Slovencev58 

(Muzej Kočevje 1963; Troha 2004, 4–7). Vendar je pomisleke o preselitvi Kočevarjev na 

ozemlje izgnanih Slovencev kočevarsko vodstvo zavrnilo, saj naj bi, po njihovih trditvah, 

izgnani Slovenci dobili odškodnino, ki je bila res obljubljena, a je slovenski izgnanci niso 

nikoli prejeli (Ferenc 2005, 126).59 Ludwig Kren (prva generacija, Avstrija, OIK) je zapisal:  

Šele med temi pripravami [na preselitev; op. a.] smo mi »navadni« zvedeli za naselitev 

v Posavju, v trikotu Krka–Sava–Sotla z Brežicami kot center. Tu se je vrinila 

propaganda v obliki letaka, ki ga je izdal pooblaščenec Rajha za preselitev, češ, da so 

bili prejšnji prebivalci teh predelov v redu preseljeni, oskrbi jih prav tako nemški Rajh 

in da jim je zajamčena popolna odškodnina; da v pismih poročajo, da se jim v novih 

okoliščinah dobro godi in da so optimistični za bodočnost. Torej vse v redu, je zatrdil 

ta papir. 

                                                 
57 Iz zelo podobnih razlogov je za nemški rajh optiralo tudi (slovensko in nemško govoreče) prebivalstvo 

Kanalske doline. Gariup navaja, da je bila domača, krajevna propaganda za preselitev hujša od uradne. Bila je 

»bolj neposredna in prepričljivejša, širili pa so jo domači ljudje, ki so jih 'tujerodci' poznali in jim zaupali« 

(Gariup 2000, 63). Ljudem so obljubljali boljše pogoje za življenje in jih strašili, da jim bodo, če se za preselitev 

ne odločijo, italijanski fašisti vzeli hiše in posestva in jih izselili v Kalabrijo (prav tam 63–68 in 72). Izraz 

'tujerodci' je uporabljala fašistična Italija za poimenovanje slovenskega in nemškega prebivalstva Kanalske 

doline (glej prav tam). Nemški državljani iz Kanalske doline so se po opciji lahko naselili kjerkoli v Rajhu, 

'tujerodci', ki so jih Nemci sicer šteli za Nemce, pa so bili naseljeni na Koroško na posesti izgnanih Slovencev, 

kar kaže na nezaupanje Rajha do 'tujerodcev' (Gariup 2000). Več informacij o opciji prebivalcev Kanalske doline 

za nemški rajh lahko bralec najde v knjigi Maria Gariupa Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini (2000). Ob 

prebiranju knjige se vzpostavijo številne podobnosti in vzporednice z opcijo Kočevarjev in ljubljanskih Nemcev. 

Nacisti so pri obeh skupinah uporabljali podobne argumente zastraševanja, hkrati pa so v njihovem imenu k 

opciji nagovarjali lokalni voditelji skupnosti.  
58 Več o vsebini letaka v poglavju 7.1. 
59 Nacisti bi Slovence s spodnje Štajerske izgnali, tudi če se Kočevarji za preselitev ne bi odločili, saj so že aprila 

1941 predvideli, da bodo zasedene slovenske pokrajine poselili z nemškimi preseljenci iz vzhodne in 

jugovzhodne Evrope (Ferenc 2005, 126; T. Ferenc 2002, 153). 
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Realnost pa se je od te, ki jo je prikazoval pooblaščenec Rajha za preselitev, precej 

razlikovala. Preselitev, ki je bila načrtovana za jesen 1941, se je zavlekla zaradi nemirov v 

jugoslovanskih pokrajinah, ki so otežili nadaljnje izganjanje Srbov in Slovencev. Treba je bilo 

poiskati novo območje, kamor bi izgnali 37.000 slovenskih izgnancev iz spodnje Štajerske. 

Himmler je odredil njihovo začasno nastanitev v preselitvenih taboriščih Volksdeutsche 

Mittelstelle v devetih nemških pokrajinah, kasneje pa naj bi tiste med njimi, ki bodo sposobni 

za ponemčenje, naselili v vzhodni Evropi (T. Ferenc 2002, 154). Rok za izročitev opcijskih 

prijav so prestavili na 30. november, rok za dokončno izvedbo preselitve pa na 20. januar 

1942 (Ferenc 2005, 133). 

Pred preselitvijo oktobra 1941 so optante na posebnem vlaku Osrednjega vselitvenega urada v 

Kočevju zdravstveno, rasno in politično pregledali. 11.110 oseb so poslali na Štajersko, 571 v 

Stari rajh, tj. Nemčijo, 66 osebam pa preselitve niso dovolili (Ferenc 2005, 136). 

Preseljevanje se je začelo 14. novembra 1941 in končalo 22. januarja 1942. Preselilo se je 

2833 kočevarskih družin oz. 11.509 oseb. Na območje ob Savi in Sotli so se odpeljali s 135 

vlaki (T. Ferenc 2002, 155). 

Preselitev nemških Kočevarjev v nekdanjo spodnjo Štajersko je potekala sredi najbolj 

mrzle zime. Takrat sem obiskovala drugi razred ljudske šole. Slovo od Kočevja, 15. 1. 

1942, sem doživljala z globoko otožnostjo, vendar pa ne kot nekaj zelo dramatičnega. 

Skoraj vse družine, ki smo jih poznali, so doživljale enako usodo, ki smo jo tudi 

sprejeli. Poleg tega je bila Kočevska takrat že dlje časa pod italijansko okupacijo. V 

eni izmed naših sob za goste je bil nastanjen italijanski podoficir z ženo in otrokom. 

Na naši hiši je poleg nemškega napisa »Gasthaus« moral biti izobešen tudi italijanski 

napis »Trattoria« (namesto slovenskega »Gostilna«). (Brigitte, Avstrija, OIK.) 

Razmere, ki so Kočevarje čakale na preselitvenem območju, so povzročile veliko razočaranje. 

Kočevar John Tschinkel je zapisal: »Zima 1941/1942 je bila zelo mrzla. Ni bilo s čim kuriti. 

Hiše, v katere so se vselili priseljenci, so bile večinoma zanemarjene. Pokrajina je bila 

revnejša od one na Kočevskem, hiše in hlevi vsekakor v slabšem stanju. Najbolj me je, tako 

kot vse druge, motilo dejstvo, da so s tega območja prisilno izselili Slovence, domače 

prebivalstvo. Kako naj spimo v hišah, ki so jih vzeli drugim ljudem!« (Tschinkel 2010, 320.) 

Spomini Ludwiga Krena so podobni Tschinklovim: »Gledali smo hiše in ljudi, ki so bili od 

tam nasilno izseljeni. In kaj stori človek, ko vidi, da nekaj ni več njegovo? Zažge, uniči, 

pobije vse kar more! In v take hiše so poslali naše ljudi. Večer je tukaj! Januar, zima je! 
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'Tukaj boste spali!' 'Kje pa je luč?' Ni bilo nikakršne razsvetljave, ne petroleja, ne sveč. To je 

bil jok in stok, nekaj strašnega!« (Rogan in Moric, 2001, 52.) 

Zamuda pri izganjanju Slovencev iz Posavja in Obsotelja, ki je povzročila zamudo pri 

preseljevanju Kočevarjev, je preprečila tudi načrtovano selitev Kočevarjev neposredno s 

kmetije na kmetijo. Kočevarji so zato morali več mesecev živeti v začasnih nastaniščih, 

urejenih v raznih dvoranah, gostilniških sobah, barakah itd., dokler jih niso poslali na začasna 

posestva. Tisti, ki se z dodeljenimi posestvi niso strinjali, so lahko zaradi tega imeli težave ali 

celi bili izgnani v taborišča v Nemčijo (glej npr. Meditz 2001, 7) oz. v Gornjo Šlezijo 

(Mausser 2004, 81). Adolf Mausser se spominja, da je bilo zaradi nestrinjanja z dodeljeno 

posestvijo na delo v tovarne v Šlezijo izgnanih petnajst družin, tudi njihova. Tam so delali od 

maja 1943 do januarja 1944, ko so se kljub nasprotovanju uradnika, ki jih je v Šlezijo poslal, 

vrnili na spodnjo Štajersko (Mausser 2004, 81). 

»Moja starša nista sprejela dodeljene slovenske posesti, zaradi česar sta padla v nemilost 

nemških upravnih organov, ki so jima grozili celo z izselitvijo na vzhod. Življenje ni bilo 

lepo. Za razliko od Kočevske je bilo to območje za nas tuje« (Kočevar, Avstrija, OIK). 

Kako čudno so se morali počutiti moji starši, ko so začeli z novim življenjem, še 

posebej v hiši, ki so jo morali bivši lastniki zapustiti. Starši so nam vsaj tisočkrat 

povedali, da se v Kompoljah niso počutili doma. Nekega dne je mati na podstrešju 

našla božične okraske, ki so jih pustili predhodni stanovalci, in takoj zapustila prostor, 

brez da bi se jih dotaknila. Starši so se v danih okoliščinah nastanili po najboljših 

močeh in si poskušali ustvariti novo življenje z delom na polju in zelenjavnem vrtu ter 

z rejo kokoši in prašičev. Na žalost so Nemci zahtevali del pridelkov, jajc itd. za lastne 

potrebe. Prav tako je moral moj stric Alojz Matzelle, ki je bil krojač, šivati uniforme za 

nemško vojsko. Stric Alojz se je pred vojno poročil s Slovenko, Ursulo Skaedl. Zaradi 

»mešanega« zakona so ju med preseljevanjem poslali v Nemčijo.60 Ne vem, ali so moji 

starši in stric prejeli kakšno plačilo za svoje pridelke in storitve. Nekateri Kočevarji se 

niso mogli sprijazniti z življenjem na spodnjem Štajerskem. (Mary, ZDA, OIK.) 

Kočevarjem tri leta ni bilo treba služiti vojaške obveznosti, morali pa so v t. i. Kočevski 

samozaščiti ali v Šturmih SS varovati naselitveno ozemlje (Ferenc in Godeša 2004, 197), za 

kar so dobili nekakšno mesečno nadomestilo. Adolf Mausser navaja, da so se morali 9. 

                                                 
60 Takih preselitev (verjetno v delovna taborišča) v Nemčijo zaradi mešanih zakonov je bilo več. O enem 

primeru npr. pripoveduje Martha Hutter (2015, 7). 
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februarja 1944 vsi dovolj stari moški javiti v vojsko za boj proti partizanom (Mausser 2004, 

81). Kot je razvidno iz zgornjega odlomka, so imeli tudi obveznost s pridelki podpirati 

Nemški rajh (glej tudi Hutter 2015, 8). 

Kočevarsko vodstvo so nacisti po preselitvi odstavili. Užaljeni Lampeter je v spominih celo 

izrazil svoje razočaranje nad tem. Nacisti so za Kočevarje namreč predvideli, da se morajo 

zliti z drugimi Nemci, ki pa so jih zasmehovali, ker so govorili posebno narečje – 

kočevarščino (glej Hutter 2015, 7), katere raba je bila nezaželena ali celo prepovedana 

(Tschinkel 346–349). Tragično dejstvo je, da položaj Kočevarjev glede rabe njihovega narečja 

v »Rajhu« ni bil veliko boljši kot pred tem pod jugoslovanskimi oblastmi na Kočevskem. 

Usoda, ki jo je Rajh namenil Kočevarjem, je pomenila njihovo popolno asimilacijo v 

nemštvo, saj za specifično kočevarsko identiteto v nacistični ideologiji ni bilo prostora. 

Hutterjeva piše, da je nacistično vodstvo, med drugim, onemogočalo nekatere tradicionalne 

krščanske prakse, kot je poimenovanje novorojencev z imeni svetnikov, ki je bilo v navadi na 

Kočevskem. Namesto tega je porodnico po rojstvu obiskala medicinska sestra, ki je določila 

ime otroka. Poleg tega so se morali otroci, stari deset let ali več, vsako nedeljo zjutraj, v času 

bogoslužja, udeleževati dogodkov Hitlerjeve mladine (Hutter 2015, 9).  

Pred preselitvijo julija 1941 so v Ljubljanski pokrajini, brez Kočevske, našteli 2165 Nemcev. 

Za preselitev jih je optiralo 1861. 1280 so jih, tako kot Kočevarje, rasno pregledali v 

posebnem vlaku Einwandererzentralstelle – EWZ61 in preselitev potrdili 1254 osebam. 822 

osebam so določili preselitev na Koroško, 408 v Nemčijo in 24 v vzhodno Evropo, 26 so jih 

zavrnili. Januarja 1942 so na Gorenjsko preselili 495 družin oz. 1055 oseb (T. Ferenc 2002, 

155). »Nekaj več kot polovico so najprej spravili v t. i. taborišča, večinoma v turistične 

objekte, v Kranjski Gori, Podkorenu, Dovjem – Mojstrani, Rečici pri Bledu in Bohinju, drugi 

pa so se nastanili pri sorodnikih na Gorenjskem in Koroškem ali pa se takoj zaposlili na novih 

delovnih mestih« (T. Ferenc 2002, 155). 

3.7.3 NEMCI V PREKMURJU 

Po prvem ljudskem štetju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1921 je v Prekmurju 

živelo 2514 Nemcev. Številka je zajemala tudi 411 prebivalcev Bonisdorfa in Kalha, ki sta ob 

razmejitvi istega leta ostala izven meja Kraljevine, zato je dejansko število Nemcev bilo 2003 

(Fujs 1999, 50). Po podatkih ljudskega štetja v Kraljevini Jugoslaviji marca 1931 pa je v 

                                                 
61 Vlak EWZ je bil po ukazu vodje SS – Heinricha Himmlerja izdelan za rasne preglede optantov (več o poteku 

rasnega pregleda glej v Auersperger 2013, 242).  
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Prekmurju živelo 1489 oseb z nemškim maternim jezikom (T. Ferenc 2002, 156). Tako kot 

kočevski Nemci, so bili tudi prekmurski Nemci razočarani nad »tujo« okupacijo. Nemška 

vojska se je namreč aprila 1941 umaknila iz Prekmurja, upravo je prevzela Madžarska, 

pričakovali pa so, da bo severni del Prekmurja priključen k Štajerski. Območje ob potoku 

Kučnica (vasi Fikšinci, Kramarovci, Ocinje in del Serdice), ki je bilo po prvi svetovni vojni 

odtrgano od Avstrije, je Hitler junija 1941 »kot nemško zasedbeno območje podredil 

upravnim organom sosednjih zgornještajerskih okrožij« (T. Ferenc 2002, 156), »ostalemu 

nemškemu prebivalstvu v Prekmurju pa je bilo dovoljeno, da se preseli na ozemlje rajha« 

(Fujs 1991, 65).  

3.8 POVOJNA USODA NEMCEV NA SLOVENSKEM 

3.8.1 RAZPRAVE O POVOJNI USODI NEMCEV NA SLOVENSKEM 

O povojni usodi slovenskih Nemcev sta že med vojno razmišljala oba nasprotujoča si 

politična tabora, protirevolucionarni v Ljubljani in tabor Osvobodilne fronte na osvobojenem 

ozemlju. Obe strani sta svoj odnos do Nemcev gradili na kolektivni odgovornosti večine 

Nemcev na Slovenskem (Ferenc 2005, 268). 

Janko Mačkovšek, sodelavec Manjšinskega inštituta v Ljubljani in njegovi sodelavci, so med 

letoma 1941 in 1943 izdelali več elaboratov in spomenic o prevzemu oblasti in povojni 

ureditvi Slovenije. V nekaterih študijah so zavzeli stališče, da je treba slovensko ozemlje 

očistiti tujcev, da je treba t. i. tujerodce razlastiti in izgnati, z zaplembo njihove lastnine pa 

ustanoviti sklad za poravnavo povzročene škode. S predvidenim zakonom o razlastitvi bi 

zasegli premoženje v lasti tujih državljanov sovražnih narodnosti tj. Nemcev, Italijanov, 

Madžarov in Bolgarov, pa tudi premoženje jugoslovanskih državljanov teh istih narodnosti. 

Zavzeli so stališče, da mora biti državno ozemlje »brezpogojno nacionalno čisto, brez vsakih 

državno nezanesljivih manjšin ali sploh pripadnikov tujih narodnosti« (T. Ferenc 2002, 162). 

V enem izmed elaboratov so izrazili tudi zahtevo po očiščenju slovenskega ozemlja in 

brezkompromisnem izgonu vseh Nemcev iz Slovenije, ki bi smeli s seboj odnesti le osebne 

predmete in 500 dinarjev. Preostalo nemško premoženje naj bi se zaplenilo v korist Urada za 

reparacije. Pojavila se je torej ideja o kolektivni odgovornosti vseh Nemcev za krivice 

povzročene slovenskemu narodu (T. Ferenc 2002, 160–162). 

V narodnoosvobodilnem gibanju so o usodi Nemcev in drugih tujerodcev začeli najprej 

razmišljati na Štajerskem, kjer je julija 1944 oblastni komite KPS za Štajersko sklenil izgnati 

vse nemške koloniste, tj. Nemce, ki so se naselili na domove izgnanih Slovencev, s 
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slovenskega ozemlja. 2. septembra 1944 je predsednik komisije za ugotavljanje zločinov 

okupatorjev in njihovih pomagačev za Slovenijo, dr. Makso Šnuderl, izrazil svoje stališče, po 

katerem je bila večina Nemcev včlanjena v Kulturbund in so po nekdanjih jugoslovanskih 

zakonih zagrešili veleizdajo. Predlagal je, da jih je treba zaradi tega izgnati v Avstrijo z zgolj 

ročno prtljago in do sto dinarji gotovine.62 Fran Zwitter, Luka Sienčnik, Lojze Ude in Lav 

Čermelj so po določilu študijske komisije izdelali elaborat o odnosu do tujerodcev ob 

prevzemu oblasti in po njem. Ker so se njihova stališča študijski komisiji zdela premila, so isti 

strokovnjaki novembra 1944 predložili dopolnjen predlog. Ta je predvidel izgon vseh 

Nemcev, ne glede na to, ali so bili člani nacističnih organizacij, z izjemo tistih, ki so 

sodelovali v NOB in se med okupacijo do NOB niso vedli sovražno. Podobno naj bi veljalo 

tudi za Madžare in Italijane (T. Ferenc 2002, 163–165). Dopolnjeni predlog je študijska 

komisija potrdila, vendar pa SNOS formalnega sklepa o ravnanju z Nemci ni sprejel. Po eni 

razlagi zato, ker je tačas 21. novembra 1944 predsedstvo AVNOJ-a že sprejelo Odlok o 

prehodu sovražnega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb 

in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile, po drugi razlagi pa zaradi 

stališča Edvarda Kardelja, »da naj se vprašanje izgona rešuje brez formalnega odloka« (Repe 

2002, 195).  

Glede na to, da sta oba politična tabora slovenskim Nemcem po vojni namenila enako usodo, 

se lahko strinjamo z Nećakom, ki pravi, da »za ravnanje s folksdojčerji63 torej ni prvenstveno 

kriva komunistična narava povojnih oblasti« (Nećak 2002c, 111), saj bi jih v vsakem primeru, 

tudi če bi na oblast prišla protirevolucionarna stran, najverjetneje doletela enaka oz. podobna 

usoda. 

3.8.2 ODLOK AVNOJA 

Povojno usodo Nemcev v Sloveniji in Jugoslaviji je najpomembnejše določal 1. člen 21. 

novembra 1944 sprejetega Odloka o prehodu sovražnega imetja v državno svojino, o 

državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti 

prisilno odtujile. Sprejet je bil predvsem z namenom, da bi nadomestil ogromno škodo, ki jo 

je povzročila nemška okupacija in da bi onemogočil gospodarski in politični vpliv domačega 

in tujega nemškega kapitala (Ferenc 2005, 307–308). Določal je, da z dnevom, ko odlok 

začne veljati, pride v državno last:  

                                                 
62 Način izgona je bil torej enak kot postopek nemškega okupatorja pri izgonu Slovencev (T. Ferenc 2002, 164). 
63 Izraz folksdojčer oz. Volksdeutscher so si izmislili nacisti, ki so z njim označevali tiste izven Nemčije in 

Avstrije živeče ljudi, ki so jih dojemali kot pripadnike nemške rase (Radspieler 1955, 3). 
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1. vse imetje nemškega rajha in njegovih državljanov, ki se nahaja na ozemlju 

Jugoslavije;  

2. vse imetje oseb nemške narodnosti z izjemo onih Nemcev, ki so se borili v vrstah 

narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, ali ki so državljani 

nevtralnih držav in se med okupacijo niso vedli sovražno;  

3. vse imetje vojnih zločincev in njih pomagačev ne oziraje se na državljanstvo, imetje 

vsake osebe, ki je bila s sodbo državljanskih ali vojaških sodišč obsojena na izgubo 

imetja v korist države. (Nećak 2004, 360.) 

Za pripadnike nemške narodnosti so po dodatnih navodilih Predsedstva AVNOJ-a in Komisije 

za upravo narodne imovine iz junija 1945 šteli: jugoslovanske državljane, ki so se med 

okupacijo opredelili za Nemce; jugoslovanske državljane, ki so se v predvojnih štetjih 

prebivalstva opredelili za nemško narodnost; člane Kulturbunda; tiste, ki so prostovoljno 

sodelovali z nemškimi policijskimi, vojaškimi ali SS enotami; državljane tistih držav, ki so 

med vojno sodelovale z Nemčijo (Prinčič 2002, 293; Nećak 2002c, 112). 

Navodila so določala tudi, da lahko jugoslovanski državljani nemške narodnosti obdržijo 

premoženje in državljanstvo, če so: aktivno sodelovali ali bili aktivni v NOB; bili že pred 

vojno asimilirani, se niso pridružili Kulturbundu in se niso opredeljevali kot člani nemške 

narodne skupine; med leti 1941 in 45 zavrnili okupatorjevo zahtevo, da se opredelijo kot člani 

nemške narodne skupine; bili v mešani zakonski zvezi z osebo katere od jugoslovanskih in 

nekaterih drugih narodnosti; državljani zavezniških in nevtralnih držav in se med okupacijo 

niso sovražno vedli (Prinčič 2002, 294). 

Po nemških virih naj bi obstajal še en odlok, ki naj bi tudi bil sprejet 21. novembra 1944. 

Neuradno ga imenujejo Odlok iz Jajca, uradno pa naj bi se imenoval Odlok AVNOJ-a o 

odvzemu državljanskih pravic. Ker ta odlok ni bil objavljen v uradnem listu, ni neposrednega 

dokaza o njegovem dejanskem obstoju, natisnjen naj bi bil na letak, ki naj bi prišel v roke 

bežečih jugoslovanskih Nemcev (Nećak 2002a, 253–254). Prevod nemškega prevoda odloka, 

ki ga je naredil Nećak (2002a, 254) pravi: 

1. Vse v Jugoslaviji živeče osebe nemškega izvora samodejno izgubijo jugoslovansko 

državljanstvo in vse državljanske pravice; 

2. celotno premično in nepremično premoženje oseb nemškega izvora velja za 

zaplenjeno in samodejno preide v državno last; 
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3. osebe nemškega izvora ne smejo zahtevati oziroma izvajati nobenih pravic, niti se 

ne smejo obračati na sodišča in institucije za svoje osebno pravno varstvo. 

Oba omenjena zakona sta zelo pomembna za vprašanje vračanja premoženja Nemcev, saj sta 

bila osnova za druge zakone, ki so jih jugoslovanske oblasti sprejele: Zakon o konfiskaciji 

imovine in o izvršitvi konfiskacije z dne 9. junija 1945, Zakon o agrarni reformi z dne 23. 

avgusta 1945, Zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno lastnino, o sekvestaciji 

premoženja odsotnih oseb z dne 6. avgusta 1946. Zlasti pomemben je zadnji omenjeni zakon, 

po katerem je bilo podržavljeno vse »premoženje oseb nemške narodnosti, ne glede na 

njihovo državljanstvo« (Nećak 2002a, 253–255). Pobeglim in izgnanim Nemcem je bilo 4. 

decembra leta 1948 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu FLRJ 

odvzeto tudi jugoslovansko državljanstvo (Mikola 2012, 167).64 

3.8.3 BEG, IZGON, POBOJI, TABORIŠČA IN ZAPORI 

Kot bomo podrobneje predstavili v drugem delu disertacije, je med slovenskimi Nemci močno 

prisoten mit o tem, da so bili vsi Nemci iz Slovenije nasilno izgnani, ki pa ne drži. Tako kot 

npr. pri poljskih Nemcih (Cordell 1998, 208), je tudi v Sloveniji prišlo do obojega – 

»kombinacije masovnega bega in masovnega izgona«, vključno s ponovnim odprtjem in 

»uporabo« taborišč, ki so jih ustanovili nacisti, ko so med vojno pobijali in izganjali 

slovensko prebivalstvo in z naključnim in/ali organiziranim pobijanjem slovenskih Nemcev.  

Kot že rečeno, sta se po drugi svetovni vojni oba nasprotujoča si politična tabora strinjala s 

popolnim izgonom nemške manjšine iz Slovenije. Kljub pomanjkanju zgodovinskih virov o 

povojnih izgonih Nemcev vemo, da je po vojni vse ravnanje proti Nemcem, tudi njihovo 

zapiranje in izganjanje, vodila izključno OZNA oz. Oddelek za zaščito ljudstva,65 saj notranje 

ministrstvo in njegovi organi za to niso bili pristojni (Ferenc 2005, 271). Navodila so bila za 

različne skupine Nemcev različna. Tiste, ki niso sodelovali z okupatorjem, naj bi izgnali, 

ostale pa poslali v taborišča (T. Ferenc 2002, 171). 

                                                 
64 Republika Slovenija je novembra 1991 z namenom popraviti po vojni storjene krivice sprejela Zakon o 

denacionalizaciji. Vendar pa zakon ne priznava pravice do vračila premoženja zaplenjenega po Odloku AVNOJ z 

dne 21. novembra 1944 (približno 20.000 zaplemb). Ker so prebegli ali izgnani Nemci po vojni izgubili 

jugoslovansko in pridobili avstrijsko državljanstvo, »je bilo sklenjeno, da jim odškodnino za izgubljeno 

premoženje izplača Republika Avstrija na račun vojnih reparacij, ki jih je bila dolžna izplačati Jugoslaviji« 

(Mikola 2012, 381). 
65 OZNA oz. Oddelek za zaščito naroda je bila posebna organizacija podrejena vojski oz. poverjeništvu za 

narodno obrambo, ustanovljena 13. maja 1944. Njen ustanovitelj je bil Josip Broz Tito, njena glavna naloga pa je 

bil boj proti narodnoosvobodilnemu gibanju sovražnim elementom (Fujs 1999, 53) oz. po vojni »čiščenje« teh 

sovražnih elementov (Dornik Šubelj 2008, 340), nastala pa je po vzoru sovjetske tajne politične policije NKVD 

13 (Mikola 2012, 31). 
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Zgodovinar Milko Mikola navaja, da se je večina Nemcev iz Slovenije, med 15.000 in 16.000, 

že pred koncem vojne umaknila v Avstrijo (Mikola 2012, 163). Podobno je tudi Tone Ferenc 

(2002, 166) ugotovil, da je večina nacističnih funkcionarjev odšla že pred koncem vojne. 

Ferenc (2002, 166–169) navaja tudi poskus umika žensk in otrok iz Ptuja aprila 1945 in umik 

kočevskih Nemcev, ki so se na odhod z vlaki in z vozovi iz Posavja in Obsotelja začeli 

pripravljati v začetku maja 1945. Še preden se je vojna uradno končala, sta iz Posavja 

odpeljala dva vlaka s Kočevarji, ki po Tonetu in Mitji Ferencu (T. Ferenc 2002, 166–169; 

Ferenc 2005, 273–274) Avstrije nista dosegla, vendar pričevanja Kočevarjev, ki so bili na teh 

vlakih pravijo drugače. Na vlaku, ki je odpeljal iz Brežic 26. aprila 1945 je bila tudi Helene 

Schleimer Rühl, katere zgodba je bila objavljena v glasilu The Gottschee Tree septembra 

2003. Vlak je 7. maja pripeljal v Bruck an der Mur v Avstriji. Ko so Rusi vlak napotili nazaj 

od koder je prišel, se je Helene z materjo in bratcem odločila pobegniti. Podali so se na pot 

proti Nemčiji, kjer je živel njen zaročenec. Kasneje je izvedela, da je vlak, ki so ga zapustili, 

najprej odpeljal na Madžarsko, nato v Maribor in se na koncu vrnil v Avstrijo (Schleimer 

Rühl 2003, 8). Družina Hutter pa je spodnjo Štajersko zapustila na vlaku, ki je odpeljal 6. 

maja 1945 in tudi dosegla Avstrijo (Hutter 2015, 11). Hutterjeva je zapisala, da je vlak, ki je 

Brežice zapustili zgolj nekaj ur za njihovim, prišel le do Maribora, vlak, ki je odpeljal 7. maja, 

pa samo še do Celja (prav tam).    

Johann Rom je beg iz Posavja v Avstrijo opisal takole: 

8. maja 1945 je nastopil prevrat, beg v Avstrijo z do vrha naloženimi vozovi, na 

katerih so bila živila, obleke, perilo, posteljnina itd. Peljali smo se skozi Celje, Kamnik 

na Gorenjskem proti avstrijski meji. Pri Kamniku smo morali na ukaz partizanov 

pustiti vse svoje stvari, s sabo smo lahko vzeli samo tisto, kar smo lahko nesli. Pešačili 

smo do Škofje Loke, potem smo se morali spet vrniti v Celje. Med počitkom so nam 

pobrali ves denar. Moja žena je skrila denarnico z 10.000 markami v koprive pri vrtni 

ograji in jo ponovno vzela potem, ko so partizani zaključili kontrolo denarja. 

Binkoštne praznike smo preživeli v taborišču v Celju. Za prehrano smo imeli sušeno 

zelenjavo, ki je še svinje niso hotele jesti. Nič drugega nismo imeli za kuhanje.  

Kočevarje so na begu proti Avstriji večkrat ustavljali partizani in jih pošiljali nazaj v Brežice 

in Krško, kjer so jih do poletja 1945 nastanili v zasilna taborišča. Pogosto so partizani 

bežečim Nemcem zasegli vse uporabno imetje, moške pa odpeljali v taborišča OZNE na 

prisilno delo (T. Ferenc 2002, 166–169; Ferenc 2005, 273–274). »Moške, stare do 40 let, so 
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ločili od nas in jih poslali v uničevalno taborišče (taborišče za izstradanje) Strnišče pri 

Mariboru. Mi smo s partizanskim spremstvom pešačili čez Dravograd do Labota, meje med 

Jugoslavijo in Avstrijo, v Velikovec. V Labotu so nas predali angleškim okupacijskim silam« 

(Johann Rom). 

Tudi Mausserjeva družina je 8. maja 1945 z do vrha naloženimi vozovi pobegnila iz Brežic. 

Na poti so jih ustavljali bežeči hrvaški ustaši in jim odvzeli njihovo imetje, partizani pa so jih 

napotili nazaj proti Brežicam. Kmalu so se s tovornim vlakom odpeljali v Maribor, kjer so jim 

partizani odvzeli vse uporabne stvari, ki so jih še imeli. Ženske, otroci in ostareli so bili z 

vlakom poslani v Avstrijo, moške pa so zaprli v klet ene izmed mariborskih stavb. Adolfa 

Mausserja so tam partizani zasliševali, komandir pa ga je močno pretepel, ker je mislil, da je 

bil na preselitvenem območju paznik v zaporu. Preden je bil z ostalimi taboriščniki prepeljan 

v Strnišče, kjer so že bili tudi drugi Kočevarji, je bil premeščen v tri različna taborišča. 

Razmere so bile slabe, konstantno so bili lačni. Septembra 1945 je bil še z drugimi ujetniki z 

vlakom poslan najprej na Madžarsko oz. v Varaždin, nato pa v Avstrijo. Vožnja na odprtih 

vagonih je trajala tri dni in zahtevala življenja nekaterih oslabelih starejših ljudi (Mausser 

2004, 99–117). 

Po vojni, ki se je v Evropi uradno končala 9. maja 1945, se je začel izgon Nemcev.66 Potekal 

je v treh etapah. Najprej so začeli izganjati Kočevarje in Besarabce z naselitvenega območja 

ob Savi in Sotli (Mikola 2012, 167), saj so se od tam izgnani Slovenci začeli vračati na svoje 

domove. Večina Nemcev je bila iz Slovenije izgnana prek baz v spodnji Štajerski, kjer je bilo 

zanje tudi največ ujetniških in preiskovalnih taborišč. Zdravstveno stanje izseljujočih se 

Kočevarjev, ki so večinoma proti avstrijski meji potovali peš in brez zadostne hrane in vode, 

je bilo zelo slabo (T. Ferenc 2002, 174–178).  

Tiste Kočevarje, ki so se prve tedne po koncu vojne skušali vrniti na Kočevsko, so oblasti 

vračale nazaj na Štajersko. Ferenc (2005, 281–287) navaja, da je prve mesece po vojni 

sovraštvo do vseh Nemcev povzročilo izselitve nekaterih družin kočevskih Nemcev, ki se niso 

priključili selitvi 1941/42 in katerih otroci so bili partizani ali aktivisti OF.67 V nekaj primerih 

                                                 
66 V začetku aprila 1945 so se začeli tudi ukrepi proti pripadnikom madžarske manjšine v Sloveniji. OZNA je 

aretirala člane madžarske nacionalistične stranke (Stranka puščičastih križev) t. i. »nyilaše« in jih zaprla v 

koncentracijsko taborišče Filovci. Iz okraja Lendava je bilo izgnanih in v taborišča interniranih 558 Madžarov, 

pri čemer je verjetno šlo za povračilni ukrep, ker so madžarske oblasti med vojno iz Prekmurja izgnale številne 

slovenske družine (Mikola 2007, 21–23). 
67 Zdravko Troha (2004, 91) je ugotovil, da je bilo izmed 300 do 310 kočevskih Nemcev, ki se niso izselili, 56 

mož in fantov partizanov, 27 pa aktivistov ali aktivistk. Vendar so podatki, kot pravi, nepopolni. 



128 

 

so ti bili v vojski, medtem ko so njihove starše izselili v Avstrijo. Tako je bilo tudi v 

Jožetovem (prva generacija, OIK) primeru. 

Imel sem probleme [zaradi kočevarskega porekla; op. a.]. Bil sem še v vojski, pri Idriji, 

ko sem dobil od doma pismo od Lacknerjeve Micke, da je Udba68 preselila moje 

starše. Naročili so jim naj se v eni uri odpravijo, in jih prišli iskat s kamionom. Nisem 

vedel kaj naj storim. Šel sem do orožnika Franja Brodnika in mu povedal kaj se je 

zgodilo. Zagotovil mi je, da bo poslal dopis na okraj v Črnomelj in uredil, da se bodo 

starši vrnili. Čez tri tedne sem šel v Postojno k zobozdravniku. Tam sem srečal šefa 

Udbe, ki mi je rekel: 'Rom, vesela vest, starši so doma!' Dal mi je kartico, ki jo je pisal 

oče. Napisal je samo: 'Vsi smo se srečno vrnili.' Poslali so jih v Maribor, ker so se 

hoteli znebiti vseh, ki so bili kočevarskega porekla. Preselili so moje starše, staro 

mamo, dve sestri in brata. Ko so moje izselili, je bila tam precej bogata ženska, ki je 

imela nekje zakopan denar. Bila je Kočevarica, brez otrok in je ni bilo nikoli več 

nazaj. V Črnomlju je bil en sodnik Peče, ki je bil takrat preseljen, iz Stražnega Vrha, 

ena gospa iz Črnomlja, Skubiceva. Vsi, ki so jih pregnali, so kasneje prišli nazaj. 

Nisem prepričan edino za Pečeta. Po vojni ni bilo luštno biti Kočevar. Vsi so tajili 

svoje poreklo. Jaz nisem, kar si, si. Ko sem bil še v vojski, mi je neki delegat rekel: 

'Starše so ti odpeljali, kaj boš ti sam. Meja ni daleč, saj lahko greš.' Vendar meni ni 

padlo na pamet, da bi zapustil domovino in šel. Kasneje sem ugotovil, da je preizkušal, 

kaj bom naredil. 

Ostale Nemce je OZNA začela izganjati julija 1945. Nemce, osumljene vojnega hudodelstva 

med 2. svetovno vojno, ki niso pobegnili, je zaprla v zapore in taborišča. Nekatere med njimi 

je usmrtila brez sodne obravnave, nekatere pa je postavila pred vojaška sodišča. Komisija za 

ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev je za vojne zločince razglasila nekaj 

sto Nemcev iz Slovenije, med njimi tudi Kočevarjev. Sodišča so jih precej obsodila v 

odsotnosti, da so lahko zaplenila njihovo lastnino (Ferenc 2005, 274–279). 

Pred 10. junijem 194569 so v taborišče Hrastovec odgnali prekmurske Nemce iz vasi ob 

potoku Kučnica in v njihove domove naselili slovenske koloniste. Kmalu pa so jih iz taborišča 

vrnili nazaj domov. Najbrž zato, ker se je madžarska vlada pritožila mednarodni skupnosti, 

ker je bilo iz območja Dolnje Lendave istočasno izgnanih tudi 300 madžarskih družin. Zato so 

                                                 
68 Uprava državne varnosti.  
69 Der Untersteirer (2015) navaja, da se je pregon iz Prekmurja začel 6. julija 1945 (prim. Fujs 1999).  
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bili poleg Madžarov izpuščeni tudi Nemci (T. Ferenc 2002, 180). Izgon Prekmurskih Nemcev 

so na podlagi pričevanj preživelih opisali v časopisu Der Untersteirer (2015, 4), kjer pravijo, 

da je bilo na gradu Hrastovec nameščenih okoli 1000 Nemcev iz Prekmurja in še približno 

enkrat toliko oseb od drugod. Razmere na gradu so bile slabe. Ker ni bilo postelj, so zaporniki 

spali na tleh. Prav tako je primanjkovalo hrane in vode. Zaradi slabih razmer naj bi v 

Hrastovcu umrlo vsaj 50 ljudi iz omenjenih vasi – predvsem otrok, ki so zboleli za tifusom, in 

starejših. Nekaterim je uspelo pobegniti najprej v domače vasi, nato pa v Avstrijo, čeprav je 

bil beg izjemno nevaren, saj so na meji stražili partizani, ki so na begunce streljali. Po 

približno dveh mesecih so bili ujetniki izpuščeni in so lahko šli domov. Številni se niso več 

mogli vseliti v svoje hiše, ker so tam že bili naseljeni Slovenci in Romi, zato so se začasno 

naselili pri sosedih ali pri sorodnikih. 

Drugi val izganjanja Nemcev se je končal oktobra 1945 z izgonom tistih, ki so bili internirani 

v koncentracijska taborišča, vendar se je takoj po izvedenih novembrskih volitvah v 

Ustavodajno skupščino DFJ začel tretji val (Mikola 2012, 168–169). Ta je od decembra 1945 

do srede leta 1946 zajel »skoraj vse Nemce, ki so do takrat še ostali na Slovenskem. /…/ 

Decembra 1945 je zajel Ljubljano, Dolenjsko in Gorenjsko ter zahodni del Štajerske. V 

začetku januarja 1946 je zajel vzhodni del Štajerske in zlasti Apaško kotlino, sredi tega 

meseca pa že omenjene vasi ob potoku Kučnica v Prekmurju. Izgon je trajal okoli mesec dni« 

(T. Ferenc 2002, 181).  

Der Untersteirer (2015, 4) poroča, da je izgon apaških Nemcev potekal drugače kot izgon 

prekmurskih Nemcev. Ljudi z Apaškega polja so večinoma poslali v Strnišče, kjer je zaradi 

slabih pogojev posredoval celo mednarodni Rdeči križ. Ko so taborišče zaprli, so bili 

taboriščniki premeščeni v druga taborišča, npr. Assling (Jesenice), v Avstrijo, ali poslani 

domov. Od 14. januarja 1946 so nemško manjšino transportirali v Mursko Soboto, nato pa v 

tovornih in živinskih vagonih čez Madžarsko na Dunaj. Isti vlak jih je kmalu pripeljal nazaj v 

Maribor, kjer so jih nastanili v nekdanjem semenišču. Tudi tam z njimi niso lepo ravnali. 

Marca 1946 so del zapornikov poslali na Jesenice in čez mejni prehod Podrožco (Rosenbach) 

v britansko taborišče Brnca (Fürnitz), kasneje pa v Kellerberg v dravski dolini, na Koroškem. 

Drugi del, približno 100 oseb, pa je bil odpeljan na jugoslovansko-madžarsko mejo in tam 

izpuščen. V gozdu so jim pojasnili naj gredo v St. Gotthard na Madžarskem in se od tam 

poskusijo prebiti do Avstrije. Zagroženo jim je bilo, da bo vsak, ki bi se skušal vrniti, 

ustreljen. 
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Nemce so sprva izganjali preko jugoslovansko-avstrijske meje, ko pa jih »angleške 

okupacijske oblasti v Avstriji niso več hotele sprejemati«, so jih »v dogovoru s sovjetskimi 

okupacijskimi oblastmi na Madžarskem« v Avstrijo izganjali preko madžarske meje (Mikola 

2007, 25). V tretjem valu izgona so nekatere namesto v Avstrijo izgnali v taborišča na 

Hrvaško in v Vojvodino, najbrž zato, ker so jih zavezniki na avstrijski meji vračali nazaj v 

Slovenijo (Mikola 2012, 169). Prav zavračanje izgnancev s strani zaveznikov je povzročilo še 

večje trpljenje in mnogokrat podaljšalo njihovo agonijo. Med vračanjem preko Madžarske 

nazaj v Slovenijo so morali v živinskih vagonih, v burji in mrazu pretrpeti tudi več tednov. 

Eden izmed vlakov je med vračanjem z Dunaja stal na Madžarskem kar 17 dni70 (Mikola 

2012, 170).  

Nemce, osumljene članstva v Kulturbundu, funkcionarje v okupatorjevem upravnem aparatu 

ali v Štajerski domovinski zvezi in drugih organizacijah, je OZNA, skupaj s Slovenci, ki so 

jih sumili sodelovanja z okupatorjem, poslala v zapore in koncentracijska taborišča (T. Ferenc 

2002, 188). Osrednje koncentracijsko taborišče za vse Nemce je bilo Strnišče pri Ptuju (sedaj 

Kidričevo),71 pošiljali pa so jih tudi na Teharje, v Hrastovec, v Brestrnico in na Studence pri 

Mariboru. Poleg naštetih taborišč so obstajale še manjše zbirne baze na Teznem, v Kamnici, v 

Slovenskih Konjicah in v Hrastniku (Mikola 2007, 11).72 Taborišča in zapori so bili 

prenatrpani, primanjkovalo je hrane, bili so polni insektov, razsajale so uši, higienske razmere 

so bile slabe, pazniki so se znašali nad jetniki. Predvsem moške so izkoriščali za ceneno 

delovno silo. OZNA je nekatere usmrtila brez obsodbe (T. Ferenc 2002, 189–190).  

Natančno število, koliko Nemcev je med in po vojni izgubilo življenje, ni znano.73 Povojni 

viri slovenskih Nemcev, ki živijo v Avstriji in Nemčiji, navajajo število do 6000 in več, ki pa 

je po mnenju slovenskih zgodovinarjev pretirano (Repe 2002, 204; Nećak 2004, 365). Leta 

1970 izdana knjiga Totengedenkbuch der Deutsch-Untersteirer navaja 4600 imen žrtev »za 

zaščito spodnještajerske domovine« in ocenjuje, da je pravo število še vsaj enkrat višje. 

Vendar pa ti podatki vključujejo tudi žrtve prve svetovne vojne in celo imena Slovencev, tudi 

                                                 
70 Zavezniki v Avstriji naj bi transport zavrnili, ker so na njem bili Slovenci, ki pa so jih slovenske oblasti 

obravnavale kot Nemce in jih na vsak način hotele izseliti v Avstrijo (Mikola 2012, 171). 
71 Nemško koncentracijsko taborišče na Strnišču pri Ptuju je delovalo do aprila 1945, po vojni, maja istega leta, 

ga je prevzela OZNA. Taborišče je tudi pod OZNO ohranilo ustroj in obliko značilno za vsa nacistična 

koncentracijska taborišča: obdajala ga je ograja iz bodeče žice, imelo pa je tudi »okrog 10 metrov visok 

stražarski stolp z žarometom in strojnico« (Mikola 2007, 15). 
72 V nekaterih taboriščih so bili poleg Nemcev internirani tudi Slovenci in pripadniki madžarske manjšine 

(Mikola 2007, 12). 
73 Nekaj podatkov o pobojih Nemcev, ki so bili internirani v štajerskih koncentracijskih taboriščih, je dostopnih 

v knjigi Milka Mikole (2007).  
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tistih, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, zato sta uporabljena metodologija in 

izbor problematična (Repe 2002, 204–205).74  

Statistični pregled pobitih oseb, ki so v bazi Inštituta za novejšo zgodovino zavedeni kot 

Nemci in se izrecno nanaša na stalno prebivalstvo današnjega ozemlja Slovenije, pravi, da je 

bilo med leti 1940 in 1946 pobitih 804 Nemcev (od tega 614 civilistov); 146 po vojni leta 

1946, 464 pa med in po vojni leta 1945 (Inštitut za novejšo zgodovino). Ti podatki gotovo ne 

zajemajo vseh pobitih Nemcev, prav tako ne vključujejo umrlih v taboriščih, v bombnih in 

vojaških napadih itd. Število, ki ga navaja statistika avstrijskih društev, je verjetno nekoliko 

pretirano, število zabeleženo v bazi Inštituta za novejšo zgodovino pa je nedvomno prenizko. 

Zadnji večji transport z Nemci je iz Slovenije odpeljal novembra 1946. Repe (2002, 214) 

ugotavlja, da so jugoslovanske oblasti še leta po vojni spremljale dejavnost izseljenih 

Nemcev. Največ se jih je naselilo v Avstriji – okrog 24.000 iz Slovenije, manjši del pa tudi v 

Nemčiji. Večina jih je še dolgo po vojni živela v taboriščih. Leta 1952, ko so jim ZDA odprle 

svoja vrata, se je tja preselila glavnina kočevskih Nemcev, ostali so se ustalili v Avstriji. Sredi 

50. let prejšnjega stoletja so se torej pripadniki nekdaj močne nemške manjšine v Sloveniji 

dokončno raztepli po svetu in postali diaspora. 

4 NEMCI NA SLOVENSKEM DANES  

4.1 ŠTEVILO NEMCEV V SLOVENIJI 

Mitja Ferenc je pregledal in primerjal popise prebivalstva v Sloveniji od 1948 do 1981. 

Ugotovil je, da je število prebivalcev, ki so se izrekli za Nemce ali Avstrijce in je bila 

nemščina njihov materni jezik, iz popisa v popis upadalo. Prvi povojni popis leta 1948 je 

naštel največ, 1842 Nemcev in 582 Avstrijcev, tj. približno 8 % predvojnega števila, v popisu 

iz leta 1981 pa sta obe narodnosti šteli le še 560 oseb. Število Nemcev se je na popisu 1991 

nekoliko povečalo. Ferenc ugotavlja, da na račun priseljencev iz tujine (predvsem vračanja 

Slovencev, ki so delali v Nemčiji in so ob vrnitvi v Slovenijo s seboj pripeljali svoje zakonce), 

ki predstavljajo polovico popisanih oseb, ki so se opredelile za nemško ali avstrijsko 

narodnost. Večine izmed njih ni moč opredeliti kot ostanek predvojne nemške manjšine na 

Slovenskem. 54 % oseb nemške in avstrijske narodnosti je bilo rojenih v tujini, delež oseb z 

                                                 
74 Župnik Heinrich Wittine je v spominih zapisal, da je od približno 12.500 Kočevarjev bilo približno 1000 

ubitih v bojih, 7000 naj bi jih odšlo v Ameriko, 1500 v Nemčijo, okrog 3000 pa naj bi jih ostalo v Avstriji 

(Wittine 2005). 
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nemškim maternim jezikom, rojenih v tujini, pa je še višji, 64,5 %, kar se lahko pripiše 

povečanju števila zdomcev in njihovih družinskih članov ter sklepanju mešanih zakonov (M. 

Ferenc 2002, 317–323).  

4.2 ORGANIZIRANOST V DRUŠTVA 

Danes so Nemci v Sloveniji organizirani v dve krovni združenji in več društev, ki se 

udejstvujejo predvsem na kulturnem področju. 

1. V Zvezo kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji / Dachverband 

der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien (predsednik dr. Dušan 

Ludvik Kolnik, tajnik: Andrej Ajdič) sodijo naslednja kulturna društva: 

- Kulturno društvo Celje ob Savinji / Kulturverein Cilli an der Sann (sedež: Šmartno v 

Rožni dolini), 

- Društvo Kočevarjev staroselcev / Gottscheer Altsiedler Verein Krapflern (sedež: 

Dolenjske Toplice), 

- Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi / Kulturverein deutschsprachiger 

Frauen Brücken (sedež: Maribor), 

- Kulturno društvo Apaško polje / Kulturverein Abstaller Feld (sedež: Apaško polje), 

- Internacionalno društvo Most svobode Maribor / Verein Freiheitsbrücke Marburg 

(sedež: Maribor), 

- Društvo nemško govoreče mladine / Kulturverein deutschsprachiger Jugend (sedež: 

Ljubljana). 

2. Zveza kočevarskih organizacij / Dachverband der Gottscheer Organisationen (sedež: 

Črnomelj, predsednik: dipl. inž. Andrej Černe) pa združuje: 

- Društvo Peter Kosler / Verein Peter Kosler (sedež: Kočevje),  

- Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice - Moschnitze / Einrichtung für die 

Erhaltung des Kulturerbes Mošnice - Moschnitze (sedež: Stare Žage), 

- Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nessetal Koprivnik / Kulturverein Nesseltal – 

Anstalt für die Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal (sedež: Kočevje), 

- Turistično društvo pod Srebotnikom / Kulturtouristischer Verein unter dem Gutenberg 

(sedež: Stare Žage). (Österreichisches Kulturforum 2014.) 

Kot so zapisali na svoji spletni strani, je bila Zveza kočevarskih organizacij ustanovljena 

decembra 2013 v Bistrici pri Črnomlju. Zveza kočevarskih organizacij se od Zveze kulturnih 
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društev nemško govoreče etnične skupnosti, »ki je prepoznavna predvsem po svojih političnih 

zahtevah po priznanju nemške manjšine v R. Sloveniji in predvsem po zahtevah po 

poslanskem mandatu v parlamentu« razlikuje predvsem v tem, da je njeno delovanje 

usmerjeno k delu na kulturnem področju (Zveza kočevarskih organizacij). 

5 KOČEVSKI NEMCI V DIASPORI  

Narodne in v našem primeru etnične skupnosti imajo določene karakteristike, ki določajo 

njihovo identiteto oz. samodojemanje skupnosti, npr. skupni teritorij, skupni jezik in druge 

elemente skupne kulture, zavest o pripadnosti skupnosti oz. občutek solidarnosti in skupno 

zgodovino oz. percepcijo preteklosti (glej Krejči in Velímský 1996, 209–211 in Smith 1991, 

21). Pri tem seveda ni nujno, da so v vsaki skupnosti prisotni vsi navedeni t. i. objektivni in 

subjektivni dejavniki (glej Özkirimli 2005, 15–22). Tudi jih ne bomo razumeli kot objektivno 

dane, saj se v različnih časovnih obdobjih in družbenih situacijah lahko njihov pomen za 

določeno skupnost spreminja – veča ali manjša in se celo izgublja. V nadaljevanju mi bodo 

navedene karakteristike služile zgolj kot okvir za analizo identitete kočevarske skupnosti v 

diaspori, kar pa nikakor ne pomeni, da jih lahko apliciramo na prav vse skupnosti in narode. 

Preden se lotimo analize, si poglejmo, kako so kočevarske skupnosti v diaspori nastale. 

5.1 NASTANEK KOČEVARSKE DIASPORE 

5.1.1 IZSELJEVANJE KOČEVSKIH NEMCEV V ZDA PRED DRUGO SVETOVNO 

VOJNO  

Sepp König v Gottscheer Kalender iz leta 1926 piše (König 1926, 45), da so prvi štirje 

Kočevarji v ZDA odšli leta 1853. Okrog leta 1880 naj bi bilo v Clevelandu že večje število 

Kočevarjev, ki so se zaposlovali v tamkajšnjih industrijskih podjetjih (Kren 1995, 5). Kriza v 

kmetijstvu75 se je namreč odražala v številnih opustelih kmetijah in razseljenih kočevarskih 

vaseh. Skromne naravne danosti (kraški teren, pomanjkanje vode in obdelovalne zemlje itd.) 

in neugodne gospodarske razmere na Kočevskem so povzročile množično izseljevanje v ZDA 

(Drnovšek 2005, 17). 

O tem kako so se v Ameriki znašli prvi Kočevarski priseljenci, ni veliko napisanega. Doslej 

najpopolnejši (in praktično edini) oris nastajanja kočevarskih skupnosti v ZDA je naredila 

Martha Hutter (1999), zato se pričujoče poglavje večinoma sklicuje na njen prispevek v 

zborniku 80 Jahre Gottscheer Landsmannschaft in Graz (1999) z naslovom Die ersten 

                                                 
75 Leta 1886 je bilo na Kočevskem še približno 26.000 glav živine, 1910 pa le še 10.000 (Drnovšek 2005, 17). 
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Amerika-Gottscheer. Hutterjeva piše, da so bili začetki prvih priseljencev v novi domovini 

težki, a vendar se je vsak znašel po svoje. Georg Kump je npr. šel sredi šestdesetih let 19. 

stoletja v Minnesoto, kjer je najprej krošnjaril, nato pa je delal v hotelu in barantal z Indijanci 

za kože. Kasneje se je z družino preselil v zahodni Kansas, kjer je zaradi novega zakona 

Homestead Act,76 dobil 160 akrov zemlje, za katero je plačal zgolj 14 dolarjev pristojbine. 

Franz Herbst, ki je bil izžreban na »Zemljiški loteriji« (Landloterie) v indijanskem rezervatu v 

Wyomingu, je na ta način prišel celo do brezplačne zemlje. Da pa je na pridobljenem 

zemljišču lahko preživel, je moral hkrati delati v rudniku. Velika kmetija, ki jo je osnoval, je 

še vedno v družinski lasti. V iskanju finančne stabilnosti so prvi kočevarski priseljenci 

prepotovali velike dele ZDA. Ko so se ustalili, so se jim pridružili še drugi sorodniki in znanci 

iz domačih kočevskih vasi, nastale so manjše kočevarske naselbine, npr. v Wyomingu 

(Herbst), v bližini rudnika zlata v Coloradu (Stampfl), v Clevelandu (družine iz Starega Loga 

in Poloma). V mestih so kočevarska naselja rastla ob naseljih drugih »sorodnih« narodnosti. 

Najprej so se pridružili Slovencem in Hrvatom iz okolice Kočevja in drugim priseljenskim 

skupnostim iz Kranjske oz. iz Avstro-Ogrske monarhije, nato pa so začeli ustanavljati svoje 

zveze ali se priključili nemško govorečim skupinam (Hutter 1999, 90–91). 

Hutterjeva ugotavlja, da se je življenje prvih kočevarskih priseljencev pretežno vrtelo okrog 

cerkve, ki jim je nudila pomoč in občutek domačnosti.77 V New Yorku je to vlogo imela 

cerkev Vseh Svetih v Brooklynu, vse do 30. let 20. stoletja, ko se je večina Kočevarjev 

preselila v Ridgewood (Queens), s čemer je cerkev Vseh Svetih izgubila pomen za 

kočevarsko skupnost (Hutter 1999, 92). Martha Hutter in Herma Moschner (Hutter 1999, 93) 

sta leta 1990 analizirali knjige iz te cerkve. Njune ugotovitve omogočajo vpogled v 

priseljevanje Kočevarjev v New York pred prvo sv. vojno, zato jih na tem mestu kratko 

povzemam. Ugotovili sta, da se je prvi kočevarski par v cerkvi Vseh Svetih poročil leta 1886. 

Od tedaj je število kočevarskih porok stalno naraščalo in leta 1907 doseglo vrh – 46 porok, 

kar je predstavljalo več kot polovico vseh porok v fari na letni ravni. Pari so se najpogosteje 

poročali dve ali tri leta po prihodu v Ameriko, tudi če si še niso uredili lastnega prebivališča. 

Običajno so bili priseljenci po prihodu v ZDA najprej nekaj let najemniki pri drugih 

Kočevarskih družinah, zato ne preseneča podatek, da je kar 13 kočevarskih moških, ki so se 

                                                 
76 Homestead Act oz. zakon o zemlji, ki jo dobi priseljenec, sprejet v času ameriške državljanske vojne 1862, je 

odraslim ameriškim državljanom in tistim, ki so to želeli postati, pod pogojem, da se niso borili proti ameriški 

vladi, omogočal, da zaprosijo za 160 akrov državne zemlje. Na tako pridobljeni zemlji so si morali zgraditi dom 

in jo obdelovati. Po petih letih so dobili zemljo v trajno last, zgolj v zameno za manjšo pristojbino (Homestead 

Act (1862)). 
77 V Kansasu so bili okrog 1890 Kočevarji med ustanovitelji nemške cerkvene skupnosti sv. Antonija, v Chicagu 

so se zbirali v farni cerkvi sv. Bonifacija, v Clevelandu pa v cerkvi sv. Trojice (Hutter 1999, 91). 
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poročili med letoma 1886 in 1893, prebivalo na naslovu Harrison Street 134. Od prve 

kočevarske poroke leta 1886 pa do konca leta 1908 je bilo v fari sklenjenih 817 kočevarskih 

zakonskih zvez. Iz cerkvenih knjig je razvidno, tako Hutterjeva in Moschnerjeva, da so se 

kočevarski moški poročali izključno s Kočevarkami, medtem ko so kočevarske ženske včasih 

vzele tudi kakega nekočevarskega moža. Po letu 1930 je bil v brooklynski skupnosti samo še 

tu in tam kak Kočevar. Brooklyn je bil namreč za mnoge le postojanka, od koder so se kasneje 

razselili po ZDA (Hutter 1999, 93–94).  

Kočevarji, ki so ostali v New Yorku, so se običajno gibali v nemško govorečem okolju. 

Moški, ki so imeli le osnovno izobrazbo, so delo težko našli. Nekateri so se zaposlili kot 

vozniki konjskih vpreg, drugi pa v obrtniških delavnicah. Ženske pa so delo hišne pomočnice, 

kuharice ali varuške hitro našle. V bogatih predelih Brooklyna so Avstrijke (kot so Kočevarke 

same sebe imenovale) zaradi poštenosti in zanesljivosti radi zaposlovali. Za Kočevarke je bila 

selitev v ZDA dvojni napredek, saj so zlahka našle službo, v ZDA pa so tudi imele boljši 

socialni položaj in lažje življenje kot na Kočevskem, kjer so ženske morale skrbeti za cele 

kmetije, medtem ko so možje krošnjarili. Zato ne preseneča, da so bile ženske na splošno 

navdušene nad življenjem v ZDA (Hutter 1999, 94–95). Marjan Drnovšek je primerjal sestavo 

izseljencev z območja okrajnega glavarstva Kočevje z drugimi okrajnimi glavarstvi v letih 

1892 in 1893 po spolu in ugotovil, da je bil v izseljenskem valu s Kranjske »kočevski ženski 

delež močno prisoten« in relativno velik, »zlasti za to zgodnje obdobje izseljevanja v ZDA« 

(Drnovšek 2005, 20–21), časopis Gottscheer Botte pa je leta 1905 poročal, da je bilo takrat 

število izseljenih kočevarskih žensk enkrat višje od števila izseljenih kočevarskih moških 

(Hutter 1999, 94). 

Prva naloga priseljencev je bila, kot piše Hutterjeva, da so družini čim prej vrnili denar za 

potovanje in prihod v ZDA omogočili še svojim bratom in sestram, zato so na začetku svoj 

zaslužek skoraj v celoti pošiljali domov. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je število migrantov 

naraslo, med drugim zato, ker so se stroški potovanja precej znižali. Kočevarji so se pogosto v 

ZDA preselili zgolj začasno, dokler si niso finančno opomogli, nato pa so se z v Ameriki 

rojenimi otroki vrnili na Kočevsko. Po 1. svetovni vojni, ko je Avstro-Ogrska razpadla, o 

povratku v domovino ni bilo več toliko govora. 29. decembra 1918 so si Kočevarji na 

srečanju Kočevarjev v Brooklynu zadali nalogo stati ob strani domovini v boju za njeno 

eksistenco. Ob tej priložnosti so v manifestu zapisali: »Če je bil razpad Avstrije izguba za 

Kočevarsko deželo, je nastanek južnoslovanske kraljevine sigurno smrtni udarec za vse 

dosežke, navade in običaje kočevarskega ljudstva« (Hutter 1999, 95–96). Po drugi svetovni 
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vojni, ko se je zaradi posledic vojne v ZDA priselilo veliko število Kočevarjev, so se 

Kočevarske skupnosti številčno še okrepile. 

5.1.2 DIASPORA V AVSTRIJI (PO 1945) 

Kočevarji so se tako kot v ZDA, tudi v Avstrijo in Nemčijo začeli izseljevati že pred drugo 

svetovno vojno, vendar ta emigracija ni bila tako množična kot v ZDA. V ti dve državi so se 

večinoma preselili kot begunci po vojni. 

Gabriela Stieber (1999) v svojem prispevku za zbornik, izdan ob 80-letnici društva Gottscheer 

Landsmannschaft in Graz, skozi življenjsko zgodbo Kočevarice Marie, rojene leta 1875, 

opisuje težave, ki so jih imeli predvsem starejši Kočevarji pri vključevanju v avstrijsko 

družbo. Za ljudi, ki so v svoji domovini bili ugledni člani skupnosti, je nemoč in odvisnost od 

drugih pomenila veliko duševno stisko.78 Maria je že pred vojno kot perica delala na Dunaju, 

nato pa se je preselila v ZDA (v Brooklyn, kjer je bil, kot že rečeno, takrat center nemško 

govorečih priseljencev), kjer se je zaposlila kot pomočnica, se poročila in si ustvarila družino. 

Kasneje sta se z možem odločila, da se družina vrne nazaj na Kočevsko. Zaradi slabih 

ekonomskih razmer se je mož še nekajkrat vrnil na delo v ameriške rudnike, njeni najstarejši 

hčerki, ki sta imeli ameriško državljanstvo, pa sta se preselili v New York. Družina se je leta 

1941 z ostalimi Kočevarji preselila v okolico Sevnice in ob koncu vojne, 8. maja 1945 krenila 

proti Avstriji. Pot je potekala počasi, partizani so beguncem odvzeli njihove osebne predmete, 

oblačila in živila, mnogi oslabeli, otroci in starejši, so na poti umrli in jih niso mogli niti 

dostojno pokopati. Po treh tednih hoje je družina prišla do avstrijske meje v Dobrlo vas na 

Koroškem, kjer so ostali, dokler se ni razširila novica, da prihajajo partizani. Kmalu so se 

nastanili v begunskem taborišču britanskega Rdečega križa na učiteljišču v Celovcu, kjer so 

dobili najnujnejša živila in medicinsko pomoč. Zaradi slabih stanovanjskih razmer v taborišču 

so Britanci spodbujali čim prejšnjo prerazporedev beguncev iz mest na podeželje. Taborišče 

se je razvilo v nekakšno posredovalnico dela, kjer so okoliški kmetje iskali sezonsko delovno 

silo za pomoč na kmetijah. Ko pa je bila jeseni 1945 večina kmečkih del opravljena, je večina 

delavcev s kmetij službo izgubila. Mariina družina je zatočišče iskala v taborišču Kapfenerg, 

ki pa je bilo prenapolnjeno, zato so bili poslani dalje – v za bivanje neustrezen Rottenmann. 

Tamkajšnje razmere so bile tako slabe, da se je Mariina družina vrnila v Kapfenberg in 

taborila pred taboriščnimi vrati, dokler se zanje tam ni našlo prosto mesto. Kljub slabim 

bivalnim razmeram so se vživeli v taboriščno življenje. Otroci so šli v šolo, mladi so se 

                                                 
78 Podobno ugotavlja tudi Radspieler, vendar se njegove ugotovitve nanašajo na vse begunce, t. i. 

Volksdeutscherje v Avstiji (1955, 158–161). 
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vključevali v razne delavnice, v prostem času pa so se z njimi ukvarjali britanski socialni 

delavci. Ker je bilo na majhnem prostoru preveč ljudi, so bili med njimi pogosti prepiri, pa 

tudi higienske razmere so bile slabe. V barakah, kjer je skupaj živelo več družin, je poleg 

osnovnih življenjskih potrebščin primanjkovalo tudi zasebnosti, ki so si jo poskušali zasilno 

ustvariti z zavesami iz krp. Vsakemu človeku je pripadlo zgolj 1,5 kvadratnega metra 

prostora. Izgnani oz. prebegli Nemci v Avstriji zaradi svoje narodnosti niso dobili pomoči 

mednarodnih humanitarnih organizacij. Pogosto so morali prosjačili po bližnjih kmetijah ali 

menjati preostale osebne predmete za hrano pri beguncem nenaklonjenih prebivalcih 

Kapfenberga. Begunci so lahko za plačilo delali v taboriščnem obratu, sčasoma pa so številni 

našli delo in prebivališče izven taborišča. Mariina družina je šla leta 1947 delat na kmetijo 

(povzeto po Stieber 1999).  

Nedvomno je Avstrija po vojni na svojih plečih nosila izredno veliko breme, saj je, kot navaja 

Radspieler (1955, 38), julija 1946 tam iskalo pribežališče približno 300.000 nemško 

govorečih beguncev (Volksdeutscherjev) iz srednje in vzhodne Evrope ter približno 175.000 

tistih beguncev, ki niso govorili nemško. Število nemško govorečih beguncev je do leta 1948 

naraslo na 335.000, nato pa se je na račun izseljevanja79 in naturalizacije postopno 

zmanjševalo. Leta 1953 je bilo v Avstriji še 180.000 nemško govorečih beguncev brez 

državljanstva (prav tam). Primanjkovalo je osnovnih življenjskih potrebščin, predvsem hrane 

pa tudi nastanitvenih kapacitet za begunce (več v Radspieler 1955). 

Begunska taborišča so delovala predvsem na avstrijskem Štajerskem, le eno – Pfeffernitz – na 

Koroškem. Taborišča so bila treh tipov: mestna, privatna in taborišča podjetij (Firmenlager). 

Mestna so Britanci leta 1948 predali v upravo Avstriji, ki je zaradi varčevanja zelo zmanjšala 

oskrbo in od taboriščnikov zahtevala plačilo najemnine. Razlika je bila tudi med 

stanovanjskimi in socialnovarstvenimi taborišči. Stanovanjska taborišča so bila obravnavana 

kot naselbine in so v njih živeli tisti, ki so bili ekonomsko samostojni. V socialnih pa so živeli 

begunci, odvisni od državne socialne pomoči. Število stanovalcev v taboriščih se je z leti 

zmanjševalo, a zadnja so bila zaprta šele sredi šestdesetih let (Stieber 1999, 131).  

Avstrija je bila dolga leta do (kočevarskih) beguncev zelo odklonilna. Po koncu vojne je bila 

delovna pomoč beguncev zaradi pomanjkanja delovne sile v kmetijstvu sicer dobrodošla (glej 

Radspieler 1955, 106), ko pa so Avstrijci spet lahko zasedli delovna mesta (npr. po prihodu iz 

ujetništva), so begunci lahko opravljali zgolj slabše plačana dela na kmetijah in druga 

                                                 
79 156.000 so jih leta 1946 v skladu s Potsdamskim sporazumom preselili v Nemčijo (Radspieler 1955). 
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pomožna dela. Boljših poklicev si niso mogli najti zaradi neustrezne izobrazbe in restriktivne 

avstrijske delovne zakonodaje. Begunec je višje kvalificirano delovno mesto dobil le, če ni 

bilo ustreznega avstrijskega kandidata (Stieber 1999, 132). Begunci, pripadniki nemških 

manjšin in tisti, ki so imeli nemško državljanstvo, so bili izključeni iz pomoči mednarodnih 

organizacij International Refugee Organization (IRO) in United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration (UNRRA) in posledično odvisni od pomoči avstrijske vlade in 

od pomoči prostovoljnih in verskih organizacij (Radspieler 1955, 72 in 144–151; tudi Stieber 

1999, 132), večina držav, tudi ZDA jim, je do 1948 zaprla vrata. Kasneje je bilo pogoj za 

preselitev v ZDA jamstvo nekoga (običajno sorodnika), ki je tam že živel. Kočevarjem je pri 

selitvi v ZDA pomagalo tudi društvo Gottscheer Relief Association. Izselili so se predvsem 

mlajši, za delo sposobni ljudje, starejši pa so ostali v Avstriji. Maria in njen mož, ki sta bila 

stara že čez 70 let, sta ostala pri vnukinji v Avstriji. Pokojnine nista dobila, prejemala pa sta 

manjšo podporo. Dolgoletne zahteve zastopnika beguncev za izenačenje pravic beguncev na 

avstrijskem trgu dela so bile delno izpolnjene leta 1952. 1954 je bil sprejet opcijski zakon, ki 

je poenostavil postopek pridobitve državljanstva. Do takrat je pridobitev državljanstva 

pomenila velike stroške, zdaj pa se ga je lahko uredilo zgolj z oddajo vloge. Maria je obdržala 

status begunke in zato leta 1951 prišla pod pristojnost Urada Visokega komisariata Združenih 

narodov za begunce (UNHCR), ki je skrbel predvsem za integracijo v Avstriji živečih 

beguncev in za izpraznitev begunskih taborišč (Stieber 1999, 133–134). Pripadniki nemških 

manjšin, med njimi tudi Kočevarji, so po določilih Ženevske konvencije za begunce šest let 

po koncu vojne končno dobili status begunca in zaščito, enakovredno drugim beguncem v 

državi (Radspieler 1955, 73). Kljub temu so se nekateri Kočevarji namesto za avstrijsko raje 

odločili za nemško državljanstvo, ki jim je bilo podeljeno ob preselitvi leta 1941/42 in so jim 

ga v Nemčiji v 50. letih ponovno priznali, čeprav so s tem izgubili pravice beguncev in so v 

Avstriji veljali za tujce. Maria je do smrti ostala v Avstriji (Stieber 1999, 133–134). 

Razmere v povojni Avstriji, ki še zdaleč niso bile rožnate, je opisal tudi Johann Rom: 

Ko sem se vrnil z Dunaja, smo bili premeščeni v peto taborišče Kapfenberg - sever. 

Zimo iz 1946 na 1947 smo preživeli nameščeni v eni sobi, skupaj s 24 osebami. Kljub 

pomoči, ki smo jo dobivali iz Amerike – obleke, paketi z živili – je bilo to premalo za 

življenje. Dobil sem službo taboriščnega paznika, v prostem času pa smo pletli torbice 

iz vrvi, pletli smo koše, izdelovali škafe in brente, žena pa je hodila krošnjarit. Izdelke 

je menjala za moko, mast, krompir, da nam je lahko poleg menaže, ki je bila 

najpogosteje sestavljena samo iz vodene juhe, skuhala še kaj. Bili so dnevi, ko smo 
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zaužili samo 300–400 kalorij. Kruha pogosto samo 100 gramov. Stvari, ki smo jih 

izdelali v taborišču, smo kot osebno prtljago z vlakom vozili na vzhodno Štajersko, 100 

kilometrov daleč, potem pa do Semmeringa ob vzhodni meji in dalje na zgornjo 

Štajersko, 80 kilometrov do Knittelfelda. Potem smo iz železniške postaje nosili izdelke 

v okoliške vasi. V primeru, da smo jih zamenjali za krompir, smo ga potem večkrat 

nosili 40 do 60 kilometrov do naslednje železniške postaje. Pogosto je to trajalo 2 do 

3, ali pa celo 4 dni, da smo od vasi do vasi, od hiše do hiše zamenjali izdelke. S tem se 

je morala ukvarjati večinoma žena, saj sem bil jaz v službi v taborišču.V samostanu v 

Dobrli vasi smo dvakrat prenočili. Prišli so kmetje, ki so si izbrali družine z delavci, 

kot bi izbirali živino na živinskem sejmu. Tudi našo družino je najel lastnik iz 

Velikovca. Vendar pa smo kljub temu naslednjega jutra odpotovali v Celovec. 25. 

maja 1945 smo po 16-dnevnem pešačenju našli streho nad glavo v zbombardiranem 

študentskem domu v ulici Bahnhofgasse 26. Nedeljo zatem je bila na dvorišču spet 

trgovina z ljudmi. Našo družino je najela neka kmetica iz okolice. Vzela nas je vse, 

razen Anne, ki je že služila v Celovcu. Po enem mesecu je bila košnja opravljena, mi 

pa shujšani od dela. Potem smo se spet vrnili v Celovec, tja, kjer smo že bili. Kmetica 

nam je za plačilo dala polovico hlebca kruha in košček slanine, to je bila plača za 

mesec dela pri košnji za 4 osebe. Richard je medtem pasel živino. Lahkota je zopet 

postala naš spremljevalec. Sophie se je zaposlila kot sobarica ob Vrbskem jezeru. 

Žena je dobila delo kot pomočnica pri angleškem okupatorju. Jaz sem šel na Štajersko 

v Stattegg pri Gradcu, kjer so bili moji svaki Spreitzer, Wittine, Verderber in Schmuck 

zaposleni pri kmetu Apfelbäcku. Dogovorili smo se z njegovo družino in septembra 

1945 smo se preselili v Stattegg pri Gradcu. Hčerki sta pomagali v kuhinji, jaz in žena 

pa sva delala na kmetiji. Richard je hodil v šolo. Pri spravljanju hlodov sem si 

poškodoval koleno in za 14 dni sem dobil mavec na nogi. Ker nam kmet Apfelbäck ni 

dal obljubljenega plačila, smo se marca 1946 vrnili v begunsko taborišče II 

Kapfenberg. Delali smo pletene torbe za taborišče. /…/ Iz taborišča Schirmitzbüchel, 

ki se je imenovalo tudi »madžarsko taborišče«, sem se septembra 1946 odpeljal na 

ameriško veleposlaništvo na Dunaj, da bi uredil dokumente za odhod v Ameriko. 

(Johann Rom.) 
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5.2 OBLIKOVANJE KOČEVARSKIH SKUPNOSTI PO SVETU IN 

ORGANIZIRANOST (USTANOVITEV ORGANIZACIJ) 

Ko so se migranti nekoliko ustalili in privadili življenju v novih državah, so se začele 

postopno oblikovati imigrantske skupnosti. Na splošno velja, da se izseljenska skupnost 

»sprva združuje v okviru vse bolj rednih družabnih srečanj (krčme, druženje po verskih 

obredih)«, nato pa se običajno (ni pa nujno) »organizira v formalne ali neformalne celice 

vzajemne pomoči, ki se sčasoma začnejo povezovati v t. i. socialne, lahko tudi ekonomske 

mreže« (Žitnik 2005, 107). V toku procesa povezovanja se pojavi interes za organizirano 

delovanje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije, interesnih 

dejavnosti, zabave in verskih dejavnosti. Za uresničevanje teh interesov izseljenci ustanavljajo 

različne »organizacije, zveze, društva in klube, gospodarska podjetja, politične forume in 

ponekod tudi znanstvena združenja« (Žitnik 2005, 107), gradijo verske in/ali druge 

izseljenske ustanove – klubske stavbe in/oz. narodne domove.  

Tudi izseljeni Kočevarji so se organizirali v društva in različna interesna združenja. Aktivna 

kočevarska društva izven Slovenije so v ZDA (New York, Cleveland), Kanadi (Kitchener, 

Toronto) in Avstriji (Gradec, Celovec, Dunaj). Zaradi nezadostnega števila članov je v 

preteklosti nekaj društev uradno nehalo (redno) delovati, npr. društvi v Chicagu in v Nemčiji, 

čeprav se v sekciji nekdanjega nemškega društva Baden Württemberg nekdanji člani kljub 

temu občasno še srečujejo. Društva so nastala predvsem iz dveh razlogov: z namenom pomoči 

kočevarskim izseljencem in iz potrebe članov po druženju z rojaki ter s tem ohranjanju 

spomina na staro domovino. Danes je razlog za obstoj društev predvsem občutek pripadanja 

in želja po ohranitvi kočevarske identitete. 

V Clevelandu, kjer je bila socialna podpora delavcem s strani države nezadostno urejena (oz. 

je ni bilo), so kočevarski industrijski delavci že leta 1889 ustanovili prvo kočevarsko društvo 

– Erster Österreichischer Unterstützungs Verein ali v dobesednem prevodu Prvo avstrijsko 

društvo za vzajemno pomoč. Po drugi svetovni vojni, marca 1946, je društvo skupaj z drugim 

kočevarskim društvom – Deutsche Österreichischer Unterstützungs Verein, prav tako 

delujočim v Clevelandu, ustanovilo Gottscheer Relief Committee. Namen nove organizacije je 

bila pomoč Kočevarjem v Evropi, ki so po vojni ostali brez domovine. Leta 1955 sta se 

društvi združili v Erster Österreichischer Unterstützungs Verein (v nadaljevanju EOUV), ki 

deluje še danes (E.O.U.V. 2014). Od leta 1927 ima svoj lastni dom in približno 25 ha 
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zemljišča. Člani se kulturno (petje, ples ...) in športno udejstvujejo v različnih sekcijah društva 

(Kren 1995, 5). 

Podobno so, da bi pomagale Kočevarjem, ki so po vojni izgubili domovino in bili večinoma 

nastanjeni v avstrijskih begunskih taboriščih, leta 1945 v newyorškem predelu Ridgewood 

različne kočevarske organizacije ustanovile društvo Gottscheer Relief Association. Pod 

okriljem katoliškega združenja National Catholic Welfare Conference (N.C.W.C.) si je 

novonastalo društvo prizadevalo, da bi omililo strogo imigracijsko zakonodajo, ki ni 

dovoljevala priseljevanja osebam nemške narodnosti. Po Trumanovem podpisu 

modificiranega zakona, leta 1950, so se Kočevarji začeli množično seliti v ZDA (Kren 1995, 

5; Petschauer 1984, 148). Pri ustanovitvi Gottscheer Relief Association so sodelovala že prej 

delujoča kočevarska društva iz New Yorka: Gottscheer Kranken Unterstützungs Verein 

(društvo za pomoč obolelim), Österreicher Männer Kranken Unterstützungs Verein (prav 

tako društvo za pomoč obolelim), Gottscheer Central Holding Co. Inc. (uprava Gottscheer 

Hall), Gottscheer Männerchor (moški pevski zbor), Gottscheer Damenchor (ženski pevski 

zbor), Deutsch Gottscheer Gesangs Verein (še en ženski pevski zbor) in Gottscheer 

Vereinigung; kasneje pa so se jim pridružile še druge kočevarske organizacije: Gottscheer 

Kranken Unterstützungs Verein von New York (društvo za pomoč obolelim), Gottscheer 

Kegelklub (bowling klub), Fisch und Jagdklub (ribiško in lovsko društvo), The Blau Weiss 

Gottschee Soccer Club (nogometni klub), die Erste Gottscheer Tanzgruppe (folklorna 

skupina) in Gottscheer Memorial Chapel - NY Branch (kočevarska spominska kapela) 

(Gottscheer Relief Association 3). Leta 1947 so v New Yorku prvič organizirali danes že 

tradicionalni piknik Gottscheer Volkfest, kjer so zbirali denar za pomoč kočevarskim 

beguncem. Od tedaj ga prirejajo vsako leto prvo nedeljo junija, udeleži pa se ga okrog 1500 

ljudi (Zack 2007). Poleg tega Gottscheer Relief Association kočevarskim klubom vsako leto 

septembra sponzorira udeležbo v povorki nemških priseljencev German-American Steuben 

Parade v New Yorku, s čimer Kočevarji izkazujejo svojo solidarnost z drugimi nemškimi 

Američani iz širšega New Yorka (Gottscheer Relief Association 3). Leta 1997 so v knjižnici 

univerze St. John's odprli lasten arhiv kočevarske kulturne dediščine, kjer hranijo kočevarsko 

literaturo in različno dokumentacijo. Društvo se financira z izkupičkom prireditve Gottscheer 

Volkfest, z oddajo prostorov za prireditve (plese, poroke) in z donacijami (Gottscheer Relief 

Association 3; OIK). Leta 2007 je imelo okrog 30 uradnih članov, tj. članov odbora, 

upravnikov in upravnikov pridruženih klubov. Na poštnem seznamu za pošiljanje obvestil pa 

so imeli 1300 imen. Eleanore Zack mi je pojasnila, da je na seznamu običajno vpisan en sam 
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član družine oz. eno samo gospodinjstvo, vpisani pa so večinoma potomci Kočevarjev (Zack 

2007). 

V Evropi je bilo prvo kočevarsko društvo izven Kočevske – Verein der Gottscheer in Wien, 

ustanovljeno leta 1891 na Dunaju, kjer se je skupina Kočevarjev naselila že v prvi polovici 

19. stoletja (glej Stieber 1999, 35). Namen društva je bil spodbuditi socialne stike med člani, 

pa tudi pomoč Kočevarjem na tedaj ekonomsko obubožanem Kočevskem. Društvo je še pred 

formalno ustanovitvijo začelo izdajati svoj časopis. Z izkupičkom od prodaje je nameravalo 

denarno podpirati svoje člane, kar pa mu ni uspelo (Kren 1995, 4). Največ članov – 252, je 

društvo imelo leta 1894, 1905 je število upadlo na 35 in se z valom izseljevanja po razpadu 

Avstro-Ogrske leta 1920 spet povečalo na 150. Društvo še vedno deluje, čeprav ima le še 18 

članov (Hönigmann 2016). 

Z namenom povezati izseljene rojake, spodbujati njihovo domoljubje in ohranjati njihovo 

narodnost (Stieber 1999, 38), je bilo leta 1919 (torej po razpadu Avstro-Ogrske) ustanovljeno 

društvo Gottscheerland in Graz, ki se je takoj opredelilo kot politično društvo.80 Društvo se je 

že v začetku tridesetih let 20. stoletja borilo z upadom članstva, saj mlajših Kočevarjev, 

živečih v Gradcu z okolico, udejstvovanje v klubu ni zanimalo (prav tam, 43). Po koncu 2. 

svetovne vojne, leta 1945, so Kočevarji v Gradcu ustanovili odbor za pomoč iz Slovenije 

(tako ali drugače) izseljenim rojakom. Društvo se je od tedaj imenovalo Hilfsverein für die 

Gottscheer (Deutschkrainer) in Graz, do leta 1960, ko je znova zamenjalo naziv, in sicer v 

Gottscheer Landsmannschaft Graz (prav tam, 63). Leta 2010 je organizacija imela natančno 

100 članov (A. M. 2010, 10), polovica vseh članov pa je bila stara vsaj 80 let, zato se je 

vodstvo odločilo, da društvo razpusti oz. da ga priključi drugemu društvu iz Gradca 

Gottscheer Gedenkstätte in Graz - Mariatrost, ki je bilo ustanovljeno leta 1963, in ki še vedno 

deluje in ima v lasti Kočevarsko spominsko kapelo in manjši muzej. 

Leta 1919 je kot podružnica društva Gottscheerland in Graz nastalo tudi društvo Gottscheer 

Landsmannschaft Klagenfurt iz Celovca. Leta 1928 se je osamosvojilo (Kren 1995, 5) in 

junija 1955 začelo ponovno izdajati časopis Gottscheer Zeitung, ki je že pred vojno izhajal na 

Kočevskem. Društvo ima v oskrbi cerkev sv. Urha v Celovcu (mestni del Hrastovec oz. 

Krastowitz), v kateri najdemo predmete in opremo, prinešeno s Kočevske. Od leta 1966 na 

gradu Krastowitz vsako prvo nedeljo avgusta v okviru Kulturnega tedna Kočevarjev 

                                                 
80 Člani so že pred formalno ustanovitvijo društva podpisali peticijo za dosego politične avtonomije Kočevske 

(več o tem glej v Stieber 1999, 36). 
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praznujejo romarsko nedeljo z žegnanjem (Kren 1995, 6). Društvo je leta 2007 imelo 

približno 230 članov (Kren 2007). 

V Kanadi sta aktivni dve kočevarski društvi: Alpine Club Kitchener v Kitchenerju in 

Gottscheer relief Association v Torontu. Društvo Alpine Club, ki šteje okoli 230 članov, je 

nastalo iz potrebe članov po druženju. Anne, ki je v Kanado prišla med prvimi povojnimi 

migranti leta 1948, se spominja, da so se Kočevarji takrat srečevali pri njenem stricu in teti: 

»Naše hiše še niti niso bile do konca zgrajene, pa smo vseeno imeli zabave v kleti. Vedno 

glasba in ples« (Anne, prva generacija, OIK). Družinski dom Hoeglerjevih je kmalu postal 

premajhen, zato so leta 1953 ustanovili društvo. Ker so želeli poudariti, da so v klubu poleg 

Kočevarjev dobrodošli tudi drugi nemško govoreči ljudje, so ga poimenovali Alpine Club. 

Tako bi se vsi lahko počutili kot del kluba (The Alpine Club of Kitchener - Waterloo inc. 

2003, 42). S prirejanjem plesov v najetih dvoranah in z donacijami članov je društvo kupilo 

zemljišče in leta 1958 zgradilo lastno klubsko stavbo. V društvu so aktivne različne sekcije, 

npr. igralci kart, bowling liga, plesna skupina. Letno prirejajo več prireditev. Največja, v 

kateri sodelujejo še druga nemška društva iz okolice, je Oktoberfest, zabava s plesom in 

glasbo, ki traja 9 dni. Gottscheer relief Association Toronto pa deluje od leta 1955 in šteje 

skoraj 100 članov (Graf 2015). Lackner (1980, b.n.s.) je zapisal, da so po drugi svetovni vojni 

tudi Kočevarji iz Toronta potrebovali kraj, ki bi jim nadomestil izgubljeno domovino. Zato so 

leta 1955 ustanovili društvo in leto kasneje kupili posestvo, ki ga imenujejo »Kočevarski 

park« (Gottscheer Park). V gozdičku so zgradili manjšo dvorano, kjer se člani še vedno 

srečujejo, predvsem vsako zadnjo junijsko soboto, ko priredijo piknik, ki se ga udeleži okrog 

70 ljudi. Jeseni se srečajo v restavraciji v Torontu, na praznovanju Oktoberfesta, pred 

božičem pa ponovno v Parku na letnem adventnem srečanju (prav tam).  

V Nemčiji so se Kočevarji organizirali v društvu Landsmanschaft der deutschen Umsiedler 

aus der Gottschee, ustanovljenem leta 1952. Leta 1959 so se zaradi velikih razdalj oblikovale 

3 sekcije znotraj države: Landesgruppe Bayern, Landesgruppe Baden Württemberg, 

Landesgruppe Nord-West. Združenje je bilo zelo aktivno pri izdajanju številnih publikacij o 

zgodovini in kulturi Kočevskih Nemcev, a kot sem omenila že v uvodu razdelka, zaradi 

ostarelosti in upadanja članov formalno več ne obstaja.  

Poleg lokalnih društev se Kočevarji povezujejo tudi v dve transnacionalni društvi. Leta 1992 

je v Salt Lake Cityju nastalo Združenje za ohranitev kočevarske dediščine in rodoslovja – 

Gottscheer Heritage and Genealogy Association (GHGA). Združenje je neprofitna 
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organizacija, ki je septembra 2005 štela več kot 450 članov. Cilji organizacije so (Gottscheer 

Heritage and Genealogy Association 2): ohranjanje zgodovine, kulture in rodoslovnih 

registrov Kočevarjev, zbiranje njihovih ustnih zgodovin oz. življenjskih zgodb, organizacija 

izletov na Kočevsko, nakup, prevajanje in arhiviranje pomembnih knjig in člankov o 

zgodovini in kulturi Kočevske ter restavracija kočevarskih pokopališč in drugih kulturnih 

spomenikov na Kočevskem. Člani štirikrat letno prejmejo časopis The Gottschee Tree 

(Kočevarsko drevo), na tri leta pa poročilo o delovanju organizacije (Gottscheer Heritage and 

Genealogy Association 2).  

Druga transnacionalna zveza pa je Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Landsmannschaften. 

Ta je po besedah Ludviga Krena (Kren 2007) nekakšna krovna ustanova oz. prostovoljna 

skupna zveza vseh kočevarskih društev. Predstavniki včlanjenih društev se dobijo vsako leto v 

okviru Kočevarskega kulturnega tedna v Celovcu, kjer na dve leti volijo predsednika, 

podpredsednika in tajnika. Skoraj trideset let je organizaciji predsedoval Viktor Michictsch, 

leta 2015 pa ga je nasledil Karl Hönigmann. Namen Delovne skupnosti je učinkovitejše 

(so)delovanje, svetovanje in medsebojno posvetovanje o temeljnih zadevah (enotno reševanje 

vprašanj v zvezi s premoženjsko odškodnino, kulturnimi zadevami, stališči do zgodovinskih 

izjav, sodelovanje pri izdajanju kočevarskih publikacij, koordinacija skupnih prireditev itd.), 

vendar člani pri svojem delovanju niso dolžni upoštevati stališč zveze (Arbeitsgemeinschaft 

der Gottscheer Landsmannschaften 2009). Vsa zgoraj predstavljena društva so včlanjena v 

Delovni odbor. Slovenski društvi Društvo Kočevarjev Staroselcev in Društvo Peter Kosler sta 

zaradi nesoglasij pred leti iz odbora izstopili, kasneje pa vanj, zaradi pogojevanja Avstrije oz. 

EU za pridobitev denarnih sredstev, ponovno vstopili. Trenutno (2016) Društva Kočevarjev 

staroselcev ni na seznamu sodelujočih organizacij. 
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5.3 POMEN PROSTOROV ZA IDENTIFIKACIJO81  

Domovina globoko v srcu je vodilo naše, 

ki nas, Kočevarje, povezuje za vse večne čase. 

Vera očetov, materina beseda 

sta našega malega naroda skali trdni, 

naj večno živi!  

K Tebi, izgubljena Domovina, želijo naši pozdravi poletet, 

zibelki naših prednikov že skoraj 700 let. 

Marsikje še vedno odmeva 

naša pesem in naša beseda: 

domovina globoko v srcu vedno in za zmeraj. 

(Domovina globoko v srcu, Amalia Erker 2012, 1.)82 

 

Že teoretični premislek o diaspori (poglavje 2.2) je pokazal, da je domovina, pa naj bo 

resnična ali zgolj imaginarna, pomemben element diasporine identitete. Na veliko vlogo, ki jo 

ima prostor v procesu identifikacije, napeljuje tudi ugotovitev okoljskih psihologov Clare L. 

Twigger-Ross in Davida L. Uzzella (1996, 206), da se vsi aspekti človekove identitete 

implicirajo v povezavi s prostorom. »Teritorialnost opisuje zaščitniški odnos, ki ga ljudje 

kažejo do krajev«, in je, tako kot domotožje, »zelo čustveno in subjektivno človekovo 

doživljanje« (White 2000, 4). Teritorialnost zlasti pomembno vpliva na življenje migrantov in 

migrantskih skupnosti, saj se ob spremembi kraja bivanja nujno spremenijo tudi prostorsko in 

socialno okolje, družbeni odnosi, kultura, identiteta, interakcijski odnosi, norme, vrednote, 

potrebe, institucije itd. (Klinar 1976, 15–49). Repič ugotavlja, da je oblikovanje osebnih in 

skupinskih identitet migrantov, njihovega samozavedanja in občutka pripadnosti neločljivo 

povezano s prostorsko-kulturnimi koncepti, kot sta dom in domovina (in z izkušnjo 

»izgnanstva«) (Repič 2010a, 124). V povezavi z večimi, dejanskimi ali simbolnimi prostori, 

izseljenci lahko oblikujejo multiple, razcepljene, dvojne, zavezajene oz. ambivalentne 

identitete.  

Vendar pa domovina (oz. relacije/odnos do nje in spomin nanjo) ni edini prostor, od katerega 

je odvisno ohranjanje identitete diaspore. Prav tako (če ne še bolj) so pomembni prostori 

izven matične domovine, na katerih se tradicije (po)ustvarjajo in (simbolno) nadomeščajo 

staro domovino. To ugotovitev sem na primeru kočevskih Nemcev obravnavala v svojem 

prispevku za revijo Etnolog (Moric 2014), v katerem sem pokazala, da so prostori, s katerimi 

se Kočevarji identificirajo in imajo družbeni in simbolični pomen za njihovo življenje v 

izseljenstvu:  

                                                 
81 Poglavje je bilo v deloma spremenjeni in skrajšani obliki kot izvirni znanstveni članek objavljeno v reviji 

Etnolog, glej Moric 2014. 
82 Prevedla dr. Lidija Rezoničnik. 
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1. stara domovina – Kočevska, do katere imajo nostalgičen odnos;  

2. prostori v novih domovinah, na/v katerih se (po)ustvarjajo tradicije – klubi (s 

pripadajočimi poslopji in zemljo), ki so prizorišča srečevanj in praznovanj kočevarskih 

skupnosti in služijo kot nadomestek stare domovine (Moric 2014, 83); 

3. dodati pa moram še prostor, ki vse bolj pridobiva na pomenu, in sicer virtualni prostor 

(socialna omrežja). 

Izkazalo se je, da so za utrjevanje občutka pripadnosti skupini znotraj države bivanja in za 

transnacionalno povezovanje Kočevarjev iz obravnavanih držav ter tudi s staro domovino 

pomembni rituali, tj. romanja v staro domovino in srečanja v novih domovinah. Obstoj 

diaspore je namreč odvisen prav od njene sposobnosti poustvarjanja kulture in tradicij skozi 

ritualne prakse na različnih lokacijah zunaj matične države (Moric 2014) in pa, vse bolj, tudi 

od povezovanja na spletu oz. tvorjenja internetnih virtualnih skupnosti. V naslednjem 

poglavju se bom posvetila odnosu, ki ga imajo Kočevarji do stare domovine in do prostorov v 

novih domovinah, ter ritualom romanja na Kočevsko. Poustvarjanje tradicij skozi ritualne 

prakse, ki se na teh prostorih odvijajo, pa bom predstavila nekoliko kasneje, v poglavju o 

(nesnovni) kulturni dediščini. 

5.3.1 TERITORIALNE IDENTIFIKACIJE KOČEVARJEV 

Teritorialne in narodne identifikacije se pri Kočevarjih nemalokrat povezujejo oz. prepletajo, 

zato bom o njih podrobneje spregovorila v poglavju Narodna ali regionalna identiteta?, na 

tem mestu pa podajam zgolj kratek oris problematike. Kočevarji se najpogosteje opredeljujejo 

lokalno, kot Kočevarji. Predstave o njihovi skupni identiteti temeljijo na predstavi o skupnem 

izvornem okolju – pokrajini Kočevski. Širše se opredeljujejo tudi za Avstrijce ali Nemce 

(Thomason 2010, 27). Pripadnost izražajo predvsem državi Avstro-Ogrski, kot njeni 

naslednici pa tudi Avstriji. Klasifikaciji »avstrijski« in »nemški« pogosto uporabljajo 

izmenično, običajno v smislu sopomenke (prav tam, 39–41). Predvsem po vojni rojene 

generacije iz ZDA in Kanade, se opredeljujejo (tudi) kot Američani ali Kanadčani. Kljub 

različnim identifikacijam je za Kočevarje značilno, da se vsi identificirajo s prostorom – s 

svojim rojstnim krajem ali rojstnim krajem svojih prednikov na Kočevskem (Moric 2014, 88). 

Prostor kot aktiven del formiranja identitete predstavlja tako kontinuiteto kot spremembo 

(Twigger-Ross in Uzzell 1996, 207). Ob selitvi se lahko koncepcija jaza spremeni. Stari kraj, 

ugotavlja Hormuth, postane simbol starega jaza, novi kraj pa pomeni priložnost za nastanek 

novih identitet (v Twigger-Ross in Uzzell 1996, 207). Neobvladovanje kontinuitete prostora, 
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zaradi neželjene oz. prisilne spremembe kraja bivanja, lahko povzroči žalovanje za 

izgubljenim krajem (prav tam, 208), občutek izkoreninjenosti ali identifikacijsko 

razcepljenost. Identiteta izseljencev, tudi Kočevarjev, je pogosto večplastna, dvojna (glej npr. 

Čebulj Sajko 1997, 2000; Žigon 1998), ambivalentna (glej Repič 2010a, 2010b), oz. 

zavezajena (glej Milharčič Hladnik 2015). Hkrati se lahko identificirajo z državo bivanja in z 

domovino prednikov, ki jo pojmujejo različno: kot Avstrijo, Nemčijo ali pokrajino Kočevsko 

(zakaj je do tega prišlo, bom pojasnila v poglavju o nacionalnih identifikacijah). 

Ambivalentnost identifikacij namreč v diaspori in transnacionalnih skupnostih »označuje 

kompleksnost pripadnosti različnim družbenim svetovom, utemeljena pa je na interakciji med 

dejanskim prostorskim izkustvom in družbeno konstruiranim izkustvom izvornega prostora« 

(Repič 2010b, 178).  

Kočevarji so bili, kot smo razdelali že v zgodovinskem pregledu, preseljeni najmanj dvakrat. 

Najprej so se selili skupinsko jeseni in pozimi 1941/42 pod pritiskom nemške nacistične 

propagande. To selitev vsi Kočevarji opisujejo kot tragično. Po vojni so se ponovno selili 

(bežali ali bili izgnani), najprej v Avstrijo, kjer so nekateri ostali za stalno, drugi pa so odšli v 

Nemčijo, ZDA in Kanado. Starejši Kočevarji so se na novo okolje težje privadili kot tisti, ki 

so bili ob preselitvi še otroci, in so tudi v večji meri imeli domotožje. Občutek 

izkoreninjenosti dobro prikažejo besede Herberta (prva generacija, OIK) iz Celovca, ki je bil 

ob preselitvi star 12 let. Herbert je zelo navezan na svoj rojstni kraj Novi Log, kjer je danes le 

še nekaj ruševin. Tja se vrača vsaj štirikrat letno: »Grem v Novi Log in zavpijem: 'Dober dan! 

Je kdo doma?' Ampak nihče mi ne odgovori.« O svoji bolečini ob izgubi rojstnega kraja pravi: 

»Ko greš v tujino, v Ameriko ali kam drugam, ni zlata, je težko. Ni lepo biti imigrant. Čutim, 

da se imigranti iz Turčije še vedno počutijo doma v Turčiji. Svojega doma ne pozabiš vse do 

smrti. /…/ Imigrant ni nikoli doma. Jaz nisem doma. Imam hišo na Tirolskem, pridem v 

Slovenijo, grem v Kalifornijo. Ne vem, kam spadam.«  

Kot ugotavlja Mazumdar (2005, 5), migranti običajno po preselitvi trpijo zaradi odsotnosti 

vsega, kar so nekoč poznali oz. česar so bili vajeni. Pogosto hrepenijo po življenju pred 

preselitvijo in pogrešajo vsakdanje stvari, kot so: narava, pokrajina, vreme, vonjave, navade in 

običaji, vaško življenje itd. Kraji s svojimi lastnostmi postanejo predmet nostalgije. Četudi si 

morda želijo nekatere spomine pozabiti, pa druge radi podoživljajo (prav tam, 4–5). 

Gerhardova (druga generacija, ZDA, OIK) družina se je leta 1950 preselila v Ridgewood NY, 

kjer je bila že prej večja kočevarska skupnost: »Zdelo se je, da vsi poznajo vse, skoraj povsod 

se je govorilo kočevarsko. Bil sem premlad, da bi vedel, vendar je bilo vsem težko. Lokalni 
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park je bil vedno poln Kočevarjev, ki so se pogovarjali o starih časih in o tem, kako lepo so se 

imeli. Prvih 10 ali 15 let je bilo to vse, kar sem poslušal. Bilo jim je zelo težko. Navaditi so se 

morali na popolnoma nov način življenja.« Zaradi solza, ki so jih tam prelili starejši 

Kočevarji, se je newyorškega Grover Cleveland Parka celo prijelo ime Jöka Park (jökn v 

kočevarskem narečju pomeni jokati) (Martha, prva generacija, ZDA, OIK). Max (druga 

generacija, ZDA, OIK) pripoveduje o občutku odtujenosti, ki ga je občutil ob selitvi v 

Ameriko: »Ker smo bili s staršema imigranti in smo v našem gospodinjstvu govorili jezik 

prednikov [kočevarščino; op. a.], sem imel neugoden občutek ob zamenjavi bivališča, 

namesto občutka, da sem del naše nove domovine /…/ Predvsem moj oče se je vedno čutil 

zelo odtujenega in je do konca po najboljših močeh govoril polomljeno angleščino.« Sophia 

in njena mama pa sta se v Ameriki zelo dobro počutili: »Moj oče je bil večino časa tudi prav 

zadovoljen, vendar se nikoli ni mogel povsem odtrgati od domovine in je vse do svoje smrti 

govoril o tem, da bi bil rad pokopan na pokopališču v Novem Taboru (Črmošnjice)« (Wyant 

2008, 492). 

Občutek izgubljenosti (identitete) (je) pesti(l) tako starejše kot mlajše generacije. Starši zaradi 

boleče preselitve in okoliščin, ki so do nje privedle, o kočevarski zgodovini s svojimi otroki 

pogosto niso govorili. V društvu Gottscheer Heritage and Genealogy Association GHGA 

potomcem Kočevarjev med drugim pomagajo iskati podatke o njihovih prednikih. Mary, 

aktivna članica društva, je povedala: »Nekateri Kočevarji pripovedujejo, da jim njihovi starši 

in stari starši kočevarskega porekla nikoli niso omenjali, ampak so izražali avstrijski, raje kot 

nemški, izvor /…/ Nekateri ljudje, ki iščejo informacije pri GHGA, omenijo, da so svoje 

kočevarsko poreklo odkrili čisto slučajno /…/ Moram priznati, da sem vedno mislila, da sem 

Avstrijka, zaradi načina, kako so moji starši in sorodniki govorili o naši družinski preteklosti« 

(Mary, druga generacija, ZDA, OIK). Ker so teritorialne (regionalne) identifikacije za 

kočevarske skupnosti zelo pomembne in se pogosto povezujejo z etničnimi identifikacijami, 

se jim bom bolj podrobno posvetila kasneje, v poglavju 5.8. Na tem mestu naj omenim le, da 

je kljub temu, da ohranjanje identitete neke človeške skupnosti ni nujno vezano na ozemlje, 

vsaj simbolična teritorialnost (Južnič 1987, 292–293) zelo pomembna. O tem pričajo številni 

Kočevarji, ki so se v odraslosti odločili poiskati odgovore na vprašanja, povezana s 

teritorialnostjo, ki so jih pestila vse življenje: kdo sem, od kod izviram, v kakšnem svetu so 

živeli moji predniki. Pravijo, da so bili, preden so odkrili svoj izvor, zmedeni, saj niso vedeli, 

kam spadajo. Stabilen občutek identitete, ki ni dvomljiva, premakljiva, konfuzna ali difuzna, 

kot pravi Južnič (1987, 293), zahteva stabilno bivalno razsežje. 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfinder.com%2FGottscheer-Heritage-and-Genealogy-Association-%28Louisville%2C-CO%29-%28GHGA%29.html&ei=pJu8U-2TE6LB7AbE_4DACQ&usg=AFQjCNFWiazy1tfTD46kay-RfPh9Fx78Ug&sig2=6lXZuVPUZRoF0YJJkAw6HQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU
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5.3.2 RITUALI ROMANJA NA KOČEVSKO 

Domovina ima posebno mesto v življenjih migrantov. Obisk domovine ali zgolj razmišljanje 

o njem dojemajo kot eno »osrednjih, če ne celo temeljno vrednoto«. Obiskovanje domovine 

ima pogosto značilnosti romanja in je običajno zelo čustveno in skrbno načrtovano (Skrbiš 

2007, 314). Mnogi Kočevarji (predvsem tisti iz ZDA in Kanade) se nanj pripravljajo več let.83 

Množično obiskovanje Kočevske se je začelo šele po osamosvojitvi Slovenije. Tisti, ki so 

prišli na obisk v času pred slovensko osamosvojitvijo, tožijo nad neprijaznostjo bivšega 

režima. Pogosto pripovedujejo o neprijetnih izkušnjah kot so dolga preverjanja dokumentov 

na meji, o sumničavosti domačinov ali o neprijaznosti vojakov na meji zaprtega območja pri 

Kočevski Reki itd., zaradi katerih se nekateri, kljub močnim domovinskim čustvom, nikoli 

več niso vrnili na Kočevsko (glej Moric 2014, 90). Prva leta po osamosvojitvi je bil strah med 

Kočevarji, kot tudi med novimi prebivalci Kočevske, še vedno prisoten. Max Mische (1995, 

5) je v spominih na svoj prvi obisk, leta 1994, zapisal, da se v Kočevskih Poljanah ni počutil 

dobrodošlega. Z ženo sta pričakovala prijateljske obraze, ki pa jih nista našla. Pred tem so ju 

sopotniki opozorili, da je morda nevarno hoditi v nekatere izmed kočevarskih vasi. Strah in 

zamere izhajajoče iz tragične povojne usode Kočevarjev so botrovale temu, da marsikateri 

Kočevar ni več nikoli želel/upal obiskati domovine. 

Raziskava OIK je pokazala, da je večina anketiranih – 86 % od 145 Kočevarjev, ki živijo v 

Avstriji, Nemčiji, ZDA ali Kanadi, vsaj enkrat v življenju obiskala Kočevsko. Največ 

prihajajo tisti, ki živijo v Avstriji, sledijo pa jim tisti iz ZDA (glej tabelo 5.1) (Moric 2014, 

90).  

 

Tabela 5.1: Obisk Slovenije in država bivanja, N = 145 

OBISKOVANJE 

DOMOVINE 

(PREDNIKOV) 

DRŽAVA BIVANJA 

Avstrija Nemčija ZDA Kanada 

obišče 93% 75% 87% 62% 

ne obišče 7% 25% 13% 38% 

Vir: Moric 2014, 90. 

                                                 
83 Pred drugo svetovno vojno so se Kočevarji, potem, ko so z delom v tujini zaslužili nekaj denarja, pogosto 

vrnili na Kočevsko, kjer so prevzeli kmetije staršev ali kupili lastno posest. Mnogi, ki se niso vrnili za stalno, pa 

so Kočevsko obiskovali. Muschlerjevi sorodniki so leta 1930 prišli iz Amerike, da bi se udeležili proslave ob 

600-letnici Kočevja (Muschler 2003, 13). Vendar se vsi niso mogli vrniti. Predvojnim migrantom iz Vancouvra 

sta vrnitev preprečili najprej svetovna gospodarska kriza, nato pa še druga svetovna vojna (Kobetitch 2000, 3–4). 
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Graf 5.1 in graf 5.2 prikazujeta obisk Slovenije rojenih pred preselitvijo in rojenih po njej. 

Podatek, da rojeni po preselitvi Slovenijo oz. Kočevsko obiskujejo zgolj nekoliko manj 

pogosto (80,1 %) kot rojeni pred preselitvijo (90,3 %), kaže na t. i. turizem iskanja korenin 

(Moric 2014, 90).  

 

Graf 5.1: Obisk Slovenije – rojeni pred preselitvijo, N = 145 

 

Graf 5.2: Obisk Slovenije – generacije, rojene po preselitvi, N = 145 

 

Razlogi za obisk domovine so različni. Rojeni pred preselitvijo si predvsem želijo ponovno 

videti svoj rojstni kraj, po preselitvi rojene, mlajše generacije Kočevarjev pa tam iščejo svoje 

korenine in ostanke prebivališč svojih staršev. Nekateri Kočevarji, med njimi zakonca Sieder 
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iz Clevelanda, so se vračali na obisk k svojim sorodnikom v Avstrijo in hkrati obiskovali tudi 

Slovenijo: »Vnuke zanima, od kod prihajamo in tudi naša zgodovina, pesmi in posebno še 

dobra hrana. Starša moje žene nista nikoli imigrirala in sta do svoje smrti živela v Avstriji. 

Nazaj domov smo začeli potovati leta 1962 in od tedaj skoraj vsako leto. Staro domovino smo 

vsakokrat obiskali (v času Tita ni bila tako prijateljska), odkar je Slovenija samostojna država, 

občudujeva njen napredek« (Joseph, prva generacija, ZDA OIK). 

Mnogo Kočevarjev, ki pridejo na obisk (k sorodnikom) v Avstrijo pa Slovenije vseeno ne 

obišče. Starša Berthinega (ZDA, OIK) moža sta po vojni imigrirala v ZDA, a sta se po osmih 

letih, leta 1961 preselila v Avstrijo, ker se v Ameriki nista dobro počutila. Bertha in njen mož 

sta ju pogosto obiskovala in jemala s seboj tudi svoje otroke, ki so Avstrijo vzljubili. 

Zanimivo je, da je Bertha do danes Slovenijo in svoj rojstni kraj obiskala samo enkrat. Čeprav 

so zavedni Kočevarji, očitno teritorialnost ni ključnega pomena za izražanje in ohranjanje 

njihove kočevarske identitete, možno pa je tudi, da so teritorialna čustva prenesli na Avstrijo, 

saj je Bertha v obdobju primarne socializacije odraščala v avstrijskem taborišču.  

Veliko Kočevarjev se vrača na Kočevsko na obisk k sorodnikom, ki se od tam niso preselili. 

Sonia (ZDA, OIK) je Kočevsko obiskala ob treh različnih priložnostih. Njen bratranec z 

družino, s katerim ohranja stike, živi v okolici Črnomlja. Sonia z veseljem obiskuje muzeje in 

kočevarske spomenike, prav tako rojstno hišo njene matere, ki še vedno stoji. Sonjina hči je 

prvič obiskala Kočevsko že pri osmih letih. Kot Sonia, tudi Richard (ZDA, OIK) rad obišče 

svoje sorodnike na Kočevskem: »Prvič sem se vrnil v Kočevje leta 1994. Takrat sem prvič 

srečal bratranca. Moja sestra se je vrnila že prej. Leta 1998 sva se z ženo udeležila vodenega 

izleta v Kočevje in na Bled, lani [2008; op. a.] pa smo prišli s celo družino.« 

Tisti, ki domovine ne obiskujejo, kot razlog navajajo strah pred preganjanjem in neprijaznim 

sprejemom, strah pred tem, kaj jih tam čaka in velike razdalje, ki so za ostarele Kočevarje 

prenaporne. Nekateri pa preprosto želijo Kočevsko ohraniti v spominu tako, kot je bila ob 

njihovem odhodu (Moric 2014, 91).  

Mary (druga generacija, ZDA, OIK) je povedala:  

Mislim na svojega očeta, ki je umrl leta 1982 in na mamo, ki je preminila leta 1992 v 

Chatsworthu, Kalifornija. Nista imela priložnosti, da bi se vrnila v Kočevje. Mislim, 

da nista imela želje po vrnitvi. Čeprav sta imela pogosto nostalgijo po Kočevju, 

menim, da jima je življenje v Ameriki odtehtalo njune izgube iz preteklosti. Čeprav sta 
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pogosto govorila o svojem odporu glede vrnitve, pa četudi le na obisk, pa sem sama 

vedno čutila željo, da bi Kočevje obiskala vsaj enkrat v življenju. Če ne bi šla, bi 

zanikala del svojega zgodnjega otroštva, medtem ko bi obisk zadovoljil mojo 

radovednost in potrebo po odgovorih. Morala sem sama videti. Obisk bi začel proces 

odkrivanja moje zgodovine in dediščine. 

Kočevarska društva iz Avstrije (celovško in graško vsako leto) in organizacija GHGA iz ZDA 

(vsake tri leta) organizirajo izlete na Kočevsko. Poudarek je na obisku kočev(ar)skih vasi in 

starih pokopališč ter na iskanju sledov prednikov (glej Mische 1995), obiščejo pa tudi 

preselitveno območje v Posavju in Obsotelju, kjer so Kočevarji nekaj let živeli na domovih 

izgnanih Slovencev (Moric 2014, 92).  

Občutki ob prvem obisku domovine (prednikov) so različni. Nekateri Kočevarji so nad nad 

ruševinami in ostanki naselij, ki jih tam najdejo, ali nad negostoljubnostjo prebivalcev – 

razočarani. Neka anketirana oseba je zapisala: /…/ »moj rodni kraj je bil popolnoma porušen. 

Samo še šola stoji. Z bolečino gledam na staro domovino.« Drugi, npr. Peter (prva generacija, 

OIK) iz New Yorka, se počutijo odtujeno: »V Kočevje sem se vrnil dvakrat. Nisem mu več 

tako blizu. Okolica je lepa, Kočevje je lepo /…/ vendar to ni več moj dom. Tam se nekako 

počutim tujec.« Richard (prva generacija, ZDA, OIK) pa pravi: »Ko sem se prvič vrnil, se mi 

je vse zdelo drugače. Kot otrok drugače vidiš stvari. /…/ Večinoma so bili ljudje zelo prijazni. 

Le ženska v Brežicah še vedno ni marala Nemcev.« Takšna čustva so posledica travmatične 

življenjske izkušnje (neprijetnih zgodovinskih dogodkov) in/ali neuresničenih pričakovanj o 

podobi stare domovine. Identiteta se navezuje na družbeno ustvarjeno podobo o prostoru in ne 

na prostor sam po sebi (Kučan 1998, 9), zato se lahko dejanska podoba prostora od družbeno 

ustvarjene precej razlikuje. 

Večina Kočevarjev, s katerimi sem se pogovarjala pa je bila nad obiskom domovine 

navdušena. Marsikateri (predvsem mlajši Kočevar) pot na Kočevsko pojmuje kot nekakšno 

romanje k svoji identiteti in iskanju samega sebe. Gerhard (druga generacija, OIK) iz New 

Yorka pripoveduje o občutku domačnosti: »Kako sem se počutil, ko sem prišel nazaj v 

Kočevje? O tem sem pogosto razmišljal. Edini odgovor, ki ga imam je, da sem se počutil 

skoraj tako, kot da bi bil spet doma. Posebno, ko sem videl svoj priimek na cerkvi in na 

pokopališču.« Mary (ZDA, OIK) pa: /…/ »stojim natanko tam, kjer so nekoč stali naši hlevi 

in hiša. Ruševine me razžalostijo, ampak istočasno začutim, da sem se vrnila. Zdi se mi čudno 

domače in počutim se doma. V oči mi stopijo solze. Zdaj vem, zakaj sem prišla sem.«  
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O pomembnosti in ljubezni do rojstnega kraja je Kočevarica, ki se s Kočevske ni preselila 

povedala:  

/…/ kot Kočevarji, ki nismo nasedli Hitlerjevi propagandi in smo ostali na svojih 

domovih, nismo dobili nikakršnega priznanja, ker smo med vojno sodelovali z NOV. 

Vseeno pa smo bolj srečni kot tisti, ki so odšli v negotovost in si sedaj hodijo 

ogledovat zaraščena polja in pogorišča svojih domov. Tja, kjer so nekoč srečno, 

čeprav skromno živeli. Rojstnega kraja, pa naj bo še tako slab, se ne da pozabiti. Oni, 

ki se vračajo na obisk svojega rojstnega kraja, in mi, ki smo ostali, pa se z veseljem 

pogovarjamo v svojem kočevarskem jeziku. Kljub vsem težavam, ki sem jih prebila v 

teku svojega življenja, s skromno pokojnino v svojem rojstnem kraju preživljam 

dostojen večer svojega življenja (Retelj Röthel 2005, 502). 

Raziskovalci navezanost na prostor največkrat razumejo kot emocionalno vez med ljudmi in 

določenimi kraji (Hidalgo in Hernández 2001, 274): s prostorom bivanja (ki je lahko 

razumljen ozko: soba, stanovanje, stavba, ali širše: soseska, mesto, regija, država ali celo del 

kontinenta) (Lewicka 2008, 211; glej tudi Hernández in drugi 2007, 310), z določenimi 

področji, kjer želijo ostati in kjer se počutijo udobno in varno (Hernández in drugi 2007, 310), 

in celo s kraji, kjer ne živijo, npr. kraji, ki jih ljudje obiskujejo v prostem času, med 

počitnicami itd. (Lewicka 2010, 32). Navezanost na prostor močno korelira s prostorsko 

identiteto, ki je sestavni del osebne identitete, oz. proces, v katerem preko interakcij s prostori 

ljudje sami sebe opredeljujejo v smislu pripadnosti določenemu kraju (Hernández et al 2007, 

310–311). Razlika med obema konceptoma je pogosto zabrisana, vendar lahko obstajata en 

brez drugega. Ni namreč nujno, da se oseba, ki je na neki kraj navezana, s tem krajem 

identificira (npr. četudi živi in želi živeti v nekem kraju, ga ne dojema kot (pomemben) del 

svoje identitete), in obratno; oseba se lahko s krajem identificira, kljub temu, da do njega ne 

čuti navezanosti (čuti npr. pripadnost kraju, ga želi obiskovati ali ohranjati v spominu, vendar 

tam ne želi živeti) (Hernández et al 2007, 311). Slednje velja tudi za Kočevarje, saj vsi 

anketiranci in tisti, s katerimi sem se pogovarjala, brez izjeme odgovarjajo, da se na Kočevsko 

ne bi vrnili za stalno, saj bi selitev zmanjšala pogostost stikov z njihovimi družinami in 

sorodniki (Moric 2014, 93). Enako je ugotovila tudi Jaklitscheva, ki je pri vseh izseljenih 

Kočevarjih, s katerimi se je pogovarjala, dobila enak odgovor: prišli bi na obisk, za stalno 

vrnitev pa se jim je zdelo najmanj 40 let prepozno (Jaklitsch 1994, 22). Joseph (prva 

generacija, ZDA, OIK) iz Clevelanda o vrnitvi za stalno pove: »Vedno sva [z ženo; op. a.] 

uživala v obiskih domovine in sva tudi otroke mnogokrat peljala s sabo, ampak ne. Najin dom 
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je tukaj že več kot 58 let in najina družina je poleg naju. Rada pogledava slike in bereva 

knjige o najinem rojstnem kraju in pripovedujeva otrokom o najinih otroštvih.« Burkhardt 

(druga generacija, ZDA, OIK) pa: »Z veseljem bi kupil manjšo posest v Kočevju. Lepo bi bilo 

misliti, da bi to ugajalo mojim prednikom, ki bi jih na ta način počastil. Z veseljem bi tudi 

skrbel za njihove grobove, vendar nisem mogel najti niti enega kamna, ko sem bil tam. Če bi 

se tja preselil za vedno? Ne. Kot vsi ostali, človek je doma tam, kjer živi.« Ludwig Kren je 

prepričan, da bi se večina Kočevarjev iz Posavja vrnila na Kočevsko, če bi bilo to mogoče, 

vendar je po 50 ali 60 letih življenja v nekem kraju za kaj takega prepozno, ta kraj, kot pravi, 

»postane tvoja nova domovina« (Rogan in Moric 2001, 54). Po vojni vrnitev na Kočevsko, 

predvsem zaradi povojne nastrojenosti proti Nemcem, ni bila mogoča. Nekateri Kočevarji, ki 

so se po vojni preselili v ZDA, so se kasneje odločili za selitev nazaj v Avstrijo ali Nemčijo, 

kjer so se zaradi jezika, pokrajine, načina življenja, in ker so tam že bile kočevarske 

skupnosti, počutili bolj domače (Moric 2014, 93). Herbertov oče (prva generacija, Avstrija), 

se je po ženini smrti odločil zapustiti Ameriko in si kupil hišo na Tirolskem. Kasneje je enako 

storil še Herbert. Tudi starša Berthinega (prva generacija, ZDA) moža sta se iz Amerike vrnila 

v Avstrijo in tam živela vse do njune smrti.  

5.3.3 KLUBI IN SPOMINSKI KRAJI  

Etnične enklave predstavljajo pomemben vidik prostorske identitete priseljencev in jim 

omogočajo, da ostajajo povezani s kraji, od koder so se izselili, ter hkrati ustvarjajo 

pomembne nove prostorske vezi (Mazumdar in drugi 2000, 319). Vendar pa tudi migrantske 

skupine, ki ne živijo strnjeno, lahko v novi domovini vzpostavijo vezi z določenim prostorom, 

s katerim se identificirajo in prek katerega ostanejo (simbolno) povezane s kraji, ki so jih 

zapustile (Moric 2014, 83–84). V primeru Kočevarjev v ZDA in Kanadi so to kulturni domovi 

s pripadajočo zemljo, pri avstrijskih Kočevarjih pa (tudi) cerkve ali kapele, kjer se odvija 

družabno in kulturno življenje kočevarskih skupnosti v diaspori,84 oz. različne ritualne prakse, 

ki so za krepitev občutka pripadnosti skupnosti pomembne bolj kot strnjenost poselitve (prav 

tam, 84).  

Vsako delujoče kočevarsko društvo ima v lasti ali trajnem najemu prostor (klubsko stavbo, 

zemljišče, cerkev, kapelo), kjer se člani srečujejo. Četudi se arhitektura prilagaja standardom 

in zakonodaji okolja, v katerem je zgrajena, vsi prostori, vsaj v določenih elementih, 

spominjajo na Kočevsko (glej Mazumdar 2005, 5). Klubske stavbe so, če je le bilo mogoče, 

                                                 
84 Enako tudi v Sloveniji, kjer je družabno življenje Kočevarjev skoncentrirano predvsem na okolico Črmošnjic, 

oz. na kraja Občice in Kočevske Poljane. 
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zgradili v gozdičku ali drugem kraju, na videz podobnem gozdnati Kočevski (npr. kluba v 

Torontu in Clevelandu). Na Kočevsko spominjajo tudi kapelice ali cerkve, ki so jih nekatere 

skupnosti postavile (npr. v Gradcu, Clevelandu, Waldnu) na svoji zemlji (ali pa so jih najele – 

v Celovcu), in so prav tako značilnost Kočevske, saj so nekdaj stale malodane v vsaki 

kočevarski vasi. »O simbolnem pomenu teh krajev za skupnost pričajo tudi njihova (uradna in 

neuradna) imena (npr. Kočevarska ulica oz. Gottscheer Straβe ali Gottscheer Avenue, 

Gottscheer Park itd.) in simboli, ki jih najdemo v klubih (slike, fotografije, grbi, zastave, 

spominski predmeti itd.)«85 (Moric 2014, 94). V nekaterih klubih in cerkvah so shranjeni 

predmeti, prinešeni iz stare domovine. Gre predvsem za opremo iz kočevskih cerkva: kipe, 

bandere, zvon itd. 

Klubi Kočevarjem nadomeščajo izgubljeno domovino, predstavljajo skupnost in povečujejo 

njeno samozavest in samopodobo. Kočevarji (predvsem prve generacije) s ponosom in 

ljubeznijo pripovedujejo o klubih, v katerih so dejavni, klubskim aktivnostim pa posvečajo 

veliko prostega časa. Arnold (prva generacija, ZDA, OIK) iz Clevelanda je povedal: »Potem 

smo zgradili nov klub. Tale je pravzaprav že tretji. Sedaj imamo izmed vseh tamkajšnjih 

narodnosti najlepši klub. /…/ To je edini kraj, kjer se počutim kot doma.« Njegova žena 

Helene (prva generacija, ZDA, OIK) pa pravi, da sta se njena starša pogosto udeleževala 

srečanj, čeprav se nikoli nista včlanila v društvo. Klub jima je predstavljal neke vrste 

razširjeno družino (Moric 2014, 95).  

Društva iz Celovca, Gradca in Nemčije, so svojo zemljo razglasila za spominska mesta, kjer 

se njihovi člani (običajno enkrat letno) srečujejo in spominjajo preminulih rojakov. Celovško 

društvo Gottscheer Landsmannschaft Klagenfurt ima v oskrbi cerkev sv. Urha v Celovcu 

(mestni del Krastowitz). Poleg tega, da so cerkev dobili v brezplačni najem, so se zanjo 

odločili, ker »stoji na koroški zemlji« in ker po velikosti in arhitekturi spominja na kočevske 

cerkve (Petschauer 1984, 174). V prenovljeni cerkvi hranijo predmete (cerkvene kipe, 

bandere) in drugo opremo (npr. cerkveni zvon iz cerkve sv. Frančiška pri Kočevski Reki) iz 

                                                 
85 Osrednji prostor, kjer se že od leta 1924 srečujejo newyorški Kočevarji (Muschler 2003, 15) je Gottscheer 

Hall v Ridgewoodu, kjer so administrativni prostori društva Gottscher Relief Assocciation, velika plesna dvorana 

in bar. Glavno steno velike dvorane krasi ogromna slika Kočevja. V drugih prostorih najdemo različne 

fotografije članov društva, npr. bivših mis Gottschee in celo imena Kočevarjev, padlih v Vietnamu. Na ulični 

svetilki poleg vhoda v klub je pritrjen simbolični napis Gottscheer Avenue. Alpine club Kitchener je prav tako 

poln kočevarske simbolike: na stenah visijo fotografije Kočevja, slike kočevarskih umetnikov, zemljevid 

Kočevske, pa tudi fotografije nekdanjih predsednikov društva in bivših mis Alpine club (Moric 2014, 94). 
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cerkva na Kočevskem pa tudi spominsko knjigo z imeni kočevarskih žrtev (prav tam, 175–

175). V cerkvi je granitna plošča s posvetilom vsem Kočevarjem, na pročelju nad vhodnimi 

vrati pa je kočevarski grb. Cesta, ki vodi do spominskega mesta, se uradno imenuje 

Kočevarska cesta (Gottscheer Straβe) (Petschauer1984, 175). Z namenom ureditve 

spominskega mesta tudi na Štajerskem, je bila leta 1964 ustanovljena organizacija Gottscheer 

Gedenkstätte v Gradcu. Leta 1967 je društvo z donacijami Kočevarjev z vsega sveta 

(Petschauer 1984, 175), predvsem tistih iz ZDA, v spomin na preminule rojake zgradilo 

manjšo cerkev. Cerkev je, tako kot nekoč najstarejša cerkev na Kočevskem, posvečena sv. 

Jerneju. V njej so na marmornatih ploščah vklesana imena 1200 kočevarskih žrtev vojne in 

povojnih dogodkov. Kapela ima lasten arhiv in razstavni prostor, kjer hranijo kipe iz 

kočevskih cerkva, kočevarsko nošo, stare fotografije kočevarskih vasi, dela kočevarskih 

umetnikov, ogledati si je mogoče tud reprodukcijo stare kmečke izbe ter »lovski kotiček« s 

predstavitvijo kočevske divjine. Ulica, ob kateri stoji kapela, se uradno imenuje Gottscheer 

Straβe (Moric 2014, 95). Tretji kočevarski spomenik »kočevarski vodnjak« (Gottscheer 

Brunnen), »je v Schwarzwaldu v bližini mesta Aichelberg leta 1977 postavilo, zdaj že 

nedelujoče, društvo Landsmanschaft der Deutschen Umsiedler aus der Gottschee iz Nemčije. 

Spomenik je narejen iz več ton težkih kamnitih blokov, na katerih je grb mesta Kočevje in 

spominsko posvetilo vsem Kočevarjem« (Moric 2014, 96). 

5.3.4 VIRTUALNA DOMOVINA? 

Karl-Markus Gauβ (2010, 149), ki je raziskal vsebino kočevarskih spletnih strani oz. spletnih 

forumov, je zapisal, da so izseljeni (predvsem ameriški; op. a.) Kočevarji ponovno našli svojo 

izgubljeno domovino na internetu. Popularne so družinske spletne strani, na katerih najdemo 

informacije o zgodovini družine, fotografije ljudi in krajev in celo prošnje, naj se javijo 

sorodniki iz vsega sveta, da bi lahko dopolnili rodovnik te družine. Navdušenje nad družinsko 

zgodovino, ugotavlja Gauβ, v Ameriki, deželi priseljevanja, ni nič nenavadnega. Meni pa, da 

Kočevarje od drugih priseljencev razlikuje dejstvo, da stara domovina Kočevska ne obstaja 

več. Prav zato, ker realna domovina več ne obstaja, je internet toliko bolj privlačen. Združuje 

ljudi, ki ne govorijo ne kočevarščine ne nemščine, a se kljub temu počutijo kot Kočevarji 

(Gauβ 2010, 149–154). Gauβ se moti, ko pravi, da Kočevske »ni več«, saj je le-ta, kot lahko 

razberemo iz prvega dela tega poglavja in kot bomo videli v poglavju 5.8, še vedno, vsaj 

simbolično, navzoča kot domovina prednikov. Prav tako ni upošteval vse bolj prisotnih 

transnacionalnih povezav med Kočevarji iz vsega sveta – tako obiskovanja Kočevske, kot 

stikov (osebnih, preko pisem, telefona, elektronske pošte, medijev) z njenimi sedanjimi 
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prebivalci. Res pa je internet, predvsem družabno omrežje Facebook, v preteklih nekaj letih 

postal pomemben prostor srečevanja kočevarskih skupnosti. Na Facebooku delujejo, poleg 

profilov različnih kočevarskih društev, vsaj tri javne strani in več zasebnih (družinskih). Na 

javnih straneh si člani izmenjujejo informacije o Kočevski, o rodoslovju, delijo fotografije in 

nasvete za pripravo jedi, se obveščajo o dogodkih, iščejo informacije o obisku Kočevske in 

izmenjujejo mnenja o kočevarski zgodovini. Facebook je postal mesto srečevanja in 

povezovanja Kočevarjev z vsega sveta, najbolj pa ameriških. Njegovo pomembnost je v 

svojem otvoritvenem govoru na prireditvi Gottscheer Volksfest, junija 2015, poudarila tudi 

Sonia Juran Kulezsca. Dejstvo je, da se s spletno oz. Facebook kočevarsko skupnostjo 

povezujejo celo tisti Kočevarji, ki v realnosti stikov z rojaki ne ohranjajo. Virtualna skupnost 

pa ne povezuje zgolj Kočevarjev, pač pa tudi Kočevarje in Slovence, prebivalce Kočevske in 

tiste, ki jih tematika zanima. Vzpostavil se je transnacionalen prostor, v katerem se ljudje iz 

različnih držav bolj ali manj pogosto srečujejo, ohranjajo stara in sklepajo nova poznanstva. 

Takšne virtualne soseščine (virtual neighborhoods) (Elkins 1999) omogočajo povezovanje 

ljudi na podlagi skupnega interesa in ne na (etnični) bližini (prav tam, 39). Za povezovanje 

ljudi (v našem primeru Kočevarjev) s celega sveta in za ohranjanje/vzpostavljanje občutka 

skupne identitete ni več bistveno, niti nujno potrebno, da ti ljudje strnjeno poseljujejo določen 

prostor (prav tam, 38). To pa seveda ne pomeni, da realna Kočevska, kot simbolna domovina 

(prednikov), ni več pomembna, nenazadje je središčna točka, okrog katere oz. na podlagi 

katere kočevarske virtualne soseščine nastajajo. 

5.4 JEZIK/NAREČJE KOT SIMBOL IDENTITETE?86 

Da je tem ljudem do danes ostal jezik njihovih starih prednikov, je gotovo in razvidno 

iz tega, da se zares najdejo sedemdestletni in osemdesetletni Kočevci, ki si v 

kranjskem jeziku niti ljubega kruha izprositi ne morejo in ne znajo spregovoriti besede 

v nobenem drugem jeziku, razen v svoji staronemški materinščini. Tisti pa, ki hodijo 

za delom po kranjski deželi, znajo tudi kranjski, pri tem pa tudi svojo nemščino čisto 

dovršeno in gladko, tako da ne govore pomešano, na pol nemški in na pol kranjski. 

Njihov jezik je prav starinski in trdo nemški ter ima prav stare nemške besede. /…/ 

Kočevci razumejo vsakogar, ki govori nemški, v kateremkoli nemškem jeziku, njih pa 

drugi Nemci ne razumejo dobro, posebno če hitro govore.  

(Valvasor 1994, 230–231.) 

O kočevarskem narečju sem obširno pisala v svojem prispevku za Razprave in gradivo87 

(Moric 2010). Čeprav je od izdaje minilo pet let, se temeljne ugotovitve, ki sem jih v članku 

                                                 
86 Poglavje je bilo v krajši in deloma drugačni različici objavljeno v Razpravah in gradivu, glej Moric 2010. 
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podala, niso (bistveno) spremenile. V nadaljevanju bom, bolj ali manj, povzela dognanja 

omenjenega prispevka in ga, kjer je potrebno, dopolnila.  

Na območju Kočevske je od časov kolonizacije pa do izselitve Kočevarjev 1941/42 (v zelo 

omejenem obsegu pa, kot bomo videli v nadaljevanju, vse do danes) obstajalo posebno 

kočevarsko jezikovno (oz. bolje: narečno) območje. 'Kočevarščina' (Göttscheabarisch) je 

(bila) svojstveno nemško narečje, ki je ohranilo mnogo prvin srednjeveških jezikov iz 

koroško-tirolske mejne regije (Kranzmayer v Petschauer 1984, 193), hkrati pa ponotranjilo 

nekatere prvine slovenskega jezika.88 Koroško-tirolski izvor Kočevarjev je dognal dunajski 

profesor Eberhard Kranzmayer, njegova učenka in naslednica Maria Hornung pa je (sama in v 

sodelovanju z Walterjem Tschinklom) ugotovila, da so bili kolonisti Kočevske tja preseljeni z 

različnih območij na južnem Koroškem in vzhodnem Tirolskem.89 Posledično naj bi iz časa 

kolonizacije izhajale razlike med različnimi odtenki narečja, ki so se ohranili v različnih 

predelih Kočevske (Hornung v Petschauer 1984, 194), tudi zaradi njihove geografske 

ločenosti (glej Hutter 1994). Kljub temu, da se je na Kočevskem večinoma govorilo 

kočevarsko, pa so prebivalci kulturnega in upravnega središča – mesta Kočevje, govorili 

predvsem knjižno nemščino, čeprav so večinoma dialekt razumeli. Najbrž se je v mestu 

govorilo nemško zato, ker je bila večina uradnikov in učiteljev Nemcev, ki so tja prišli iz 

drugih nemških mest in dežel. Hkrati pa je nemščina najbrž bila, tako kot v drugih mestih na 

Slovenskem, kjer je bilo večinsko prebivalstvo nemško (npr. Maribor, Celje, Ptuj), statusni 

simbol, s katerim se je meščanstvo ločilo od okoliškega kmečkega prebivalstva. 

Izginotja večjezikovnega obnočja na Kočevskem ni povzročila obojestranska asimilacija med 

Nemci in Slovenci (Drnovšek 2005, 10), pač pa neugoden razplet zgodovinskih dogodkov, 

zaradi katerih so Kočevarji danes razseljeni po vsem svetu. Danes Unescov atlas ogroženih 

jezikov sveta uvršča kočevarsko narečje (na območju Kočevske v Sloveniji) v skupino 

kritično ogroženih jezikov (Mosley 2010), kar pomeni, da jezik poznajo samo še pra-stari 

starši in se ga več ne uporablja v vsakdanjem življenju. Običajno kritično ogrožen jezik 

uporabljajo zelo redki člani skupnosti (npr. vodje ritualov) ob posebnih priložnostih (npr. 

ceremonijah), nekateri drugi posamezniki pa se lahko spominjajo vsaj nekaterih elementov 

                                                                                                                                                         
87 Članek je bil v angleškem prevodu objavljen tudi v reviji Europa Ethnica, glej Moric 2011. 
88 O prisotnosti slovenskih besed v kočevarskem narečju je pisal že Tschinkel v delu Grammatik der Gottscheer 

Mundart iz leta 1908 (Tschinkel 1908; prim. Marolt 1939 in Hutter 1994, ii). Jakob Müller (2014, 34–36) pa 

ugotavlja slovenski izvor 10. odstotkov kočevarskih besed na p-/b- < b-/p-, ki jih Tschinkel navaja v svojem 

slovarju (Müller 2014, 36). 
89 Preseljevali naj bi jih iz okolice Lienške kotline, doline Mitermöll in doline Drave, pa tudi iz južnih regij, kjer 

se v bližini Obertilliacha in v dolini Lesach srečata Južna Tirolska in Koroška (Hornung v Petschauer 1984, 

194). 
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jezika (UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages 2003, 8–10). Umestitev 

kočevarščine v skupino »kritično ogroženih jezikov« velja za območje Slovenije, medtem ko 

je »stanje« narečja v ZDA in Kanadi nekoliko bolj spodbudno in bi ga lahko uvrstili stopnjo 

višje – v kategorijo »zelo ogroženih« jezikov. To pomeni, da jezik govori le še generacija 

starih staršev in starejše generacije, generacija staršev pa ga razume, a ga ne govori s svojimi 

otroki. Raba jezika je omejena predvsem na formalne priložnosti, lahko pa se ga govori v 

klubu, na festivalih in ceremonijah, kjer se ti starejši člani skupnosti srečajo (lahko tudi na 

domovih starejših članov). Jezik sicer razume mnogo ljudi, ki pa ga ne uporabljajo (UNESCO 

Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages 2003, 8–10).  

Več o rabi narečja v nadaljevanju poglavja, na tem mestu pa je treba pojasniti še pogosto 

dilemo, s katero se srečujem v pogovorih s kočevskimi Nemci. Npr. po mojem predavanju na 

konferenci GHGA v Torontu se je razvila razprava, ali je kočevarščina jezik ali dialekt. 

Kočevarica in jezikoslovka prof. Doris Debenjak (2007; 2009; 2010) je v najini večkratni 

korespondenci o kočevarščini vedno govorila kot o narečju, prav tako večina (avstrijskih) 

raziskovalcev (prim. npr. Tschinkel 1908), zato se take opredelitve držim tudi sama. Menim, 

da je zmedo povzročila že omenjena Unescova študija, ki se imenuje »Unescov atlas 

ogroženih jezikov sveta« [op.: podčrtala avtorica], ki med ogrožene jezike uvršča tudi 

narečja.90 Ob nenatančnem branju se namreč podatek, ki ga ta atlas navaja, in sicer da je 

kočevarščina »bavarsko narečje« [op.: podčrtala avtorica] (Mosley 2010), lahko kaj hitro 

spregleda. V prid opredeljevanju kočevarščine kot narečja govori tudi dejstvo, da se le-te na 

Kočevskem pred drugo svetovno vojno ni nikoli zapisovalo, ampak se je kot uradni in šolski 

učni jezik uporabljalo knjižno nemščino (Moric 2016, 107). 

5.4.1 POZNAVANJE NAREČJA IN PRENOS SKOZI GENERACIJE 

Poznavanje narečja je danes večinoma zgolj osnovno. Večina (62,7 %) anketiranih govorcev 

narečja pozna le njegove osnove, predvsem med mlajšimi generacijami Kočevarjev je zelo 

razširjeno tudi pasivno znanje narečja (Moric 2010, 92). V nadaljevanju bom predstavila, 

kakšno je poznavanje in prenos narečja v različnih okoljih, kjer živijo Kočevarji: v angleško 

(Kanada in ZDA), nemško (Avstrija in Nemčija) in slovensko govorečem okolju. 

                                                 
90 Isti atlas med »ogrožene jezike« uvršča tudi rezijanščino, čeprav hkrati jasno zapiše, da je to slovenski dialekt 

(Mosley 2010). 
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5.4.1.1 Angleško govoreče okolje 

Narečje se največ uporablja v ZDA, saj tam živi največ Kočevarjev (Moric 2010, 92). Kot 

smo že zapisali v poglavju o nastanku kočevarske diaspore, so se v ameriških mestih 

kočevarski ekonomski migranti začeli naseljevati že v 70. letih 19. stoletja. Nastajale so 

manjše skupnosti, ki so priseljencem iste narodnosti, ki niso govorili angleško, omogočale, da 

so se sporazumevali v lastnem jeziku, dokler se niso naučili angleščine. Že takrat se je, kot 

pravi Hutterjeva, kočevarščina prenašala na mlajše, v ZDA rojene generacije, zato še vedno 

najdemo starejše posameznike, ki niso bili rojeni na Kočevskem, a narečje dobro govorijo 

(Hutter 2003).  

James (druga generacija, ZDA, OIK) je povedal: »Danes, konec leta 2015, so edini ljudje, ki 

jih poznam in govorijo kočevarsko, družinski član ali družinski prijatelji, ki so del svojega 

življenja preživeli v Kočevju. Njihovo število pa očitno upada.« Večinoma so torej govorci 

narečja starejši Kočevarji, rojeni pred preselitvijo 1941/42. Pri mlajših generacijah 

Kočevarjev iz ZDA in Kanade pa je opazen znaten upad govornega znanja narečja (glej Graf 

5.3). Uporablja ga polovica – 40 od 83 po preselitvi rojenih anketirancev, od tega 25 aktivno 

in 15 pasivno (ga razumejo, a ga ne govorijo). Čeprav je med njimi prisotno poznavanje 

določenih izrazov, zbadljivk, pregovorov, kletvic, pesmi, se v vsakdanjem življenju v narečju 

ne znajo sporazumevati (Moric 2010, 93). 

Graf 5.3: Znanje narečja v angleško govorečem okolju (ZDA in Kanada), N = 98 
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V mojem primeru je tako, da jezik razumem, vendar ga ne znam govoriti (razen 

nekaterih besed), niti pisati. V veliki meri sem, na primer, brez nemških podnapisov 

razumel film "Gottscheabar Lont". Po drugi strani pa mi je izpostavljenost nemškim 

pesmim in glasbi pomagala izgovarjati in govoriti nemško, ampak moja nemščina je 

pravzaprav mešanica nemščine in nekaj kočevarščine. To sem ugotovil šele med 

svojim delom v Düsseldorfu, ko sem spoznal, da del mojega besednjaka ljudem ni bil 

razumljiv. (James, druga generacija, ZDA, OIK.) 

Težko bi ocenili, koliko mladih (tretja in naslednje generacije) v Ameriki danes govori 

kočevarsko, gotovo pa jih je več kot v Avstriji, Nemčiji ali Sloveniji. Johnov (druga 

generacija, ZDA, OIK) znanec, približno tridesetih let, se je naučil kočevarsko  

med obiskovanjem Gottscheer Hall v Ridgewoodu, Queens, New York in s pogovorom 

s starimi Kočevarji v tamkajšnjem baru. Z njimi vadi govorjenje kočevarščine in 

govori kar dobro. Imam približno 10 prijateljev, starih okrog 50 let, ki tekoče govorijo 

kočevarščino, ker so njihovi starši doma govorili samo kočevarsko. Moja starša sta z 

nami govorila nemško, med sabo pa kočevarsko. Zaradi tega kočevarščino perfektno 

razumem, vendar mi je lažje govoriti nemško. (cit. v Moric 2010, 94.) 

Otroci se v času primarne socializacije naučijo jezika svojih staršev, če živijo v istem 

gospodinjstvu, pa tudi starih staršev. Pogosto so starši ali stari starši v ZDA in Kanadi 

(Toronto, Kitchener) med seboj govorili kočevarsko, z otroki in vnuki pa nemško.91 Večina v 

Ameriki rojenih kočevarskih otrok je obiskovala sobotne šole nemškega jezika.  

Na srednji šoli Grover Cleveland, je bila več kot polovica učencov v mojem nemškem 

razredu otrok kočevskih priseljencev. Učiteljica, Frau Engel, nas je učila le 

Hochdeutsch in se mrščila nad rabo kateregakoli narečja. Enkrat je moj prijatelj v 

razredu povzročal nemir, zato mu je učiteljica rekla: "Der Teufel hollt dich!" Ni je 

razumel, zato je še enkrat ponovila. Še vedno je ni razumel, zato sem se obrnila in 

rekla: "Ne reci, da še nikoli nisi slišal 'Der Deivel hoellet die!' (Mimogrede, to je bil 

en izmed najljubših izrekov moje mame, ko sem bila najstnica). V kočevarščini je 

stavek razumel in pol razreda se je smejalo. Tudi učiteljica se je trudila, da bi 

zadržala nasmeh. (Ingrid, druga generacija, ZDA, OIK.) 

                                                 
91 V predvojnem obdobju so Kočevarji v Sloveniji obiskovali nemške šole oziroma nemške oddelke (preden so 

mnoge v drugi polovici 30. let oblasti ukinile). Nemškega jezika so se torej večinoma (vsaj delno) naučili že pred 

preselitvijo. Vendar pa so nemščino na Kočevsko prinesli šele nacionalistični uradniki in učitelji. Do konca 19. 

stoletja so namreč vsi Kočevarji med seboj govorili kočevarščino (Auersperger 2004, 38). 
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Večina (72 %) anketiranih pripadnikov druge in tretje generacije (starih med 30 in 70 let) iz 

ZDA in Kanade govori nemško, pol manj (33 %) pa (tudi) kočevarsko. Martha (prva 

generacija, ZDA, OIK) je na vprašanje, zakaj so otroke učili nemško odgovorila:  

Ker je nemščina bila in še vedno je naš pisni jezik, kar Kočevarščina ni nikoli bila. 

Pomembno vlogo igra oziroma je igralo tudi življenje v državi ali mestu, kjer je bilo 

prisotnih več tujih jezikov. Tako so se Kočevarji (ki tudi sami govorijo nemško) 

počutili bliže drugim nemškim govorcem in se z njimi povezovali v skupine. Za časa 

našega prvega prihoda v Ameriko se je tu govorilo veliko tujih jezikov. Tudi druge 

skupine so počele podobno, vsi se bolj družijo s sebi bližjimi skupinami. (cit. v Moric 

2010, 94.) 

Znanje nemščine je bilo torej pomembno zaradi sporazumevanja s širšo nemško skupnostjo, s 

katero Kočevarji v New Yorku in Kitchenerju sodelujejo še danes.92 Iz prispevka Marthe 

Hutter, objavljenega v glasilu društva iz New Yorka, razberemo, da je bilo med Kočevarji 

prisotno tudi mnenje, da bo otrokom bolj koristilo znanje nemščine kot pa znanje narečja: 

»Tisti, ki pa smo prišli po drugi vojni, našim otrokom bolj poudarjamo pomen učenja 

formalne nemščine, najverjetneje na škodo našega lastnega dialekta. Ta neke vrste 

brezbrižnost za star jezik, ima korenine v dejanskih pomislekih, ki so se pojavljali že v naši 

domovini: Dovoliti otrokom, da se učijo in govorijo star jezik, se je namreč pogosto smatralo 

za oviro na poti, da postanejo uspešni posamezniki v zunanjem svetu.« (Hutter 2003; prevod v 

Moric 2010, 95.) Vendar pa je na vprašanje, ali bo nemščina nadomestila kočevarščino, 

odgovorila, da ne, saj se danes vsi sporazumevajo v angleščini, zato »nemščina za 

medsebojno sporazumevanje ni več tako pomembna« (Martha, prva generacija, ZDA, OIK; 

cit. v Moric 2010, 95). 

Zadnji izmed prevladujočih razlogov, da so kočevarski otroci govorili nemško, pa so 

zakonske zveze z nemško govorečimi osebami. V družinah, kjer je bil zakonski partner 

nemškega porekla, so običajno doma govorili nemško.  

Portes in Schauffler (1994, 643–659) sta raziskovala jezikovno prilagoditev otrok priseljencev 

v Ameriki in ugotovila, da je pri tretji generaciji (in vseh naslednjih) angleščina že postala 

tako domači kot materni jezik. Njune ugotovitve veljajo tudi za Kočevarje v ZDA in Kanadi, 

kjer je angleščina že dodobra nadomestila kočevarščino in nemščino, saj jo stari med 30 in 60 

                                                 
92 Kočevarji v New Yorku se vsako leto udeležijo Steuben Parade, ki je največja parada vseh nemških društev v 

tem mestu, Kočevarji v Kitchenerju pa z drugimi nemškimi društvi vsako leto organizirajo Oktoberfest. 
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let večinoma opredeljujejo kot svoj materni jezik. Vendar pa se narečje še vedno govori v 

družinah (predvsem med starejšimi sorodniki) – tako zatrjuje 38 % anketiranih. 

5.4.1.2 Nemško govoreče okolje 

Upad aktivnega znanja in predvsem pasivno znanje kočevarščine, ki ga prikazuje Graf 5.4, je 

opazen tudi pri mlajših generacijah iz Nemčije in Avstrije.  

Graf 5.4: Znanje narečja v nemško govorečem okolju – v Avstriji in Nemčiji, N = 72 

 

Sklepam, da so Kočevarji, ki so se po vojni naselili v Avstriji in Nemčiji, manj uporabljali 
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(nekateri) naučili že v stari domovini. Podobno kot pri ameriških Kočevarjih, je tudi v 

družinah nemških in avstrijskih Kočevarjev, kjer eden od zakoncev ni Kočevar, nemščina 

postala domači jezik, kočevarščino pa se je opustilo oz. se na potomce ni prenesla. Med seboj 

so jo govorili le še sorodniki prve, včasih tudi druge generacije, pripadniki tretje generacije pa 

ne (Albert, druga generacija, Avstrija, OIK; Nora, tretja generacija, Avstrija, OIK, glej v 

Moric 2010, 98–99). Materni jezik generacije med 30 in 60 let je večinoma nemščina, 

pripadniki starejše generacije pa kot materni jezik večinoma navajajo kočevarščino (Moric 

2010, 99). 

Nekateri Kočevarji druge generacije iz Celovca, pa tudi iz New Yorka, so dejavni v pevskem 

društvu (Ludwig, prva generacija, Avstrija, OIK), kjer prepevajo kočevarske in nemške 

pesmi. Vendar to, da se z narečjem srečujejo pri petju, ne zadostuje za širšo komunikacijo. 
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Leta 2007 so v Celovcu pri cerkvenem obredju drugič odpeli mašo s kočevarskim besedilom: 

»Je bil kar nekakšen praznični trenutek tudi zame, ko sem slišal, kako to besedilo, ki sem ga 

nekako skušal prilagoditi splošnemu besedilu maše, kako to zveni v našem kočevarskem 

narečju.« (Kren 2007) Po Krenovem mnenju je najpomembnejša naloga društev ohranjanje 

narečja. Ta želja se je še povečala, ko so Kočevarje v Celovcu obiskali rojaki iz Društva 

Kočevarjev staroselcev iz Občic in se je videlo: »da ljudje govorijo še starejši način 

kočevarščine, ki se je ohranil v dolini Črmošnjice. In se je tudi spoznalo, da ti ljudje niso 

zmožni govoriti nemško – pismeni jezik, ker se ga nikoli niso učili /…/ To je dalo tudi 

mnogim Kočevarjem v nemškem okolju podvig za to, da so se začeli brigati več za 

kočevarščino. Vem za to, da je to morebiti poizkus podaljšanja za 10 ali 20 let, nekje se to 

mora končati« (Kren 2007). 

5.4.1.3 Slovenija 

Tako kot mlajše generacije Kočevarjev iz angleško in nemško govorečega okolja, tudi mlajše 

generacije Kočevarjev v Sloveniji precej manj govorijo narečje kot starejše. Pasivno znanje je 

razširjeno že med starejšimi, pred preselitvijo rojenimi Kočevarji (glej graf 5.5). 

Graf 5.5: Znanje narečja v Sloveniji – rojeni pred in po preselitvi, N = 19 

 

 Vir: Moric 2010, 104 
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Slovenija, OIK) oče je bil Kočevar, mati pa Slovenka. V Bistrici, kjer je bil Jože rojen, so 

pred vojno živele tri kočevarske družine in deset slovenskih. »Doma smo govorili samo 

slovensko. Tudi z očetom. Ko sva rezala trte, mi je rekel: 'Znaš kaj, kočevsko, to ni nič, ti se 

nauči nemško.' Vedno med delom mi je kočevarske besede prevajal v nemščino. Lažje sem 

govoril nemško kot kočevarsko. Takrat sem znal tako kočevarsko kot nemško, vendar sem z 

leti pozabil, ker nobenega od teh jezikov nisem uporabljal.« (cit. v Moric 2010, 10.) 

Da je bilo opuščanje narečja, zaradi ocene, da je manj uporabno kot nemščina, prisotno že v 

stari domovini, je ugotovila tudi Martha Hutter (prva generacija, ZDA, OIK) iz New Yorka:  

Preden so v 18. stoletju v Kočevje prišle šole, se je povsod govorilo le kočevarsko, 

življenje je bilo preprosto. Potem je v Kočevje prišel obvezen šolski sistem (1869). Vsi, 

fantje in dekleta, so se sedaj učili govoriti, brati in pisati uradni jezik. To jim je odprlo 

velik nov svet izobraževanja. Lahko bi rekli, da se je "germanizacija" zgodila s 

prihodom šol, kot naravni proces, in ne politično motivirana. Do prve svetovne vojne 

so vsi ljudje v Kočevju brez težav komunicirali v formalnem jeziku. V resnici je bil naš 

dialekt viden kot zastarel in celo nevreden, bil je "jezik ulice", "sleng" tistega časa. To 

se vidi v tem, da so ljudje v mestu Kočevje raje govorili nemško, kot kočevarsko.  

Kočevarščino so na Kočevskem začeli deloma opuščati že konec 19. stoletja. To lahko 

pripišemo tudi delovanju Nemških društev Schulverein in Südmark, ki sta tudi delovali na 

Kočevskem in sta spodbujali predvsem nemštvo. Društvo Schulverein je med leti 1881 in 

1907 pomagalo ustanoviti šole v 11 vaseh in finančno podprlo gradnjo novih šolskih poslopij 

v osmih drugih krajih, posebno je število Schulvereinovih podružnic narastlo po letu 1903 

(Trdan 1999, 59). Pred prvo svetovno vojno je na Kočevskem delovalo 22 Schulvereinovih in 

22 Südmarkovih skupin (Trdan 1999, 60). Od skupno 29 skupin, ki jih je društvo Südmark 

leta 1913 imelo na Kranjskem, pa jih je bilo kar 22 na Kočevskem (Trdan 1999, 60). T. i. 

šolske vojne (glej Judson 2006) so se dogajale tudi na Kočevskem, npr. v vasi Trava pri Dragi 

(Trdan 1999, 62). V ta namen so na Kočevsko prihajali tudi nemški izobraženci. Prvi ravnatelj 

kočevske gimnazije (1872–93) je bil npr. Tirolec Benedikt Knapp, ki ga je Janez Trdina 

označil za nemškega nacionalista (Trdan 1999, 54).  

Po drugi svetovni vojni pa so k opuščanju rabe narečja v Sloveniji pripomogle neugodne 

zgodovinske okoliščine in vsesplošna naperjenost proti Nemcem in vsemu nemškemu. Da bi 

zbujali kar najmanj pozornosti in se izognili nevšečnostim, so Kočevarji narečje skoraj 

prenehali uporabljati. Predvsem Kočevarji iz Črmošnjiško-poljanske doline navajajo, da so po 
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vojni zaradi svojega porekla imeli težave in bili zmerjani (glej npr. Gril 2005; Debenjak 

2007).  

Nasprotno pa Emil (prva generacija, OIK) iz okolice Kočevja po vojni zaradi svojih 

kočevarskih prednikov ni imel težav. S starima staršema, ki sta ga vzgajala, so vse do njune 

smrti govorili kočevarsko. Še danes rad poklepeta v narečju, če le ima priložnost. Povedal je 

tudi, da je v okolici Kočevja po vojni ostala le peščica Kočevarjev, ki niso živeli strnjeno, kar 

je dodatno zmanjšalo možnosti za rabo narečja. Ko so se v izpraznjene kraje začeli naseljevati 

novi prebivalci, ki niso znali kočevarsko, so se Kočevarji morali z njimi pogovarjati 

slovensko, saj se sicer ne bi mogli sporazumeti (Moric 2010, 101). 

Ohranitev narečja kot enega svojih ciljev navajajo različna kočevarska društva, tudi Društvo 

Kočevarjev staroselcev, kjer so med leti 2002 in 2006 (Kop 2006, 20–22) in v letih 2008 ter 

2009 organizirali poletne tečaje kočevarščine in nemščine za mladino. V društvu Kočevarjev 

Staroselcev si želijo, da bi v skladu z Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih,93 

Republika Slovenija določila ozemlje, kjer se tradicionalno govori nemški jezik in tako rešili 

finančno zagato. »Kaj to pomeni, niti ne vem«, je povedala Doris Debenjak, »najbrž pa bi 

nam potem nekdo moral dati denar za ohranjanje kočevarskega narečja in za pouk nemščine« 

(Debenjak 2007). 

V svojem prvem ocenjevalnem poročilu je Odbor ministrov Sveta Evrope ugotovil, da se 

nemščina v Sloveniji uporablja tradicionalno, zato je slovenskim organom oblasti priporočil, 

naj »zavarujejo« nemški jezik kot regionalni ali manjšinski jezik, poudarijo pa naj tudi 

določbo o poučevanju nemškega jezika ali poučevanju v tem jeziku kot regionalnem ali 

manjšinskem jeziku na vseh stopnjah izobraževanja na območjih, kjer je ta jezik tradicionalno 

prisoten in je njegovo poučevanje upravičeno s povpraševanjem, predvsem na Kočevskem 

(Council of Europe 2007).94 V svojem drugem evalvacijskem poročilu 20. junija 2007 je 

Odbor Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z govorci določi območja v Sloveniji, kjer se 

nemščina tradicionalno govori (Council of Europe 2007). Predstavniki Slovenije so 

                                                 
93 Slovenija je omenjeno listino podpisala 3. julija 1997, ratificirala 4. oktobra 2000, veljati pa je začela 1. 

januarja 2001 (Komac 2002a, 596). Listina opredeljuje načine rabe regionalnih in manjšinskih jezikov, ki se na 

določenem območju tradicionalno uporabljajo, na področju vzgoje in izobraževanja, v delu javnih služb in 

pravosodnih organov, medijev, kulturnih dejavnosti, itd. Država lahko pravice uresničuje na različne načine ne 

nujno enako za vse manjšine (Klopčič 2000, 324–325). 
94 »Odbor strokovnjakov poudarja, da listina ne zahteva uradnega priznanja manjšinskih skupin, ampak le 

regionalnih ali manjšinskih jezikov. Po tej določbi morajo države pogodbenice v svojem notranjem pravnem 

redu priznati regionalni ali manjšinski jezik kot izraz kulturnega bogastva, ne da bi posebej določile pravno 

obliko tega priznanja. Za to ustavna določba ni nujno potrebna. V tem pogledu zadoščajo običajni pravni akti ali 

politični ukrepi skupaj z obstoječimi dvostranskimi pogodbami« (Council of Europe 2007). 
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odgovorili, da slovenska vladna politika nemščini že posveča pozornost, in sicer s podporo 

jezikovnih projektov, prijavljenih na javni poziv Ministrstva za kulturo. Leta 2005 so se za 

100 odstotkov povečala finančna sredstva za posebni program manjšinskih skupnosti, v 

katerem se prednostno obravnavajo jezikovni projekti (Council of Europe 2007). V svojem 

četrtem poročilu z dne 15. novembra 2013 je Odbor strokovnjakov ugotovil, da se položaj še 

vedno ni spremenil, saj:  

Slovenska notranja zakonodaja nemščine ne priznava kot regionalni ali manjšinski 

jezik in kot izraz slovenskega kulturnega bogastva. Poleg tega /…/ se nemščina v 

Sloveniji na splošno dojema kot tuji jezik. Edino pravno besedilo, ki omenja nemški 

jezik, je še vedno Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 

sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti iz leta 2001. /…/ v slovenskem 

izobraževalnem sistemu še vedno ni nobenega modela za poučevanje nemščine kot 

regionalnega ali manjšinskega jezika, pač pa se ta v Sloveniji še naprej poučuje kot 

tuji jezik. Na predšolski ravni se nemščina ne uporablja. (Council of Europe 2013.) 

Po mnenju Doris Debenjak bi priznanje kočevarščine kot regionalnega ali manjšinskega 

jezika in/ali priznanje manjšinskih pravic vplivalo na ohranjanje kočevarskega narečja: 

»Ljudje bi izgubili strah, biti Kočevar bi bilo prej prednost kot pa nekaj negativnega«, čeprav, 

kot pravi, »ni upanja, da bi ljudje spet začeli govoriti kočevarščino doma, tudi nemško doma 

govori samo še peščica. Brez priznanja bo lahko EU samo ugotovila, da je v Sloveniji 

potekala prisilna asimilacija« (Debenjak 2009).  

Na Kočevskem danes praktično ni nobene družine, kjer bi v ožjem družinskem krogu govorili 

kočevarsko. Nekateri posamezniki jo govorijo z brati, sestrami in sorodniki iz tujine, vendar 

ne s svojimi otroki (Moric 2010, 103–104). »Otrokoma nisem vsiljeval svojega maternega 

jezika; z mamo in s sestro sem sicer vedno tudi vpričo otrok govoril kočevarsko, toda to ju ni 

zanimalo. Imam občutek, da sta oba sinova smatrala, da je to moj svet, v katerega se nista bila 

pripravljena spuščati« (Gril 2005, 410). Po pričevanju Kočevarjev, poznavalcev razmer, je 

danes v Sloveniji manj kot 5 oseb, mlajših od 50 let, ki še znajo aktivno govoriti kočevarsko. 

Od leta 2011 je kazalo, da se stvari glede učenja narečja izboljšujejo. Takrat so namreč v 

Društvu Peter Kosler v sodelovanju z Maridi Tscherne, nekdanjo voditeljico kočevarskega 

kulturnega centra v Občicah, po odobritvi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve 

Republike Avstrije, pričeli izvajati program poučevanja kočevarščine (Društvo Peter Kosler 

1). Pouk so začeli izvajati junija 2011 v Dolenjskih Toplicah, nato pa še v Semiču, Novem 
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mestu, leta 2012 pa tudi v Kočevju. Pouk je obiskovalo 190 otrok in odraslih. Zanimivo je, da 

udeleženci tečaja večinoma niso Kočevarji, pač pa prebivalci, ki jih narečje zanima (prim. 

Gril 2013a). Vendar pa so že leta 2014 na spletni strani društva objavili novico o ukinitvi 

pouka, saj ga, kot pišejo:  

avstrijska stran ni več pripravljena financirati. Po samo slabih 3 letih poučevanja, 

Kočevski Nemci zaradi nezainteresiranosti pristojnih in zaradi protestov s strani g. 

Avgusta[sic!] Grila (Društvo Kočevarjev staroselcev) in ge. Veronike Haring (Društvo 

Mostovi Maribor) spet nimajo možnosti, da bi se učili jezika prednikov, ki je kritično 

ogrožen. Se g. Gril, ga. Haringova, veleposlaništvo Rep. Avstrije in drugi pristojni 

zavedajo, da s tem zabijajo zadnje žeblje v krsto kulturi, ki je na tem področju živela 

700 let? Ali pa so morda pomembnejši kratkoročni cilji (nagajanje Republiki 

Sloveniji), ljubosumnost zaradi subvencij, užaljenost posameznikov? (Društvo Peter 

Kosler 2.)  

August Gril je svoje mnenje o zadevi objavil v glasilu društva Kočevarjev staroselcev, kjer 

navaja, da je na prošnjo vodje delegacije European Charter for regional or minority 

languages obiskal skupino šolskih otrok, ki jih je Tschernetova učila kočevarščino. Tam je, 

kot pravi, ugotovil, da skupina ni znala nič kočevarsko, zaradi česar sta se z Veroniko Haring 

(predsednico nemškega društva Mostovi) odločila ukrepati (Gril 2013a, 37–38) in očitno 

predlagala ukinitev sredstev, ki jih je Društvo Peter Kosler prejemalo za poučevanje 

kočevarščine. Kot kaže je med navedenima kočevarskima društvoma prisotno rivalstvo za 

finančna sredstva, ki prihajajo iz istega vira in jih ni dovolj za vse oz. se vsi ne strinjajo z 

njihovo razporeditvijo. Razprtije med kočevarskimi društvi, ki naj bi sledila istim ciljem, 

ohranjanju narečja zagotovo niso v prid. Njegova usoda je spet negotova. 

5.4.2 ZAPISOVANJE NAREČJA 

Raziskava OIK je pokazala, da je pisno znanje kočevarščine med sodelujočimi večinoma le 

osnovno, kar ni presenetljivo, saj se narečja večinoma ne zapisujejo. Za pisno rabo 

kočevarščine, osnovano na knjižni nemščini, si prizadevajo predvsem Kočevarji v Avstriji in 

Nemčiji, medtem ko tistim iz ZDA, Kanade in Slovenije tako zapisovanje in branje dela 

težave (Moric 2010, 104–105). Helen (prva generacija, ZDA, OIK) iz New Yorka je celo 

povedala, da s pokojnim možem prispevkov v Gottscheer Zeitungu, zapisanih v kočevarščini, 

nista prebrala, ker tega enostavno nista znala, kljub temu, da sta med sabo vedno govorila 

kočevarsko. 
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Razlog za nezapisovanje narečja najdemo na spletni strani društva Gottscheer Relief 

Association (Gottscheer Relief Association New York 1) iz New Yorka, ki pravi, da so 

strokovnjaki pri koncipiranju pisanja narečja izhajali iz pravopisa knjižne nemščine, kar pa 

dela težave tistim, ki ne znajo nemško. Zato so v društvu Gottscheer Relief Association zapis 

narečja poenostavili in priredili, da bi ga približali angleško govorečim, so uredili tudi spletno 

stran, s pomočjo katere je mogoče spoznati osnove kočevarščine v petih različnih lekcijah. 

V zadnjem času so prizadevanja po (pisni) ohranitvi narečja prisotna tudi v Sloveniji, kjer se 

ga trudi ohraniti predvsem Maridi Tscherne, direktorica Zavoda Mošnice. Decembra 2014 je 

izdala slikanico z naslovom Sanje in predanost, zapisano v slovenščini, kočevarščini in 

nemščini. Gre za legendo o nastanku Črmošnjiško-Poljanske doline. Tschernetova je tudi 

avtorica Kočevarsko-slovenskega slovarja. 

5.4.3 RABA NAREČJA IN RAZLOGI ZA NJEGOV UPAD 

Slika 5.1 prikazuje, ob katerih priložnostih se Kočevarji iz vseh obravnavanih držav danes 

pogovarjajo v narečju. Najpogosteje narečje govorijo ob srečanjih s svojimi prijatelji 

Kočevarji in ob vseh, predvsem organiziranih, srečanjih Kočevarjev (letnih, mesečnih, v 

okviru društev …), na zadnjem mestu pa je raba v družini. Starejši govorijo kočevarsko tudi z 

brati in s sestrami ter z drugimi sorodniki, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, in ob srečanjih s 

slovenskimi znanci, ki še znajo kočevarsko. Predvsem nekateri mlajši Kočevarji, ki so aktivni 

v pevskih zborih, pa v narečju le še prepevajo. Tisti, ki ga poznajo le pasivno, ga večinoma 

poslušajo ob družinskih srečanjih, ki se jih udeležijo tudi starejši sorodniki (Moric 2010, 105).  

Slika 5.1: Priložnosti, ob katerih se uporablja kočevarščino  

 

Ko se srečajo prijatelji Kočevarji, ki narečje še govorijo 
(zasebna in organizirana srečanja)

Na uradnih srečanjih Kočevarjev 
(letna, mesečna, znotraj društev)

Raba v družini
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Temeljni razlogi, da Kočevarji vse manj govorijo kočevarsko so: (1) asimilacija, (2) mešani 

zakoni,95 v katerih eden od zakoncev narečja ne pozna; (3) mnenje, da je narečje nekoristno, 

zaradi česar so ga opuščali že pred preselitvijo in se raje učili nemščine; (4) strah pred 

izkazovanjem nemškega porekla, ki je bil prisoten predvsem po vojni v Sloveniji, pa tudi v 

ZDA, kjer so otroke nemških imigrantov pogosto zmerjali z nacisti (Max, druga generacija, 

ZDA, OIK); (5) nestrnjena naselitev in velike razdalje, ki onemogočajo stike predvsem 

ostarelim Kočevarjem; (6) narečje se ne poučuje/se nikoli ni v šolah; in z vsem naštetim 

povezane (7) slabe možnosti za javno rabo narečja, ki ga je že pred preselitvijo poznal omejen 

krog ljudi, ki se iz leta v leto manjša.  

Danes je največ mlajših govorcev do 50 let v ZDA. Tam je namreč število Kočevarjev 

največje, številnejša skupnost pa pomeni tudi večje število potencialnih govorcev. K temu je 

pripomogla že predvojna migracija v ZDA, saj naj bi tam pred drugo svetovno vojno bilo več 

Kočevarjev, kot na Kočevskem (Ferenc 1993, 27). K večji ohranitvi narečja v ZDA je 

doprinesla tudi strnjena poselitev v mestnih okoliših. Kočevarje iz ZDA je dejstvo, da so bili 

tujci v tujem okolju povezalo bolj kot avstrijske in nemške Kočevarje, ki se v 

nemškogovorečem okolju niso počutili (toliko) tuje in so se zato v večji meri asimilirali. 

Danes, ko živim v daljni Kaliforniji in ne v New Yorku ali Clevelandu, kjer je več 

Kočevarjev, govorim kočevarščino na letnih srečanjih Združenja za kočevarsko 

dediščino in rodoslovje [GHGA; op.a.] ali na »treffnih« v Kočevarskem klubu v 

Ridgewoodu le s tistimi, ki jo razumejo. Vendar je tovrstnih priložnosti malo in še 

takrat se izmenja zgolj nekaj stavkov, daljših pogovorov pa ni. V večini tudi Kočevarji, 

ki znajo nekaj kočevarščine, uporabljajo predvsem angleščino. (Max, druga 

generacija, ZDA, OIK.) 

Angleščina in nemščina sta praktično popolnoma nadomestili kočevarščino tako na domovih 

kot tudi ob različnih uradnih srečanjih. Na prireditvah, sestankih in srečanjih udeleženci 

govorijo jezik države, v kateri živijo. Govorci razen nekaj pozdravnih besed ali posameznih 

fraz v kočevarščini, le-te ne uporabljajo. Običajno pa v narečju zapojejo kočevarski in 

slovenski pevski zbori. Kočevarji vseh generacij iz vsega sveta imajo do svojega 

                                                 
95 Etnično mešani zakoni so eden izmed dejavnikov, ki povzročajo asimilacijo, vendar v kočevarski skupnosti 

obstajajo tudi primeri, ko se zakonski partnerji – Nekočevarji čutijo pripadne kočevarski skupnosti in v njej 

aktivno sodelujejo predvsem na kulturnem področju. Na konferenci GHGA v Torontu se je profesor Lary Smith, 

poročen s Kočevarico, posrečeno opredelil za GBM (Gottscheer by marriage) – Kočevarja po zakonski zvezi. 
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izginjajočega narečja nostalgičen odnos, večina pa se je z njegovo (zdi se da) neizbežno usodo 

sprijaznila (Moric 2010, 105–108; glej tudi Rogan in Moric 2001, 55). 

Če je bila kočevarščina v preteklosti (zlasti na Kočevskem) ogrožena zaradi političnih in 

zgodovinskih vzrokov, to danes ne drži več. Misel Petra Kovačiča Peršina (2007) dobro 

povzame današnje stanje: »Ogroženi jeziki in izumirajoče kulture, ki postajajo posebna 

značilnost sodobnega sveta, niso danes toliko posledica kulturnega imperializma večjih 

jezikovnih skupnosti in močnejših nacij. Pač pa postajajo vse bolj notranje ogroženi od samih 

nosilcev teh jezikov, ki v svetovnem komunikacijskem konglomeratu ne najdejo več ne dovolj 

motivacije ne moči za ohranjanje svoje lastne jezikovne in kulturne identitete.« 

Kljub predstavljenim ugotovitvam bi lahko rekli, da je kočevarščina še vedno pomembna 

predvsem v simboličnem pomenu, ki ga ima za širšo »zamišljeno« skupnost Kočevarjev, 

medtem ko sta nemščina in angleščina pomembni za vsakodnevno življenje sodobnih 

skupnosti. Slovenščina pa, kljub temu, da jo nekateri Kočevarji še znajo (govori jo 21 

anketiranih iz Avstrije, Nemčije, ZDA in Kanade) in, da so se skupaj s Kočevarji preselili tudi 

mnogi Slovenci, ni pomembna niti v simbolnem pomenu niti za vsakodnevno rabo. To 

dejstvo lahko pripišemo predvsem negativni zgodovinski izkušnji, ujeti v kočevarski 

kolektivni spomin (več o tem v poglavju 7.1). 

5.5  »KULTURNA DEDIŠČINA« KOT IZRAZ IDENTITETE: NOŠA, 

GLASBA, PLES, HRANA, ŠEGE IN NAVADE96  

Ker sem kočevarskemu narečju že posvetila samostojno poglavje, se bom v pričujočem 

razdelku posvetila še drugim elementom kočevarske (predvsem) nesnovne oz. žive kulturne97 

dediščine,98 ki po Unescovi definiciji zaobjema:  

prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, 

izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki 

prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno 

dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, 

                                                 
96 Poglavje je bilo v deloma spremenjeni obliki objavljeno v konferenčnem e-zborniku Mednarodnega 

znanstvenega srečanje mladih humanistov: Slovanski jeziki na stičišču kultur, glej Moric 2016. 
97 Različnih definicij kulture je danes malodane toliko, kolikor je raziskovalcev, ki se s tem konceptom 

ukvarjajo. Kratko in splošno bi lahko rekli, da je kultura način življenja. Klasično antropološko definicijo kulture 

je oblikoval Taylor leta 1871. Pravi, da je kultura »tista kompleksna celota, ki vključuje vednost, prepričanja, 

umetnost, moralo, pravo, običaje ter vse druge sposobnosti in navade, ki jih človek pridobi kot član družbe 

(Taylor v Monaghan in Just 2008, 45; prim. Šumi 2000, 62). Za podrobnejšo opredelitev in različne definicije 

termina kultura glej npr. Monaghan in Just 2008, Šumi 2000.   
98 Več o nesnovni kulturni dediščini glej v Jerin in drugi 2012. 
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naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi 

generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške 

ustvarjalnosti. (cit. v Židov 2012, 5.) 

V našem primeru bomo pod pojmom nesnovna kulturna dediščina razumeli kulturne elemente 

kot so: noša, glasba, ples, hrana, šege in navade. Zgolj dotaknili pa se bomo tudi materialne 

kulturne dediščine, ki je ostala (predvsem) na Kočevskem. V poglavju pozornost namenjam 

tistim prvinam, ki označujejo »kulturne razlike in podobnosti« (glej Repič 2010a, 125), po 

katerih se Kočevarji v diaspori (samo)razločujejo od drugih etničnih skupin in ki (hkrati) 

povezujejo člane njihovih skupnosti. 

Pokazala bom, da se nesnovna kulturna dediščina, ki izhaja iz matične kulture, v diasporičnih 

in drugih izseljenskih skupnostih ne izgublja (v celoti), ampak se prilagaja okolju in času, v 

katerih te skupnosti živijo, saj:  

1. izseljenci tudi v okolju priselitve ohranijo elemente kulturne dediščine iz matične 

skupnosti, ki so zanje uporabni in smiselni;  

2. pri čemer (nekatere) elemente preoblikujejo ali spreminjajo, da bi jih naredili 

uporabne življenju v okolju priselitve, tudi z dodajanjem povsem novih elementov, ki z 

izvorno kulturo nimajo nič skupnega, a se v izseljenski skupnosti čez čas začnejo 

dojemati kot tradicionalni; 

3. in opuščajo tiste elemente kulturne dediščine, ki jim v novem okolju ne koristijo in jih 

ne morejo smiselno uporabiti. (Moric 2016, 106.) 

Pokazala bom tudi, da se kulturna dediščina oz. tradicionalne prakse v izseljenstvu iz domene 

družine sčasoma prenesejo v domeno društev. Ali in kateri elementi kulturne dediščine se 

ohranjajo, postane močno odvisno od društev in njihovih aktivnosti (Moric 2016, 106). 

Slednje je značilno tako za multikulturno okolje – ZDA, kot za Evropo (Avstrija). 

Janja Žitnik (2005, 108) je ugotovila, da se intenziteta in obseg kulturne dejavnosti 

imigrantske skupnosti giblje na sledeč način. V prvih letih po priselitvi v novo domovino se 

izseljenci osredotočajo predvsem na svoj socialno-ekonomski status. Ko je ta zadovoljiv, 

postanejo bolj motivirani za kulturno udejstvovanje v skupnosti. Če so se izseljenci priselili v 

neko že obstoječo izseljensko skupnost (iste narodnosti), ki je že prej razvila svoje 

organizacije (npr. društva, tisk), se pogosto pridružijo ali vsaj naslonijo na te že obstoječe 

kulturne medije. V nasprotnem primeru začnejo ustanavljati svoje organizacije, ki vrhunec 

delovanja večinoma dosežejo v dveh do treh desetletjih po ustanovitvi. Če se dotok 
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priseljevanja v skupnost ustavi, začne zaradi staranja prve populacije kulturna dejavnost v 

skupnosti upadati (prav tam).  

Izseljenska kultura praviloma izhaja iz matične kulture, a sčasoma »dobiva vse več 

razpoznavnih avtentičnih značilnosti, deloma značilnih za izseljenstvo nasploh in deloma za 

posamezno izseljensko skupnost«. Izseljenci se združujejo v različne skupine (folklorne, 

literarne, gledališke, likovne, pevske zbore), ki lahko delujejo samostojno ali pa so del širših 

izseljenskih organizacij. Pogosto se te skupine poimenujejo s kakim »matičnim krajevnim 

imenom« (Žitnik 2005, 107), z imenom kake znane osebnosti ali pa z značilnostjo matične 

države oz. regije (Gottscheerstraβe, Alpenclub, Alpine Dancers, Gottscheer Park). 

Pomemben segment izseljenske kulture so tudi šole in tečaji materinščine, knjižnice, muzeji 

in arhivi. 

5.5.1 ELEMENTI, KI SE OHRANJAJO 

Kočevarska ljudska kultura na Kočevskem je združevala prvine iz časa kolonizacije (14. 

stoletje), elemente, ki so jih Kočevarji našli pri Slovencih, in novo nastale elemente, ki so se 

pod vplivom krajine in posebnih življenjskih okoliščin oblikovali v stoletjih bivanja na 

Kočevskem (Lackner Kundegraber 1995, 82; prim. Stanonik 2004, 279). V novih domovinah 

pa so se podobno obdržali nekateri elementi, prinešeni s Kočevske, ki so se obogatili z 

elementi iz novih okolij.  

5.5.1.1 NOŠA 

Kočevarji so v svoji materialni kulturi in ustnem izročilu do 20. stoletja, poleg narečja, 

ohranili tudi nekatere druge srednjeveške preostanke in motive. Elementi srednjeveške 

tradicije so se, kot pravi Maria Lackner Kundegraber, verjetno najbolj opazno ohranili v 

ženski praznični noši. Ženska srajčna obleka je obdržala kroj iz časa gotike, rokavi so po 

srednjeveško prečno nagubani, kroj jope pa izhaja iz baročne mode (Lackner Kundegraber 

1995, 79–80; Kundegraber 1991a). Moški Kočevarji, ki so med krošnjarjenjem v tujini 

prevzeli tamkajšnje modne smernice, so svojo staro nošo prenehali nositi v 19., ženske pa v 

20. stoletju. Od takrat so staro nošo oblekli le priložnostno, npr. ob praznovanju 600-letnice 

Kočevske leta 1930 (Kundegraber 1991a, 27; Kundegraber 1991b, 118). 

Kočevarska praznična noša99 se še danes uporablja na prireditvah kočevarskih skupnosti v 

                                                 
99 Etnolog Bojan Knific namesto izraza narodna noša uvaja uporabo pojma »pripadnostno kostumiranje« »kot 

oznaka za oblačenje kostumov, s katerimi nosilci hote ali nehote izražajo/pokažejo pripadnost /…/ predstavnim 

skupnostim«, ki so »povezane z etnično ali s prostorsko identifikacijo ter se zgledujejo po nekdanjih oblačilnih 

oblikah« (Knific 2008, 22–23).  
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Avstriji, kjer se skupina celovškega društva vsako leto udeleži parade noš na beljaškem sejmu 

– Villacher Kirchtag in v ZDA na prireditvah Gottscheer Volksfest in Steuben Parade. V 

Sloveniji pripadnostno kostumiranje med Kočevarji do leta 2015 ni bilo izraziteje prisotno 

(Moric 2016, 108). Šele takrat so v Turističnem društvu pod Srebotnikom sešili več starih noš, 

ki jih od tedaj uporabljajo pri svojih plesnih nastopih (prvič v Celovcu avgusta 2015 in mesec 

dni kasneje na prireditvi Kočevarski kulturni teden v Kočevskih Poljanah).  

V Avstriji in v ZDA sem opazila, da ženske in moški bolj kot staro kočevarsko nošo nosijo 

avstrijsko. Predvsem ženske si rade nadenejo t. i. dirndl. Razlog je verjetno v težji dostopnosti 

stare noše, ki je narejena iz posebnih materialov in po naročilu in zato dražja od avstrijske 

(Herbert prva generacija, Avstrija, OIK). Martha (prva generacija, ZDA, OIK) pa je povedala: 

»Kočevarska noša je starodavna oprava, ki se jo lahko nosi le na paradah. Dirndl, ki smo ga 

poznali že na Kočevskem, pa je lepa obleka, ki se jo lahko nosi kadarkoli in skoraj povsod, 

nikoli ni iz mode.« Dirndl je torej bolj praktičen (manj okoren) in cenovno dostopnejši od 

stare noše. Vsaj deloma simbolizira tudi pripadnost (stari) Avstriji. Maria Kundegraber 

(1991a, 27) je ugotovila, da so na Kočevskem leta 1935 v spomin na svoj alpski izvor s 

Koroške in Tirolske uvedli novo žensko nošo, narejeno iz pralnega karirastega blaga, h kateri 

se nosi »dirndl bluzo« s širokim nagubanim ovratnikom, temnim predpasnikom in pletenim 

trikotnim ogrinjalom (Kundegraber 1991a, 27). Novo nošo, ki je poudarjala avstrijski izvor 

Kočevarjev in s katero so hoteli, kot pravi Kundegraberjeva (1991a, 27), poudariti »svojo 

posebnost tudi navzven«, so začeli uporabljati šele po tem, ko so jo leta 1935 »izumili«. Do 

danes sta se obdržali tako »dirndl« kot stara noša. Pojav pripadnostnega kostumiranja po 

Knificu (2008, 22–23) umeščamo v sodobni folklorizem, o katerem Marija Stanonik (1990, 

26) pravi, da v novem okolju prevzame drugačne funkcije, kot jih je imel v prvotnem. 

Zunanja perspektiva folklorizma je po Stanonikovi »propagandno-politična ali komercialno-

turistična«, notranja perspektiva pa med drugim »streže potrebam ljudi po /…/ nostalgiji za 

izgubljeno domačo tradicijo ali poskusom, da se še živa domačijska tradicija nadaljuje v 

drugačni obliki /…/ in ne navsezadnje /…/ občutku nacionalnega in lokalpatriotskega ponosa« 

(Stanonik 1990, 26). Pomen pripadnostnega kostumiranja se lahko glede na čas in kraj ter v 

odvisnosti od (političnega) konteksta spreminja: v tridesetih letih 20. stoletja se ga je na 

Kočevskem uporabljalo v politične namene,100 v današnjih kočevarskih skupnostih pa ima 

                                                 
100 Tschinkel piše, kako je leta 1941, sodeloval v formaciji Nemške mladeži (za dečke in deklice, od 6 do 8 let), 

oblečen kot drugi »v obvezno belo srajco z dolgimi rokavi, kratke črne hlače in bele dokolenke. Črn pas, pripet 

na črn jermen čez prsi in ramo. Na glavi črna kapa z rjavim kljukastim križem spredaj, na levi roki pa trak s 

svastiko, pripet z varnostnimi sponkami« (Tschinkel 2010, 278). 
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predvsem nostalgičen pomen. 

5.5.1.2 PESEM 

Množično ohranjanje folklornih tradicij se v izseljenskih skupnostih lahko izraža v petju 

ljudskih pesmi na oziroma po množičnih srečanjih skupnosti (Žitnik 2005). Tako je tudi pri 

Kočevarjih v diaspori. Poleg narečja, ki smo ga obravnavali v prejšnjem poglavju, in noše se 

je v kočevarskih skupnostih po svetu ohranilo tudi petje kočevarskih pesmi. Že na Kočevskem 

je imela ljudska pesem velik pomen, kar je najbrž tudi posledica dejstva, da tam v 19. stoletju 

ni bilo veliko instrumentov (Lackner Kundegraber 1995, 80). Tako kot v narečju in noši, se je 

tudi v kočevarski ljudski pesmi ohranilo mnogo srednjeveških prvin iz 14. stoletja, najdemo 

pa tudi povezave s slovenskimi pesmimi (Lackner Kundegraber 1995, 80–81; Marolt 1939). 

Kljub temu, da so moški krošnjarili po nemških deželah, so bile visokonemške pesmi na 

Kočevskem slabo zastopane. Ista avtorica meni, »da so izročilo ohranjale predvsem ženske, ki 

pa nikoli niso zapustile svoje odročne domovine« (prav tam; tudi Marolt 1939, 185).  

Pesem je še danes zelo pomemben element kočevarske nesnovne kulturne dediščine, ki za 

mnoge Kočevarje predstavlja zadnji stik z njihovim izginjajočim narečjem. V vseh državah so 

aktivni kočevarski pevski zbori, katerih nastopi so vsakič zelo čustveni in nostalgični. »Petje 

povezuje ljudi z jezikom, zemljo, spomini. Je skoraj sveto« (Martha, ZDA, OIK). Poleg 

kočevarskih pesmi kočevarski zbori pojejo tudi nemške pesmi (npr. Tannenbaum).  

Kočevarski pevski zbori iz Evrope in ZDA, kakor tudi slovenski pevski zbor Cantate Domino 

iz Kočevja, so do danes izdali več zgoščenk s starimi kočevarskimi pesmimi. V New Yorku 

sta aktivna dva kočevarska glasbenika. Eden izmed njiju, Werner Sommer, je izdal zgoščenko 

nekoliko posodobljenih kočevarskih pesmi, ki jim je dodal glasbeno podlago, z naslovom 

Gottscheer Volkslieder. Na osebni spletni strani je zapisal, da je pesmi posnel v poklon svoji 

avstrijski dediščini in svoji materi, ki je bila rojena na Kočevskem. Iz otroštva se spominja, 

kako so njegovi sorodniki po družinskih praznovanjih sedli za mizo in prepevali stare pesmi. 

Vedno je čutil, da mora te pesmi posneti in jih tako iztrgati času pozabe (Sommer b.n.l.). 

Drugi avtor, Hermann Stampfelj (druga generacija, ZDA, OIK) pa je zbirko pesmi v 

kočevarščini spisal in uglasbil sam. Za kočevarščino se je odločil, ker je bila vedno pogovorni 

jezik njihove družine. Ko se je v sedemdesetih letih prvič zaljubil, se mu je zdelo naravno, da 

svoja čustva izrazi v kočevarskem narečju. Pravi, da je vesel, da je pisal v kočevarščini in se 

na ta način poklonil kočevarskemu jeziku. Hermann je edini, ki poleg ohranjanja starih pesmi 

tudi ustvarja v kočevarščini.  
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Zdi se, da se ob glasbi pozablja celo na neprijetnosti iz preteklosti. Leta 2015 je 

narodnozabavni ansambel na kočevarski prireditvi Gottscheer Volksfest v New Yorku zapel 

nekaj slovenskih melodij (npr. Trzinka, Mi se imamo radi), slovenske melodije pa so 

odmevale tudi na nedeljskih zaključnih prireditvah Kočevarskega kulturnega tedna v Celovcu. 

Nekateri starejši Kočevarji še vedno znajo peti stare slovenske pesmi, ki so se jih naučili v 

Sloveniji. Hilde (prva generacija, ZDA, OIK) se jih je nekaj naučila pred vojno na 

Kočevskem, nekaj pa celo po preselitvi v New York ob druženju s slovensko ženo nekega 

sorodnika. Gustav (prva generacija, ZDA, OIK) se je slovenskih pesmi naučil v Mariboru, 

kamor se je njegova družina preselila leta 1941/42.  

5.5.1.3 GLASBA 

Na začetku 20. stoletja je mnogo vasi na Kočevskem že imelo lastno godbo, mesto Kočevje 

tudi glasbeno šolo. V 30. letih 20. stoletja je bila med moškimi priljubljena harmonika, ženske 

in dekleta pa so igrale predvsem citre (Martha, ZDA, OIK). 

Predvsem med ameriškimi Kočevarji je harmonika oz. narodnozabavna glasba še vedno zelo 

popularna:  

Oče je hotel, da se naučim igrati harmoniko!! V rosnih letih sem na vaje hodil več let. 

Kasneje sem igral polke in valčke. Pa tudi nekaj ameriškaga popa na družinskih 

srečanjih. Zanimivo. Besedila na notnih polah so mi pomagala, da sem se naučil 

spodobne nemščine. Glasba je name močno vplivala. Mislim, da je moj oče menil, da 

so harmonikaši pri dekletih zelo priljubljeni. Morda je bilo tako na Kočevskem v 

tridesetih letih 20. stoletja, ne pa v New Yorku v sedemdesetih. Ko sem odraščal, sem 

slišal veliko Oberkrainer [narodnozabavne/gorenjske; op. a.] glasbe. Ta glasba je bila 

mojemu očetu vedno najljubša, bodisi na ploščah, kasetah ali zgoščenkah. Za 

kočevarske ljudske pesmi nisem slišal, dokler se nisem kot odrasel udeležil 

Kočevarskega piknika. (James, druga generacija, ZDA, OIK.) 

5.5.1.4 PLES 

V okviru kočevarskih društev iz ZDA in Kanade delujejo različne plesne skupine. V društvu 

Alpine Club iz Kitchenerja vsako leto priredijo več plesnih prireditev. Na letni ples, imenovan 

Večer v Alpah, kjer zbirajo prispevke za delovanje plesnega kluba, povabijo tudi druge 

plesalce, npr. Kočevarje iz Clevelanda, nemško društvo iz Kitchenerja Concordia Club101 in 

                                                 
101 Več o Concordia Clubu na: http://www.concordiaclub.ca/ 
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plesno skupino Schwaben Club of Kitchener102 (Anne, prva generacija, ZDA, OIK).  

Plešejo predvsem avstrijske in nemške plese, saj na Kočevskem posebnih plesov ni bilo. 

Ludwig Kren je povedal: »V Ameriki pa imajo poleg pevskih društev mladinske krožke, kjer 

se ukvarjajo s plesom, večinoma iz alpskih dežel. V Clevelandu je bilo tako plesno društvo 

zelo uspešno. Sicer kot piše Wolfram na Kočevskem ni bilo mnogo narodnih plesov. V 

domačih krajih jih sploh ni bilo, najbrž smo jih dobili iz Koroške« (Kren 2007). Plesne 

skupine v ZDA in Kanadi so prevzele avstrijske pripadnostne kostume, kar Martha pojsnuje  

takole: 

Otroška skupina na Volksfestu izgleda zelo avstrijska, vendar imajo mladi težave pri 

ločevanju med avstrijskimi in kočevarskimi tradicijami. Tudi sama jih ne želim vedno 

opozarjati na razlike, iz vsaj dveh razlogov. Prvič /…/ ne želim uničiti njihovega 

pristnega navdušenja in jih morda celo odvrniti od vsega tega. Drugič, Avstrijci imajo 

danes veliko bolj pisana oblačila in tradicije, kot smo jih imeli nekoč na Kočevskem, 

in ki so bila temnih barv in preprosta; tako kot je sedaj, je bolj zabavno. In, veliko 

stvari, ki jih mladi tukaj počnejo, je avstrijskih, ker so njihovi starši, preden so prišli v 

Ameriko, nekaj let živeli v povojni Avstriji in tudi sami sprejeli mnoge od teh tradicij. 

(Martha, prva generacija, ZDA, OIK.) 

Kljub prevzemu avstrijskih plesov pa se deloma ohranjajo tudi star(ejš)i elementi. Martha 

pravi: »O naši kočevarski otroški plesni skupini v New Yorku naj povem še to: pred časom 

sem se udeležila celotnega popoldanskega nastopa te skupine in bila zelo presenečena, ko sem 

jih videla plesati nek ples, ki me ga je naučila mama še v Kočevju, ko sem bila še majhna. 

Zato moram reči, da se trudijo, da bi našli originalne plese.« (Martha, prva generacija, ZDA, 

OIK.) 

5.5.1.5 HRANA 

Verjetno najpomembnejši element nesnovne kulturne dediščine, ki se ohranja med Kočevarji 

v diaspori, pa so »tradicionalne« jedi (Martha, prva generacija, ZDA, OIK), katerih je 

medsebojni vpliv slovenske, kočevarske in avstrijske kulture še posebno opazen. Priprava 

»tradicionalne« kočevarske hrane, ki je podobna (ali celo enaka) »slovenski« oz. »avstrijski«, 

je pomembna predvsem v ZDA in Kanadi. Na socialnem omrežju Facebook v skupini, 

imenovani Gottschee, si ženske izmenjujejo recepte in napotke za pripravo »tradicionalnih« 

                                                 
102 Več o Schwaben Club of Kitchener na: http://www.kitchenerschwabenclub.com/index.php?option=com 

_content&view=article&id=25&Itemid=57 
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jedi, kot so: ausgezogene Knödel,103 jabolčni štrudelj, krompirjev štrudelj, slivovi cmoki, 

velikonočna fila, pobolica,104 krofi itd. (Moric 2016, 110). Članice Alpine Cluba v 

Kitchenerju se ponašajo z jabolčnim štrudljem, ki naj bi slovel daleč naokrog, ob posebnih 

priložnostih ga spečejo tudi do petdeset pladnjev. V letih po prihodu v ZDA, ko kočevarskih 

kuharskih knjig še ni bilo, so ženske množično naročale slovensko kuharsko knjigo Woman's 

Glory, the Kitchen, ki jo je izdala Slovenska ženska zveza Amerike (Slovenian Women's 

Union of America) iz Chicaga. Ker so recepti podobni oz. enaki kočevarskim, si je skoraj 

vsaka kočevarska gospodinja v New Yorku priskrbela svoj izvod te slovenske kuharice 

(Martha, prva generacija, ZDA, OIK). Martha (prva generacija, ZDA, OIK) pravi, da vnuki 

obožujejo jedi svojih babic, zato ni presenetljivo, da so  kočevarske kuharske knjige prodajne 

uspešnice. James (druga generacija, ZDA) se rad spominja jedi, ki so jih uživali v njihovi 

družini: 

Moja mama je kuhala posebno juho s cmoki (imena ne vem), orehov zavitek in 

piščanca s papriko. 'Krainerwurst' [Kranjska klobasa; op. a.], ta posebna klobasa s 

Kranjske, je prav tako bila stalnica. 'Krainerwurst' z umešanimi jajci je bila 

postrežena celo ob nedeljah. Nasprotno od 'Bratwurst' [pečenice; op. a.], 

'Krainerwurst' v Ameriki ostaja precej neznana, a jo lahko dobiš v Ridgewoodu. 

Mimogrede, šele pred nekaj leti sem spoznal, da "Krain" v 'Krainerwurst', verjetno 

izhaja iz nemške besede "Krain", ki označuje del Slovenije preden je nastala 

Jugoslavija. (James, druga generacija, ZDA.) 

S hrano so povezane različne društvene in družinske prakse, ki pogosto postanejo pravcati 

rituali. Ne le srečanja ob praznikih, ampak tudi vsakodnevna ali tedenska srečanja z družino 

in s sorodniki utrjujejo pripadnost (etnični) skupini (Moric 2016, 110).  

Imam prijetne spomine na svoje otroško domače življenje, posebno na nedelje. Ob 9h 

sem se vedno udeležila katoliške maše. Moja mama pa se je udeležila zgodnejšega 

obreda, saj je morala pripraviti nedeljsko kosilo, ki je bilo vedno postreženo opoldne. 

Kosilo je lahko bila kaka tipično ameriška jed, lahko pa 'reis blutwurst' [(riževa) 

krvavica; op. a], kuhana 'krainerbierschtlein' [Kranjska klobasa (kočevarsko); op. a.], 

'gansalein' [žganci; op. a.], ali 'sauerbraten' [kisla pečenka; op. a.]. Ko smo se vsi 

najedli in so bile posode pomite, osušene in pospravljene, smo se pri.pravili, da gremo 

                                                 
103 Ausgezogene Knödel (nem.) so štruklji iz vlečenega testa, običajno postreženi s čebulno omako. 
104 Pobolica je posebna kočevarska potica oz. kolač z veliko masla in rozinami. 
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ven. Ob 15h smo običajno obiskali hišo enega od tet ali stricev, kjer sem ponavadi 

preživela popoldan ob igri z mojimi bratranci in sestričnami, medtem ko so odrasli pili 

kavo, postreženo z jabolčnim zavitkom ali doma pečenim kruhom z orehi. Ko smo se 

vrnili domov, smo večerjali sendviče ali posušene 'krainerbierschtlein' [kranjske 

klobase, kočevarsko; op. a.] s svežo doma nerejeno krompirjevo solato. Občasno smo 

tudi mi prišli na vrsto, da gostimo popoldanski obisk. Takrat so druge družine prišle k 

nam. (Ingrid, druga generacija, ZDA, OIK.) 

5.5.2 ELEMENTI, KI SE OPUŠČAJO 

Moja starša sta kupila posest v gorovju Catskill, ki leži v zvezni državi New York in je 

od našega doma v Queensu oddaljen tri ure vožnje. Tam smo preživljali vikende in 

počitnice. Ko se je moj oče upokojil, sta skupaj z mamo osem mesecev na leto živela 

»aufs Lont« [na deželi (kočevarsko narečje); op. a.]. Tam sem imela priložnost, da se 

bolje seznanim s kočevarsko tradicijo, ki je spominjala na otroštvo mojih staršev. 

Seveda smo tam zasadili zelenjavni vrt in tudi pri pobiranju koloradskih hroščev z 

rastlin smo sodelovali vsi. Imeli smo štedilnik na drva, ki so jih moji starejši bratje 

pomagali cepiti, jaz pa sem s tal pobirala vejice, s katerimi smo nato podkurili v peči 

(spominjam se očetove pripovedi, da so bila tla na Kočevskem vedno čista, saj so 

ljudje z njih vedno pobrali vse, kar je bilo uporabno za kurjavo). Tradicionalna 

kočevarska hrana je nekako imela bolj pristen okus, ko je bila kuhana na štedilniku na 

drva. Večkrat sem v hišo pomagala nositi les iz t. i. »holz hitte«[drvarnice; op. a.] in 

naučila sem se, kako kuriti, da ogenj ne bi dogorel takrat, ko smo potrebovali več 

toplote. Kadar je trava zrasla previsoko (tja namreč nismo prihajali čisto vsak teden), 

je moj oče poprijel za »schongeischen« [koso; op. a.] in travo pokosil, ustavljajoč se 

vsakih nekaj zamahov, da bi s kresilnim kamnom (ki ga je sicer hranil v zadnjem žepu 

svojih hlač) nabrusil rezilo. Še vedno hranim to koso, katere ročaj je iz lesa izrezljal 

moj oče. Spomladi je oče, kot posebno darilo, naredil t. i. »Pfeekalein« [piščal; op. a.], 

ki jo tudi hranim še danes. Ko se je v drevesih začel pretakati drevesni sok, je z veje 

odstranil lubje, izrezljal piščalko, ter lubje ponovno namestil. Povedal mi je, da je bila 

to v njegovem otroštvu edina igrača, ki jo je imel. (Ingrid, druga generacija, ZDA, 

OIK.) 

Zgleda, da je veliko Kočevarjev imelo 'poletne domove'. Naš je bil 60 milj vzhodno od 

New Yorka na Long Islandu. Na tej zemlji sem videl starega očeta in njegovo drugo 

ženo (iz Poloma) delati na polju. Z naglavno ruto v stilu babuške na glavi so ona in 
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drugi člani družine z rokami negovali aker zelenjave. Njihova domačnost z zemljo je 

bila očitna. Opazil si lahko posebno ljubezen do kumaric, paradižnikov, repe in fižola. 

Po poti nazaj v nedeljo ponoči smo poslušali nemški radio. (James, druga generacija, 

ZDA.) 

Po preselitvi se je način življenja Kočevarjev bistveno spremenil. Nova življenja so si 

večinoma uredili v mestnih okoljih in se iz kmetov preobrazili v meščane. Posledično so 

zamenjali tudi način preživljanja – namesto kmetovanja so se zaposlili v podjetjih ali pri 

zasebnikih – in opustili marsikateri element nesnovne kulturne dediščine, ki je bil v vaškem 

okolju potreben in smiseln, v mestnem pa več ne. Navade in opravila, vezani na vaško okolje 

iz časa pred drugo svetovno vojno, so skorajda potonili v pozabo, oz. so se nekaj časa ohranili 

v družinah, ki so živele na podeželju ali so, kot Ingridina in Jamesova družina iz zgornjih 

navedkov, tam imele »vikend« oz. počitniške hišice (Moric 2016, 110).  

Analiza v anketi zastavljenega vprašanja o poznavanju kočevarske nesnovne kulturne 

dediščine oz. o poznavanju nekaterih predvojnih etnoloških značilnosti Kočevske, potrjuje, da 

njihovo poznavanje upada, in sicer zlasti med po vojni rojenimi Kočevarji. Sodelujoči 

večinoma (80,1 %) poznajo vsaj eno izmed naštetih značilnosti: skupinski opravki v naselju 

(popravljanje poti, jesensko rezanje pese po hišah, ličkanje koruze …), zbadljivke med 

vaščani in sosednjimi vasmi, otroške izštevanke, ljudska zdravila in psovke, zelo malo pa jih 

pozna več oz. vse naštete elemente. 19,9 % ni poznalo ničesar od navedenega. Nekateri 

navajajo poznavanje drugih elementov kulturne dediščine kot so: kočevarske pesmi, otroške 

molitve, krošnjarjenje, pregovore, kočevarsko nošo, kuharske recepte, obrede pri mrtvih, 

pripovedke, sejme, materialno dediščino – cerkve in kapelice itd. Večini (77,9 %) sodelujočih 

so o kulturni dediščini pripovedovali starejši sorodniki: starši, stari starši ali drugi Kočevarji, 

dobra polovica pa se je z njo srečala (tudi) v družini ali v društvih, ali o njej brala v literaturi 

(Moric 2016, 110–111).  

Zanimalo me je tudi ali in katere kočevarske navade se ohranjajo v kočevarskih družinah. 

Anketirance sem spraševala, ali se doma držijo naslednjih navad: peka kočevarske potice 

»pobolice«, peka božičnega kruha »žiplinka«,105 petje kočevarskih pesmi, izvedba različnih 

(npr. božičnih, velikonočnih itd.) šeg in branje kočevarskih časopisov oz. literature. Kar 88,6 

% sodelujočih v družini ohranja vsaj eno navado, med njimi več kot polovica (54 %) tri 

                                                 
105 Žiplink je bil posebno oblikovan kruh – namiznjak. Okrašen je bil z raznimi figurami, spečenimi iz testa (z 

Jezusom v jaslih, golobi, kokošmi …) in obdan s pletenim robom. Na mizi je bil od božičnega večera do sv. Treh 

kraljev. Jedla ga je vsa družina, dodali pa so ga tudi krmi goveda (glej Tschinkel 2004, 33). 
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navade ali več. Respondenti največkrat prebirajo kočevarske časopise in literaturo, sledi petje 

kočevarskih pesmi, ohranjanje različnih (prazničnih) šeg (največkrat omenjajo pripravo 

tradicionalnih jedi, npr. »file« ob veliki noči), peka »pobolice« in peka »žiplinka«. Nekaterim 

tradicijam sledijo tudi mlajši Kočevarji, saj se ohranjanje navad med prvo in naslednjimi 

generacijami ne razlikuje bistveno (Moric 2016, 111).  

Branje kočevarskih časopisov Gottscheer Zeitung,106 Gottscheer Gedankstätte107 in glasila 

The Gottschee Tree108 je zelo razširjeno, zato ne gre zanemariti vloge tiskanih medijev pri 

prenosu znanja o starih šegah in navadah na po preselitvi rojene generacije Kočevarjev, ki teh 

praks niso neposredno izkusile (Moric 2016, 111). Časopisi in brošure podajajo informacije o 

kočevarski preteklosti, o njihovi domovini, pa tudi o (družabnem) življenju skupnosti z vsega 

sveta. Predvsem časopis Gottscheer Zeitung je, poleg spletnih strani, temeljni nosilec 

zgodovinskega spomina, o čemer pa malce kasneje. 

5.5.3 NOVE IN STARE TRADICIJE V RITUALNIH PRAKSAH 

Ker je vsak prostor družbeno in kulturno determiniran, so takšne tudi ritualne prakse, ki se 

tam odvijajo. Zaradi tega prihaja do razlik med kočevarskimi ritualnimi praksami v ZDA in 

Evropi (Moric 2014, 97). Način in oblika ohranjanja običajev in njihovo izumljanje sta  

odvisna (tudi) od okolja, v katerem skupnost živi. Ameriška potomka Kočevarjev Bobi 

Thomason, je bila ob svoji prvi udeležbi na kočevarski prireditvi v Avstriji presenečena. 

Pričakovala je veliko glasbe in plesa, kot je to običajno na srečanjih v Ameriki, a je ugotovila, 

da se v Avstriji praznovanja »resnejše« - zlasti religiozne narave (Thomason 2010, 160–161). 

Avstrijski Kočevarji so v večji meri kot njihovi ameriški rojaki, ohranili krščanske rituale,109 

ki so bili v stari domovini del vsakdana. Osrednji dogodek Kulturnega tedna, ki ga Kočevarji 

iz Celovca vsako leto praznujejo na gradu Hrastovica (Krastowitz), je žegnanjska nedelja s 

procesijo. Na romanje spominja tudi vsakoletno srečanje Kočevarjev pri cerkvici 

Gedenkstätte v Gradcu (Moric 2014, 97; 2016, 111).  

Eden izmed razlogov za opisane razlike med ameriškimi in avstrijskimi praznovanji je 

raznoterost veroizpovedi, ki jim pripadajo ameriški Kočevarji. Burkhardt (druga generacija, 

                                                 
106 Kočevarsko društvo iz Celovca je junija 1955 začelo ponovno izdajati časopis Gottscheer Zeitung, ki je na 

Kočevskem izhajal od leta 1919 (ko je nadomestil časopis Gottscheer Bote) pa do decembra 1941 (T. Žigon 

2001, 58–60). 
107 Izdaja ga kočevarsko društvo iz Gradca. 
108 Izdaja ga organizacija Gottscheer Heritage and Genealogy Association iz ZDA. 
109 Poleg cerkvenih praznikov (božič in velika noč) so praznovali še ob farnih žegnanjih in semnjih (Kiertog), 

popularna pa so bila tudi romanja k različnim cerkvam na Kočevskem, pa tudi v oddaljene kraje, npr. v Trsat (pri 

Reki) in Brezje (Hutter 2012, 3). 



182 

 

ZDA, OIK) pojasnjuje: »Stare kočevarske navade so se v veliki meri oblikovale tudi pod 

vplivom katoliške tradicije. Cerkev je bila povezovalni del vsakdanjega življenja v Kočevju. 

Medtem, ko so bili nekoč skoraj vsi v Kočevju katoliki, danes mnogo mlajših generacij, tudi 

jaz, pripada luteranski cerkvi ali, kot je to običajno tukaj v ZDA, drugim denominacijam. To 

predstavlja izziv vodstvu Kočevarjev, ki si prizadeva ohraniti stare običaje /…/.«  

Kočevarjev tretje in naslednjih generacij na srečanjih v Avstriji (v Celovcu in Gradcu) 

skorajda ni. V ZDA in Kanadi pa se večjih letnih srečanj (Gottscheer Volksfest, Kitchener-

Waterloo Octoberfest) udeležujejo tudi te generacije. Na Gottscheer Volksfestu v New Yorku, 

junija 2015, sem opazila, da je število mladih (do 40 let) v primerjavi z mojim obiskom leta 

2009 celo porastlo. V pogovoru z njimi sem izvedela, da se je srečanja udeležilo tudi nekaj 

mladih Nekočevarjev, ki so prišli, po priporočilu svojih kočevarskih prijateljev, zaradi dobre 

družbe in piva. »Zabavni« element je zagotovo zelo pomemben za množično udeležbo na 

srečanjih. V Avstriji, kjer poudarjajo bolj tradicionalne oz. religiozne elemente, je tudi 

populacija temu ustrezno starejša. 

»Predvsem v ZDA in Kanadi je opazno dodajanje novih elementov, ki z izvorno kulturo 

nimajo nič skupnega, a se jih je v izseljenski skupnosti čez čas začelo dojemati kot 

tradicionalne« (Moric 2016, 112). Pogosto so med (mlajšimi) ameriškimi Kočevarji namesto 

starih navad in običajev iz domovine, kot nekaj »kočevarskega« razumljene novejše tradicije, 

ki so se razvile v okolju, kjer živijo oz. so odraščali npr.: vsakoletno srečanje na pikniku 

Gottscheer Volksfest v New Yorku ali na Oktoberfestu v Kitchenerju, izbor miss Kočevarjev 

itd. »Tradicije so se torej prilagodile okolju, v katerem kočevarske skupnosti živijo, stare 

navade, ki so bile v rabi na Kočevskem, za kohezivnost skupnosti nimajo bistvenega pomena. 

Napak bi bilo trditi, da kočevarska dediščina tone v pozabo. Namesto tega lahko rečemo, da 

prav z lastno transformacijo v skladu z okolji in časom, v katerih se ohranja, zagotavlja 

kontinuiteto skupnosti« (Moric 2016, 112).  

Prepletanje starih in novih običajev je najbolj vidno v tradicionalnih prireditvah, ki jih 

praviloma enkrat letno organizirajo kočevarska društva. Največji oz. najbolj obiskani srečanji 

sta Gottscheer Volksfest v New Yorku in Gottscheer Kulturwoche v Celovcu. Gottscheer 

Volksfest je leta 1947 z namenom, da bi zbralo denar za pomoč svojim rojakom v avstrijskih 

begunskih taboriščih, prvič organiziralo društvo Gottscheer Relief Assocciation iz New Yorka 

(Gottscheer Relief Association, New York 3). Danes je Gottscheer Volksfest ali »Piknik« že 

tradicionalna veselica, ki jo prirejajo vsako leto prvo nedeljo junija v New Yorku na Franklin 
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Squaru, udeleži pa se je okrog 1500 ljudi (Zack 2007). Prireditev se začne s pozdravnimi 

govori in petjem ameriške in kočevarske himne. Osrednji dogodki prireditve so: povorka 

zastav različnih klubov, nastop otroške plesne skupine, nastop mešanega pevskega zbora in 

kronanje miss Gottschee. Sledi zabava ob plesni glasbi in hrani. Pri pripravah sodelujejo vsa 

društva oz. »poddruštva«. Bowling klub skrbi za stojnico s sendviči, nogometni klub za 

stojnico s klobasami, društvo za pomoč obolelim za pobiranje vstopnine itd. Kočevarji v ZDA 

in Kanadi se pridružujejo praznovanjem širše nemške skupnosti in nemških klubov. Primer je 

vsakoletna udeležba newyorških Kočevarjev v povorki Steuben Parade, s čimer Kočevarji 

izkažejo svojo solidarnost z drugimi nemškimi Američani iz New Yorka in okolice 

(Gottscheer Relief Association, New York 3) in se hkrati predstavijo javnosti. Parada je 

sprevod različnih folklornih, plesnih in glasbenih skupin, pa tudi podjetij kot je Mercedes ter 

celo nemških jezikovnih šol. Kočevarji se predstavijo z otroško plesno točko in miss 

Gottschee, ki se pripelje v kabrioletu. Običajno na paradi sodelujeta tudi dve kočevarski 

podjetji: zavarovalnica Petschauer in mesarija Karl Ehmer, ki se promovirata s tematsko 

okrašenim vozom. Celotna prireditev je dokaj komercialno naravnana. Največja prireditev, na 

kateri sodeluje društvo Alpine Club iz Kitchenerja je Oktoberfest, zabava s plesom in glasbo, 

ki traja 9 dni. Organizirati so jo začeli v sodelovanju z drugimi nemškimi društvi iz 

Kitchenerja. Kitchener-Waterloo Oktoberfest slovi kot največji »kanadski bavarski festival« 

(Kitchener-Waterloo Oktoberfest 2013), z največjo Parado zahvalnega dne v Kanadi (festival 

se namreč začne na petek zahvalnega tedna) (prav tam). Parada, ki je po obliki precej podobna 

prej opisani Steuben Parade je odprtega tipa, saj se tam predstavijo različne etnične skupnosti 

(vietnamska, filipinska) in podjetja iz Kitchenerja in okolice.110 Kočevarji, posebno plesalci, 

oblečeni v (kočevarsko in avstrijsko) nošo, sodelujejo v povorki s svojim predstavitvenim 

vozom. V času trajanja Oktoberfesta v Alpine Clubu strežejo hrano in pijačo, prirejajo zabave 

in nastope plesnih skupin. 

Večja letna praznovanja pa niso pomembna zgolj za povezovanje članov posameznih klubov, 

pač pa tudi z vidika vzpostavljanja in ohranjanja transnacionalnih povezav med Kočevarji in 

njihovimi organizacijami iz vsega sveta. Kočevarji iz ZDA se udeležujejo npr. srečanj v 

Kanadi in Avstriji in obratno. Da bi povezali Kočevarje iz čim več držav, predvsem iz ZDA in 

Kanade, od leta 1963 vsako leto v različnih krajih: Kitchenerju, Clevelandu, Milwaukeeju, 

New Yorku ali Torontu (Kroisenbrunner 2012), organizirajo večdnevno srečanje vseh 

ameriških Kočevarjev – Gottscheer Treffen. Srečanje združuje ameriško veseljačenje z 

                                                 
110 Parado zahvalnega dne si je možno ogledati na spletu: http://kitchener.ctvnews.ca/video?clipId=198083. 
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avstrijskim tradicionalizmom. Petja in plesa ne manjka, organizirana pa je tudi slovesna maša 

(Moric 2014, 99).  

Primer dobre prakse zadnjih let pa je Mednarodno srečanje Kočevarjev (Internationales 

Gottscheer Treffen), ki ga od leta 2005 v Bad Ausseeju v Avstriji vsako drugo leto organizira 

bivši hotelir Karl Ruppe. Srečanje je v bistvenih elementih podobno severnoameriškemu 

srečanju, saj prav tako traja več dni in združuje tradicionalne krščanske elemente in zabavo. 

Nekaj posebnega pa je, ker vključuje lokalno skupnost in s tem kočevarsko kulturo približa 

tudi Nekočevarjem. »Leta 2013 se je srečanja udeležilo približno 200 Kočevarjev in 220 

okoliških prebivalcev, kar je veliko, če upoštevamo dejstvo, da v Bad Ausseeju živita samo 

dve kočevarski družini, ne pa večja kočevarska skupnost. Glede na to, da članstvo v 

kočevarskih klubih upada, je verjetno rešitev prav v takem odpiranju skupnosti navzven (kar v 

Kitchenerju s sodelovanjem na Oktoberfestu sicer že počnejo)« (Moric 2014, 99).  

5.5.4  (SNOVNA IN NESNOVNA) KULTURNA DEDIŠČINA NA KOČEVSKEM 

Od osamosvojitve Slovenije leta 1991 pa do pred nekaj leti je bilo na Kočevskem prisotno 

predvsem ohranjanje preostale kočevarske materialne kulturne dediščine. K obnavljanju 

cerkva, kapelic in spomenikov so težili novi priseljenci, ki so se na Kočevsko priselili po 

vojni, pa tudi Kočevarji, ki se s Kočevske niso preselili in njihove organizacije. Za obnovo 

spomenikov so nekaj denarja prispevali tudi posamezni Kočevarji in nekatera društva iz tujine 

(Krisch 2007). Sophia (prva generacija, ZDA, OIK) iz Minnesote in njena hči sta zelo aktivni 

pri zbiranju sredstev za obnovo starih kočevarskih cerkva, kapelic in pokopališč. Trudita se 

zagotoviti denar za postavitev spominskih plošč v kočevarskih vaseh, pri čemer tesno 

sodelujeta s kočevarskim Društvom Peter Kosler iz Ljubljane. Sophia je o začetku zbiranja 

sredstev za obnovo spomenikov zapisala: »Prva dva projekta obnove na vzhodu nekdanjega 

jezikovnega otoka sta bila tako zaključena, vendar s tem vnema ni popustila, denar smo 

nabirali še naprej in vse drugo govori samo zase. Rojen je bil čisto drug koncept ohranjanja 

naše zgodovine, ki še danes ni zamrl« (Wyant 2008, 505). 

Pred nekaj leti se je z nastankom novih kočevarskih organizacij na Kočevskem začelo delati 

tudi na ohranjanju in poustvarjanju kočevarske nesnovne kulturne dediščine. Obudili so se 

tečaji kočevarščine, organizirali so se kuharski tečaji, predavanja na temo Kočevarjev v 

Pokrajinskem muzeju Kočevje, izdana je bila vrsta publikacij, posnetih je bilo več kratkih 

filmov o zgodovini kočevarskih vasi itd. Kočevarske pesmi že dvajset let prepeva slovenski 

pevski zbor Cantate Domino, leta 2015 pa se je, z nastankom folklorne skupine, začelo 
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prebujati tudi področje plesa in prikazovanje starih običajev. Danes obstaja več zasebnih 

etnografskih zbirk starih predmetov. Najobširnejša je zbirka v Travi pri Dragi, kjer so 

razstavljeni predmeti, ki so bili v rabi v kočevarskih in slovenskih družinah na prehodu iz 19. 

v 20. stoletje (več o tem v Moric 2014b). 

5.5.5 PRENOS »IZOBRAŽEVANJA« O KULTURNI DEDIŠČINI Z DRUŽINE NA 

DRUŠTVA 

»Kočevarji v diaspori pridobijo znanja o kulturni dediščini in različnih šegah in navadah v 

okviru primarne družine, zaradi umiranja starejših družinskih članov, ki so se s kulturno 

dediščino srečali na Kočevskem, pa tudi (čedalje bolj) v društvih oz. v različnih sekcijah 

znotraj društev« (Moric 2016, 112). Člani se srečujejo na podlagi skupnih interesov, ki jih 

povezujejo, npr. ples, petje, bowling, nogomet itd. V New Yorku sta uspešna predvsem 

nogometni klub Blau-Weis Gottschee in otroška plesna skupina, ki jima je uspelo privabiti 

nove mlade člane, čeprav je v nogometnem klubu v resnici le malokdo kočevarskega porekla 

(Thomason 2010, 162). V Alpine clubu Kitchener so tudi aktivne različne podskupine, npr. 

igralci kart, bowling liga, plesna skupina Alpine Dancers, ženska skupina – Ladies Auxiliary 

Edelweiss (Kroisenbrunner 2012). Ženske so znane po svojem jabolčnem štrudlju, ki slovi 

daleč naokrog. »Vsi obožujejo naš štrudelj. Naenkrat spečemo 40 pladnjev« (Anne, prva 

generacija, OIK). Anne pove tudi, da so v žensko sekcijo v zadnjih letih privabili tudi mlajše 

ženske, ki so sicer precej zaposlene zaradi delovnih obveznosti. Annin mož Hans (John), po 

rodu Avstrijec, je leta 1979 ustanovil plesno skupino Alpine Dancers, v kateri z Anne še 

vedno plešeta, za ples pa sta navdušila tudi svoja otroka in nekatere vnuke, ki plešejo v 

otroški sekciji. »Tri generacije Kroisenbrunnerjev plešemo«, ponosno pove Anne.  

Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da kočevarske navade v svojih družinah v večji 

meri ohranjajo tisti respondenti, ki so člani kočevarskih društev, saj 70,3 % članov društev 

ohranja vsaj eno navado. Največ (29,7 %) takih, ki v svojih družinah ne ohranjajo nobene 

navade pa je prav med tistimi sodelujočimi, ki niso v nobenem društvu (glej tabelo 5.2). 

Statistično značilno je, da osebe, ki so članice več društev, ohranjajo več navad (Moric 2016, 

112). 
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Tabela 5.2: Članstvo v kočevarskih društvih in ohranjanje kočevarskih navad v družini 

članstvo v društvih ohranjanje navad v družini 

ohranja vsaj eno  ne ohranja 

član vsaj enega 70,3 % 33,3 % 

ni član 29,7 % 66,7 % 

 

Iz tabele 5.3 je razvidno, da je enako tudi s poznavanjem kočevarske kulturne dediščine. 

Poznavanje različnih običajev je v večji meri prisotno med anketiranimi člani društev (71,8 

%), medtem ko je med anketiranimi nečlani največ (38,7 %) takih, ki ne poznajo nobenega 

običaja (Moric 2013, 112). 

Tabela 5.3: Članstvo v kočevarskih društvih in poznavanje kočevarske kulturne dediščine 

članstvo v društvih poznavanje kulturne dediščine 

pozna vsaj eno ne pozna skupaj 

član vsaj enega 71,8 % 43,8 % 66,3 % 

ni član 28,2 % 56,3 % 33,7 % 

 

»Društva so za seznanjanje s kulturno dediščino pomembna tudi zato, ker zaradi travmatičnih 

izkušenj starši na otroke teh znanj niso prenašali. Torej je edina možnost za posameznike, ki 

se z dediščino niso srečali doma, da se z njo seznanijo prek društev in njihovih aktivnosti« 

(Moric 2016, 112). To je značilno za vse države, tudi Slovenijo. 

5.6 OHRANJANJE STIKOV, DRUŽENJE 

Večina (57,4 %) anketiranih Kočevarjev se srečuje z drugimi Kočevarji tedensko ali mesečno, 

pri čemer gre tako za zasebna srečanja oz. obiskovanja kot tudi za aktivnosti v društvih 

(pevski zbori, folklorne skupine, strelski klub, bowling itd.). 33,3 % anketirancev se z drugimi 

Kočevarji sreča letno, 9,3 % pa nikoli. Pri letnih srečanjih gre predvsem za večje dogodke v 

organizaciji društev (Gottscheer Volksfest, Gottscheer Treffen, Gottscheer Kulturwoche, 

Kitchener-Waterloo Octoberfest, letno srečanje pri Gottscheer Gedankstätte v Gradcu; tudi 

razna npr. božična srečanja in plesi) ali pa, v nekaterih primerih, za večja družinska srečanja. 

Respondenti, ki so člani društev (ne glede na starost) se pogosteje, tj. tedensko in mesečno, 

dobivajo z drugimi Kočevarji kot nečlani, ki se srečujejo letno. Glede na to, da se Kočevarji 
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med seboj največkrat (76,5 %) srečujejo na prireditvah njihovih društev (glej sliko 5.3) 

(sledijo obiski in komunikacija po telefonu), lahko rečemo, da je pogostost srečevanja v veliki 

meri odvisna od organiziranosti društev oz. od pogostosti organiziranih srečanj, aktivnosti, 

itd., ki jih društva izvajajo. Ker so društva v ZDA najbolj aktivna, se od anketiranih 

Kočevarjev pogosto srečujeje največ tistih iz ZDA (glej tabelo 5.4). 

Slika 5.1: Priložnosti, ob katerih se Kočevarji srečujejo 

 

Tabela 5.4: Pogostost srečevanja glede na državo bivanja 

POGOSTOST 

SREČEVANJA 

DRŽAVA BIVANJA 

SLOVENIJA AVSTRIJA NEMČIJA ZDA KANADA SKUPAJ 

POGOSTO 10 30 5 43 5 93 

REDKO ALI 

NIKOLI 
9 24 10 18 8 69 

SKUPAJ 19 54 15 61 13 162 

 

Društvene prireditve so dobro obiskane. Le 13,3 % anketiranih se nikoli ne udeležuje 

prireditev v organizaciji kočevarskih društev, 48,2 % občasno, 36,1 % pa pogosto. 

Praznovanja v organizaciji društev so zlasti pomembna zato, ker pritegnejo tudi nečlane 

društev, ki se tudi udeležujejo večjih letnih srečanj. Po posameznih državah se delež 

nečlanov, ki komunicirajo z drugimi Kočevarji na prireditvah društev, giblje med 34 % in 65 

% (Moric 2014, 98). Med njimi so tudi pripadniki mlajših generacij, ki so ohranile zgolj 

prireditve v organizaciji društev

zasebni obiski

pisma in telefonski 
pogovori

druge 
priložnosti
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»simbolično etničnost« (Gans 1979), kar pomeni, da se želijo »počutiti etnično« (Pleck 2000, 

64), čeprav ne živijo v etnični skupnosti, se znotraj nje ne poročajo in ne pripadajo njenim 

organizacijam. Simbolično pripadnost skupnosti izkazujejo z ohranjanjem nekaterih običajev, 

npr. s pripravo tradicionalnih jedi in z udeležbo na tradicionalnih prireditvah (glej prav tam). 

Ludwig Kren je o srečevanjih Kočevarjev (predvsem tistih iz Avstrije) v okviru društev ali 

zasebno povedal (Kren 2007): 

Glavno srečanje v Celovcu je poleti – znani kulturni teden Kočevarjev – v bivšem 

gradu Krastowitz, ki je last zbornice kmetovalcev. Tam prenočujemo. Imamo pa še 

srečanje za božič in srečanje na splošnem občnem zboru. To so tri srečanja. So pa še 

domača srečanja, ko se družine dogovorijo, pridem k tebi na pobolico, na štruklje, na 

pomenek, ti predstavimo najmlajšega. Ta srečanja so deloma redka, deloma pogosta. 

Tukaj so Američani na boljšem, se v tem oziru večkrat srečajo. Morebiti, ker so na 

tujem območju, medtem ko mi živimo na nemškem območju in pri nas ni tako očitno, 

da smo tuji, ker smo v tem okolju domači. Na Dunaju se srečajo vsak mesec in po 

telefonu večkrat govorijo med seboj. To je tudi možnost, da se ohrani stik s sosedom. 

Imam znance v ZDA s katerimi se vsak mesec enkrat pomenimo po telefonu. To je 

zame nekaj dobrega, mali tehnični čudež. Moja mama se ni mogla načuditi temu, da 

govoriš s hčerkico kot da bi stala onkraj plota. V Celovcu se tudi osebno srečujem 

skoraj vsako nedeljo z enim prijateljem – to so mala srečanja, so pa čustvena, 

globoka, ker imaš prijatelja pred seboj in je pogovor zelo direkten – kako je bilo prej, 

se še spomniš tega, kako je bilo takrat lušno. 

5.7 SKUPNOSTI/DRUŠTVA IN IDENTITETA 

V anketnem vprašalniku sem Kočevarjem zastavila vprašanje, koliko kočevarskih društev 

poznajo. Izkazalo se je, da je poznavanje društev veliko, saj tudi tisti, ki niso člani društev, 

društva poznajo. 82,4 % anketirancev pozna vsaj eno kočevarsko društvo, 17,6 % pa 

nobenega.  

Večina anketiranih (66,3 %; ali v povprečju 67 % anketiranih iz vsake države) je v društva 

tudi včlanjena, 18,1 % je celo včlanjenih v dve ali več društev. Večinoma so člani društev 

tisti, ki so bili rojeni pred preselitvijo (77,4 %), medtem ko se mlajši Kočevarji včlanjujejo 

nekoliko manj (58,1 %), čeprav se kljub temu udeležujejo nekaterih društvenih aktivnosti 

(glej zgoraj).  
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O udejstvovanju mlajših generacij Kočevarjev v društvih Ludwig Kren (2007) pravi:111  

Mladi se udejstvujejo v pevskih društvih /…/ kjer pa sicer prevladujejo starejši. Žene 

čez 80 še pojejo. Za mlade vidim bodočnost v tem, da se udejstvujejo na elektronskem 

področju – internet ali pa kot Gladitsch, ki hodi po srečanjih Kočevarjev z aparati in 

dokumentira in fotografira. Iz kopice tega zbranega materiala se da že nekaj narediti. 

V Celovcu mladinci pomagajo na našem glavnem srečanju, prvo nedeljo v avgustu, ko 

imamo pri cerkvici blizu Celovca, ki jo imamo v oskrbi, svoj semenj s procesijo. Mladi 

pri procesiji nosijo zastave, so ministranti, redarji v boljšem pomenu besede. So eni, ki 

so volje, da pomagajo, sicer pa velike bodočnosti ni za pričakovati, razen te da bodo 

rekli, jaz sem po svojem dedu Kočevar. To se pravi nekakšna tradicija, da se bo še 

ohranila. /…/ Recimo v Klagenfurtu imamo enega, dva, tri zelo zavzete mlade 

Kočevarje. En se zelo zanima za internet, za podobo Kočevske na internetu. Nam v 

Klagenfurtu gre morebiti za bolj znanstveno prikazovanje naše zgodovine in našega 

društva, nego tradicije, ali nego kulturne dediščine. 

Če kratko povzamem nekatere ugotovitve tega in prejšnjih poglavij, vidimo, da so društva za 

ohranjanje kočevarske identitete zelo in celo vse bolj pomembna. Predvsem zaradi staranja in 

umiranja pred preselitvijo rojenih Kočevarjev, ki bi svoje znanje in izkušnje lahko prenesli na 

mlajše generacije. Vloga »učitelja« se iz družine čedalje bolj prenaša na društva. Društva so 

nekakšna razširjena družina, ki svoje člane v določeni meri vzgaja. Posamezniki, ne le v 

družinskem okolju, ampak (vse bolj) tudi v okviru društvenega življenja (v različnih npr. 

pevskih ali plesnih skupinah) spoznavajo nekatere kočevarske stare in na novo izumljene – za 

izseljenske skupnosti značilne – šege in navade. Društva, predvsem prvi generaciji 

Kočevarjev, nadomeščajo izgubljeno domovino, ki se je spominjajo ob srečanjih s svojimi 

rojaki. Kočevarji, mlajši in starejši, se največkrat srečujejo prav v okviru prireditev v 

organizaciji društev. Vendar pri ohranjanju kočevarščine društva ne igrajo pomembnejše 

vloge. Nekatere organizacije (predvsem v Sloveniji) sicer občasno organizirajo tečaje, kjer se 

narečje poučuje in včasih v narečju izdajo kakšno publikacijo, vendar na sestankih in 

prireditvah večinoma uporabljajo jezik države, v kateri društvo deluje. K ohranitvi narečja bi 

lahko prispevala zgolj njegova raba v družinskem okolju, na kar društva nimajo 

pomembnejšega vpliva. Bolj uspešna so lahko npr. pri ohranjanju materialne kulturne 

dediščine – predvsem v smislu zbiranja finančnih sredstev in delovnih akcij. Nenazadnje pa je 

                                                 
111 Upoštevati je treba, da so »mladi«, o katerih je govoril Kren, danes večinoma stari nad 50 let (Ludwig Kren 

ima 95 let). 
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treba poudariti pomen kočevarskih organizacij za transnacionalno povezovanje kočevarske 

diaspore v različnih državah in kontinentih. Večjih prireditev, ki jih organizirajo, se namreč 

vedno udeležijo tudi Kočevarji (posamezniki ali skupine) iz drugih držav (Moric 2007, 71–

72).  

Društva in organizacije so pomembni tudi za ohranjanje in interpretacijo zgodovinskih virov o 

Kočevarjih. Diskurz, ki prevladuje v društvih oz. ga kreirajo in/ali vzdržujejo posamezniki na 

čelu društev (ki so pogosto tudi uredniki ali pisci časopisov), se posreduje mlajšim 

generacijam. Prek kočevarskih časopisov in publikacij se člani informirajo o dogodkih v 

okviru društev, pa tudi o »zgodovini« Kočevarjev. Odnos do preteklosti, ki na splošno vlada v 

skupnosti, je, v veliki meri, odvisen prav od (vodij) društev kot oblikovalcev in posrednikov 

mnenja. 

Kočevarske organizacije, ki so glede kulturnih aktivnosti in odnosa do ohranjanja kulturne 

dediščine precej enotne, pri političnih vprašanjih pogosto stojijo na nasprotnih bregovih. 

Zaradi nestrinjanja s tendencami in željami Arbeitsgemeinschafta, sta iz te krovne 

organizacije izstopili obe slovenski kočevarski društvi – Društvo Peter Kosler in Društvo 

Kočevarjev staroselcev – ki že več kot deset let, zaradi njunih različnih pogledov na priznanje 

nemške manjšine v Sloveniji, ne sodelujeta niti drugo z drugim (Moric 2007, 72). Od politike 

Društva Kočevarjev staroselcev in drugih nemških društev, ki si želijo priznanja manjšinskih 

pravic Nemcem na Slovenskem, so se ogradila preostala štiri kočevarska društva iz Slovenije, 

povezana v Zvezo kočevarskih organizacij. 

5.8 NARODNA ALI REGIONALNA IDENTITETA? 

Večina Kočevarjev, ki jih poznam – vključno z mano – ima zelo močan občutek 

samodefiniranja za Kočevarje, kot posebno skupino, ločeno od Avstrije ali Slovenije. 

To je vedno bilo tako in še vedno je. Če bi nas videla korakati v Nemški ameriški 

Steuben Parade, bi mislila, da predstavljamo posebno državo – ne Nemčije, ne 

Avstrije, ampak nas same. Ne vem, zakaj je temu tako, verjetno bi odgovor lahko našli 

nekje v naši zgodovini. Vendar pa vemo, da nikoli nismo imeli svoje neodvisne države, 

da je ta zemlja vedno bila del Kranjske v Avstriji, današnji Sloveniji. Moji davni 

predniki so živeli v Avstriji, moji starši so živeli v obeh – v Avstriji in kratek čas v 

Sloveniji, jaz sem živela zelo kratek čas v Sloveniji – zato je moja identiteta vezana na 

Avstrijo, ker predstavlja dolgo dediščino mojih ljudi. Povedano mora biti tudi, da je 
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bila povezava s Slovenijo nesrečna, vsaj v zadnjem, tragičnem delu. Moja domovinska 

čustva torej najprej pripadajo Kočevski in nato Avstriji. (Martha, New York, OIK.)  

Zgornji navedek povzema temeljne ugotovitve o kočevarskih narodnih identifikacijah, ki jim 

bom posvetila to podpoglavje in ki sem jih kratko povzela že v Etnologu (Moric 2014):  

1. Identiteta (predvsem starejših) Kočevarjev se v prvi vrsti navezuje na lokalno entiteto, 

na (po)krajino – Kočevsko in hkrati na posebno (etnično) skupnost Kočevarjev. 

Kočevarji (prve generacije) se namreč največkrat opredeljujejo lokalno, kot (nekdanji) 

prebivalci Kočevske (prim. Thomason 2010, 27). Identifikacija za Kočevarja pa je, kot 

bom pojasnila v nadaljevanju, lahko situacijska. 

2. Kočevarji se pogosto opredeljujejo kot Nemci ali Avstrijci, pri čemer sta, kot je 

pravilno ugotovila že Thomasonova (2010, 27) ti dve identifikaciji razumljeni kot širši 

kategoriji Kočevarske dediščine in ju mnogokrat uporabljajo izmenično, običajno v 

smislu sopomenke. (Starejši) Kočevarji čutijo pripadnost Avstro-Ogrski, kot njeni 

naslednici pa tudi Avstriji (prav tam, 39–41).  

3. Kočevarji imajo zaradi zapletenih zgodovinskih dogodkov in travm pogosto težave pri 

opredeljevanju svoje narodnosti. Pogoste so (predvsem med ameriškimi Kočevarji) 

ambivalentne identifikacije.  

4. Kočevarji se večinoma ne identificirajo z državo Slovenijo ali s slovenskim narodom 

in do njiju ne čutijo pripadnosti, kljub temu, da velika večina čuti pripadnost 

Kočevski, ki je del Slovenije. 

Pri tem pa je treba poudariti, da se (narodne) identifikacije lahko v času in prostoru 

spreminjajo in so, kot pravi Malešević (2011, 281), odvisne od zgodovinskih, političnih in 

družbenih okoliščin, kar bom pojasnila nekoliko kasneje.  

Najprej se ustavimo pri prvi točki, ki se nanaša na lokalne identifikacije Kočevarjev. Kot že 

omenjeno, se (zlasti starejši) Kočevarji običajno najprej opredeljujejo kot Kočevarji. Pri 

pogovoru z mlajšimi ameriškimi generacijami, rojenimi po vojni, pa se je izkazalo, da se 

opredeljujejo (tudi) kot Američani ali Kanadčani. V vsakem primeru se vsi Kočevarji, s 

katerimi sem se pogovarjala, istočasno na nek način identificirajo z ožjim prostorom – s 

svojim rojstnim krajem ali rojstnim krajem svojih staršev in/ali starih staršev na Kočevskem. 

Poudarjanje regionalnih ali krajevnih vezi je prisotno tudi pri nekaterih drugih migrantskih 

skupinah v ZDA, ki se identificirajo s svojimi domačimi vasmi ne pa z nacionalnimi 

državami, npr. Italijani, ki se opredeljujejo kot Sicilijanci, Judje iz Bialystoka in Mehičani iz 
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Juareza (Weiner in Richards 2008, 113).112 Podobno je veljalo za ostale migrante iz nekdanje 

Avstro-Ogrske oz. s Kranjske. Marjan Drnovšek na primerih slovenskega množičnega 

izseljevanja v ZDA ugotavlja, da so se slovenski izseljenci oz. bolje rečeno, izseljenci iz 

prostora današnje Slovenije, v času Habsburške monarhije in Avstro-Ogrske  

lahko identificirali z etnično/narodno pripadnostjo (Slovenci), državo (Avstrijo, 

Ogrsko, Italijo), s posamezno administrativno-upravno enoto (Kranjsko, Goriško, 

Štajersko ...), širšim ali ožjim geografskim prostorom (Gorenjsko, Dolenjsko, 

Notranjsko ... Poljansko dolino nad Škofjo Loko, Ribniško dolino, Brkini), z rojstnim 

krajem oziroma domačo vasjo. /…/ Te regionalne (prostorske) zavesti ali istovetenja z 

domačim krajem so bile usidrane v izseljencih prve generacije, ki so se na formalni in 

simbolni [ravni; op. a.] kazale v opredelitvah kot so, sem Slovenec, Avstrijec, Kranjec, 

Gorenjec, Ribničan, Mariborčan. Za kaj so se imeli izseljenci v avstrijski dobi? Mnogi 

so se izrekali za Slovence, drugi ne, pri mnogih je državljanstvo prevladalo nad 

etnično pripadnostjo ('smo Avstrijci'), veliko se jih je izrekalo za Kranjce, mnogokrat 

kot sinonim za Slovence itd. Še več je prepletanja glede opredeljevanja v povezavi z 

regionalnim izvorom, kar na simbolni ravni lahko poenostavimo z mislijo: 'sem 

Slovenec in Ribničan'. (Drnovšek 2002, 271–272.)  

Kočevarji se prav tako identificirajo z rojstnim krajem oziroma domačo vasjo, z geografskim 

prostorom, z državo in/ali z etnično pripadnostjo ali celo z vsem naštetim hkrati. Kočevar 

(predvsem prve generacije) se običajno najprej predstavi z imenom in nato še z navedbo kraja 

na Kočevskem, kjer je bil rojen on ali njegovi predniki. Npr.: »Sem Franz Lackner iz 

Schalkendorfa, Kočevska.« To kaže na velik (čustven) pomen, ki ga ima za te ljudi rojstna vas 

na Kočevskem. Celo ob osmrtnicah, objavljenih v Gottscheer Zeitungu poleg imena umrlega 

zapišejo tudi njegovo rodno vas. Regionalizem, prisoten med današnjimi Kočevarji, verjetno 

izhaja iz zgodovinske izoliranosti Kočevske in Kočevarjev ter njihove kulturne (jezikovne) 

različnosti od večinskega prebivalstva. Omenjeno je privedlo do etnoregionalizma,113 ki se je 

na Kočevskem razvil med obema svetovnima vojnama in se izrazil v zahtevah Kočevarjev po 

neodvisni državi Kočevski (glej poglavje 3.3).  

                                                 
112 Protonacionalen vidik hibridne identitete se je oblikoval med in po preselitvi skupaj s prizadevanjem ZDA, da 

se imigrante kategorizira po nacionalnostih in ne po vaseh, iz katerih izhajajo (Weiner in Richards 2008, 113). 
113 Etnoregionalizem je ena od vrst regionalizma, ki ga »pogojujejo potrebe narodov in narodnih (etničnih) 

manjšin« in ga je včasih težko razlikovati od nacionalizma ali iredentizma. »Ta 'manjšinski nacionalizem' nima 

cilja vzpostaviti nove državne enote, temveč si le pridobiti čim večjo avtonomnost na upravnem, gospodarskem, 

kulturnem in političnem področju« (Klemenčič in Zupančič 1992, 160).  
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Večinoma se Kočevarji primarno poistovetijo s tistim krajem oz. državo, v kateri so (od)rasli 

oz. preživeli najstniška leta. Tisti, ki so bili ob preselitvi stari zgolj nekaj let, se Kočevske 

večinoma niti dobro ne spominjajo. Odnos do tega prostora so razvili na podlagi 

pripovedovanj staršev. Spomini na preselitveno območje so običajno travmatični – povezani s 

skrivanjem v zakloniščih in s strahom pred bombardiranjem zavezniških in jugoslovanskih 

letal, zato ni presenetljivo, da se s preselitvenim območjem večina ne identificira. Običajno 

jim je bližja Avstrija, kjer so v begunskih taboriščih stkali nove prijateljske vezi in na katero 

jih vežejo lepši spomini. V vsakem primeru tudi Kočevsko v spominu ohranjajo kot svojo 

domovino oz. kot (simbolno) domovino prednikov. Hilde (prva generacija, ZDA, OIK) je 

povedala:  

Moja čustva do Avstrije bodo vedno 'hvaležnost'. Vzeli so nas, ko nismo imeli kam iti. 

/…/ Kljub vsemu trpljenju sem spet postala srečna oseba. Spoznala sem nekaj 

čudovitih prijateljev in bila vedno obravnavana kot ena od njih. Mislim, da je Avstrija 

najlepša država na svetu. /…/ Odgovor na vprašanje, katero državo vidim kot 

domovino svojih prednikov? To je Kočevska, ker so tam moji predniki živeli stoletja. 

Jaz sem Kočevarica z avstrijsko dediščino. Rojena sem bila na Kočevskem, a sem 

svoja najstniška leta preživela v Avstriji. V to državo [ZDA; op. a.] nisem prišla po 

izbiri, ampak ker je bila to edina rešitev in sem imela mnogo let domotožje po Avstriji. 

/…/ Sem ameriška državljanka, vendar bom v srcu vedno avstrijska Kočevarica.  

Helene (prva generacija, ZDA, OIK) pravi podobno: »Rajši [kot Slovenijo; op. a.] obiskujem 

Avstrijo, ker sem tam preživela srečno mladost in ker imam tam prijatelje. Vendar pa skoraj 

vedno prideva [z možem; op. a.] tudi na Kočevsko, kjer bo vedno en del mojega srca in kjer 

tudi spoznavava nove prijatelje.«  

Predvsem mlajše generacije, rojene v ZDA, imajo težave pri opredeljevanju svoje etnične 

identitete, saj je bilo včasih, kot pravijo, Kočevsko nemogoče najti na zemljevidu, oznaka 

Kočevar pa ni ustrezala nobeni od njim poznanih etničnosti oz. narodnosti. »Kot otrok sem se 

bolj identificirala s svojo avstrijsko dediščino kot s kočevarsko, ker je bilo vse tako zmedeno. 

Ne glede na vse sem bila Kočevarica, vendar nisem zares razumela, kaj je to pomenilo, ker 

Kočevske nisem mogla najti na modernem zemljevidu. Nikamor nisem (etnično) spadala, 

razen, ko sem bila v klubu obkrožena z drugimi Kočevarji in njihovimi družinami.« (Cheri, 

druga generacija, ZDA, OIK.) 
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Na to vprašanje [kako bi opredelil svojo nacionalnost; op. a.] je težko odgovoriti, ker 

so name vse življenje vplivali konfliktni in zmedeni odgovori, ki sem jih dobil od 

drugih, ki so, mislim, bili odvisni od situacije in poslušalcev. /…/ Ko me kdo vpraša, 

najpogosteje odgovorim 'Nemec', ker govorim nemško in ker veliko Američanov pozna 

nemške Oktoberfest zabave, pivo in pečenico. Nekaterim je nemška hrana celo všeč. 

Jugoslavija, Avstrija, Slovenija in brez dvoma Kočevska so [za Američane; op. a.] 

težje prepoznavni. Kranjska klobasa pa je misterij. Anekdotično, v srednji šoli sem 

neki ženski omenil, da so bili moji starši iz Jugoslavije. Odgovorila je: »Ne izgledaš 

kot nekdo iz Srednjega vzhoda.« Danes ljudje tukaj [v ZDA; op. a.] pogosto 

zamenjujejo Slovenijo s Slovaško. /…/ Dve leti življenja v Evropi sta pomenili preobrat 

v definiciji. Za Nemce sem bil Avstrijec. Za Avstrijce sem bil Jugoslovan. Resnica je, 

da so bili moji starši rojeni v Jugoslaviji, torej moram biti Jugoslovan. Večino 

življenja sem težil k nemškemu odgovoru, ker govorim jezik, jem pečenice in pijem 

pivo. Jezikovna povezava je močna povezava. Več ko vem o Kočevski, bolj ko jo 

obiskujem, bolj čutim, da sem nekje globoko Kočevar in Slovenec – kar dejansko tudi 

sem. (James, druga generacija, ZDA, OIK.) 

»Ko Nekočevarjem pojasnjujem kaj sem, ponavadi rečejo: 'Oh, torej si Nemka, ali Avstrijka'. 

Da, sem … vendar je bolj kompleksno kot to in vsak Kočevar bi to zagotovo razumel. Nisem 

Nemka kot Berlinčanka, ali Avstrijka kot Dunajčanka, ali Slovenka kot Ljubljančanka. 

Kočevska je res bila nemška jezikovna enklava, vendar z zelo močnim slovenskim vplivom iz 

okolice. Res je imela svojo lastno identiteto.« (Barbara, druga generacija, ZDA, OIK.) 

Po vojni je bilo mnogo kočevskih Nemcev razdvojenih in niso vedeli, kam pravzaprav sodijo. 

Neka anketirana oseba iz ZDA je o življenju po vojni zapisala: »Zelo težko se je bilo 

preživljati ali si poiskati drug dom, kjer bi se ustalili. Nismo bili ne »Nemci«, ne »Avstrijci«, 

niti »Jugoslovani«.« Tako stanje bi lahko imenovali kriza (narodne) identitete. Podobno je 

bilo tudi s Kočevarji, ki so ostali v Sloveniji in so se, po mnenju nekaterih kočevskih Nemcev 

iz Slovenije, s katerimi sem se pogovarjala, bolj ali manj zlili s slovenskim prebivalstvom, saj 

jih je bilo po vojni, zaradi splošne nastrojenosti proti Nemcem, strah javno izkazovati svoje 

kočevarsko poreklo.  

Družina v procesu primarne socializacije pomembno vpliva na oblikovanje občutkov etnične 

identifikacije. Člani družine pripadnost etnični skupini dojemajo kot pozitivno vrednoto, če je 

v družini pozitivno predstavljena (Komac in drugi 2007, 167). Posameznik sicer vrednote 
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sprejema tudi od širšega okolja (društva, soseščina …), vendar je zlasti tam, kjer Kočevarji ne 

živijo strnjeno, odnos družine do etničnosti ključnega pomena. Zaradi tragične zgodovine 

nekateri starši o preteklosti niso hoteli govoriti in kočevarske identitete niso prenašali na 

otroke (kot sem že omenila v poglavju o narečju). Ti so za svoje kočevarsko poreklo izvedeli 

šele v adolescenci ali kot odrasli.  

Posameznik je neobhodno izpostavljen tudi različnim vplivom okolja: pozitivnemu 

vrednotenju, predsodkom oz. »negativnim stereotipom sovrstnikov, širše družbe, 

izobraževalnega sistema, medijev« (Komac in drugi 2007, 167), ki lahko pozitivno ali 

negativno vplivajo na njegovo občutenje lastne etnične pripadnosti. V Sloveniji je bilo v letih 

po vojni »nevarno« izkazovati nemško poreklo, zato je tudi marsikateri v Sloveniji rojeni 

potomec Kočevarja (ali Nemca) za »svoje korenine« izvedel šele kot odrasel. Raziskovalci 

Centra za proučevanje kulture in religije Fakultete za družbene vede v Ljubljani (Šabec in 

drugi 2012, 64) navajajo, da so  

tri intervjuvanke za svoje kočevarsko oziroma nemško poreklo izvedle izrazito pozno: 

Darja Pečavar Zamida pri 28 letih (oče Kočevar, mama Slovenka), Veronika Haring 

pri 14 letih (oče po rodu Nemec, mama Slovenka), ko ji je razrednik na trgovski šoli 

rekel, da je Nemka, ker ima nemški priimek, zaradi česar je bila potem večkrat 

stigmatizirana, in Andreja Schmuck. Slednja omenja, kako se je z odhodom v srednjo 

šolo v Črnomelj srečala s sošolko iz Krškega, za katero je bila moteča tako ona sama 

kot njen priimek. Krško je bilo del naselitvenega področja Kočevarjev in izselitvenega 

področja Slovencev v obdobju 1941–42 in dosti ljudi je imelo tudi kasneje zelo 

negativen odnos do Kočevarjev. 

Med Kočevarji je prisotno tako načrtno ohranjaje zavesti o svojem poreklu, kot tudi, 

predvsem zaradi travmatičnih izkušenj, namerno pozabljanje. To drži za oboje, za tiste, ki se 

1941/42 niso izselili in za tiste, ki so se. 

5.8.1 ANALIZA VPRAŠANJ O NARODNI PRIPADNOSTI 

Opisane izsledke kvalitativnega dela raziskave, ki se nanašajo na narodne identifikacije, 

potrjujejo tudi rezultati kvantitativnega dela. Večina anketiranih (26,4 %) je kot svojo 

narodnost navedlo avstrijsko, 22 % nemško, 10 % kočevarsko, 8,8 % ameriško, 8,2 % 

slovensko in 5 % kanadsko. Dvanajst oseb (19,6 %) je navedlo po dve narodni identifikaciji: 

slovensko-kočevarsko, avstrijsko-ameriško, nemško-ameriško, nemško-kočevarsko itd., šest 

pa tri identifikacije npr. nemško-slovensko-kočevarsko, ameriško-avstrijsko-kočevarsko, 



196 

 

avstrijsko-nemško-ameriško itd. Ena oseba je navedla štiri identifikacije. Sedem oseb oz. 4,2 

% anketiranih na vprašanje o narodnosti ni odgovorilo. 

Iz Tabele 5.5 je razvidno, da se največ Kočevarjev iz vsake države opredeljuje z narodnostjo 

dominantnega naroda v državi v kateri biva; npr. največ Kočevarjev iz Slovenije se 

identificira s slovensko narodnostjo, iz Avstrije z avstrijsko, iz Nemčije z nemško in iz 

Kanade s kanadsko. Nacionalna opredelitev večinoma sovpada z državljanstvom. Izjema so 

Kočevarji v ZDA, ki najpogosteje navajajo hibridne oz. multiple identifikacije.  

Tabela 5.5: Narodnostna identifikacija glede na državo bivanja, N=166 

NARODNOSTNA 

IDENTIFIKACIJA 

DRŽAVA BIVANJA 

Slovenija Avstrija Nemčija ZDA Kanada 

slovenska 63,2 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 

avstrijska 0 % 62,5 % 18,8 % 6,5 % 0 % 

nemška 5,3 % 26,8 % 43,8 % 12,9 % 30,8 % 

ameriška 0 % 0 % 0 % 22,6 % 0 % 

kanadska 0 % 0 % 0 % 0 % 61,5 % 

kočevarska 15,8 % 1,8 % 25,0 % 12,9 % 0 % 

mešana 15,8 % 3,6 % 0 % 40,3 % 7,7 % 

ni navedel 0 % 3,6 % 12,5 % 4,8 % 0 % 

Če primerjamo narodnostno opredelitev po posameznih državah, ugotovimo, da se je za 

kočevarsko narodnost opredelilo največ anketirancev iz ZDA (8 + 14 hibridnih opredelitev, ki 

vsebujejo tudi kočevarsko identifikacijo). Sledijo jim tisti iz Slovenije (3 + 3 hibridne 

opredelitve), Nemčije (4) in Avstrije (1). Nobena v Kanadi živeča oseba se ni opredelila za 

(samo) kočevarsko narodnost, ena pa za avstrijsko-kočevarsko narodnost.  

Glede na siceršnje – ustno – izražanje kočevarske identitete je takšen rezultat zanimiv. Kaže 

na pomanjkljivost kvantitativne metode raziskovanja, ki ne omogoča, da bi anketirance 

vprašala zakaj so se opredelili na ta način. Anketa je bila namenjena Kočevarjem in njihovim 

potomcem. Anketiranci so se morali tako ali drugače počutiti Kočevarje oz. so jih kot 

Kočevarje prepoznali tisti, ki so jim anketo dali v izpolnjevanje. Menim, da je glavni razlog 

za različno opredeljevanje v anketi in v intervjujih v tem, da Kočevarji kot samostojen narod 
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niso nikoli obstajali, ampak so bili vedno del večje nacionalne tvorbe:114 Habsburške 

monarhije do leta 1867, Avstro-Ogrske do 1918, Jugoslavije do 1941 in od 1941 Nemčije 

(Tretjega rajha), zaradi česar (se jim je verjetno zdelo naravno da) so se v anketi opredelili za 

Avstrijce oz. Nemce, kot širši identifikaciji. Dodatni razlog, da so se v anketi večinoma 

opredelili kot Avstrijci in Nemci, je »situacijskost« njihovega etničnega opredeljevanja. 

Značilno je, da se Kočevarji v pogovoru za Kočevarje opredelijo zgolj tedaj, ko vejo, da 

sogovornik pozna kočevarsko zgodovino in ve, kje Kočevska je. V drugih situacijah se 

označujejo širše – kot Avstrijci, Nemci, Američani, kar je razvidno iz Thomovega (tretja 

generacija, ZDA, OIK) razmišljanja:  

Ko moram drugim pojasniti svojo dediščino, odgovorim različno, odvisno od tega, 

koga zanima. Če je to drug Američan, odgovorim: »Po očetovi strani sem Avstrijec.« 

Kateremu Američanu se sanja o tem, kaj Kočevar je? Tudi če razpravljam z Evropejci, 

preprosto rečem Avstrijec. Zgolj zato, ker nimajo pojma, kdo Kočevarji so, zato začeti 

pogovor z opredelitvijo za Kočevarja povzroči zmedo. Če pa se pogovor nadaljuje, ali 

če je oseba iz Avstrije, Nemčije ali Slovenije, se že na začetku predstavim kot pol-

Kočevar. Mlajši ne vedo, kdo Kočevarji so, starejši Avstrijci pa se jih spominjajo.  

Ob primerjavi starosti in narodne opredelitve ugotovimo, da so se osebe rojene pred 

preselitvijo pogosteje opredeljevale za kočevarsko narodnost kot osebe rojene po preselitvi. 

Predvsem mlajše generacije narodno identiteto enačijo z državljanstvom oz. z državo rojstva 

(glej tabeli 5.6 in 5.7), medtem ko se pripadniki prve generacije v večji meri opredeljujejo kot 

Kočevarji oz. del širše – avstrijske ali nemške – narodnosti. Rojeni po preselitvi se kot 

Kočevarji opredeljujejo v manjši meri kot prva, na Kočevskem rojena, generacija. Izstopajo 

ZDA, kjer pri mlajših sicer ni veliko opredelitev za »čiste« Kočevarje, je pa veliko hibridnih 

identifikacij. 

                                                 
114 Zupančič (1999, 63) navaja štiri značilne razvojne faze avstrijske identitete: nadnacionalno v času habsburške 

monarhije, nemško-avstrijsko v času prve avstrijske republike, nemško v času Tretjega rajha in avstrijsko od leta 

1945 naprej. 
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Tabela 5.6: Narodnostna identifikacija rojenih pred preselitvijo glede na državo bivanja, N=166 

ROJENI PRED PRESELITVIJO 

NARODNOSTNA 

IDENTIFIKACIJA 

DRŽAVA BIVANJA 

Slovenija Avstrija Nemčija ZDA Kanada 

slovenska 45,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

avstrijska 0 % 53,3 % 0 % 7,7 % 0 % 

nemška 0 % 40 % 50,0 % 15,4 % 66,7 % 

ameriška 0 % 0 % 0 % 11,5 % 0 % 

kanadska 0 % 0 % 0 % 0 % 33,3 % 

kočevarska 27,3 % 3,3 % 40,0 % 19,2 % 0 % 

mešana 27,3 % 0 % 0 % 38,5 % 0 % 

ni navedel 0 % 3,3 % 10,0 % 7,7 % 0 % 

 

Tabela 5.7: Narodnostna identifikacija rojenih po preselitvi glede na državo bivanja, N=166 

ROJENI PO PRESELITVI 

NARODNOSTNE 

IDENTIFIKACIJE 

DRŽAVA BIVANJA 

Slovenija Avstrija Nemčija ZDA Kanada 

slovenska 87,5 % 3,8 % 0 % 0 % 0 % 

avstrijska 0 % 73,1 % 50 % 5,6 % 0 % 

nemška 12,5 % 11,5 % 33,3 % 11,1 % 0 % 

ameriška 0 % 0 % 0 % 30,6 % 0 % 

kanadska 0 % 0 % 0 % 0 % 85,7 % 

kočevarska 0 % 0 % 0 % 8,3 % 0 % 

mešana 0 % 7,7 % 0 % 41,7 % 14,3 % 

ni navedel 0 % 3,8 % 16,7 % 2,8 % 0 % 

 

Migrant se novemu okolju in življenju prilagaja na različne načine. Zakonca Suarez-Orozco 

(v Bratun 2005, 93–94) naslednje prilagoditvene stile povezujeta z oblikovanjem imigrantove 

etnične identitete: 1) kadar pride do popolne identifikacije z novo kulturo in oddaljevanja od 

stare, govorimo o akulturaciji, »ki nosi v sebi nevarnost izgube identitete, saj dominantna 

etnična skupina posameznika kljub njegovi naklonjenosti njenim vrednotam in pravilom 

lahko ne sprejme, medtem ko je z izvorno prekinil« (Bratun 2005, 93); 2) imigrant se lahko 

spremembi identitete upira in ostane zvest svoji prejšnji (etnični) identiteti; 3) povečini pa 
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imigranti razvijejo nekakšen vmesni adaptacijski stil in postanejo bikulturni. Govorimo o 

hibridni ali ((am)bi)valentni ali multipli identiteti. »Posameznik si aktivno prizadeva ustvariti 

povezave med svojo etnično skupino in večinskim narodom. Gre za proces transkulturacije, 

pri čemer se »stara« in »nova« kultura preoblikujeta na kreativen način« (Bratun 2005, 93–

94).  

»Opredelila bi se kot ameriška Kočevarica, ker sem rojena kot ameriška državljanka z 

močnim kočevarskim ozadjem; vzgojena sem bila z jezikom, kulturo, tradicijami in močno 

delovno etiko, ki so oblikovali osebo, kakršna sem danes. Ponosna sem na svojo kočevarsko 

dediščino, ki ji dolgujem močno družinsko vez, poštenost, integriteto in odsotnost strahu pred 

težkim delom.« (Ingrid, druga generacija, ZDA, OIK.) 

Weinerjeva in Richardsova (2008, 102) navajata, da je za večino migrantov v ZDA značilno, 

da želijo biti prepoznani in obravnavani kot ameriški meščani (citizenry), medtem ko 

istočasno želijo obdržati tudi elemente svojih domovinskih kultur. Do sredine 20. stoletja je 

bila ameriška družba relativno zaprta do vseh – tudi belih imigrantov iz Evrope, ki so imeli 

nakakšen »vmesni« status med belci in črnci. Med revnimi imigranti delavskega razreda se je 

hibridna identiteta obdržala več generacij. Hibridnost se je med evropskimi priseljenci (ne pa 

tudi npr. azijskimi itd.) postopno zmanjševala do točke, ko so se s svojim etničnim izvorom 

identificirali zgolj simbolno (Weiner in Richards 2008, 102). Vendar pa se človekova 

pripadnost etnični skupini in državljanstvo lahko razlikujeta (Kallen 1924, 62). To dvojnost so 

skupine izražale z dvojnimi pripadnostmi – zavezajenimi (Milharčič Hladnik 2015), npr. 

italijanski Američan, poljski Američan itd. Etnične skupine v ZDA so več generacij ohranjale 

svoje kulturne posebnosti. Čeprav so postajale bolj amerikanizirane, so hkrati tudi zagovarjale 

svoje pravice do ohranjanja lastnih etničnih kultur. Imigranti so privzeli dvojno identiteto, ki 

vključuje »ameriško« samoopredelitev, hkrati pa obdržali »(prave ali zamišljene) navade, 

vrednote in tradicije iz domovine prednikov« (Weiner in Richards 2008, 104–107). 

Skoraj 19 % vseh anketiranih se identificira z dvema ali več narodnostmi, med njimi je največ 

ameriških (34,7 %) in kanadskih Kočevarjev (glej tabelo 5.8), tudi Helene (prva generacija, 

ZDA, OIK): »Opredeljujem se kot Kočevarica, Avstrijka, Američanka, ker smo postali po 

vojni begunci, ljudje brez države. Tako se opredeljujem, ker sem ponosna, da sem 

Kočevarica, moji starši so bili rojeni v Avstriji, Ameriko pa smo sprejeli za našo novo 

domovino.«  
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Tabela 5.8: Prikaz hibridnih identifikacij po državah, N=166 

 Slovenija Avstrija in Nemčija ZDA in 

Kanada 

skupaj 

opredelitev za eno 

narodnost 
84,2 % 91,7 % 61,3 % 77,1 % 

opredelitev za dve 

ali več narodnosti 
15,8 % 2,8 % 34,7 % 18,7 % 

ni navedel 

 
0 % 5,6 % 4,0 % 4,2 % 

Neka Kočevarica pa je na omrežju Facebook zapisala: »Kadar me kdo vpraša po prednikih, 

vedno potrebujem trenutek, preden jim odgovorim. Stran mojega očeta je enostavna 

(Portoričan), razložiti Kočevarstvo pa je vedno težavno. Germanski etnični otok v nekdanji 

Jugoslaviji, današnji Sloveniji? Nisem Slovenka, seveda. Kljub moji mešani dediščini, sem se 

vedno bolj nagibala k maternemu jeziku in sem pogosto obiskovala Avstrijo. Nekega dne si 

želim obiskati Kočevsko.« (Kočevarica, Facebook 2015.) 

Jaz in moji sorodniki in vsi Kočevarji, s katerimi sem se o tem pogovarjala (ta tema se 

vedno znova pojavlja v naših pogovorih), nismo prepričani, kdo smo. Ko me Američan 

vpraša – zaradi mojega naglasa – 'Od kod si?' Vem, da misli na moj jezik, zato brez 

težav rečem: 'Iz Avstrije.' Če pa vpraša 'KAJ si?' imamo vsi problem, ki zahteva 

dodatna pojasnila. Jaz sem Kočevarica, da. Nemka, da. Avstrijka, da. Američanka, da. 

Slovenka?? Ko sem nazadnje preverila, me Slovenija ni hotela, zato nimam razloga 

reči, da sem Slovenka. (Martha, prva generacija, ZDA, OIK.) 

Večinoma se kot Slovenci opredeljujejo zgolj Kočevarji, ki živijo v Sloveniji.115 Posledično bi 

lahko zaključila, da je v uvodu zastavljena hipoteza zavrnjena, ker se po voluntarističnem 

načelu Kočevarji v diaspori s slovenstvom ne identificirajo. Vendar ugotovitev zahteva 

dodatna pojasnila. Nekaj jih navajam na tem mestu, ostale pa bom nanizala v naslednjih 

poglavjih. Kot smo ugotovili v teoretskem poglavju o nacionalizmu, so narodi in nacionalne 

države produkt moderne dobe. Pred drugo polovico 19. stoletja je bilo na Slovenskem 

prisotno identificiranje z rojstnim krajem ali z upravno-administrativno enoto, kot je npr. 

Kranjska ali Štajerska, tudi z imperijem: Avstro-Ogrska, ne pa z nacionalnostjo, npr. Nemec, 

Avstrijec ali Slovenec. Delitev glede na narodnost se je začela šele v času nacionalnih gibanj 

in je ljudem, kot smo videli v poglavju 3.1, povzročala nemalo težav. Do pojava nemškega 

nacionalnega gibanja in nacionalnega gibanja Slovencev za emancipacijo so Nemci in 

                                                 
115 Izmed 145 ljudi, ki živijo drugod in so izpolnili anketni vprašalnik, se je za Slovenca opredelila samo ena 

oseba iz Avstrije. 
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Slovenci v Sloveniji živeli složno, kar lahko med drugim sklepamo iz pojavnosti mešanih 

zakonov med obema skupnostima. Edina večja razlika med slovensko in kočevarsko 

populacijo na Kočevskem je bila jezikovna, ki pa praktično vse do izselitve ni povzročala 

večjih težav, ker so med Kočevarji živeči Slovenci znali govoriti kočevarsko, Kočevarji živeči 

v pretežno slovenskih vaseh pa slovensko.  

Imeli smo [v vasi Doljnja Briga; op.a.] dobre sosede, ki so bili s Hrvaške. Njihovi 

sinovi so govorili kočevarščino, mi pa smo z njihovimi starši govorili slovensko. /…/ 

Nekateri starši so tudi govorili malo kočevarščine. Tako kot naša soseda, ki je poznala 

le nekaj besed, a nas je razumela. Moja mati ni znala slovensko, a sta se vseeno 

razumeli. To so bili resnično dobri ljudje. V tistem času ni bilo sovraštva in ni bilo 

pomembno, kdo si bil ali od kje si prišel. (Kočevarica, prva generacija, OIK.) 

Mešane zakonske zveze so obstajale že pred preselitvijo s Kočevske. Jože (prva generacija, 

OIK) iz Bistrice je povedal: »[Slovenske; op. a.] punce iz doline so šle rade gor [so se rade 

možile v Bistrico, ki leži na hribu nad Črnomljem in Koprivnikom; op.a.], ker so bili 

kočevarski fantje lepi. Kočevarske punce pa so rade šle v dolino, ker je bilo tam lažje 

življenje.«  

Marsikateri izseljenec iz let 1941/42, ki ga uradne statistike štejejo za Kočevarja (in se tako 

opredeljuje tudi sam), je bil slovenskega porekla. Med njimi tudi mama Johna Tschinkla, ki je 

svojo življenjsko zgodbo opisal v knjigi Zvonovi so umolknili (2010). Na obisku pri 

kočevarski skupnosti v Waldnu (država New York, ZDA) junija 2015 sem izvedela, da tam 

živijo vsaj tri mešane družine. Kočevarska skupnost v Waldnu je bila sicer do nedavnega 

strogo zaprta za priseljevanje Nekočevarjev, vendar očitno ni bila popolnoma izključujoča – 

vsaj ne za Slovence.  

Menim, da je distanciranje od slovenstva povezano z odnosom, ki bazira na negativni 

zgodovinski izkušnji, ki je prešla v kolektivni spomin. Navedbe o negativnih odnosih med 

Kočevarji in Slovenci so v nekaterih pripovedih močno pretirane in ponekod neresnične (npr. 

v Stalzer 2004, 2–23). Zgodovinska »dejstva«, ki jih te pripovedi razkrivajo, so pogosto 

napačna in predstavljena izven zgodovinskega konteksta. Slovence prikazujejo kot morilce in 

izvajalce genocida, zato ne preseneča, da se Kočevarji ne istovetijo s Slovenci, čeprav so bili, 

kot sem pojasnila zgoraj, mešani zakoni pogosti, zaradi poselitve na istem prostoru pa je bil 

enak tudi njihov način življenja. Delne vezi s Slovenijo so še vedno prisotne. Izražajo se v 

obiskovanju Kočevske, na prireditvah (občasno in ponekod) v petju slovenskih pesmi in 
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poslušanju slovenske glasbe, in v včlanjevanju v slovenske klube na območjih, kjer ni bilo 

kočevarskih ali nemških klubov (npr. v Kaliforniji). Očitno je med Kočevarji in Slovenci 

zaradi skupne avstro-ogrske dediščine vedno obstajal občutek podobnosti.  

Dejstvo, da se tisti, ki izhajajo iz mešanih kočevarsko-slovenskih družin, ne opredeljujejo kot 

Slovenci, kaže na to, da etnične identitete niso dane same po sebi (tj. narojene), pač pa so 

odraz izbire posameznika, ki se v neki dani situaciji in pod vplivom kolektivnega spomina, o 

čemer bom govorila v nadaljevanju, identificira z določeno (etnično) skupnostjo.  

Na primeru Kočevarjev, pa tudi drugih migrantskih skupnosti, bi lahko zavrnili obstoj 

Južničevih »izrazito zavezujočih dejavnikov etničnosti« (etnična samozavest, jezik, ozemlje 

in način življenja), saj v resnici noben od teh dejavnikov ni zavezujoč. Raziskava OIK je 

pokazala, da se Kočevarji etnično oz. narodnostno zelo različno opredeljujejo. Starega 

kočevarskega narečja skorajda več ne uporabljajo, ker pa se vseeno čutijo pripadni 

kočevarstvu, jezik/narečje očitno ni bistven dejavnik, ki določa njihovo identiteto. Prav tako 

ne vera in »kultura« oz. kulturna dediščina v tradicionalnem smislu. Kulturno dediščino sicer 

prepoznavajo kot pomembno, vendar v njenih transformiranih oblikah. Identifikacije so v 

določeni meri res odvisne od vseh naštetih dejavnikov, noben od njih pa za ohranitev 

identitete skupnosti ni bistven. Če že, bi največji pomen za identifikacijo lahko pripisali prav 

teritoriju. Neglede na različnost okolij in lokacij, v katerih Kočevarji živijo, je dejavnik, ki jih 

povezuje prav teritorij – stara domovina, Kočevska.  

Na identifikacije pa ne vpliva zgolj Kočevska, pač pa tudi okolja, v katerih Kočevarji danes 

živijo. Pri Kočevarjih v ZDA, kjer je večkulturnost nekaj običajnega, so tudi mlajše 

generacije obdržale vsaj delno identifikacijo za Kočevarja, pri Kočevarjih v Avstriji in 

Nemčiji, ki živijo v kulturno (jezikovno) sorodnem okolju, pa so se mlajše generacije 

pretežno asimilirale. Če je za Kočevarje v tujini zaradi zgodovinskih okoliščin značilno, da se 

ne opredeljujejo kot Slovenci, je zanimivo tudi dejstvo, da nekateri Kočevarji v Sloveniji 

razločujejo kočevarstvo in nemštvo. Najbrž zaradi negativne konotacije, ki jo je imelo 

nemško poreklo po drugi svetovni vojni. Hans Jaklitsch se ne strinja z izrazom »kočevski 

Nemec«. Meni, da je Kočevarje v kočevske Nemce v 60. letih 20. stoletja preimenovala 

lokalna politika: »zgodovinarji so kot tudi vsi ostali sprejeli ta vsiljeni naziv, ki pa vsebinsko 

ni primeren. Ker so predniki Kočevarjev prišli s Tirolske in zgornje Koroške in so bili vsa 

stoletja, do konca prve svetovne vojne, pretežno pod avstrijsko vladavino, nimajo z Nemčijo 

razen staronemškega jezika nič skupnega, zato so lahko le Kočevarji ali Avstrijci, in ne 
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Nemci« (Jaklitsch 2013, 29). Dejansko pa se je časopis Gottscheer Zeitung že 10. marca leta 

1925 (Žigon 2001, 60) podnaslovil z »Organ der Gottscheer Deutschen«, torej je sam 

uporabil naziv »kočevski Nemci«.116 Poimenovanje »kočevski Nemci« torej izhaja iz časa 

porajajočega se nacionalizma in so ga uvedli Kočevarji oz. njihovi voditelji sami, da bi 

poudarili nemško poreklo Kočevarjev nasproti Slovencem. »'Kočevar je Kočevar,' pravi 

Florjančič, 'Kočevarji niso sebe nikoli imeli za Nemce, saj nacionalna opredelitev za njih ni 

bila relevantna.' Kot Kočevski Nemci so se kvečjemu opredeljevali tisti Kočevarji v 30., 40. 

letih 20. st., ki so simpatizirali z nacizmom« (Šabec in drugi 2012). Slovensko zgodovinopisje 

je kasneje to poimenovanje prevzelo. 

Iz opisanih primerov je razvidno, da so nacionalne (in etnične) identitete nestalne in so, kot je 

pravilno ugotovil Malešević (2011, 281), odvisne od različnih zgodovinskih, družbenih in 

političnih kontekstov, v katerih se oblikujejo. Zato nobeno nacionalno (samo)identificiranje 

ne obstaja brez ideološke podlage. Videli smo, da so se Kočevarji v različnih obdobjih 

različno (samo)opredeljevali. V času Avstro-Ogrske, ko so prevladovale predvsem lokalne in 

ne nacionalne identifikacije, kot Avstrijci ali Kranjci. Po vzponu nacionalizmov v Evropi in 

kasneje po nastanku Jugoslavije so se politične razmere in diskurzi spremenili, s čimer so se 

spremenile tudi (samo)identifikacije. Kočevarji so se začeli razločevati od slovenskega 

prebivalstva in »postali« Nemci ali Avstrijci. Ravno zaradi političnega diskurza, ki je v tistem 

času prevladoval na Slovenskem in narodnostnih bojev, ki iz njega izhajajo, se Kočevarji niso 

identificirali z novonastalo državo Jugoslavijo, v kateri so se znašli in v kateri so se počutili 

zatirane. Hitlerjev vzpon je diskurz in politične razmere še dodatno radikaliziral. Mnogo 

Kočevarjev je verjelo nacistični propagandi o večvrednosti nemške rase in o nujnosti njihove 

vrnitve v »domovino« Nemčijo. Takrat so se identificirali kot Nemci oz. Volksdeutsche. 

Posledice so znane. Danes Kočevarji prebivajo v različnih državah. Večina se s temi državami 

identificira, nekateri se identificirajo (tudi) z državami, ki jih dojemajo kot domovine njihovih 

prednikov – Nemčijo, Avstrijo ali pokrajino Kočevsko. Identifikacije s katerokoli narodnostjo 

so nujno povezane s posameznikovimi izkušnjami iz preteklosti, z izkušnjami njegovih 

staršev ali starih staršev in z diskurzom, ki prevladuje v okolju, kjer posameznik živi, oz. v 

skupnosti, ki ji pripada. Zanemariti ne smemo niti vpliva, ki ga imajo pri ustvarjanju diskurza 

voditelji skupnosti in mediji. O tem bom nekoliko več spregovorila v poglavju o kolektivnem 

spominu (pri Nemcih in Slovencih). 

                                                 
116 Leta 1891 je na Dunaju ustanovljeno društvo Verein der Deutschen aus Gottschee, začelo izdajati časopis 

Mitteilungen des Vereins der Deutschen aus Gottschee (Žigon 2001, 57–58), kar nakazuje na identifikacijo z 

nemštvom že konec 19. stoletja. 
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6 SPODNJEŠTAJERSKI NEMCI V DIASPORI 

6.1 NEKOČ 

Spodnještajerski Nemci so se po vojni naselili predvsem v Avstriji: največ na Štajerskem, 

nato na Koroškem, na Dunaju in na Tirolskem. Tudi oni so, tako kot Kočevarji (glej poglavje 

5.1.2), nekaj časa prebilvali v begunskih taboriščih. Ker po vojni zavezniki v Avstriji t. i. 

Volksdeutscherjem niso pomagali, so se morali nemški begunci in izgnanci iz Jugoslavije in 

drugih držav znajti po svoje.  

Iz prve številke časopisa Der Untersteirer (1968a) izvemo, da je bilo spodnještajerskim (pa 

tudi drugim) Nemcem na avstrijskem Štajerskem v prvih letih po vojni zelo težko. V Avstriji, 

ki jo imenujejo »naša stara domovina«, so bili v prvih letih po pregonu nezaželeni. Avstrijci 

so se bali konkurence brezposelnih Spodnještajercev in drugih nemških pregnancev na trgu 

dela, pa tudi morebitnega bremena preživljanja njihovih ostarelih in bolnih. Avtor prispevka 

je zapisal, da so nekateri »komunistični oz. Titu naklonjeni krogi v Avstriji« javno predlagali 

izgon priseljencev v Nemčijo. Časopis Wahrheit pa je begunce in izgnance celo označil za 

nacistične barbare in utiralce poti fašističnega pomanjkanja kulture. Zaradi takega odnosa do 

priseljencev so imeli težave tudi pri pridobivanju uradnega dovoljenja za ustanovitev lastnega 

društva (prav tam). Možno je tudi, da so težave imeli zaradi določil avstrijske ustave, ki jih 

Der Untersteirer na navaja, omeni pa jih Tony Radspieler. Po tedanji avstrijski zakonodaji so 

sicer begunci imeli pri ustanavljanju in pri vključevanju v razne oganizacije enake pravice kot 

Avstrijci, vendar pa po 12. členu avstrijske ustave pravice do ustanavljanja organizacij tujci 

niso imeli (Radspieler 1955, 89). Kljub ustavnim omejitvam jim je relativno hitro uspelo 

ustanoviti svoje društvo, ki pa se ob ustanovitvi še ni imenovalo Landsmannschaft oz. 

Organizacija pregnancev, kot so se običajno v tistem času imenovala društva nemških 

beguncev. Različne skupine volksdeutscherjev, npr. donavski Švabi, transsilvanski Saksi, 

karpatski Nemci itd., so dokaj kmalu po koncu vojne ustanovile nepolitične organizacije, ki so 

delovale predvsem na lokalnem nivoju, njihovi člani pa so se srečevali mesečno in letno 

(Radspieler 1955, 165). 

Podobno kot Kočevarji, so tudi izseljeni spodnještajerski Nemci organizirali različne akcije 

pomoči za svoje rojake in leta 1948 v Gradcu s tem namenom ustanovili društvo Hilfsverein 

für die deutschsprachigen Untersteirer (Društvo za pomoč nemško govorečim 

Spodnještajercem). Prvi predsednik društva je postal slavist in balkanolog Josef Matl, cilji 

društva pa so bili:  
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1. Pomoč iz domovine izgnanim nemško govorečim, predvsem na Štajerskem živečim 

Spodnještajercem, ki so že avstrijski državljani;  

2. evidenca na Štajerskem živečih nemško govorečih beguncev in izseljencev iz spodnje 

Štajerske;  

3. svetovanje v zvezi s pridobivanjem avstrijskega državljanstva;  

4. svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in posredovanjem delovnih mest;  

5. zbiranje sredstev za podporo za delo nezmožnim in mladoletnim beguncem iz spodnje 

Štajerske;  

6. vzpostavitev službe za iskanje pogrešanih oseb. (Wassertheurer 2008, 59–60.)  

Na začetku delovanja je imelo društvo predvsem težave z vzpostavljanjem stikov s svojimi po 

državi razpršenimi člani. Mnogi izmed njih so bili prestari ali bolni ali pa niso imeli denarja, 

da bi se udeležili prireditev in srečanj. V želji, da bi povezali tako razkropljene rojake, so si 

zaželeli tiskanega glasila. Ker niso imeli dovolj sredstev za lasten časopis, so se s časopisom 

Neuland117 dogovorili za pol strani prostora tedensko. Ker pa je bil časopis predrag, poleg 

tega pa se je osredotočal predvem na donavskošvabske teme, pri članih Hilfsvereina ni bil 

preveč priljubljen in ga niso radi naročali. Neuland je zaradi varčevalnih ukrepov z začetkom 

leta 1968 »spodnještajersko« polovico strani ukinil. Takrat so se v društvu odločili, da bojo 

začeli izdajati lasten časopis, ki bo za člane brezplačen in se bo financiral iz prostovoljnih 

prispevkov (Der Untersteirer 1968a; Wassertheurer 2008, 75). Marca istega leta je izšla prva 

številka časopisa Der Untersteirer, ki še danes izhaja štirikrat letno. Vsakič natisnejo okrog 

1100 izvodov. Približno 100 jih pošljejo v Nemčijo, 1000 v Avstrijo, kakih 30 pa v ZDA, 

Slovenijo, Avstralijo in še kako drugo državo. Članov društva je sicer okrog 300 (Mallner 

2015a). 

Od leta 1988 do 1991 je v Avstriji izhajal še en časopis spodnještajerskih Nemcev – Cillier 

Zeitung, ki so ga izdajali bolj nacionalistično naravnani spodnještajerski Nemci iz Celja (ker 

so izgubili več premoženja (tovarne itd.), ki so ga želeli nazaj). Mallnerjeva pravi, da se 

nekdanji celjski Nemci in ostali spodnještajerski Nemci nikoli niso prepirali ali razšli, svoj 

časopis so imeli preprosto zaradi različnih interesov (Mallner 2015a).  

Aprila 1952 so društvo preimenovali v Hilfsverein der Deutsch-Untersteirer in preoblikovali 

drugi člen statuta v naslednjo formo: »evidenca na Štajerskem živečih nemških 

                                                 
117 Časopis Neuland je bil po vojni eden izmed najpomembnejših begunskih časopisov. Izhajal je tedensko v 

nakladi približno 11.000 izvodov, ustanovili pa so ga donavski Švabi leta 1948 (Radspieler 1955, 172–173). 
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spodnještajerskih beguncev in izseljencev iz spodnje Štajerske«. Leta 1955 je društvo svojo 

dejavnost razširilo na celotno Avstrijo in ime znova spremenilo, tokrat v Landsmanschaft und 

Hilfsferien der Deutsch-Untersteirer (Organizacija pregnancev in društvo za pomoč nemškim 

Spodnještajercem). Leta 1959 so preoblikovali tudi cilje društva, v katerih so izrazili politične 

zahteve:  

1. Pomoč iz domovine izgnanim, predvsem v Avstriji živečim, nemškim 

Spodnještajercem, ki so že avstrijski državljani;  

2. evidenca na Štajerskem živečih nemških spodnještajerskih beguncev in izseljencev s 

spodnje Štajerske in njihovega v stari domovini odvzetega premoženja;  

3. svetovanje pri vseh vprašanjih, ki so povezana z zahtevkom za avstrijsko 

državljanstvo in uveljavitvijo pravic do odškodnin, ki se nanašajo na zaplenjeno 

premoženje v nekdanji domovini; 

4. svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in posredovanjem delovnih mest;  

5. zbiranje sredstev za podporo delovno nezmožnim in mladoletnim beguncem s spodnje 

Štajerske;  

6. vzpostavitev službe za iskanje pogrešanih oseb;  

7. izvajanje potrebnih in koristnih ukrepov za dosego zakonske ureditve odškodninskih 

pravic iz točke 3. (Wassertheurer 2008, 59–61.) 

Leta 1946 so bile na ukaz avstrijskega notranjega ministrstva v tistih deželah, kjer se nahajajo 

nemški begunci – tudi na Štajerskem – ustanovljene Centralne posvetovalnice za pregnance. 

Spodnještajersko centralno posvetovalnico so vodili predstavniki posameznih etničnih skupin 

na Štajerskem: pet donavskih Švabov, trije Spodnještajerci, dva sudetska Nemca, en Kočevar, 

en Bukovinar (od 1952 pa še po en transsilvanski (Siebenburger) in en karpatski Nemec). 

Naloge posvetovalnice so bile: 

- podpora štajerski deželni vladi pri vseh ukrepih;  

- svetovanje, podpora in oskrbovanje nemških pregnancev pri vseh pravnih, kulturnih, 

verskih, socialnih in gospodarskih zadevah in zastopanje pri uradnih in ostalih 

institucijah, kot tudi pred mediji; 

- spodbujanje socialnega in kulturnega razvoja nemških pregnancev in njihove 

vključitve v avstrijsko državno in gospodarsko življenje; 

- priprava in podpora ukrepov in ustanov za samopomoč nemškim pregnancem za 

izboljšanje njihovega položaja. 
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Štajerska deželna vlada se v delo posvetovalnice, ki je delovala kot nekakšna poluradna 

ustanova, ni spuščala (Wassertheurer 2008, 64–65). 

Landsmannschaft je centralni posvetovalnici pomagal pri:  

- urejanju evidenc vseh nemških beguncev brez državljanstva, ki so bili pregnani s 

spodnje Štajerske in so prišli od 1944 ali že prej v Avstrijo; 

- pridobivanju nemško govorečih Spodnještajercev, ki so že po 1. svetovni vojni ali 

kasneje prišli v Avstrijo oz. Avstrijcev in avstrijskih podjetij, da podprejo delo zveze; 

- oskrbi z materialno pomočjo; 

- svetovanju v zadevah, povezanih z državljanstvom. 

Od leta 1955 je Landsmannschaft podajal predloge o ljudeh, ki naj bi preko centralne 

posvetovalnice dobili pomoč, glede na dohodek, število otrok in starost (Wassertheurer 2008, 

61–62). 

Landsmannschaft si že od svoje ustanovitve prizadeva uveljaviti pravico do prejema 

odškodnine za izgubljeno premoženje spodnještajerskih Nemcev. Der Untersteirer je glede 

vprašanja odškodnin že v prvi številki leta 1968 zavzel naslednje stališče:  

Eden glavnih ciljev našega društva je bil in je še vedno zavzemanje za primerno 

odškodnino izgubljenega premoženja. Kot je znano, je leta 1961 po več kot desetletnih 

naporih na temelju sporazuma Bad Kreuznach uspelo, da smo dobili delno povračilo 

za tiste pregnance, ki so ostali v Avstriji in tiste, ki niso. Društvo zavzema stališče, da 

tisti pregnanci, ki so ostali v Avstriji, ne smejo biti slabše obravnavani kot tisti, ki 

živijo v Nemčiji. Odškodnina, ki jo je zagotovil sporazum Bad Kreuznach,118 je lahko 

zgolj začetek! (Der Untersteirer 1968a.) 

Oswald Werther, oče sedanje predsednice društva – Ingeborg Mallner, ki je društvu 

predsedoval od leta 1986 do 1996, si je zelo prizadeval za razveljavitev Avnojskih sklepov – 

pisal je dopise raznim institucijam (med drugim v Bruselj). Po osamosvojitvi Slovenije je 

zahteval restitucijo zaplenjenega nemškega premoženja. S svetovanjem pri zahtevkih za 

vračilo odvzetega premoženja je imel toliko dela, da je društvo do leta 2005 imelo v najemu 

                                                 
118 Badkreuznacherski sporazum je za Nemčijo predvidel plačilo 321 mio DM v štirih letnih obrokih: 125 mio za 

odškodnino za hišni in poklicni inventar, 95 mio za politične preganjance med 1938 in 1945, 6 mio za 

nepodedovano premoženje, 95 mio za nadomestila. Nemčija naj bi k temu prispevala 125 mio DM, avstrijski 

delež pa bi bil 200 mio šilingov. Kljub temu pa je Avstrija prispevala samo 60 mio DM. Kasneje se je izkazalo, 

da nobena od udeleženih strani dogovora ni v celotni izpolnila (Wassertheurer 2008, 82–83). 
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70 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. V društvu je bila zaposlena tudi tajnica, ki je imela 

svojo pisarno (Mallner 2015a).  

Članstvo v društvu je v letih po vojni naraščalo. Društvo se je financiralo z mesečnimi 

članarinami in z dohodki od različnih prireditev, kot so ples Jagaball, komorni koncert 

Spodnještajerski večer (Untersteirerabend) in božično praznovanje (Weihnachtsfeier). 

Presežna sredstva so porabili za denarno pomoč družinam in posameznikom v stiski. Leta 

1950 so želeli okrepili sodelovanje mladih v društvenih aktivnostih, zato so ustanovili 

mladinsko skupino, ki je na začetku štela 70 članov. Mladinska sekcija se je razdelila v tri 

športne skupine: namizni tenis, nogomet in rokomet (Wassertheurer 2008, 71–73). 

Več desetletij je bilo družabno življenje spodnještajerskih Nemcev v Avstriji precej 

razgibano. Srečevali so se na štirih večjih letnih srečanjih. Marca 1949 so priredili prvi 

Jagaball, poletno srečanje (Sommertreffen), zimsko srečanje (Wintertreffen). Poletno srečanje 

1968 v Velikovcu (Volkermarkt) je po poročanju Der Untersteirerja (1968b) potekalo takole. 

Položitvi venca na spomenik koroškemu plebiscitu so sledili: koncert pred mestno hišo, 

svečana prireditev v dvorani Neuenburg, koncert Mozartovih pesmi in pozdravni govor 

predsednika društva. Med naštetimi programskimi točkami so peli koroške ljudske pesmi, 

nato so imeli skupno kosilo, ki mu je sledil program: pesemsko omizje s koroškimi pesmimi, 

nastop moškega pevskega društva iz Haimburga, moškega pevskega zbora donavskih Švabov 

iz Celovca in ljudske plesna skupine Volkermarkt. 

Poleg teh glavnih srečanj, so posamezne skupine, ki so se delile glede na lokalno pripadnost 

mestom Mariboru, Ptuju, Celju in pokrajinama Apaškemu polju in Mežiški dolini, 

organizirala še vsaka svoje srečanje. Der Untersteirer (1969, 4) navaja, da so se Ptujčani 

pogosto srečevali že v stari domovini, čeprav so bili konec šestdesetih let razpršeni po svetu, 

so se še radi dobili. To se je pokazalo na Ptujskih dnevih v Gradcu leta 1965, kjer so se zbrali 

številni stari znanci iz različnih krajev. Nekdanji ptujski študentje so se vsak prvi torek v 

mesecu dobivali v eni od graških gostiln, in vsako leto pripravili srečanje študentov in 

profesorjev. Od leta 1960 je 15–20 Ptujčanov vsako jesen en vikend preživelo v južnoštajerski 

deželi vina. Kot piše Der Untersteirer (prav tam), jim je skupni sprehod čez vinograde zbudil 

spomine na staro domovino.  

Za razliko od Kočevarjev se spodnještajerski Nemci niso dobivali na nekih »matičnih« krajih 

izven domovine, pač pa so imeli srečanja vsako leto v drugem štajerskem ali koroškem mestu. 

To najbrž lahko pripišemo dejstvu, da so bili že prej meščani in zanje vpetost v mestno 
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življenje predstavlja kontinuiteto, drugače kot za Kočevarje, ki so bili večinoma kmetje in so 

posledično večinoma stremeli k temu, da svoje klube uredijo v okolju, ki spominja na 

podeželje. »Meščanski« je bil tudi stil njihovih prireditev: koncert klasične glasbe, baletni 

nastop, koncert kitaristov, recitacije poezije itd. 

6.2 DANES 

Če je bil namen društva spodnještajerskih Nemcev v prvih letih po vojni predvsem pomagati 

svojim rojakom s hrano, stanovanjem ali pri pridobivanju državljanstva, pa so se danes cilji 

društva spremenili. Pomoč namreč potrebuje samo še nekaj članov. Tudi srečanj, praznovanj 

in spominskih dogodkov je manj kot v preteklosti, ker se jih ostareli člani ne morejo več 

udeleževati (Mallner v Wassertheurer 2008, 99). Podmladka v društvu nimajo. Ingeborg 

pravi, da bo društvo obstajalo dokler bodo člani izkazovali interes (Mallner 2015a).  

Društvo vsako leto organizira dve srečanji. Božično srečanje praznujejo v eni od restavracij v 

Gradcu. Na srečanju igra glasbena skupina s harmoniko, nastopita tudi dva glasbenika s 

citrami. Ingeborg pripravi govor, nato berejo različne božične zgodbe in poezijo, vmes 

poslušajo glasbo in večerjajo. Srečanja se običajno udeleži okoli 70 oseb, večinoma starih nad 

70 let. Drugo, bolj uradno, srečanje oz. sestanek organizirajo vsako leto marca. Udeleži se ga 

manj – približno 20 – ljudi. Pogovorijo se o temeljnih stvareh glede vodenja društva in volijo 

predstavnike društva. Na nobenem srečanju nimajo maše oz. se ne držijo kakih drugih 

katoliških praks (so jih pa imeli v preteklosti). Spodnještajerski Nemci niso tako verni kot 

Kočevarji, Mallnerjeva meni, da najbrž zato, ker so (bili) med njimi tudi protestanti (Mallner 

2015a).  

Izleti, ki jih društvo organizira na spodnjo Štajersko, še vedno zbujajo precej interesa. Vsako 

leto organizirajo dva – spomladi in jeseni. Takrat obiščejo grobišča, kjer položijo venec ali 

rože, vsakič obiščejo drug kraj. Izleta se udeleži en avtobus, torej okrog 50 ljudi. 

Mallnerjeva pravi, da spodnještajerski Nemci ne ohranjajo specifičnih značilnosti oz. starih 

šeg in navad. Zanje je bolj značilno, da se spominjajo pomembnih spodnještajerskih osebnosti 

npr. pesnikov, akademikov, podjetnikov itd. Narečje – mariborska nemščina 

(Mariborerdeutsch) – je imela zgolj nekaj posebnih besed in ni bila tako svojstvena kot 

kočevarščina (Mallner 2015a). Danes se je praktično ne govori več. Kot nekaj tradicionalno 

spodnještajerskega bi po njenem lahko pojmovali ljubezen do vinogradov. Mnogo nekdanjih 

prebivalcev Maribora, Celja in Ptuja je namreč, preden so bili izgnani, imelo lasten vinograd 

(Mallner 2015a).  
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Naloga časopisa Der Untersteirer je tudi danes povezovati člane društva. Krepijo se celo 

transnacionalne povezave, saj je leta 2015 prispevke v njem začela objavljati tudi Zveza 

kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ki nima lastnega časopisa. V 

Landsmannschaftu podpirajo zahteve Zveze po priznanju manjšinskih pravic nemško 

govorečim državljanom Slovenije. 

6.3 SPODNJEŠTAJERSKI PARADIŽ: REGIONALNE IN NARODNOSTNE 

IDENTIFIKACIJE 

Iwanschek (1968) je 23 let po preselitvi v svojem govoru izrazil mnenje, da se Spodnještajerci 

močno razlikujejo od drugih nemško-avstrijskih Landsmannschaftov po tem, da imajo drugi 

Landsmannschafti bolj izrazita čustva do domovine in da govorijo tudi močno drugačne 

dialekte, zato imajo več stika med sabo kot z okolico. Njihova stara domovina je daleč stran 

in komaj obstaja upanje, da bi se kdaj tja vrnili. Za Spodnještajerce pa je, kot pravi, drugače: 

»Mi smo vedno bili Štajerci in bomo vedno ostali. /…/ Večinoma smo se preselili zgolj malo 

severneje na zgornjo Štajersko – in smo še vedno v širši domovini Štajerski – in smo kot 

Štajerci z drugimi Štajerci veliko hitreje našli stik kot drugi Landsmannschafti.« Potožil je, da 

na zgornjem Štajerskem ne poznajo več spodnještajerskih krajev, in menil, da bo tudi pri 

njihovih potomcih sčasoma tako. »Bistveno je, da se vsi zavedamo, da sodimo skupaj, glede 

na naš izvor s spodnje Štajerske. Mi smo vendar ena velika družina! Prepričanje 

Spodnještajercev pa je bilo določeno v zadnjih desetletjih pred pregonom. Kdor je bil takrat 

Spodnještajerec, je to še danes.« (Iwanschek 1968a) 

Iz Iwanschkovega govora lahko razberemo, da so bile med starejšimi Spodnještajerci prisotne 

širše regionalne identifikacije z nekdanjo deželo Štajersko, pa tudi ožje s spodnjo Štajersko. 

Zanimiv je tudi naslednji odlomek, v katerem pisec poudarja spremembo identifikacije iz 

(mejnih) Avstrijcev v Volksdeutscherje, ki se je zgodila v času nacizma. Pisec se očitno 

zaveda, da je bila Spodnještajercem nemška identiteta pripisana s strani drugih – 

nacionalistov, vendar je ne opušča. Nemškost verjetno razume v etno-jezikovnem oz. 

kulturnem smislu, podobno kot so jo dojemali nemški nacionalisti v 19. stoletju (glej poglavje 

3.2), hkrati pa kot svojo domovino razume Avstrijo.  

Mi, nemški Spodnještajerci smo bili v času nacionalsocializma označeni za 

Volksdeutscherje, prej in pozneje pa smo veljali za mejne Avstrijce. Mi smo bili in smo 

seveda oboje, Nemci in Avstrijci in pri tem pri najboljši volji ne vidimo kakšnega 

nasprotja. Socialistični vicekancler Pittermann je nekoč dejal: 'Če so lahko v Avstriji 

Slovenci in Hrvati, so pa ja lahko tudi Nemci'. Če naj bi zdaj kar naenkrat obstajala 
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avstrijska nacija, ki naj bi bila v popolnem nasprotju z nemškim narodom, od katerega 

naj bi se popolnoma razlikovala, potem je treba najprej koroškim Slovencem 

dopovedati, da niso Slovenci, ampak samo Avstrijci. Dokler pa to ne uspe /…/ bomo 

ostali še naprej nemški Avstrijci, zvesti svoji nemškosti, hkrati pa tudi zvesti domovini 

Avstriji. (Der Untersteirer 1977, 2.)  

Za izseljene spodnještajerske Nemce so značilne tudi njihove krajevne – lokalpatriotske 

pripadnosti mestom Maribor, Celje, Ptuj in Apaškemu polju ter Mežiški dolini. Pripadnostno 

simboliko najdemo v obeh grbih, ki krasita naslovnico časopisa Der Untersteirer vse od prve 

številke do danes. Levi grb predstavlja ločitev Štajerske. Na vrhu je štajerski panter, pod njim 

pa simboli treh spodnještajerskih mest. Tri zvezde simbolizirajo Celje, na sredini je 

mariborski grad, na desni pa sta zvezda in križ – simbol Ptuja. Desni grb prav tako nosi 

simbole teh treh mest in klopotec, simbol mnogih vinogradov, ki so jih Nemci nekoč imeli v 

lasti na Štajerskem (Mallner 2015b).  

Tudi identiteta spodnještajerskih Nemcev se nanaša na pokrajino oz. regijo spodnjo Štajersko, 

ne pa na ozemlje Republike Slovenije. Spodnjo Štajersko razumejo kot del nekdanje pokrajine 

Štajerske, le-to pa kot del Avstrije. Med spodnještajerci je bila konec 19. stoletja zelo prisotna 

velikonemška ideja, zato so se večinoma prištevali k nemštvu (glej Pollack 2005). Kot 

Kočevarji, ki kažejo afiniteto do svojih rojstnih vasi, tudi Spodnještajerci izražajo pripadnost 

rojstnemu kraju, le da gre v tem primeru za mesta. 

Ingeborg se ima za Avstrijko, ker je bila rojena v Avstriji (Mallner 2015a). Predvidevam, da 

to velja za večino potomcev Spodnještajercev, ki niso bili rojeni na spodnjem Štajerskem. 

Spodnještajerska identiteta je omejena predvsem na tiste, ki so bili tam rojeni, naslednje 

generacije je verjetno ne dojemajo kot zelo pomembno oz. vsaj ne toliko, da bi se udeleževali 

aktivnosti društev, se povezali preko spleta, npr. na Facebooku itd. Enako neaktivni so tudi 

mlajši Kočevarji v Avstriji in Nemčiji. Razlogov, da so se mlajše generacije Spodnještajercev 

in Kočevarjev asimilirale v avstrijsko (in nemško) družbo je verjetno več: 1) da se v nemško 

govorečem okolju niso počutili tuje, 2) da med njimi in družbo, kamor so se priselili praktično 

ni bilo kulturnih razlik (glej Radspieler 1955, 175) in, 3) da niso živeli strnjeno, pač pa 

pomešani med ostalo prebivalstvo. 

Na začetku poglavja citirani Iwanschkov govor se nadaljuje v naslednji številki časopisa Der 

Untersteirer in izpoveduje bolečino ob izgubi domovine – spodnje Štajerske, ki jo skupaj z 

njenimi prebivalci idealizira, ter si želi, da bi se je spominjale tudi mlajše generacije:  
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Ne moremo in ne smemo nikoli pozabiti, da je obstajala in še vedno obstaja spodnja 

Štajerska! Da so naši predniki več stoletij v tej deželi gojili svojo kulturo in naredili 

'spodnještajerski paradiž', ki so ga opisovali in cenili številni pesniki! Da so naši 

predniki to deželo stoletja dolgo varovali pred zunanjimi sovražniki in ščitili kot venec 

gradov in utrdb na spodnjem Štajerskem, da je naša spodnještajerska mladina 

krvavela na poljih bitk dveh svetovnih vojn za njihovo domovino. Da so naši predniki 

vse do zadnjih pregnanih generacij z železno pridnostjo ustvarjali bogastvo te dežele 

in jo s svojo sposobnostjo pripeljali do velikega gospodarskega razcveta. Kdo je dal 

spodnještajerskim krajem imena: Marburg, Cilli, Pettau, Gonobitz, Luttenberg, 

Friedau itd.? – Naši predniki! – Nemški Spodnještajerci! In: ta dežela ima velike 

sinove in hčere, izmed katerih bom imenoval samo nekatere: Hugo Wolf, Ernst Goll, 

Bruno Ertler /…/ Kako naj ne bi, ko slišimo ta imena, s ponosom rekli: To so 

Spodnještajerci! In – vsi drugi, ki so v stari domovini umrli, ki so jo za časa svojega 

življenja ljubili – kot jo tudi mi – povejmo to javno – še vedno danes ljubimo! Jo 

smemo in moremo pozabiti? In – mar nima vsak od nas tam spodaj na jugu majhen 

kos zemlje, ki mu je drag. Mi sami, ki smo pregon iz stare domovine – in dogodke pred 

in po tem doživeli, – zagotovo ne bomo pozabili, kaj se je tam zgodilo. Ampak kako 

dolgo? V enem oz. dveh desetletjih bo še komaj kdo od nas pri življenju – in kaj 

potem? Kdo bo ohranjal in predajal naprej dediščino stare domovine? Kdo bo skrbel 

za to, da besedna zveza 'nepozabljena domovina' ne bo postala zgolj fraza, ki bi pri 

tistih, ki jo bodo slišali ali prebrali izvabila komaj kak nasmešek ali ravnodušen 

skomig? Nobena zgodovinska knjiga ne bo mogla posredovati tega, kar nas danes 

gane, če ne bomo sami poskrbeli za to, da bo naša dediščina naše nepozabljene 

domovine predana novim generacijam. Kdo ve, kaj se bo zgodilo v naslednjih 20. letih 

v Evropi. /…/ Nujno bi moral pri naši mladini pojem spodnja Štajerska dobiti živo 

podobo in postati zasidran! Če bomo še naprej romali k spomeniku na grajski hrib, k 

spomeniku, v katerega so vklesane besede nepozabljena domovina, bodo te besede 

ostale zasidrane tudi v naših srcih in srcih tistih, ki pridejo za nami! (Iwanschek 

1968b.) 

Večina spodnještajerskih Nemcev živi le uro ali dve vožnje od stare domovine, zato jim 

obiski domovine ne predstavljajo težave (vsaj ne zaradi dolgih razdalj). Redki so odšli tudi 

čez ocean. Leta 1975 je Der Untersteirer objavil pismo Hedwig Lampeter roj. Uranitsch iz 

New Yorka. Lampetrova piše, da je možu – Kočevarju – vedno zavidala, ko je iz Evrope 
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prejemal Gottscheer Zeitung kot pozdrav iz svoje domovine. Ko je izvedela za obstoj društva 

in časopisa, je pisala predsedniku, in od takrat časopis prejema tudi sama. Svoje občutke ob 

prvem prejemu časopisa opisuje takole (Lampeter 1975):   

Najprej sem časopis molče držala v rokah. Kot dragoceno darilo, kos moje izgubljene 

domovine – del moje mladosti. Šele čez nekaj časa sem začela brati in sicer najprej 

pesem: 'Maribor, ljubi domači kraj, ljubo mesto na jugu ...' Grenko sem jokala. Prvič 

zares zaradi domotožja. 20 let že živim v NY sem srečno poročena in imam dva čedna 

sinova. Lahko bi mislili, da mi je po tolikem času vseeno za domovino. Ampak ne, 

danes jo pogrešam s prav takšno bolečino kot v prvih letih po pregonu. S svojo 

družino sem trikrat obiskala staro domovino, a še nikoli se mi ni zdela tako lepa kot na 

zadnjem dopustu pred letom dni. Le mojih starih prijateljev iz mladosti ni bilo tam. 

Večina jih je umrla – kot moj ljubi brat Rudi, ki je umrl v akciji partizanov – drugi pa 

so se razkropili v vse smeri. Kljub temu so le nekateri šli tako daleč kot jaz.  

Kot Kočevarji so tudi Spodnještajerci začeli Slovenijo pogosteje obiskovati po slovenski 

osamosvojitvi. Bralka NN je 35 let po pregonu skupaj s hčerko, ki je bila ob koncu vojne stara 

10 let, prvič obiskala domovino. Bila je žalostna, a hkrati polna pričakovanj, kaj bosta videli 

in doživeli. Mesto se ji je zdelo močno spremenjeno. S hčerjo sta se odločili, da si bosta hišo 

ogledali kar iz avtomobila. Hči je vseeno izstopila in si čez ograjo ogledovala popolnoma 

spremenjen vrt. Moški iz sosednje hiše jo je nagovoril, nato pa iz hiše poklical žensko, ki je 

pred tem gledala skozi okno. Ko je izvedela kdo sta, ju je povabila na ogled stanovanja, ju 

pogostila z vinom in keksi in celo vprašala, ali sta prejeli kakšno odškodnino. »Pohištva ni 

bilo več, samo lepa posebej pri mizarju naročena vrata, so naju spominjala na preteklost.« 

Ženska ju je pospremila na vrt in jima za spomin podarila rože. Pridružil se jim je moški iz 

sosednjega stanovanja in ju prav tako povabil naprej. Ob šampanjcu jima je povedal, da so 

novi stanovalci hiše vedno pričakovali, da bodo nekdanji lastniki prišli nazaj in da so se v tej 

hiši vedno slabo počutili. Zdaj, ko ve, da sta živi, pa bo končno lahko spal. Obe obiskovalki 

stare domovine sta bili ob obisku ganjeni (NN 1981, 2). 

  



214 

 

7 KOLEKTIVNI SPOMIN IN ZGODOVINSKI OZ. POLITIČNI MITI 

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo. 

Shovel them under and let me work – 

                     I am the grass; I cover all. 

 

And pile them high at Gettysburg 

And pile them high at Ypres and Verdun. 

Shovel them under and let me work. 

Two years, ten years, and passengers ask the conductor: 

                     What place is this? 

                     Where are we now? 

 

                     I am the grass. 

                     Let me work. 

 

(Grass, Carl Sandburg ) 

 

 »Zgodovina je kot majhna deklica, ljudje jo lahko oblačijo popolnoma po svoji volji.« 

(Hu Shi) 

Kolektivni oz. družbeni spomin je način, na katerega skupina predstavlja svojo preteklost – 

tisto, ki si jo deli in jo komemorira in ki utrjuje in osmišljuje skupinsko identiteto te skupine v 

sedanjosti in prihodnosti (Misztal 2003, 158). 

Zakonca Assmann na podlagi Halbswachsovega (2001) kolektivnega spomina razlikujeta med 

»kulturnim« in »komunikativnim spominom« (Dutceac Segesten 2011, 109). Jan Assmann 

meni, da je namesto Halbwachsovega pojma »kolektivni spomin« bolje uporabljati 

»komunikacijski spomin«, ki se razlikuje od vsakodnevnega spomina v običajni komunikaciji 

in oralne zgodovine (Kattago 2001, 16). Vsak individualni spomin se oblikuje v komunikaciji 

z drugimi člani skupine, ki si svojo enotnost predstavljajo skozi skupno podobo o njihovi 

preteklosti. Komunikacijski spomin je časovno omejen, saj sega zgolj dve do tri generacije v 

preteklost (Assmann in Czaplicka 1995, 127). Nosilke kulturnega spomina pa so družbene 

institucije. Kulturni spomin je »znanje, ki usmerja ravnanje in izkušnje v interaktivnem okviru 

družbe« in »se prenaša skozi generacije v ponavljajoči družbeni praksi in iniciaciji« (prav 

tam, 126). Kulturni spomin ohranjajo besedila, rituali in spomeniki (Kattago 2001, 16). 

Kolektivni oz. kulturni spomini interpretirajo realnost in kreirajo identitete. 

Tako kot spominjanje, je pomembno tudi pozabljanje. Ena najbolj prodornih sodobnih 

teoretičark kulturnega spomina Aleida Assmann (2011, 334) meni, da dinamika 

individualnega spomina sestoji iz stalne interakcije med spominjanjem in pozabljanjem. 

Človeški spomin je selektiven in hkrati omejen z nevrološkimi in kulturnimi determinantami 

ter psihološkimi pritiski, ki neprijetne oz. boleče spomine potisnejo v pozabo. Tako kot mora 
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posameznik neprestano pozabljati, da bi naredil prostor novim idejam in informacijam, mora 

pozabljati tudi družba. Pozabljanje je torej tudi del kulturnega spomina (prav tam). 

Assmannova razlikuje med aktivnim in pasivnim pozabljanjem. Pri aktivnem pozabljanju gre 

za namerna dejanja, npr. uničevanje, cenzuriranje mentalnih ali materialnih kulturnih 

produktov. Pri pasivni obliki kulturnega pozabljanja pa gre za nenamerna dejanja, pri čemer 

so predmeti izgubljeni, pozabljeni ali niso več v uporabi (prav tam). Tudi kulturni spomin ima 

pasivno plat, kjer se ohranja preteklost kot preteklost (v arhivih) in aktivno plat, kjer se 

preteklost ohranja kot sedanjost (kanon), npr. v muzejih (prav tam, 335).  

Značilnost spominov v današnjem globalnem svetu je, da potujejo čez nacionalne meje in s 

kontinenta na kontinent, njihovi nosilci pa so posamezniki. Dediščina, spomini in travme, ki 

jih migranti nosijo s seboj, se prenesejo v nove družbene ureditve in politične kontekste 

(Assmann in Conrad 2010, 2). Pri konstruiranju kolektivnega spomina migrantske skupine oz. 

diaspore »imajo osrednje mesto t. i. izseljenske zgodbe, bodisi zapisane ali ohranjene prek 

ustnega izročila«, ki »prispevajo k oblikovanju kolektivnih norm in vrednot, te pa ustvarjajo 

različne hierarhije znotraj priseljenske skupnosti, med drugim tudi v smislu pripadanja (npr. 

ti, ki počnejo to in to, so najbolj naši, oni, ki tega ne počnejo, so najmanj naši)« (Žitnik 2002, 

113). 

Spomini, biografski prikazi, kronike in jubilejne retrospektive na eni strani beležijo in 

hkrati mitologizirajo zgodovino priseljenske skupnosti in njenih mejnikov, na drugi 

strani pa kreirajo legendarne izseljenske junake in protijunake, bodisi zgodovinske 

oziroma »mikro zgodovinske« osebnosti ali pa anonimne nosilce značilnih izseljenskih 

usod, ki prehajajo v mite in stereotipe. Izseljensko zgodovinopisje, umetnosti in še 

zlasti izvirno književno delo, ki nastaja v izseljenstvu, imajo lahko osrednjo vlogo pri 

kreiranju zgodovinske samopodobe posamezne etnične skupnosti. (Žitnik 2002, 114.) 

Preteklost dobi pomen šele skozi svoje povezave s sedanjostjo. Te pa vzpostavi s 

spominjanjem in pozabljanjem. Pomen preteklosti se torej nahaja v sedanjosti (Jelin 2010, 

62). Na pomen zgodovine pri spominjanju je opozoril francoski zgodovinar Pierre Nora, ki 

pravi, da je nacionalni spomin specifična in verjetno najpomembnejša oblika kolektivnega 

spomina. Uvaja pojem kraji spomina (places of memory), ki so kulturni artefakti, združeni s 

spominom, kjer se kristalizirajo spomini naroda (Kattago 2001, 17). 

Dutceac Segestenova meni, da je kolektivni spomin mitičen (2011, 111); »vodilni mit je na 

nek način podoben ideologiji ali hegemonski ideji, ne da bi jima bil identičen. Miti so 
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osnovani na zgodovini ali zgodovinskih dogodkih, ki jih naredijo verodostojne in kredibilne.« 

Miti so opora, na katero se naslanja kolektivni spomin skupnosti (prav tam). Detienne pravi, 

da beseda mitologija pomeni hkrati »pripovedne oblike, zgodbe, ki jih vsi poznamo, in 

interpretativne diskurze« (Detienne 2008, 10). Vsaka, pretekla ali sedanja, človeška skupina 

ima svojo mitologijo (Velikonja 1996, 21; glej tudi Armstrong 2005). Mitologija je 

»kompleksen sistem predstav, verovanj in simbolov, ki jih neka družbena skupina goji o sebi« 

(Velikonja 1995, 26), je način »samodojemanja« in »samopredstavljanja« določene družbe 

(prav tam). Ker ima vsak del družbe svoj mit, moramo, če želimo razumeti dogajanja v neki 

družbi, poznati njeno mitologijo (Velikonja 1996, 11–12). Sodobno (politično) mitologijo 

sestavljajo tradicionalni in ideološki miti, pri čemer je, kot pravi Velikonja (1996, 28), 

tradicionalni mit temelj, ki ga nadgrajuje ideološki mit. Tradicionalni miti (npr. miti 

osvoboditeljstva, miti o ogrožujočih sosedih, mitizirane nacionalne vrline) so zasidrani v 

kolektivnem spominu in so zgodovinsko bolj ali manj konstantni ter relativno nespremenljivi. 

So notranji (endogeni) načini »razmišljanja, vrednotenja in delovanja neke družbe«, ki 

izhajajo iz prastarih izročil (prav tam). Ideološki miti pa so eksogeni, saj jih producira 

določena zainteresirana skupina in so usmerjeni v prihodnost. Medtem ko tradicionalni mit 

svet poetizira, ga ideološki mit politizira (prav tam, 27–28).  

Zgodovinski miti so »skonstruirana in idealizirana preteklost, ki odgovarja potrebam 

sedanjosti in ne imperativu zgodovine« (Štih 2006, 27). Njihov cilj je z idealiziranjem 

preteklosti izboljšati lastno sedanjost in prihodnost. Mitizirana interpretacija zgodovine ne 

dopušča ugovorov in jo je težko spreminjati. Peter Štih (prav tam) opozarja, da so pogosto 

njeni ustvarjalci prav zgodovinarji. Miti in nacionalne zgodovine, med katerimi je težko 

potegniti jasno ločnico, preteklost potvarjajo ali jo po svoje »oblikujejo«, da bi vplivali na 

sedanjost (prav tam, 28). Razumevanje preteklosti skupnostim in posameznikom pomaga 

interpretirati sedanjost in jim hkrati odgovarja na vprašanje: »Kdo smo?« Skupna izkustva in 

spomini ustvarjajo in ohranjajo vrednote in pripadanja, ki tem skupnostim in posameznikom 

zagotavljajo razločne identitete (Lebow 2006, 3). Lebow ugotavlja, da so posameznikovi 

spomini v veliki meri oblikujejo skozi interakcije z drugimi ljudmi in reflektirajo in krepijo 

dominantne diskurze v družbi. Ti diskurzi pa so večinoma kreirale elite in »nasprotne-elite«, 

da bi se samoupravičile in zadovoljile svojim politično-ekonomskim in družbenim ciljem. To 

se dogaja hkrati od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol, konstrukcija spomina je prežeta s 

politiko (Lebow 2006, 4). 
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Ideologija nacionalizma že od 19. stoletja vpliva na naše dojemanje sedanjosti in preteklosti. 

Kombinacija romantične politične filozofije, zgodovinopisja in primerjalnega jezikoslovja »je 

pripeljala do pojmovanja, da je jezik objektivni kriterij, s katerim lahko identificiramo narod« 

(Štih 2006, 29), ki naj bi bil hkrati homogena jezikovna, socialna, religiozna in politična 

skupnost z dolgo zgodovino. Nastala je predstava, da so »evropski narodi zelo stari 

organizmi«, zgodovino pa se je začelo predstavljati nacionalno oz. znotraj okvirjev narodov 

(Štih 2006, 29). Poleg »vsakodnevnega plebiscita« (Renan 2011, 83) je ključnega pomena za 

ohranjanje naroda in nacionalne identitete tudi zgodovina (preteklost in spomin nanjo) (Renan 

2011; Štih 2006, 30). Spomin oz. zavest o skupni zgodovinski usodi legitimira obstoj narodne 

skupnosti v sedanjosti, pri čemer ne gre za iskanje zgodovinske resnice, ampak za oblikovanje 

in ohranjanje narodne zavesti in identitete. Posledično je »zgodovina modernih evropskih 

narodov bolj skonstruirana kot rekonstruirana in bolj fiktivna kot realna« (prav tam).  

Navedeno ne velja samo za narode, ampak tudi za etnične skupine. »Različice preteklosti 

ohranjamo tako, da jih sami sebi prikazujemo z besedami in podobami«, kar je namen 

spominskih slovesnosti, ki so v bistvu uprizoritve preteklosti (Connerton 2011, 338). Paul 

Connerton, avtor knjige How Societies remember (1992), pravi, da socialni spomin najdemo v 

spominskih slovesnostih, ki so komemorativne in performativne hkrati (prav tam).  

Poleg spominskih slovesnosti oz. komemoracij imajo pomembno vlogo pri interpretaciji 

kolektivnega spomina in pri kreiranju in ohranjanju mitov tudi spomeniki in spominska 

obeležja. Oto Luthar loči med spomeniki, ki spominjajo na preteklost in spominskimi 

obeležji, ki so posvečena mrtvim. Spominska obeležja zaradi okoliščin, kako so tisti, katerim 

so postavljena, umrli ali za katere ideale so se bojevali, ostajajo del življenj poznejših 

generacij (Luthar 2011, 175). Luthar (2011, 178) spomenike razume kot »podlago za 

popredmetenje in objektifikacijo spomina« oz. tako kot Jay Winter (cit. v Luthar 2011, 178) 

kot »prizorišče simbolne izmenjave, v okviru katere se uveljavlja specifično pojmovanje 

naroda«. Spomeniki so »sestavni del (re)interpretacije preteklosti« in »temelj za oblikovanje 

in reinvencijo nacionalnih mitov« (prav tam). »Spomeniki, posvečeni kolektivni smrti 

pripadnikov neke etnične/nacionalne skupnosti, so namreč vedno sestavni del politične 

govorice, ki ob pomoči konvencionalne spomeniške ikonografije na specifičen način 

interpretira oboje, tako smrt samo kakor tudi dogodek, ki jo je povzročil, pri tem pa oboje 

povezuje tako z razmerami v sedanjosti kakor tudi z ambicijami za prihodnost« (prav tam). 

Javni (lokalni ali nacionalni) spomeniki vplivajo tudi na oblikovanje osebnega spomina, 

snovalci spomenikov pa posamezne smrti spreminjajo v kolektivno žrtev (prav tam). 
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7.1 KOLEKTIVNI SPOMIN IN MITI KOČEVSKIH NEMCEV 

Temeljni miti, zapisani v kočevarskem kolektivnem spominu, ki določajo kočevarsko 

identiteto so: 1) mit o poselitvi neposeljenega območja, 2) mit o trpljenju pod 

slovensko/jugoslovansko oblastjo, 3) mit o prisilni izselitvi iz Kočevske in 4) zamolčanje oz. 

mit o neobstoju nacizma.  

Prvi kočevarski zgodovinski mit je mit o poselitvi neposeljenega, negostoljubnega, kraškega, 

z gozdom zaraščenega terena na območju Kočevske, ki so ga šele kočevarski priseljenci 

izkrčili in napravili primernega za življenje. Takšen uvod v kočevarsko zgodovino najdemo 

na kočevarskih spletnih straneh in v literaturi (npr. Petschauer 1984; Nick 2001, ix; 

Gottscheer Heritage and Genealogy Association; Gottscheer Relief Association New York 2 

itd.). Na prvi pogled se v tem idealiziranem izročilu, ki »pozablja« na delno obljudenost 

Kočevske že pred nemško kolonizacijo v 14. stoletju, ne zdi nič pretirano spornega. Lahko bi 

šlo zgolj za slabo poznavanje zgodovine. Ker pa se taka različica zgodovine pojavlja na večih 

mestih, celo na spominski plošči v Sloveniji, ni dvoma, da gre za tendenco prikazovanja 

zgodovine »po svoje«. Večina današnjih Kočevarjev se verjetno ne zaveda, da opisana razlaga 

preteklosti sledi nacionalistični interpretaciji zgodovine. Sproducirali so jo nemški 

nacionalisti, ki so podobne mite o pogumnih nemških kolonistih, osvajalcih neobljudenih 

negostoljubnih območij in »nosilcih kulture« širili v 19. in v začetku 20. stoletja (glej Judson 

2006). Deli Kočevske so bili namreč poseljeni že veliko pred prihodom Kočevarjev. Gomila 

iz pozne halštatske dobe v Gorenju pri Kočevju priča, da je bilo to ozemlje poseljeno že v 

prazgodovini (Mantuani 1924–1925; Simonič 1939, 45).119 Enako govorijo najdbe iz različnih 

jam na Kočevskem npr. Željnskih, v katerih so odkrili arheološke ostanke iz mlajšega 

paleolitika (Jamnik in Velušček 2011).120 Simonič in kasneje tudi Ferenc pišeta, da so 

»predniki Slovencev« do 13. stoletja poselili vsa dostopna in za kmetovanje primerna 

območja okrog Kočevske. Ker je bila notranjost Kočevske za kmetijstvo manj ugodna, so jo 

začeli naseljevati kasneje. Sodeč po starih slovenskih krajevnih imenih, so Slovenci pred 

nemško kolonizacijo poselili okoli 30 naselij, preostalo Kočevsko ozemlje pa so začeli 

naseljevati Nemci (Simonič 1971, 6; Ferenc 2005, 31–32; prim Rus 1939). Nemške koloniste 

s svojih posestev na Koroškem, med katerimi so bili, kot pravi Ferenc (2005, 31), najbrž v 

manjšem številu tudi koroški Slovenci, je na tem območju v prvi nemški kolonizaciji na 

Kočevskem v 30. letih 14. stoletja naselil grof Oton Ortenburški iz gospodarskih razlogov (da 

                                                 
119 Gomilo so na pobudo župnika Eppicha in pod vodstvom ravnatelja Narodnega muzeja v Ljubljani, Josipa 

Mantuanija, prekopali domačini Kočevarji, 23. julija 1924 (Mantuani 1924–1925, 9–16). 
120 Več informacij o arheoloških najdbah na širšem območju Kočevske je dostopnih v Velušček 2011. 
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bi povečal svoje imetje). S številom slovenskih in nemških prvotnih naseljencev na 

Kočevskem se na tem mestu ne bomo ukvarjali. Kot sem opozorila že v zgodovinskem delu 

disertacije, so takšne ocene nemalokrat (bile) predmet manipulacije. Novejše ocene, temelječe 

na analizah urbarjev iz različnih obdobij, lahko najdemo npr. pri Južniču (2012). 

Prirejen prikaz zgodovine se ne pojavlja le v knjigah, ampak tudi v »praksi«. Konec 

osemdesetih let 20. stoletja so domačini na Trati pri Kočevju (s prostovoljnimi prispevki) 

obnovili cerkev Corpus Christi. K obnovi so povabili tudi kočevarsko društvo iz Celovca, ki 

je plačalo spominsko tablo v nemškem jeziku in kočevarskem narečju na pročelju cerkve (glej 

Auersperger 2004, 24–25). Nemška in slovenska verzija napisov na tablah se v nekaj 

odtenkih, a pomenljivo, razlikujeta. Nemški napis pravi: »1330 – V času oglejskih patriarhov 

in ortenburških grofov so v deželo poklicani priseljenci skrčili pragozd in ustanovili nemški 

jezikovni otok [op: podčrtala avtorica] Kočevje. Postopoma je nastalo 176 krajev.« Slovenski 

pa: »1330 – okrog tega leta začnejo grofje Ortenburški naseljevati svoje koloniste na 

Kočevsko.«121 V pogovorih s Kočevarji večkrat slišim, kako je Kočevska po njihovi preselitvi 

začela propadati in je danes ekonomsko zaostala (kar je sicer res, vendar vzrokov ne gre iskati 

zgolj v odselitvi Kočevarjev, pač pa tudi v vojnem pustošenju – npr. požig vasi med 

italijansko ofenzivo, povojni politiki in upravljanju tega območja – zaprto območje itd). Za 

kultivacijo Kočevske naj bi bili zaslužni zgolj Kočevarji, prisotnosti slovenskih naseljencev in 

sobivanja obojih, ne omenjajo. Ta majhna podrobnost bi se najbrž zdela marsikateremu 

današnjemu prebivalcu Kočevske banalna in nepomembna, vendar je pomembna za 

ustvarjanje kolektivnega spomina Kočevarjev (v diaspori). Na razlike v kolektivnem spominu 

Kočevarjev in Slovencev na Kočevskem nas opozori tudi retorika na omenjenem obeležju. 

Retorika obeh, slovenske in nemške različice tabel, je namreč drugačna. Napisi na slovenski 

različici spomenika na Trati pri Kočevju kažejo na željo po spravi in na pripoznavanje vloge, 

ki so jo Kočevarji imeli za Kočevsko. Pesem na slovenski tabli govori o skupnem – 

slovenskem in kočevarskem krčenju gozda in skupnem počitku na tem pokopališču. Pravi, da 

so Kočevarji odšli sami in zaključuje v spravljivem tonu, saj pokaže na podobnost Kočevarjev 

in Slovencev – na grb, ki si ga delijo oboji – torej na skupno zgodovino v skupni domovini. 

Nemška različica pa ne kaže pripoznavanja skupne zgodovine, saj kot tiste, ki so krčili gozd, 

navaja samo Kočevarje. Četudi so bili Slovenci na Kočevskem pred drugo svetovno vojno 

                                                 
121 O različnih napisih na slovenski in nemški tabli in o ozadju njune postavitve piše tudi Alenka Auersperger 

(2004, 19–25). 
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številčno šibkejši, so tam stoletja živeli, ravno tako kot Kočevarji oz. v sožitju z njimi (glej 

pojasnilo v poglavju 3.1).  

Popotnik postoj! 

Ozri se na kraj ta sveti! 

Na mestu tem pragozd 

je bil pred leti 

in krčili so z združenimi ga močmi  

tisti, ki zemlja tu 

jim krije zdaj kosti. 

V vojni vihri nemški rod 

zapustil je ta kraj. 

Po svetu vsem so 

Kočevarji sedaj. 

V spomin na nekdanjo domovino 

in preživele dni 

so obdržali svoj 

prvotni grb kot mi [op.: vse podčrtala avtorica].122 

Tako pa ni zgolj z retoriko na omenjenem spomeniku, pač pa se podoben govor pojavlja tudi 

na spletnih straneh in v literaturi. Georg Marschnig (2011) je analiziral kočevarske spletne 

strani in ugotovil, da so bile zgodbe Kočevarjev leta 1960, ko so ustanovili 

Arbeitsgemeinschaft (v nadaljevanju AG, krovna organizacija Kočevarjev – glej opis v 

poglavju 5.2), združene v eno samo – veliko zgodbo, ki naj bi bila obče veljavna za vse 

Kočevarje. Marschnig na podlagi večletnega raziskovanja te teme trdi, da zgodovina 

Kočevarjev ni enodimenzionalna in brez konflikta. Tudi on ugotavlja, da so v splošno veljavni 

zgodovinski pripovedi Kočevarji predstavljeni kot pogumni in ponosni kolonisti, osvajalci 

neprehodnega pragozda, ki so se po dolgem in pogumnem krčenju kraških področij v 20. 

stoletju znašli v mlinu velike politike in na koncu izpadli kot žrtve prisilne preselitve s strani 

nemškega rajha, nato pa pregona s strani partizanov. Kot medij tega žrtvenega mita, ki je 

močno simpatiziral z nacionalsocializmom in zamolčal lastno udeležbo pri preselitvi, 

Marschnig izpostavlja časopis Gottscheer Zeitung (v nadaljevanju GZ), ki je sam sebe določil 

za »zgodovinsko knjigo« Kočevarjev in je deloval kot vzdrževalec identitete. Za nasprotno 

                                                 
122 Napis na različici table v slovenskem jeziku. 
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misleča mnenja v časopisu ni bilo prostora. Šele doba interneta je, kot pravi Marschnig, 

omogočila, da se poleg prevladujoče zgodovine, ki jo je ustvaril AG, pojavljajo tudi 

dopolnjene predstavitve, ki sliko enotne družbe, kot je bila predstavljena s strani GZ, pogosto 

postavijo pod vprašaj oz. destabilizirajo (Marschnig 2011).  

Drugi mit in hkrati najbolj zakoreninjeno prepričanje večine Kočevarjev je, da so bili izgnani, 

da so morali med vojno in po vojni po krivici zapustiti svojo domovino,123 pri tem se ne 

omenja vloge nacizma in nacistične propagande. O mitu izgnanstva sta pisala že 

Thomassonova (2010) in Marschnig (2009; 2010; 2011). Oba sta ugotovila (prav tako tudi 

avtorica disertacije), da je nacizem v prevladujoči kočevarski retoriki tabu tema, o kateri se ne 

govori. Hkrati je to najbolj zgovoren primer dejstva, da so spomini konstruirani. Marschnig 

ugotavlja, da so kočevarski zgodovinski spomin oblikovali predvsem Kočevarji iz Avstrije, 

saj je AG spletno stran gottschee.at določil za uradno stran vseh Kočevarjev. Stran se od 

ustanovitve »spopada« z nasprotnikom gottschee.de, ki je obstajala že dve leti prej (leta 

2002). Gottschee.at predstavlja Kočevarje kot žrtve njihove usode, ki niso imeli izbire in so 

pod prisilo zapustili domovino. Gottschee.de pa je omenjeni spletni strani diametralno 

nasprotna. Tam najdemo celo digitalizirano verzijo doktorske disertacije Hansa Hermanna 

Frensinga, ki je v nemškem jeziku podrobno opisal nacizem in izselitev Kočevarjev. 

Nasprotje mnenj je razvidno tudi iz fotografij, objavljenih na obeh spletnih straneh. 

Gottschee.at objavlja zgolj stare slike s podobami vaške idile, gottschee.de pa tudi slike 

preselitve in nacionalsocialističnih mladinskih prireditev, ki so se med vojno odvijale v 

Kočevju. Sovražni odzivi in komentarji na spletnih forumih v smislu: »sramujte se, da ste 

objavili 60 let stare slike« odražajo boj različnih spominov (Marschnig 2011).  

Mit o prisilni izselitvi iz Kočevske je skozi desetletja postal tako vseprisoten, da mu še danes 

verjamejo mlajše generacije Kočevarjev, ki niso bile rojene na Kočevskem. Mlajše generacije 

zaupajo izročilu prednikov in so mnenja, da se njihovi starši in sorodniki ne motijo. Izjave v 

smislu: »moja mama mi je povedala, da so bili leta 1941 s Kočevske izgnani, zato to drži«, so 

nekaj običajnega. Hirsch (2011, 346) ugotavlja, da so lahko potomci žrtev pa tudi 

hudodelcev/krivcev, ki so preživeli množične travmatične dogodke, tako zelo povezani s 

spominjanjem prejšnje generacije, da se njihovo dojemanje preteklosti prenese nanje in ga 

občutijo kot svojega, čeprav ga sploh niso doživeli. Hirsch to imenuje pospomin 

(postmemory), ki je, kot pravi, »struktura notranjega in trans-generacijskega prenosa 

                                                 
123 Podobno kot je to »zapisano« v socialnem spominu argentinskih Slovencev – prim. Repič 2006, 155 in Žigon 

2001, 136–8. 
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travmatičnega znanja in izkušenj« (Hirsch 2011, 347). Tako sem npr. doživela, da se je 

Kočevar, ki je bil ob preselitvi star komaj 3 leta, razburjal, ker je bila Kočevarjem pred drugo 

svetovno vojno kratena pravica do šolanja v nemškem jeziku. Uporabljal je besedi »mi« in 

»nam« npr. »nam je bilo to onemogočeno«, čeprav tega sam ni mogel izkusiti, ker je bil še 

premlad. 

Assmannova (2007, 15–16) navaja, da so se spomini po vojni pogosto selektivizirali. Takšni 

selektivni spomini pa so se »generalizirali in politično instrumentalizirali«. Spomine, ki 

nadomestijo negativne spomine, da bi ohranili pozitivno samopodobo v psihoanalizi 

imenujejo »screen memories«. Gre za to, da se določene spomine poudarja oz. se jih 

spominja, da bi se lažje pozabilo na nekaj drugega, običajno bolečega. »Če to prenesemo na 

področje nacionalnega spomina«, pravi Assmannova, »to pomeni, da se nekdo spominja 

svojega lastnega trpljenja zato, da se mu ne bi bilo treba spominjati lastne krivde« (Assmann 

2007, 15–16). Miti nastanejo, ko so taki delni spomini, ki se opirajo na lastno izkušnjo, 

pripoznani kot ekskluzivni nacionalni spomin, drugačni – »neprimerni« spomini pa so iz 

»nacionalnega diskurza izločeni, iz kolektivne samopodobe pa izbrisani« (Assmann 2007, 15–

16). Spominjanje na trpljenje zaradi kršitve manjšinskih pravic pred drugo svetovno vojno in 

izgon Kočevarjev iz Obsotelja in Posavja po vojni je nadomestilo manj prijeten spomin na 

nacistična zborovanja, ki jih med vojno na Kočevskem ni bilo malo, na nacistično kočevarsko 

vodstvo, ki je svoje ljudi z obljubami in (psihično in fizično) prisilo peljalo v pogubo in na še 

»tople« domove izgnanih Slovencev, v katere so se naselili Kočevarji. 

Martha (prva generacija, ZDA) razlaga, zakaj je bilo temu tako med ameriškimi Kočevarji:  

Kočevarjem, ki so ostali v Nemčiji in Avstriji, je pri premagovanju njihovih izgub 

pomagala podobna usoda njihovih držav gostiteljic, ki je prisilila milijone ljudi okrog 

njih, da so se skupaj soočali z izgubljeno vojno in pripisano krivdo, ki je iz tega 

izhajala. V Ameriki smo se soočili z drugačno situacijo. Tu je bilo prisotno splošno 

javno mnenje o premaganem zlobnem sovražniku, ki se je nanašalo na vse nemško. 

Hollywood in državni mediji so navdušeno promovirali podobo krivde, ki so jo 

pripisovali vsem ljudem nemške etničnosti. Iz tega ni bilo izhoda, forumi, kjer bi se 

lahko branili, niso obstajali, vsak se je lahko kvečjemu držal nazaj in prenašal silen 

napad obtoževanja. V tem ozračju so zadnji preživeli Kočevarji vzgojili svoje 

ameriško-rojene (in ameriško-izobražene!) otroke. Kaj bi jim lahko rekli? Naj bi 

nahranili javno sovraštvo s priznanjem napak, resničnih ali neresničnih, vendar 
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zagotovo še ne pravično raziskanih? Naj bi tvegali izgubo spoštovanja ali celo 

ljubezni svojih lastnih otrok zaradi stvari, na katere niso mogli vplivati? Nagonsko so 

naredili pametno stvar: vztrajali so pri svojem trpljenju pod partizani in pomanjševali 

pomembnost manj jasnih dogodkov. /…/ Poznam veliko staršev, ki so storili prav to, in 

nekatere, ki to še vedno počnejo. Mislim pa tudi, da vem, zakaj to počnejo. Pri izbiri 

med resničnostjo in ljubeznijo do družine so se odločili za slednje. Kar mi pravi, da 

niso nujno »lagali«, so le odložili resnico. Razumen človek ve, da resnica na koncu 

vedno pride na dan, vendar to lahko stori v boljšem ozračju. 

Občasno kakšen posameznik nasprotuje prevladujočemu spominu z lastno različico spomina – 

t. i. nasprotnim spominom. Nasprotni spomin je »alternativni pogled na preteklost, ki 

izpodbija dominantni prikaz zgodovine« (Misztal 2003, 158). Običajno nasprotovanja 

»uradni« predstavitvi zgodovine med Kočevarji niso dobro sprejeta. Posameznika lahko (npr. 

na Facebooku) celo izključijo iz pogovora. En takih »izgnancev«, ki na spletu in v pismih 

Kočevarskim organizacijam opozarja na izkrivljanje zgodovine in poudarja odgovornost 

nacističnega kočevarskega vodstva, je bil označen kot »norec« in izločen iz (internetne) 

skupnosti (glej tudi Thomason 2010).  

Narativne pripovedi, kot že rečeno, izpuščajo neljube »dogodke«, kot je izgon Slovencev iz 

Posavja in Obsotelja, in se osredotočajo zgolj na »krivico«, ki je bila prizadejana Kočevarjem. 

Bralec foruma gottschee.de, verjetno ameriški Kočevar druge generacije, je na primer zapisal 

(Another "Echter" Gottscheer 2003): »Hvala za razkritje podatka o 37.000 Slovencih, ki so 

bili žrtve etničnega čiščenja z lastnega ozemlja. Nihče od Kočevarjev mi tega ni nikoli 

omenil. Nedavno sem se te teme dotaknil v pogovoru s staršema, ki sta stara okoli 90 let in 

potrdila sta mi ta podatek kot dejstvo, čeprav tega nikoli poprej nista omenila.« 

Prisotno je tudi nepoznavanje zgodovine in mešanje zgodovinskih dogodkov. Nekateri 

spomini, ki so sicer na prvi pogled konsistentno zapisani, postanejo precej zmedeni ali 

fragmentarni v delu, v katerem se nanašajo na čas druge svetovne vojne. Menim, da zato, ker 

otroci in vnuki, ki zgodbe zapisujejo, izvejo zgolj nepopolne podatke, ki si morda niti ne 

sledijo v časovnem vrstnem redu. Ker sami zgodovine (sploh zgodovine slovenskega ozemlja) 

ne poznajo dobro, staršem oz. starejšim Kočevarjem pa »slepo« zaupajo, je v pripovedih 

mnogo napačnih razlag zgodovinskih dogodkov. V eni od pisnih pripovedi, ki jo je zapisala 

pravnukinja Kočevarja po pripovedi svoje matere na primer piše, da naj bi partizani »nevarni 

gverilski bojevniki« iz čistega sovraštva od leta 1939 pod vodstvom Josipa Broza Tita pobijali 
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etnične Nemce oz. Kočevarje na Kočevskem. V tej pripovedi Hitler in Mussolini nastopata 

kot rešitelja Kočevarjev, saj naj bi Slovenijo zavzela, da bi Kočevarje osvobodila 

partizanskega terorja. To pa naj bi se zgodilo šele po tem, ko naj bi partizani postali celo 

grožnja Nemčiji in Italiji. Če povzamem: v tej pripovedi so partizani prikazani kot tisti, ki so s 

krutim etničnim čiščenjem povzročili odpor Hitlerja in Mussolinija, ki sta nato osvobodila 

Kočevarje. Avtorica zapisa očitno ni vedela, da partizani oz. narodnoosvobodilni boj leta 

1939 niso obstajali. Partizanski odpor se je organiziral šele junija 1941, približno dva meseca 

po tem, ko sta Nemčija in Italija aprila 1941 okupirali Slovenijo in začeli (predvsem Nemčija) 

izvajati genocid nad slovenskim prebivalstvom. Partizani Kočevske v času, ko so tam še živeli 

Kočevarji, niso napadali. So pa partizani napadali Kočevarje kasneje – med leti 1942 in 45, ko 

so ti že bili naseljeni na domovih izgnanih Slovencev v Posavju in Obsotelju. Da Kočevarji 

pri Slovencih pred drugo svetovno vojno niso bili osovraženi, priča letak, ki ga je v imenu 

okrožnega vodstva Komunistične stranke avgusta leta 1941 napisal Jože Šeško. Z letakom jih 

je skušal prepričati, naj Hitlerju in Kočevarskim nacističnim voditeljem ne nasedejo in naj se 

ne preselijo:  

Kočevski delavci in kmetje! Kočevska narodnostna skupina! /…/ Adolf Hitler se je tudi 

razkrinkal kot največji škodljivec nemškega naroda. Peščici nemških kapitalistov na 

ljubo je popeljal ves nemški narod v vojno, lakoto in bedo. Zaradi tega 

prismuknjenega bandita se je ves napredni svet dvignil proti Nemčiji. Nad dva 

milijona mladih Nemcev je že mrtvih ali pohabljenih zaradi tega norca. /.../ Največjo 

nesrečo nemškega naroda so zakrivili Hitler in njegova fašistična banda. /…/ 

Narodno-socialistični vodja in vaši kočevski voditeljčki hočejo še pred njihovo 

popolno zrušitvijo tudi to kočevsko ljudstvo povesti v nesrečo. Oni zahtevajo od vas, 

da bi zapustili to kočevsko deželo, v kateri ste 600 let v miru živeli. Oni bi radi na vaše 

stroške napravili vojaške kupčije. /…/ oni vas želijo preseliti na posestva in hiše, 

katere je narodno-socialistični vodja ukradel slovenskim delavcem in kmetom, njih pa 

brez vsega pognal v tujino. Oni Vas hočejo prisiliti, da se preselite na naropana 

posestva in vso jezo pregnanih slovenskih kmetov zvaliti na Vas. Vas se bojo tako 

rešili, gospodje, ki so Vas zapeljali, bojo pa posedli dobro plačane državne službe. /.../ 

(Muzej Kočevje 1963; Troha 2004, 4–7.) 

Pozival je celo k sodelovanju s Slovenci:  
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Kočevarji! Vi živite v sredini slovenskega področja. Vaša zemlja poseduje velika 

naravna bogastva (gozdove, premog). Lahko si sami ustvarite na kočevski deželi – 

zemlji boljšo in srečnejšo bodočnost. To je pa mogoče le z roko v roki [s] Slovenci, v 

tesnem sodelovanju in naporih s slovenskim delovnim ljudstvom. Slovensko delovno 

ljudstvo se povezuje z vsemi svobodoljubnimi narodi sveta, v skupni neizprosni, 

odločilni borbi za svobodo. Vključite se tudi Vi v to borbo, katera bo prinesla tudi 

nemškemu ljudstvu svobodo in enakopravnost. Uničite Vaše idealne voditelje, kateri 

Vas hočejo pripraviti ob Vašo zemljo in Vas hujskajo proti Slovencem. /…/ Kočevsko 

in slovensko delovno ljudstvo si mora podati roko za skupno borbo, tako bomo skupaj 

zgradili srečno bodočnost kočevske dežele. (Pokrajinski muzej Kočevje 1963; prim. 

Troha 2004, 4–7.) 

Zapisal je, da je celo preseljevanje zločin proti kočevskemu ljudstvu in svaril:  

Z pravico Vas bojo domačini gledali kod nasilno sem [v Posavje in Obsotelje; op. a.] 

priseljene, kot zaveznike fašističnih roparjev, kod tatove tuje zemlje in sadov tujega 

dela. Oni Vam bojo hiše, v katere se boste naselili, zažgali, na vsakem koraku Vas 

bojo tolkli in stalno Vas bodo zasledovali. Ko bo nemška armada po zaslugi Hitlerja 

premagana in uničena, zrušen nemški imperializem, vas bojo zakoniti lastniki te 

zemlje, na katero vas hočejo sedaj preseliti, iz teh ukradenih domov prepodili. Na 

Kočevskem bojo tedaj drugi naseljenci in vi boste tedaj ostali praznih rok, brez zemlje, 

brez denarja in brez hiš. Tako prihodnost vam pripravljajo kočevski voditelji, Hitlerski 

agenti. (Muzej Kočevje 1963; prim. Troha 2004, 4–7.) 

Šeškovo opozarjanje in poziv k sodelovanju pa je bilo s strani kočevarskega pisatelja 

interpretirano oz. v angleščino prevedeno zgolj fragmentarno (tj. vzeto iz konteksta) in 

predvsem v negativnem smislu, kot grožnja in ne kot opozorilo pred posledicami: »The Nazi 

leaders have resolved to resettle you on soil and farms they have stolen from Slovenian 

farmers. You will be considered thieves of these farms and will be driven out. We will set 

these farms on fire and will kill all of you«124 [op.: podčrtala avtorica] (Stalzer 2004, 8). 

Edeltraud M. Krauland, ki je bila leta 1941, ko se je letak pojavil, stara 4 leta, pravi, da se 

spominja njegove vsebine. Najprej navaja ustrezno vsebino letaka, nato pa zaključi podobno 

kot Stalzer. Slovenci naj bi v letaku grozili, da bodo vse hiše požgali in poskusili pobiti 

njihove nove stanovalce (Krauland 1994, 32). 

                                                 
124 Navedek sem namenoma ohranila v angleškem izvirniku. Podčrtala avtorica.  
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Dejstva, da je v resnici tistim, ki se niso hoteli preseliti, z uničenjem grozil njihov lastni medij 

– Gottscheer Zeitung – danes nihče ne omenja. Gottscheer Zeitung je namreč 1. maja 1941 

zapisal: »Ti nergači [tisti, ki se ne želijo preseliti; op. a.] pa naj si zapišejo za uho: prihodnost 

jih bo v najkrajšem času poučila, da so ljudski škodljivci in da ta prihodnost za take ljudske 

škodljivce nima drugega prostora kakor koncentracijsko taborišče« (prevod v Auersperger 

2004, 98).  

Subjektivne interpretacije oz. selektivni spomini se prenašajo iz roda v rod. Redki so tisti, ki 

kot Rudi (prva generacija, ZDA, OIK) pripoznavajo tudi del krivde na kočevarski strani in jim 

lastno trpljenje ni zameglilo racionalne presoje. Značilno je, da se Kočevarji pogovoru o 

nacizmu izogibajo. Preselitve naj ne bi povzročila nacistična ideologija, ki so ji podlegli 

predvsem mlajši kočevarski voditelji (Lampeter, Lackner, Sturm), ampak, kot poudarjajo, 

kratenje pravic nemški manjšini med vojnama. Izselitev je prikazana kot prisila, ki jo 

opravičujejo s tem, da bi, če bi ostali, končali v breznih Kočevskega roga, skupaj z 

nasprotniki komunizma.125 Pri tem se nihče ne spomni na 600 Kočevarjev, ki so se odločili 

ostati na Kočevskem in jih »usoda brezen Kočevskega roga« ni doletela, čeprav drži, da bili 

nekateri po vojni izgnani in pobiti. Vsakič, ko se omeni nacionalsocializem, so reakcije burne, 

če ne že skrajno defenzivne (prim. Thomason 2010). Seveda je treba jasno povedati, da niso 

bili vsi Kočevarji nacisti, vendar se večina izogiba pripoznavanju in jasni obsodbi teh, ki jih 

na fotografijah vidimo v nacističnih uniformah in ki so v GZ iz leta 1941 pisali nacistične 

propagandne članke, za naciste. Ti nacistični voditelji so celo dolga leta po vojni (bili) 

spoštovani člani kočevarskih diasporičnih skupnosti in njihovi voditelji (prim. Marschnig 

2011; Auersperger 2004), ne da bi kdaj priznali svojo zmoto in (vsaj posredno) odgovornost 

za izgone Slovencev in nenazadnje tudi lastnega ljudstva. Identiteto oz. zgodovinski spomin 

gradijo kočevarska društva preko časopisov in spletnih strani ter organizacije (oblike in 

vsebine) dogodkov. V ozadju krojenja »javnega« mnenja so posamezniki, običajno 

intelektualci. Vsak kočevarski časopis je namreč (zaradi pomanjkanja kadra in sredstev?) bolj 

ali manj delo enega samega človeka. Možnost vplivanja na vsebino časopisa, ki za mlajše 

generacije Kočevarjev pogosto predstavlja edini vir zgodovinske »resnice«, je zato toliko 

večja. Še danes naletimo na pobude o pisanju lastne zgodovine med Kočevarji v Avstriji (glej 

Marschnig 2011) in v ZDA in Kanadi. Po mnenju nekaterih Kočevarjev, ki sodelujejo na 

spletnih forumih, bi morali zgodovino Kočevarjev pisati Kočevarji sami. Postavlja se 

                                                 
125 O prepričanju, da so kočevarski nacistični voditelji odrešitelji Kočevarjev, piše tudi Auerspergerjeva 2004, 

173–174. 
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vprašanje, čemu uradni zgodovinarji, tako slovenski kot avstrijski, po mnenju teh 

posameznikov, niso dovolj »usposobljeni« za kaj takega oz. bolje, o čem pišejo, pa ne bi 

smeli. 

Zavračanje/izogibanje/pozaba neljubega dela preteklosti ne pojenja. V leta 2014 posnetem 

filmu Dežela Kočevarjev – Izgubljena kulturna dediščina (v katerem imam krajšo vlogo tudi 

sama) ni niti besede o nacizmu. Najbrž tudi zato, ker so spomini še živečih Kočevarjev prve 

generacije na nacizem še boleči in neprijetni. Poglavje zaključujem z Marthinimi (prva 

generacija, ZDA) besedami: 

Praviš, da je tema "preselitev" zate frustrirajoča? Dobrodošla v klub! Ta tema je zelo 

ponižujoča za Kočevarje. Ni čudno, da ne želijo govoriti o tem. Ljudje imajo različne 

razloge. Nekateri ljudje so ponosni in ne bodo priznali ničesar. Nekatere ljudi je sram. 

In nekateri ljudje (mislim, da je ta skupina največja) niso prepričani o tem, menijo, da 

sami še vedno ne vejo dovolj, in ne zaupajo tistim, ki vztrajajo, da vedo vse. Ne pozabi, 

da je pred 1990 čas stal na mestu. Nihče ni naredil resne čezmejne raziskave, ni bilo 

diskusij, ni bilo razprave med obema stranema (in ni bilo občutka svobode govora). 

Tisti, ki so bili res del preselitve, so v dolgih 40 letih preminili, tisti pa, ki so bili v 

tistem času premladi (kot jaz), čutijo, da je ne morejo razumeti.  

7.2 KOLEKTIVNI SPOMIN SPODNJEŠTAJERKIH NEMCEV 

Časopis Der Untersteirer je bil vse od začetka izhajanja pretežno politično naravnan. 

»Krivice«, ki so se spodnještajerskim Nemcem dogajale od leta 1918 oz. od razpada Avstro-

Ogrske naprej, je do leta 2005 poudarjal praktično v vsaki številki. Predvsem Maistrovo 

zavzetje Maribora oz. priključitev Spodnještajerske k Jugoslaviji in povojni izgon Nemcev sta 

ostala globoko zapisana v spominu spodnještajerskih Nemcev v diaspori. 

Slovenci od leta 2005 praznujemo 23. november kot slovenski državni praznik (ki ni dela 

prost dan). Praznik je posvečen generalu Rudolfu Maistru, ki je 23. novembra 1918 s 4200 

vojaki preprečil, da bi Maribor in štajersko Podravje priključili nemški Avstriji. Madtem ko 

Slovenci ta dan praznujemo, v spominu spodnještajerskih Nemcev ni dobro zapisan. 

Dogodek, ki se je zgodil dva meseca po priključitvi spodnje Štajerske, 27. januarja 1919, 

spodnještajerski Nemci dojemajo naravnost tragično. Takrat je spodnjo Štajersko obiskal 

ameriški polkovnik Sherman Miles, da bi za prihajajočo mirovno konferenco zbral podatke o 

narodnih razmerah na tem območju. Vzdušje v Mariboru je bilo pred Milesovim obiskom zelo 

napeto. Nemci, ki so hoteli prikazati nemškost mesta, so povsod izobesili nemške zastave, 
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protestniki so prihajali tudi od drugod: s Ptuja, iz Celja in celo iz Gradca (samo z vlakom naj 

bi se pripeljalo 3.800 potnikov – petkrat več kot na običajen dan). Organiziran je bil množični 

shod, ki je skušal demonstrirati nemški značaj Maribora. Miles je hotel protestnike prepričati, 

naj se razidejo, in ni sprejel njihove delegacije. Razjarjena množica protestnikov je zavzela 

Glavni trg, metala snežene kepe in napadala stražarje, zaslišala sta se dva strela. Stražniki so 

po neuspešnih opozorilnih klicih in strelih v zrak v množico izstrelili 47 nabojev. Na kraju 

dogodka je umrlo pet ljudi, več kot 30 pa je bilo ranjenih (Jenuš 2011, 124–131). Avstrijski 

novinar, Martin Pollack, ki je v knjigi Smrt v bunkerju odkrito spregovoril o nacistični 

preteklosti svoje družine, je ironično ugotovil, da se je Mariborski krvavi dan, »Marburger 

Bluttag«, v katerem so slovenski vojaki ustrelili 13 (o številu ni enotnega mnenja) nemških 

demonstrantov zapisal »v herojsko zgodovino trpljenja spodnještajerskih obmejnih Nemcev. 

Babica je govorila o tem, kakor da bi bila osebno navzoča, tega nečloveškega dejanja 

Slovencem nikdar ni mogla odpustiti, čeprav gotovo ni poznala nobene izmed žrtev« (Pollack 

2005, 49). 

Praktično v vsaki številki Der Untersteirerja je govora o trpljenju. Nacizma in vloge 

spodnještajerskih Nemcev pri njem se, enako kot pri Kočevarjih, ne omenja, občasno pa se ga 

celo opravičuje. Tudi pri spodnještajerskih Nemcih je tako kot pri Kočevarjih prisotno 

spominjanje tragičnih dogodkov in pozabljanje neprijetnih tem in lastne udeleženosti. Čeprav 

je zgodovina spodnještajerskih Nemcev v resnici žalostna, se pozablja, kaj je do takega 

razpleta dogodkov pripeljalo in da je bil nacizem pri tej skupini slovenskih Nemcev zelo 

prisoten. Navajam nekaj citatov in povzetkov za ilustracijo. 

In če bo kdo trdil (se je že zgodilo!), da je to spominsko mesto [spomenik na graškem 

grajskem hribu; op. a.] provokacija, potem lahko rečemo le: mi nismo drugim tam čez 

[mejo; op. a.] nič naredili, zaradi česar bi se morali pred sabo ali svetom sramovati. 

Je pa bila nam iz druge strani največja krivica prizadejana, ki jo pozna zgodovina. 

Pregon iz domovine, množični poboj in difamiranje! Vedno znova se govori o pobotu 

med ljudstvi, vendar mi ni znano, da bi z druge strani bilo rečeno žal nam je zaradi 

tega, kar se je zgodilo. Če torej do danes tam čez ni bilo nobenega spoznanja, kako 

naj bi torej prišlo do pobota? Krivica, ki nam je bila storjena, je in bo ostala. Krivica 

za vse čase! Kljub temu pa ne želimo nikogar provocirati. Mi, nemški-Spodnještajerci 

smo element miru in reda. Niti en nemški Spodnještajerc ni bil udeležen pri dandanes 

tako pogostih atentatih in nikoli ne bo! Kaj takega nam je tuje! Ampak eno hočemo in 

si ne dovolimo prepovedati. Hočemo naše umrle častiti, ki so po nedolžnem umrli. 
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Hočemo, da tudi tisti od naših umrlih dobijo grobove, ki jih do zdaj niso dobili. 

Hočemo se spominjati naše stare domovine in vseh, ki počivajo v stari ali v naši novi 

domovini in tistih, ki počivajo v tuji zemlji. To hočemo storiti ob našem spomeniku 

»Nepozabljena domovina«. (Iwanschek 1968b.) 

Der Untersteirer se je v decembrski izdaji 1978 pritoževal nad poročanjem slovenskih 

časopisov o nemškem genocidu nad Slovenci med drugo svetovno vojno. Zgodovinar Tone 

Ferenc je namreč zapisal, da so Spodnještajerci pri genocidu sodelovali, kar naj bi bil razlog 

za njihov povojni izgon. Njegovemu mnenju je časopis oporekal z »argumentom«, češ čemu 

pa je Jugoslavija nasprotovala paktu z Nemčijo in da bi bila tudi Hitlerju ljubša nevtralna 

Jugoslavija. Nemško vkorakanje je bilo po mnenju Der Untersteirerja »sprovocirano in ni 

bilo nikakršen napad«, prav tako naj nobenemu Slovencu ne bi bil skrivljen niti las, zgolj zato 

ker je bil Slovenec, za razliko od ravnanja partizanov leta 1945. Slovenci in Hrvati naj bi celo 

z veseljem pričakali nemško zasedbo. »Kasnejši nesrečni nemški vplivi so zadeli samo 

spodnjo Štajersko in Gorenjsko /…/ druga slovenska območja pa so ostala nedotaknjena. Tudi 

zaradi tega ne moremo govoriti o genocidu nad Slovenci. Poleg tega so se nasilni ukrepi 

Nemcev pojavili šele takrat, ko so partizani začeli z do tedaj še neznanimi okrutnimi borilnimi 

metodami. Mi, nemški Spodnještajerci nismo imeli pri tem skoraj nič, nismo imeli ne želje ne 

oblasti za kaj takega« (Der Untersteirer 1978, 3). Leta 1981 (3) v časopisu najdemo zapis v 

podobnem slogu, da so Nemci iz spodnje Štajerske Slovence res izselili, vendar jih niso 

pobili, kot se je štiri leta kasneje zgodilo s spodnještajerskimi Nemci. Gre torej spet za 

povečevanje lastnega trpljenja in pozabljanje, celo zanikanje trpljenja drugih. 

Retorika časopisa je bila zlasti prvih 20 let izhajanja zanesena in je spodbujala »zavednost«, 

predvsem pa skrbela, da omenjene »krivice« ne bi potonile v pozabo. Kulturne teme se v 

časopisu pojavljajo manj pogosto. Nekatere teme se ponavljajo zelo frekventno, praktično v 

vsaki številki: spomenik spodnještajerskim žrtvam, odškodnine za odvzeto premoženje, 

povojni poboji in izgoni Spodnještajercev, interpretirana zgodovina – komentarji na slovenske 

članke, objavljene v Večeru itd. Praktično edina vedrejša tema, ki jo je časopis objavljal, so 

bila vabila na večja praznovanja in (precej skopi) opisi srečanj, govori predstavnikov 

skupnosti (o krivicah) pa so pogosto objavljeni v celoti. Zanimivo je, da je v časopisu le malo 

življenjskih zgodb, če se pojavijo, so to običajno zgolj zgodbe o izgonu.  

Ingeborg Mallner (2015a) je povedala, da se v nekaterih družinah o izgonu in povojni 

zgodovini pogovarjajo, v drugih pa hočejo žalostno preteklost pozabiti, zato o njej ne 
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govorijo. Predvsem družine, ki so bile pred vojno bogate (ki so imele v lasti stanovanjske 

stavbe in družinska podjetja) in so izgubile veliko premoženja, se s preteklostjo ne morejo 

sprijazniti. Te družine so morale v Avstriji začeti znova. Izgnani in izseljeni spodnještajerski 

Nemci večinoma po vojni niso mogli več opravljati istega poklica, kot so ga opravljali v 

Sloveniji. Prej so bili meščani, nato pa so postali delovna sila. Tudi kmetje iz Apaškega polja 

so bili nekoč premožni lastniki velikih kmetij, po vojni pa so delali za druge, s čimer se večina 

ni mogla sprijazniti. V nekdaj premožnih družinah je, tako Mallnerjeva, »preteklost postala 

sedanjost« in je bremenila tudi njihove po vojni rojene potomce. Zato pogosto mlajši nočejo 

več ničesar slišati o preteklosti.  

Ingeborgin oče je občasno pripovedoval o preteklosti. Njegova družina ni bila bogata, v 

Mariboru so bili mizarji in so živeli v najemniškem stanovanju, zato je bilo njihovo življenje 

v Avstriji v ekonomskem smislu boljše kot v Jugoslaviji. Vendar oče nikoli ni pozabil pred in 

povojnih krivic. Ko je bila Ingeborg v najstniških letih, jo je vzel s seboj na srečanje 

spodnještajerskih Nemcev v Gradec, pred tem je na srečanja hodil sam. Preteklosti ni omenjal 

vsak dan, vendar ji je pripovedoval o svojih starših, o življenju v Mariboru in o prepovedani 

rabi nemščine v šoli. Šele ko je bila starejša, ji je povedal o pobojih in izgonu Nemcev. 

Njegova mama, Ingeborgina babica, je bila zaprta v taborišču Strnišče. Ob odhodu iz 

taborišča je imela 40 kg. Spomin na njeno trpljenje je v družini še vedno prisoten. V letih po 

vojni se oče ni vračal v Slovenijo, po osamosvojitvi pa je večkrat šel na obisk (Mallner 

2015a).  

Wassertheurer (2008, 85) je v knjigi, izdani ob 60. obletnici Landsmannschafta, zapisal, da 

spodnještajerski Nemci ohranjajo »identiteto žrtev« in da jih, poleg skupne kulture in 

zgodovine, prav skupno trpljenje povezuje že desetletja. Izkušnjo trpljenja so, kot pravi, 

spodnještajerski Nemci »zmaterializirali« v obliko spomenikov, spominskih tabel in muzejske 

zbirke. Najpomembnejši spomenik je spomenik pregnanim spodnještajerskim Nemcem na 

Grajskem hribu (Schloßberg) v Gradcu, ki so ga slovesno otvorili leta 1970. V vabilu k 

udeležbi na slavnostni prireditvi so zapisali:  

Nedolžnim žrtvam je Landsmannschaft posvetil knjigo umrlih. Umorjeni otroci, 

matere, očetje, žene in možje, med vojno umrli vojaki, pripadniki obeh narodnih 

manjšin in zaščitniki spodnještajerske domovine so našli mesto v njej. V knjigi je 

zapisanih okrog 4600 imen, verjetno prav toliko pa jih je še do danes neznanih, saj so 

bile pomorjene cele družine oz. celotno sorodstvo, zato nihče izmed sorodnikov ne 
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more dati informacij o umrlih. Umrli so ne samo v bojih, ampak tudi kot miroljubni, 

neudeleženi državljani, bili so žrtve načrtovanega poboja naroda v njihovih 

stanovanjih, v gozdovih, taboriščih, zaporih, in to ob prisilni preselitvi, ki je kršila vse 

človekove pravice. Njim in nikoli pozabljeni domovini je posvečen spomenik v Gradcu. 

Knjiga mrtvih pa naj bo globoko spoštovanje vseh žrtev in opomin za naše otroke. (V 

Wassertheurer 2008, 86.)  

Pred bližajočim dnevom spomina na mrtve pa je časopis zapisal: 

Kmalu bo minilo četrt stoletja od Golgote tisočih naših rojakov, sorodnikov in 

prijateljev, ki so jih, nedolžne, morilski partizani umorili, ali pa so morali pustiti 

življenje v ozkih zaporniških celicah ali uničevalskih taboriščih v povojnih letih 45/46 

v naši stari nepozabljeni štajerski domovini. Spet bodo številni od nas obiskali 

grobove v stari domovini in jih okrasili. Drugi ne bodo našli grobov svojih umrlih, ki 

brezimno ležijo v masovnih grobiščih … Ti sorodniki se bodo svojih umrlih spomnili 

pri spomeniku padlim na tuji zemlji, na graškem glavnem pokopališču in ob drugih 

avstrijskih vojnih spomenikih, brez da bi vedeli, kje so njihovi umrli našli zadnji 

počitek. To velja tudi za tiste, ki so bili takrat obsojeni s strani partizanskih sodišč, 

zaradi njihove pripadnosti nemškemu narodu in bili obsojeni na težko ječo ali prisilno 

delo. Ker te sodbe še niso bile razveljavljene, se pri obisku grobov v stari domovini 

svojci še vedno čutijo ogrožene. Vedno znova slišimo iz vseh možnih obojestranskih 

pozdravnih govorov in beremo v dnevnem časopisju o nujni obojestranski spravi, 

obojestranskem prijateljskem obiskovanju in skupnih kulturnih prireditvah, vendar pa 

gre žal res večinoma samo za enostransko delovanje. (Der Untersteirer 1968c.) 

Vsako leto 26. oktobra se spodnještajerski Nemci zberejo v Murakereszturu na Madžarskem, 

kjer se spominjajo 77 rojakov, ki so leta 1946 v vagonih, v katerih so jih zadrževali 16 dni, 

preminuli zaradi lakote. Leta 1979 so njihovi potomci na njihovem skupnem grobu postavili 

spomenik. Spomenike in spominske table so postavili še a) v Apačah (spominske table vsem 

padlim in umorjenim v letih 1941–46), b) na steni cerkve sv. Leonarda v Ebnu, St. Lorenz 

(mozaik Augusta Reidla in angela z grbom Radelj ob Dravi in tri spominske plošče z imeni 

padlih, umrlih v taboriščih in pregnanih), c) v Gurku – Krka na avstrijskem Koroškem 

(spomenik za vse pregnane pripadnike nemškega naroda in muzej), d) v kraju sv. Anna am 

Aigen (spominski kamen z bronasto tablo in podobo begunske družine, v spomin na 300 



232 

 

izgnanih nemških družin iz Prekmurja), e) spomenik v taborišču Strnišče (danes Kidričevo) 

(Wassertheurer 2008, 88–93). 

V Landsmannschaftu želijo še postavitve kapelice na Arehu (Pohorje), kjer naj bi bilo 

pokopanih več tisoč po vojni pobitih ljudi, večinoma slovenskih Nemcev in premožnejših 

Slovencev (Mallner 2015a; glej tudi Večer 2015). Ingeborg meni, da bi postavitev kapelice 

pomenila vsaj simbolično spravo (Mallner 2015a).  

7.3 NEMCI V SLOVENSKEM KOLEKTIVNEM SPOMINU  

Po tem, ko sem analizirala kolektivni spomin Kočevarjev in spodnještajerskih Nemcev, je čas, 

da pojasnim tudi, kako so slovenski Nemci zapisani v slovenskem kolektivnem spominu. To 

ni pomembno zgolj zaradi prikaza odnosov med pripadniki obeh narodov, ampak tudi zato, 

ker je slovenska nacija, kot pokažem v nadaljevanju, svojega Drugega najprej videla prav v 

Nemcu (kasneje npr. v Balkancu).  

Da so narodi, tudi slovenski, izrazito moderen pojav, meni zgodovinar mlajše generacije 

Jernej Kosi (2013, 1), ki v svoji knjigi Kako je nastal slovenski narod: Začetki slovenskega 

nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja predstavlja relativno nov pogled na 

slovensko narodno zgodovino. Ugovarja prepričanju, ki je dolga leta prevladovalo v 

slovenskem zgodovinopisju in ki slovenski narod vidi kot biološko in jezikovno osnovano 

entiteto s koreninami v zgodnjem srednjem veku. Tako primordialistično/perenialistično 

pojmovanje je v Sloveniji še danes prevladujoče, kar je, kot sem s primeri predstavila v 

poglavju 2, opazno tako v znanosti (zgodovina, jezikoslovje), kot tudi v kulturi in politiki. 

Kosi (2013, 360) kronološko in s primeri pokaže, da so se do sredine 19. stoletja razvijali 

pogoji za nastanek slovenskega nacionalnega gibanja, moderni slovenski narod pa se je začel 

dejansko konstituirati od leta 1848 in zavrača mit o tisočletni zgodovini Slovencev, ki so bili 

od zgodnjega srednjega veka podjarmljeni tujim gospodarjem, ki je danes podlaga slovenske 

državne samopercepcije. 

Med slovenskimi zgodovinarji (Kos, Grafenauer, Gruden) je do konca sedemdesetih let 20. 

stoletja prevladovalo mnenje, da posebna slovenska entiteta obstaja že vsaj od zgodnjega 

srednjega veka, od naselitve Slovanov na področju vzhodnih Alp (Kosi 2010, 155) konec 6. 

stoletja. Po tej predstavi naj bi bilo etnično identiteto mogoče določiti s pomočjo jezika; 

slovanska jezikovna skupnost je pri teh avtorjih namreč razumljena kot etnična skupnost 

Slovencev (Štih 2006, 31). V skladu s tem prepričanjem se je tudi nasprotovanja med 

Slovenci in Nemci na Slovenskem prikazovalo kot stoletja trajajoče konflikte – malodane 
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»vojno« za prevlado, člane obeh skupin pa kot smrtne sovražnike in pripadnike dveh 

nezdružljivih kultur. Že v poglavju 3.1 smo se posvetili narodnostnemu »boju« med Slovenci 

in slovenskimi Nemci, na tem mestu pa bomo pojasnili, kako so slovenski nacionalisti, 

deloma upravičeno, deloma neupravičeno, skonstruirali podobo Drugega – Nemca.  

Kot je bilo predstavljeno že v poglavju 3.1, med t. i. slovenskim prebivalstvom na t. i. 

slovenskem narodnem ozemlju do 19. stoletja niso bila prisotna kaka slovenska nacionalna 

občutja, niti se izraz Slovenec kot označevalec lastne nacionalne pripadnosti ni uporabljal 

(Kosi 2010, 156). Štih pravi, da začetki artikulirane zavesti o obstoju posebne skupnosti 

Slovencev sicer segajo že v čas protestantizma oz. v drugo polovico 16. stoletja, vendar so 

Primož Trubar in slovenski protestantje to skupnost »razumeli le kot jezikovno skupnost« in v 

njej še niso prepoznali naroda126 (Štih 2006, 31; tudi Makarovič 2008, 48–56; prim Urbančič 

1970, 61). »Njihova artikulacija zavesti o obstoju posebne jezikovne skupnosti Slovencev ni 

bila posledica narodnostnega, temveč verskega koncepta, ki pravi, da vsak jezik [in ne npr. 

ljudstvo, op. P. Š.] slavi Boga« (Štih 2006, 31), šlo je predvsem za to, da bi ljudje njihov nauk 

razumeli (Vidmar 1932, 55). Slovenska identiteta se je začela oblikovati na jezikovnem 

temelju, saj je bila to v politično in zgodovinsko različnem prostoru med vzhodnimi Alpami 

in Jadranskim morjem edina realna možnost. Koncept nacionalne zgodovine, ki je Slovence 

označil za destinktivno »zgodovinsko, jezikovno in kulturno skupnost z nesporno 

kontinuiteto«, je v 18. stoletju postavil Anton Tomaž Linhart. Od tod izhaja zgodovinski mit o 

Karantaniji kot zibelki slovenskega naroda, v času katere (9. stoletje) naj bi bilo slovensko 

narodnostno ozemlje trikrat večje od današnjega. Res so v tistem času velik del ozemlja 

današnje Avstrije poseljevali Slovani, vendar je, kot že rečeno, slovensko zgodovinopisje 

tisto, ki je iz njih naredilo Slovence. Na podlagi jezikovne kontinuitete, ki sicer obstaja v 

razmerju Karantanci – Slovenci, ne moremo Karantancev enačiti s Slovenci ali jih 

obravnavati kot edinih prednikov Slovencev127 (Štih 2006, 32–37).  

Ko se v 9. stoletju z izgubo samostojnosti karantanska zgodba konča, že trčimo ob mit o 

slovenskem tisočletnem hlapčevstvu128 pod tujo oblastjo in (tudi) germanizaciji, ki je nastal, 

da bi zaobsegel celotno narodovo zgodovino, saj zgolj minula (srednjeveška) slava za 

                                                 
126 Tudi etnolog Gorazd Makarovič je ugotovil, da so »Trubarjevi Slouenzi jezikovni pojem«, ki se ne sklada z 

današnjo etnično vsebino tega izraza (Makarovič 2008, 55). 
127 Slovani so, kot ugotavlja Štih (2001, 7), tvorili jedro sicer polietničnih Karantancev, skupaj z romanskim 

staroselskim prebivalstvom, Hrvati in Dudlebi in avarskimi, bolgarskimi in germanskimi »drobci«. 
128 Tega stereotipa si Slovenci nismo zgolj sami pripisali, ampak nam je bil pripisan tudi s strani naših severnih 

sosedov. Ernst Bruckmüller (2002, 31) namreč navaja, da je tudi nemško-avstrijski heterostereotip (tj. stereotip o 

določenem drugem narodu) 19. stoletja videl v Slovanih (tudi v Slovencih) »ljudstva hlapcev«. O slovensko-

avstrijskih heterostereotipih glej Suppan 2002. 
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identifikacijo ni zadoščala. Po mitu o hlapčevstvu je majhen slovenski narod stoletja trpel in 

bil zatiran pod tujimi gospodarji, preden je uresničil svoje tisočletne sanje in dobil lastno 

državo – po enih interpretacijah naj bi to bilo leta 1918, po drugih 1945, po tretjih pa 1991. 

Nosilci take zgodovine so bili sprva izobraženci,129 sredi 19. stoletja pa se je s taborskim 

gibanjem razširila med širše množice (Štih 2006, 39–41; prim. Bruckmüller 2002). Največ 

negativnih atributov se je v povezavi z mitom o hlapčevstvu pripisalo Nemcem. Krivi so za 

propad Karantanije, zaradi česar so Slovenci izgubili vladajoči razred in bili omejeni na nižje 

družbene sloje, v drugi polovici 10. stoletja pa se je z nemško kolonizacijo začelo »veliko 

raznarodovanje«, edini cilj tujega – nemškega plemstva naj bi bilo izkoriščanje »domačega 

kmeta Slovenca«. Takšna percepcija zgodovine je imela »v povezavi z antagonizmi 19. 

stoletja in nato s tragično izkušnjo druge svetovne vojne« (Štih 2006, 42–43) za posledico 

negativen odnos do Nemcev in občutek nenehne izpostavljenosti nemškemu pritisku.  

Kljub temu, da jezikovne razmere v šolstvu in uradih slovenščini niso bile naklonjene (glej 

poglavje 3.1) pa konflikt med Slovenci in Nemci ni a priori obstajal. Ljudje so namreč vse do 

vzpona nacionalizmov konec 19. stoletja živeli v sožitju drug z drugim in se o nacionalni 

pripadnosti niso spraševali. V času slovenskega narodnostnega konstituiranja so nastale 

stereotipne predstave o Nemcih, vendar pa je predstava o srednjeveškem cesarstvu kot 

nacionalni državi Nemcev nastala predvsem pod vplivom nemških nacionalistov oz. nemške 

»literature in propagande v času od Bismarckove pa do Hitlerjeve Nemčije, ki je cesarstvo 

predstavljalo kot izključno nemško tvorbo in utelešenje germansko-nemške glorije« (Štih 

2006, 44). Srednjeveška germanizacija oz. naseljevanje nemških kolonistov na ozemlje 

današnje Slovenije je bila dolgo razumljena kot načrtno ponemčevanje (Štih 2006, 44; prim. 

npr. Ferenc 1968, 62), čeprav jo je dejansko usmerjal zgolj gospodarski (in ne nacionalni) 

interes zemljiških gospodov, ki so s kolonizacijo povečevali svoje dohodke. Kadar je 

primanjkovalo domačih kolonistov, so jih preprosto »uvozili« od drugod. Novi kolonisti, pa 

tudi priseljene plemiške rodbine, so ta prostor sprejeli za svojega in se niso smatrali za tujce. 

Tako jih je opredelil slovenski nacionalizem, ki jim je na podlagi njihove etničnosti odvzel 

vlogo, ki so jo imeli za ta prostor in jih proglasil za izkoriščevalske tujce – Nemce, čeprav so 

več generacij živeli na slovenskem ozemlju. Iz slovenske zgodovine je bilo zato vse do leta 

1982 (nemško) plemstvo »izbrisano« (Štih 2006, 44–47; glej tudi Jezernik 2008, 50–51). 

Slovenska identiteta se je torej oblikovala v odnosu do drugih – Nemcev in je temeljila na 

                                                 
129 Linhart je npr. menil, da je »s frankovsko-nemškim gospostvom nastopilo nesrečno obdobje narodove 

zgodovine (Štih 2006, 39). Katastrofičen pogled na nacionalno preteklost pa je razvil tudi France Prešeren v 

svojem Sonetnem vencu (Grdina 1997, 97; Štih 2006). 
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razlikovanju med preferiranimi »domorodci« in izključenimi »tujci« (Jezernik 2008, 50). 

Seveda pa je do načrtne germanizacije Slovencev prišlo konec 19. stoletja s politiko društev 

Schulverein in Südmark, predvsem na Koroškem in Štajerskem, o čemer sem pisala v 

poglavju 3.1. Nemška germanizacija in načrtna kolonizacija pa sta potrjevali »prepričanje 

mnogih Slovencev, da jim grozi nevarnost predvsem od Nemcev /…/« (Vodopivec 2010, 

100). 

Konec prve svetovne vojne in nastanek Države SHS je dotedanjo nemško večino spremenil v 

manjšino, prejšnjo slovensko manjšino pa v večino. Vloge so se zamenjale. Kot smo ugotovili 

že v poglavju o politiki »reasimilacije« nemške manjšine, Slovenci, ki so se počutili (in bili – 

vsaj v jezikovnem smislu) zatirani v času Avstro-Ogrske, Nemcem za povzročene krivice niso 

ostali dolžni. Smrtni udarec Nemcem, že sicer slabo zapisanim v slovenskem zgodovinskem 

spominu, pa je zadala druga svetovna vojna z imperialnimi težnjami Tretjega rajha in 

razdelitvijo Slovenije med Nemčijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško.130 Tone Ferenc navaja, da 

so imeli nemški, italijanski in madžarski okupatorji enak cilj – slovenski narod izbrisati oz. ga 

v etničnem smislu uničiti. Pri izvajanju tega načrta so bili najhitrejši prav Nemci (Ferenc 

2006, 74; tudi Repe 2010, 245). O nacizmu je že tekla beseda v zgodovinskem pregledu, zato 

na tem mestu zgolj nekaj besed o njegovem neposrednem vplivu na slovenski kolektivni 

spomin. Eden temeljnih ukrepov za uničenje slovenskega naroda so bile množične deportacije 

Slovencev z namenom popolnega ponemčenja zasedenih slovenskih ozemelj. Navodila za 

deportacije Slovencev z Gorenjske, iz Mežiške doline in s slovenske Štajerske so določala, da 

je od tam »treba deportirati slovensko izobraženstvo, priseljene Slovence po letu 1914 in vse 

prebivalstvo iz približno 20 km širokega pasu ob meji z Ljubljansko pokrajino in Hrvatsko 

(sic!)« (Ferenc 1968, 178). Vse ostalo prebivalstvo so sklenili natančno politično in rasno 

pregledati. Dobro ocenjenim naj bi se dovolilo, da začasno ostanejo doma in se jih hkrati 

vključilo v posebni raznarodovalni organizaciji, ki bi poskrbeli za njihovo ponemčenje. Slabo 

ocenjene pa so določili za izgon. Izgnati so nameravali od 220 do 260.000 Slovencev in 

naseliti okoli 80 do 90.000 Nemcev. Pred izgonom so Slovence rasno in politično pregledali v 

taboriščih za izgon: v Mariboru, na gradu Rajhenburg, v Šentvidu pri Ljubljani, v Celju (tri 

taborišča), na gradu Borl pri Ptuju, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, v Begunjah in Goričanah 

pri Medvodah. Predvideli so izgon v štirih valih (Ferenc 1968; Muzej novejše zgodovine 

Slovenije 2013; Repe 2010, 249): 

                                                 
130 Natančneje Nezavisno Državo Hrvatsko. 
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1. val: izgon vseh slovenskih izobražencev: učiteljev, profesorjev, duhovnikov, 

sodnikov, uradnikov in zdravnikov. 

2. val: izgon ljudi, ki so se naselili na Gorenjsko in spodnjo Štajersko po letu 1914, 

predvsem primorskih Slovencev, ki so se tja množično naseljevali v času 1. svetovne 

vojne in po njej. 

3. val: izgon prebivalcev obmejnega obsavsko-obsoteljskega področja, kamor so hoteli 

naseliti kočevske Nemce, da bi varovali mejo nemškega rajha. 

4. val: izgon tistih, ki ne bi bili sprejeti ali ne bi zaprosili za sprejem v dve nemški 

raznarodovalni organizaciji Štajersko domovinsko zvezo (Steirischer Heimatbund) in 

Koroško ljudsko zvezo (Kärntner Volksbund), torej se naj jih ne bi dalo ponemčiti. 

Izgnance so transportirali v Srbijo, na Hrvaško, v Bosno in v Nemčijo, torej so jih naseljevali 

med tuje narode, kar je bila izjema v okupirani Evropi, saj so izgnance drugih narodnosti 

običajno naseljevali skupaj (Ferenc 2006, 17). Dosego zastavljenega števila izseljenih so jim 

preprečili nemiri na izselitvenih območjih (glej npr. Repe 2010, 254) in partizanski odpor na 

Slovenskem. Alma Karlin je zapisala, da bi, če ne bi bilo partizanskega odpora,131 nacisti 

izselili in pobili vso spodnjo Štajersko in bivališča razdelili Nemcem iz rajha, ki so svoja 

domovanja izgubili v bombnih napadih (Karlin 2007, 104). Dejansko so nacisti na prazne 

domove izgnancev naseljevali Nemce. Tone Ferenc navaja, da je bilo izgnanih 80.000, tj. 10 

% Slovencev, delež izgnanih pa je bil večji kot kjerkoli drugje v Evropi.  

Med tistimi izgnanimi Slovenci, ki so obdobje izgona preživeli, je še vedno prisoten spomin 

na trpljenje. Njihove zgodbe so zelo podobne zgodbam po vojni izgnanih slovenskih Nemcev: 

»Izgnali so nas kot živino, vozili s tovornjaki in živinskimi vagoni: v Nemčijo, Avstrijo, 

Italijo, na Madžarsko, Hrvaško, v Bosno in Srbijo. Mnogi so končali v taboriščih, mnogi v 

zasilnih bivališčih, komaj primernih za ljudi. Živeli smo v okolju, v katerem so kraljevale 

garje in uši. Mnogi niso ušli niti tifusu …« (O. B. 2005, 5.)  

»Ko sem prišel v Doro, sem tehtal 70 kilogramov, ko pa sem taborišče po dveh mesecih 

zapustil, sem jih imel vsega 38.« (Štembal 1993, 273.) 

Na pregnancih so v Nemčiji celo izvajali medicinske poskuse: »Spominjam se, da so nas v 

Rudolstatu stalno nekaj cepili, dobivali smo injekcije, s plinom so razkuževali sobe. Govorili 

so, da je to zaradi stenic, mi pa dihati nismo mogli. Vsi smo zboleli in v obraze smo bili 

                                                 
131 Karlinova je hkrati kritična tudi do partizanov, katerih postopanja so tudi bila kruta (Karlin 2007). 
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zatečeni, mama tako močno, da se ji oči niso nič videle, kot bi jo čebele opikale.« (Žnidaršič 

1993, 204) 

Slovencev pa nemški okupatorji niso zgolj izganjali, pač pa so jih tudi pobijali. Že leta 1941 

so, kot navaja Tone Ferenc (2006, 17), z Gorenjske v taborišče smrti Hartheim pri Linzu 

odpeljali več kot šeststo duševno bolnih in telesno onemoglih. Njihova usoda spominja na 

usodo judovskih žrtev nacizma: zadušili so jih s plinom, njihova trupla pa sežgali v 

krematoriju. O podobnih primerih, ko so nacisti v Celju in okolici leta 1941 »evtanazirali«132 

tiste, ki se jim niso zdeli vredni življenja (otroke s posebnimi potrebami, ostarele, bolne – npr. 

slepe), njihovim svojcem pa poslali zgolj kupček pepela, je pisala tudi Alma Karlin (2007, 

73–77). Opisala je tudi druge nacistične okrutnosti, ki jih je doživela sama ali zanje izvedela 

iz prve roke: 

[Slovenskim] zapornikom [v Celju; op. a.] so dovolili, da so ob določenih dnevih v 

tednu poslali oblačila svojcem, da bi jih ti oprali. Nemalokrat so bile njihove srajce 

tako krvave in raztrgane, da sestre niso imele poguma, da bi staršem pokazale te 

žalostne ostanke. Ljudje, ki so jih gnali z zaslišanja na gestapu, so bili le še človeške 

razvaline. /…/ Z opisi strahotnega trpljenja, celo takih, ki so se izkazali za nedolžne, bi 

lahko napolnila cele knjige. Še strašnejše je bilo to, da so bile usmrtitve vedno na 

praznik. Spominjam se, da so jih nekoč več kot petdeset ustrelili na božič /…/ Samo 

mislim si lahko, kakšen je bil sveti večer za njihove družine. Skupaj z obtoženimi so 

vedno iztrebili tudi njihove družine /…/ Materi bodo vzeli otroke,133 njo pa odpeljali v 

taborišče, kjer bo počasi umrla. Mnoge so bile mrtve že po štirinajstih dneh, druge so 

se mučile dolge tedne /…/ 134 (Karlin 2007, 163–165.) 

Hitlerjevo pustošenje po Sloveniji je med prebivalstvom terjalo visok davek. Zgodovinar 

Božo Repe navaja, da so Nemci med drugo svetovno vojno izselili okrog 80.000, zaprli 

približno 35.000 in usmrtili okrog 42.000 Slovencev. Poleg tega so požgali približno 12.000 

hiš, 10.000 ljudi poslali v taborišča, 600 otrok pa vzeli staršem in jih ponemčili (Repe 2001, 

122).  

                                                 
132 Nacisti so že leta 1939 v Nemčiji začeli množično pobijati tiste, ki so jih ocenili kot za življenje nevredne, tj. 

duševno in neozdravljivo bolne in onemogle ljudi. To »prakso« so izvajali tudi nad Slovenci (Kregar 2004, 146–

147).  
133 Več o ukradenih otrocih glej v Kregar 2004 in 2014. 
134 Karlinova piše tudi o drugih okupatorjevih zločinih nad Slovenci: prisilnem delu, spolnih zlorabah deklet, 

zaplembi in uničenju premoženja, o zasramovanju ujetih partizanov in javnem razkazovanju njihovih trupel v 

Celju itd. (več v Karlin 2007). Njene zapise potrjujejo tudi dognanja zgodovinarja Toneta Kregarja (Kregar 

2004). 
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Druga svetovna vojna je poleg trpljenja prebivalcev, za seboj pustila strašno razdejanje. 

Jugoslavija je bila v vojni izjemno opustošena. Zgodovinar Tony Judt (1992, 84) navaja, da je 

bilo uničenih 66 odstotkov vse jugoslovanske živine, »25 odstotkov vseh vinogradov, večina 

vagonov in lokomotiv in vse glavne ceste«, da človeških žrtev sploh ne omenjamo. Za grozote 

vojne so Slovenci, kot tudi drugi Evropejci, krivili Nemčijo, zato naperjenost proti Nemcem 

in vsemu nemškemu v povojni Sloveniji (ali Jugoslaviji) ni izjema, pač pa značilnost širšega 

evropskega prostora. Obračun z Nemci je bil prisoten v vseh državah, kjer so pred vojno 

živele nemške manjšine. Po vojni je bilo izgnanih kar 15 milijonov Nemcev: »7 milijonov iz 

Šlezije, Pomeranije in vzhodne Prusije; 3 milijoni iz Češkoslovaške; skoraj 2 milijona iz 

Poljske in ZSSR; in še 2,7 milijona iz Jugoslavije, Romunije in Madžarske.« Nekaj več kot 2 

milijona jih je umrlo med begom ali izgonom (Judt 1992, 88–89). O načrtu za omenjeni 

povojni izgon vseh Nemcev sta že med vojno leta 1943 soglašali ZDA in Velika Britanija 

(Nećak 2002c, 114), zasnovali in zagovarjali pa so ga predstavniki britanskega zunanjega 

ministrstva, ki so bili v svojem razmišljanju dejansko bolj skrajni kot tedanji češkoslovaški 

predsednik Edvard Beneš. Beneš se je namreč najprej zavzemal za delen izgon Nemcev s 

Češkoslovaške na podlagi njihove krivde, kar so Britanci, ki so zagovarjali popoln izgon ne 

glede na krivdo, zavračali. Britance so pri tem vodili različni razlogi. Prebivalstvo 

vzhodnoevropskih držav so hoteli homogenizirati, kar naj bi zagotovilo stabilnost in varnost v 

teh državah in v celotni regiji. Nemčiji naj bi s tem odvzeli možnost, da bi svoje manjšine (še 

kdaj) uporabila v ekspanzionistične namene (Seewann 2002; glej tudi Petrič 1965). Kljub 

temu, da Jugoslavija ni bila na listi držav (Poljska, Češkoslovaška, Madžarska), ki jim je 

Potsdamska konferenca dovolila izselitev oz. etnično čiščenje Nemcev, se je odločila izselitev 

izvesti na, kot pravi Geiger (2013, 127), »še bolj drastičen način«. Kot sem predstavila v 

zgodovinskem pregledu, je bila večina Nemcev izgnana, nekatere so pobili, nemško 

premoženje pa zaplenili. 

Na tej osnovi sta po vojni v Evropi prevladala dva tipa spominov. Prvi je bil spomin na tisto, 

kar so med vojno drugi oz. Nemci storili nam, drugi pa spomin na to kar smo mi naredili 

drugim po vojni, pri čemer se je »prikladno izgubilo« tisto, kar smo mi naredili drugim med 

vojno (npr. pod nemškim okriljem135). Pojavil se je mit o odporu. Ker so bili Nemci krivi, so 

ostali morali biti nedolžni. Nedolžni pa so lahko bili le narodi, ki so se Nemcem uprli. 

Pozornost so preusmerili na zgodbe o odporu, ki so jih ponavljali in poveličevali časopisi, 

literatura, radio in še posebno kinematografi (Judt 1992, 89–90). »Tako de Gaulle v Franciji, 

                                                 
135 Npr. Hrvati Srbom. 
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de Gasperi v Italiji in različne komunistične vlade v vzhodni Evropi so vsi čutili potrebo, da 

svojim državljanom povedo, da je bilo njihovo trpljenje delo Nemcev in peščice njihovih 

izdajalskih kolaborantov; da so herojsko trpeli in se borili; in da je njihova naloga sedaj /…/ 

pozabiti na vojno« (Judt 1992, 90). Postavljali so spomenike, ki so vsi nosili isto poučno 

sporočilo, da je bila druga svetovna vojna »antifašistična« vojna, v kateri so nacistične Nemce 

porazili tisti, katerih zemljo so okupirali (Judt 1992, 92). 

V povojnem obdobju se je, kot ugotavlja Velikonja (1996, 138), jugoslovanska oblast (med 

drugim) legitimirala skozi poudarjanje mitologije partizanstva in pomena NOB. Za Nemce ni 

bilo in ni smelo biti prostora. Tako kot so slovenski Nemci po vojni »pozabili« na svojo vlogo 

v nacizmu in (posredno) trpljenju Slovencev med vojno, so se tudi Slovenci potrudili 

»pozabiti« na nekdanjo nemško prisotnost (in ekonomsko uspešnost) v Sloveniji. Kočevska v 

tem še posebej prednjači zaradi svoje tragične usode. Po vojni, predvsem v začetku petdesetih 

let, so, kot navaja Ferenc (2005, 599; tudi Jaklitsch 2013, 31), na Kočevskem iz 

nacionalističnih razlogov nasilno odstranjevali sledi nemške prisotnosti. Poleg protinemške 

nastrojenosti je bila razlog tega uničevalskega pohoda tudi ideološka (ateistična) nestrpnost, 

zaradi katere je bila na Kočevskem porušena večina cerkva, kapelic in znamenj. Od 123 

cerkva in kapel, ki so na Kočevskem stale med vojnama, se jih je ohranilo le 28. Od več kot 

400 kapelic in znamenj jih stoji le še 38. Podobna je tudi usoda pokopališč, ki so večinoma 

zravnana z zemljo, ali pa so bili nagrobniki Kočevarjev odstranjeni. Nemška krajevna imena 

so bila zamenjana s slovenskimi, nekatere kraje so preimenovali, mnoge so ukinili ali združili 

in ustanovili nekaj novih (Ferenc 2005, 659–670). 

Do slovenske osamosvojitve o slovenskih Nemcih praktično ni bilo govora. Sama sem, čeprav 

od rojstva živim na Kočevskem, za Kočevarje izvedela šele v gimnaziji, fragmentarno pa že v 

otroštvu, ko sem med brskanjem po omari starih staršev odkrila vizitko Kočevarja, ki je nekoč 

živel v naši hiši in se je po vojni večkrat vrnil na obisk. Ta pozaba je precej zgovorna in je 

posledica povojnega »izbrisa« Nemcev in njihove prisotnosti na Slovenskem. K temu so 

prispevali tudi slovenski znanstveniki in pisci šolskih učnih načrtov, ki (so) se slovenskih 

Nemcev izogibali. Lektorici nemškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 

Christiane Leskovec Redek in Saša Podgoršek, sta oktobra 2014 peljali študente prvega in 

drugega letnika etnologije na ekskurzijo v kočevski muzej na ogled razstave Nekdanji nemški 

jezikovni otok na Kočevskem. Objavili sta poročilo, v katerem navajata rezultate ankete, ki sta 

jo izvedli med 15 študenti, ki so se udeležili ekskurzije. Ugotovili sta, da o Kočevarjih v 

osnovni in srednji šoli niso izvedeli praktično ničesar. Več so izvedeli šele na pripravah na 
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ekskurzijo in na sami ekskurziji (Leskovec Redek in Podgoršek 2015). Vzorec ni 

reprezentativen, vendar vseeno nudi osnovno predstavo o slovenskem spominu oz. pozabi na 

Nemce. Na to, da so bili po vojni pozabljeni, opozarjajo tudi nekateri Kočevarji, ki si želijo, 

da bi se o njihovi zgodovini pisalo v šolskih učbenikih.  

Menim, da je opisan negativen odnos do (slovenskih) Nemcev, ki je deloma neupravičen 

(karantanski in hlapčevski mit (glej zgoraj)) in deloma upravičen (germanizacija Slovencev 

(glej poglavje 3.1), nacizem (glej zgoraj)) (so)ustvaril današnje stanje, ko slovenski Nemci v 

diaspori niso pripoznani kot del slovenskega izseljenstva. Slovenski nacionalizem je (bil) 

osnovan na (jezikovnem) razlikovanju od drugega – Nemca (tudi, čeprav manj izrazito, 

Italijana) in na osvoboditvi izpod »tisočletnega« nemškega jarma in ga slovenska znanost še 

ni (v celoti) presegla. Še vedno so prisotne težnje po nacionalizaciji zgodovine (glej Štih 

2006), ki se jo – vsaj v šolskih učnih načrtih, prikazuje skozi očala »etnične slovenskosti«. 

Posledično je tudi prevladujoče razumevanje naroda in nacije na Slovenskem primordialno, tj. 

etnično in kulturno. Kar bi lahko smatrali celo kot del skupne »slovensko-nemške dediščine«, 

saj so slovenski intelektualci svoje dojemanje nacije, paradoksalno, prevzeli prav od 

»sovražnikov« – Nemcev.  

8 DRUGI V OČEH DRUGEGA DANES 

8.1 ODNOS SLOVENCEV DO SLOVENSKIH NEMCEV DANES 

Na koncu naj navedem še nekaj opažanj glede odnosa slovenskega prebivalstva do slovenskih 

Nemcev v sedanjem času. Za osnovo navajam naslednji odlomek: 

Zaradi zgodovinske vrzeli, ki se je zgodila zlasti leta 1941–42 z izselitvijo velike večine 

Kočevarjev, in povojne protinemške (in protikočevarske) politike /…/ je tudi stanje v 

samostojni Sloveniji po mnenju nekaterih intervjuvancev /…/ še vedno problematično. 

Po eni strani zaradi majhnega števila ljudi, ki se dejansko identificirajo kot Kočevarji, 

kar je eden od pomembnih razlogov, da se je Društvo Kočevarjev staroselcev povezalo 

s kulturnimi društvi nemško govoreče skupnosti v Sloveniji v skupno Zvezo kulturnih 

društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, po drugi strani pa zaradi še 

vedno – vsaj latentno – prisotnega strahu med ljudmi, razdvojenosti v smislu 

kulturnega boja in stereotipnih, tudi sovražnih stališč, da “vse, kar je nemško, je 

nacistično”. /…/ ljudje [imajo] še vedno strah, ki izvira iz preteklosti, da je “biti 

Nemec nekaj negativnega v slovenski družbi in da nas ne smejo slišati na glas govoriti 
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nemško”. Kljub temu se po zaslugi društvenega dogajanja odnosi večinskega 

prebivalstva, vsaj na lokalni ravni, pravi Gril, spreminjajo na bolje, saj ljudje z več 

naklonjenosti in manj predsodki gledajo na Kočevarje in njihove dejavnosti. (Šabec in 

drugi 2012.) 

Tudi sama opažam, da danes na Kočevskem ni zaznati splošnega negativnega odnosa do 

Kočevarjev ali nemško govorečih oseb. V petnajstletnem aktivnem spremljanju Kočevarjev, 

ob dejstvu, da od rojstva živim na Kočevskem, še nisem slišala nobene sovražne pripombe o 

Kočevarjih s strani kakega prebivalca Kočevske. Pravzaprav do svojega 17. leta o Kočevarjih 

sploh ničesar nisem slišala. Da je ta tematika bila dolga leta pozabljena, lahko med drugim 

pojasnimo s tem, da se je prebivalstvo na Kočevskem po vojni skoraj v celoti zamenjalo. 

Večina prišlekov se ni ukvarjala z zgodovino območja, pač pa z osnovnimi eksistencialnimi 

potrebami: obnova bivališč, služba itd., skratka z urejanjem novega življenja v novem okolju.  

V 70. letih (nekateri tudi že prej) so se na obisk začeli vračati prvi kočevarski izseljenci. 

Večkrat so obiskali tudi moja stara starša, ki sta jih vedno povabila v hišo, da so si lahko 

ogledali (tedaj že prenovljene) prostore. Res pa je, da so se takrat nekateri sovaščani 

kočevarskih obiskov bali, saj jih je skrbelo, da bi morali hiše Kočevarjem vrniti, čeprav so 

zanje plačali. V preteklih letih me je na Kočevskem obiskalo več Kočevarjev iz tujine – 

predvsem iz ZDA. Vsi, brez izjeme so navdušeni nad gostoljubnostjo domačinov, ki jim radi 

razkažejo bivališča in postrežejo s šilcem žganja. Običajno so presenečeni nad čistostjo 

Slovenije in nad prijaznostjo ljudi, iz česar je razvidno, da so pred obiskom imeli določene 

stereotipne predstave (komunizem, zaostalost, sovražnost) o Kočevski in/ali Sloveniji. 

Rekel bom, da sva bila popolnoma prevzeta od tvoje države in Slovencev. Po tem, ko 

sva z očetom obiskala Slovenijo, sva nadaljevala pot do Avstrije, kjer je oče odrasel, 

in kjer je grob moje stare mame, plus moj oče si je vedno želel videti Dunaj. Po vsem, 

kar sem slišal o Avstriji, sem si predstavljal, da bo ta izkušnja še boljša od Slovenije, a 

ni bila. Z očetom sva se pogovarjala o tem, koliko bolj nama je všeč Slovenija. Veliko 

bolj čista, slikovita, ljudje so bili veliko bolj z nogami na tleh. (Thom, tretja generacija, 

ZDA, OIK.) 

Da splošne nastrojenosti proti Nemcem na Kočevskem danes ni (pri čemer seveda ne trdim, 

da šovinistični posamezniki ne obstajajo) lahko sklepamo tudi iz aktivnosti, ki se v tem 

prostoru odvijajo v povezavi s kočevarsko kulturo. Danes na Kočevskem deluje več društev in 

posameznikov, ki si prizadevajo za ohranitev kočevarske dediščine. Zgodovinar Mitja Ferenc 
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pravi, da nobena pokrajina nima toliko literature o svoji zgodovini kot Kočevska. Nastalo je 

več kratkih dokumentarnih filmov o zapuščenih kočevarskih vaseh. Obnavljajo se spomeniki, 

cerkve in kapelice. Člani Slovenskega etnološkega društva pa smo v letih 2013 in 2015 izvedli 

poletni delavnici, v katerih smo popisali in analizirali nekatere elemente kočevarske snovne 

kulturne dediščine in organizirali predavanja na to temo. Tudi v Pokrajinskem muzeju Kočevje 

so precej aktivni, saj vsako leto tam poteka več predavanj in predstavitev publikacij o 

Kočevski in Kočevarjih. Še en primer dobre prakse je Kočevarski kulturni teden, ki so ga 

septembra 2015 prvič organizirali v Kočevskih Poljanah pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, leta 2016 pa bo za organizacijo prireditve 

odgovorna občina Kočevje. Tudi dejstvo, da je tečaje kočevarščine v letih 2011–2013 

obiskovalo kar 190 ljudi, ki niso vsi Kočevarji,136 ne kaže na nastrojenost proti Nemcem. 

Tečaji so bili ukinjeni zaradi razprtij med dvema kočevarskima društvoma in ne zaradi 

slovenske nestrpnosti (glej poglavje o kočevarščini). V rasističnem okolju vse naštete 

dejavnosti ne bi bile možne, ali pa bi jih spremljalo najmanj negodovanje. Zapisano potrjujejo 

tudi besede Augusta Grila: »lahko rečem, da imajo danes Slovenci korekten odnos do naše 

kulturne dediščine, med drugim tudi do pokopališč in nagrobnikov z nemškimi napisi. Isto 

velja tudi za sakralne objekte« (Gril 2013b, 44).  

»Tukaj je malo Kočevarjev, ampak Slovenci ne gojijo sovraštva proti Kočevarjem. Številni ga 

tudi prej niso. To je bila, lahko rečemo, uradna politika, da se Kočevarjev ne ceni. Ampak 

zdaj smo svobodni in imamo drug sistem. Zdaj imamo demokracijo in vsak lahko reče: 'Sem 

Kočevar'« (Blum 2011, 184). 

Navedene trditve držijo za območje Kočevske. Odnos do Nemcev na slovenskem Štajerskem 

pa bi bilo treba še raziskati. Vseeno lahko rečemo, da se je odnos javnosti do Nemcev oz. do 

oseb nemškega porekla na Slovenskem izboljšal. Avtorji raziskave Slovenska nacija in 

kolektivne identitete iz leta 1996 navajajo, da je največ respondentov glede na »mentalitetno 

podobnost Slovencev z drugimi narodi« Slovenijo uvrstilo v srednjo Evropo: »…zaradi 

načina življenja …, obnašanja, kulture …, ali pa … gor …, bolj k Avstriji, bližje Nemcem, 

proti severu, … bolj gor spadamo …, Slovenci smo Nemcem podobni, na Balkan nismo 

nikoli pasali« (Luthar 1996, 61). Opazno je predvsem razlikovanje od Balkana (Luthar 1996, 

61), kar ni presenetljivo glede na to, da se je Slovenija osamosvojila le nekaj let pred izvedbo 

raziskave. Očitno je ločnica med nami – Slovenci in drugimi – Nemci od konca druge 

                                                 
136 Novinarju Karlu-Marcusu Gauβu je Maridi Tscherne povedala, da tudi slovenske in bosanske družine otroke 

pošiljajo na tečaj nemščine (Gauβ 2006, 66). 
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svetovne vojne pa do slovenske osamosvojitve izgubila svojo ostrino. Nemci Slovencev niso 

več ogrožali (saj so praktično izginili), zato smo potrebovali novega Drugega od katerega 

smo se lahko diferencirali in se tako samoidentificirali kot od tega Drugega različni. Novi 

Drugi je namesto Nemca postal Balkanec.  

Rezultati raziskav javnega mnenja Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi in Slovenski 

utrip 10/2014: Medkulturni odnosi, ki sta ju izvedla Arhiv družboslovnih podatkov in 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici potrjujejo prevladujoč pozitiven odnos 

do Nemcev in Avstrijcev v današnji Sloveniji. 

V študiji iz leta 2013 so med drugim ugotavljali, ali slovenski državljani zaupajo pripadnikom 

drugih narodov in kakšen odnos imajo do pripadnikov različnih narodov in etničnih skupin. 

Rezultati so glede na odnos Slovencev do Nemcev, ki sem ga osvetlila zgoraj, presenetljivi. 

Anketiranci so najbolj zaupali prav Nemcem in Avstrijcem, nato Angležem (glej tabelo 12), 

medtem ko Arabcem in Romom niso zaupali. V primerjavi z letoma 2009 in 2010 se je 

zaupanje v Nemce in Avstrijce celo nekoliko povišalo (Makarovič in drugi 2013). 

Tabela 8.1: Zaupanje pripadnikom posameznih narodov 

 2009 2010 2013  

NEMCI 3,6 3,8 4,0 ↑ 

AVSTRIJCI 3,5 3,5 3,9 ↑ 

ANGLEŽI 3,2 3,3 3,6 ↑ 

FRANCOZI 3,1 3,3 3,4 ↑ 

JAPONCI 3,0 3,3 3,3 = 

MAKEDONCI 2,9 3,1 3,3 ↑ 

SRBI 2,8 3,1 3,1 = 

AMERIČANI 3,0 3,1 3,1 = 

MADŽARI 3,0 3,0 3,1 ↑ 

RUSI 2,5 2,9 3,1 ↑ 

ITALIJANI 2,7 3,0 3,0 = 

HRVATI 2,3 2,6 3,0 ↑ 

BOŠNJAKI 2,4 2,7 3,0 ↑ 

JUDJE 2,5 2,8 3,0 ↑ 

AFRIŠKI ČRNCI   3,0  

KITAJCI 2,6 2,8 2,7 ↓ 

ALBANCI 2,1 2,6 2,7 ↑ 

INDIJCI 2,4 2,8 2,6 ↓ 

ARABCI 1,9 2,3 2,3 = 

ROMI 1,6 2,1 2,1 = 

Vir: Makarovič in drugi 2013. 
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Študija iz leta 2014 je, podobno, preverjala, ali imajo prebivalci Slovenije do pripadnikov 

drugih narodov manj zaupanja kot do pripadnikov lastnega naroda in kako ocenjujejo 

podobnost lastnih vrednot z vrednotami tujih držav. Anketiranci so kot najbolj podobne 

vrednote ocenili prav vrednote Avstrije in Nemčije, nato pa Francije, Hrvaške in Velike 

Britanije. Najmanj podobne pa so se jim zdele vrednote Kitajske, Kube, Indije in Irana (glej 

sliko 8.1) (Makarovič in drugi 2014).  

Slika 8.1: Ocena podobnosti vrednot 

Vir: Makarovič in drugi 2014. 

V Tabeli 8.2 vidimo, da je tudi odstotek podobnosti vrednot od leta 2012 do 2014 nekoliko 

zrastel. Slovenci svoje vrednote vse bolj pripoznavajo kot podobne nemškim in avstrijskim. 
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Očitno je, da se je podoba »Nemca« oz. »Germana« – torej Nemca in Avstrijca – v očeh 

Slovencev izboljšala. 

Tabela 8.2: Podobnost vrednot 2012 in 2014 

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od 

naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po 

vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim 

lastnim vrednotam 

2012 2014 

GRČIJA 2,7 3,1 

SRBIJA 3,1 3,3 

JAPONSKA 2,8 3,0 

HRVAŠKA 3,3 3,4 

NEMČIJA 3,8 3,9 

ITALIJA 3,2 3,3 

AVSTRIJA 3,8 3,9 

FRANCIJA 3,4 3,5 

KITAJSKA 2,5 2,5 

BRAZILIJA 2,7 2,7 

VELIKA BRITANIJA 3,4 3,4 

KUBA 2,5 2,5 

RUSIJA 2,6 2,6 

INDIJA 2,4 2,4 

EGIPT 2,6 2,6 

ZDA 3,1 3,0 

IRAN 2,2 2,1 

Vir: Makarovič in drugi 2014. 

Kljub tem spodbudnim opažanjem pa je na mestu tudi, da izrazim bojazen, da bi se pozitiven 

odnos do Kočevarjev in ostalih slovenskih Nemcev spremenil, če bi se le-ti namesto kulturno, 

udejstvovali bolj politično. Spomnimo se, kako so Slovenci v 19. stoletju lahko izražali svojo 

narodno pripadnost zgolj skozi kulturo, saj njihova morebitna politična aktivnost s strani 

nemške oblasti ne bi bila dobro sprejeta. Menim, da je situacija pri slovenskih Nemcih danes 

podobna in da je njihovo delovanje zaenkrat še vedno možno predvsem na kulturnem 

področju. Zahteve nekaterih nemških društev po priznanju manjšinskih pravic so v preteklosti 

že naletele na gluha ušesa in na neodobravanje. Zaradi »nesrečne« preteklosti in 

maloštevilnosti je vprašanje priznanja manjšinskih pravic nemški skupnosti bolj zapleteno, 

kot se morda zdi na prvi pogled. Zgodovinske zamere, čeprav v dani situaciji mirujejo 

pometene pod preprogo, še zdaleč niso pozabljene. Miran Komac z Inštituta za narodnostna 

vprašanja pravi, da bi nemško narodno skupnost na Slovenskem težko umestili bodisi med 
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zgodovinske narodne manjšine, kamor uvrščamo madžarsko, italijansko in romsko narodno 

skupnost, bodisi med novodobne narodne skupnosti, kot so npr. Hrvati, Srbi in Bošnjaki, 

čeprav je nemška skupnost na ozemlju države Slovenije prisotna že stoletja. Prav druga 

svetovna vojna in povojno »izginotje« nemške manjšine sta vplivali »na raven in obseg njene 

zaščite v obdobju po drugi svetovni vojni« (Komac 2002b, 13). Poleg tega pa so predstavniki 

skupnosti želje po priznanju manjšinskih pravic izrazili šele tik pred slovensko 

osamosvojitvijo, ko je bilo že prepozno, da bi nemško narodno skupnost ustavno zaščitili. 

»Dodatna 'nerodnost' pri oživljanju nemško govoreče skupnosti pa je bila tudi v tem, da so se 

izpod pokrova hotenj po ohranjanju jezika in kulture nemške skupnosti kazale zahteve po 

vračilu po vojni odvzetega premoženja« (Komac 2002b, 13).  

Slovenska politika ni zainteresirana za priznanje manjšinskih pravic nemški skupnosti na 

Slovenskem, čeprav je to vprašanje od leta 1992 stalno prisotno v slovensko avstrijskih 

bilateralnih odnosih. Avstrijski parlament je januarja 2012 zvezno vlado pozval, naj »si v 

dvostranskih odnosih s Slovenijo prizadeva za uradno priznanje nemškogovoreče manjšine« 

(Grafenauer v Fajfar 2014). O tem vprašanju pa se ne strinjata niti Zveza kočevarskih društev 

in Zveza kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji. V prvi si namreč 

želijo predvsem kulturnega udejstvovanja in se z manjšinskimi zahtevami druge ne strinjajo 

oz. jih celo ne odobravajo (Mladina 2013). 

8.2 ODNOS KOČEVARJEV DO SLOVENCEV DANES 

Ob zgoraj prikazanih rezultatih raziskav Slovenski utrip (Makarovič in drugi 2014) se mi je 

porajalo vprašanje, kakšne odgovore bi dobila, če bi enaka vprašanja zastavila Kočevarjem. V 

spletnem orodju 1Ka sem sestavila anketni vprašalnik v angleškem in nemškem jeziku in ga 

posredovala svojim kočevarskim znancem, delila pa sem ga tudi na Facebook strani, preko 

katere Kočevarji komunicirajo. Poleg demografskih vprašanj (starost, spol, država bivanja) 

sem zastavila še tri vprašanja, pri katerih sem se kot že rečeno zgledovala po raziskavi 

Slovenski utrip:  

1. Ste v zadnjih petih letih imeli kakršnekoli stike (prijateljske, sorodstvene ali poslovne) 

z ljudmi iz navedenih držav: Avstrija, Nemčija, ZDA, Kanada, Slovenija? 

2. Prosim ocenite od 1 do 5, v kolikšni meri zaupate pripadnikom naslednjih narodov ali 

etničnih skupin: Avstrijcem, Nemcem, Američanom, Kanadčanom, Slovencem, 

Kočevarjem. 1 pomeni, da jim sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate, 6 

pomeni ne vem.  
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3. Prosim, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, 

ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam: Avstrija, 

Nemčija, ZDA, Kanada, Slovenija. 1 pomeni, da so vrednote države popolnoma 

različne od vaših vrednot, 5 pa, da so zelo podobne kot vaše, 6 pomeni ne vem. 

Vprašalnik je izpolnilo 79 oseb, 33 moških in 44 žensk. Največ – 58, iz ZDA, 11 iz Kanade, 7 

iz Avstrije in Nemčije, 1 iz Slovenije, en pa na vprašanje o državi bivanja ni odgovoril. Dobra 

polovica respondentov – 58,2 %, je v preteklih petih letih imela stike s Slovenci.  

Kot kaže Graf 8.1, anketiranci v povprečju najbolj zaupajo Kočevarjem, nato Avstrijcem, 

Kanadčanom, Slovencem in Američanom.137 Stopnja zaupanja do Slovencev je 3,98 (do 

Kočevarjev 4,34). Stopnja zaupanja Slovencem je statistično značilno večja pri tistih 

respondentih, ki so v zadnih petih letih imeli stike s Slovenci.  

Graf 8.1: Stopnja zaupanja, N = 79 

 

Graf 8.2 pa prikazuje mnenje anketiranih Kočevarjev o podobnosti njihovih vrednot z 

vrednotami v posameznih državah. Po oceni podobnosti je na prvem mestu Avstrija, nato 

Nemčija, Kanada, ZDA in na zadnjem mestu Slovenija. V tem primeru so razlike med 

ocenami majhne, saj se gibljejo med 4 in 4,5, kar pomeni, da so anketiranci vrednote v 

                                                 
137 Podatek je zanimiv glede na to, da so vprašalnik reševali večinoma Američani. 
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Sloveniji ocenili kot podobne njihovim, a kljub temu med naštetimi državami kot najmanj 

podobne. 

Graf 8.2: Podobnost vrednot, N = 79 

 

Čeprav anketni vprašalnik ni reprezentativen in ga ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo Kočevarjev, je pokazal, da je med sodelujočimi prisotna distanca do Slovencev, ki 

pa se s prisotnostjo stikov zmanjšuje. Nepoznavanje in stereotipizacija Drugega namreč 

pripeljeta do nezaupanja. 
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9 ZAKLJUČEK 

To zgodbo začenjam brez namere, da bi jo zaključil. /…/ 

Najsi bodo dogodki še tako neprijetni, je o njih treba 

govoriti; samo tako bo mogoča sprava s preteklostjo in 

vzpostavitev pristnega miru med narodi.  

(Gariup 2000, 17.) 

Za slovenski nacionalizem je značilno, da slovensko nacijo in slovensko izseljenstvo razume 

kot utemeljena na slovenskem etničnem poreklu in slovenskem jeziku, zaradi česar so 

pripadniki drugih etničnih skupin (Nemci, Madžari, Judi itd.), kljub njihovi dolgotrajni 

prisotnosti na ozemlju Republike Slovenije iz koncepta slovenstva oz. slovenskega 

izseljenstva izključeni. Takšno razumevanje naroda/nacije je razvidno iz razmišljanja večjega 

dela slovenskih intelektualcev, ki (so) se ukvarjali s tem konceptom, iz formalno-pravnega 

pogleda na slovensko izseljenstvo pa tudi iz statutov slovenskih izseljenskih organizacij. 

Slovenski nacionalizem (nastanek nacionalne države) se je namreč razvil po modelu t. i. 

vzhodnih nacionalizmov, za katere je značilno, da sta njihov temeljni povezovalni agens 

kultura in etničnost. V nasprotju s t. i. zahodnimi narodi oz. nacionalnimi državami, ki so 

nastale na že danem teritoriju, so si t. i. vzhodni narodi morali lasten teritorij šele izboriti, 

svoje zahteve po spremembi meja obstoječih več-nacionalnih držav, katerih del so bili, pa so 

opravičevali z izvorno in jezikovno sorodnostjo. V državljanskem modelu, ki se je po večini 

realiziral v zahodni Evropi, nacionalnost določa politični teritorij, nasprotno pa v srednji in 

vzhodni Evropi narodi niso nastali na vnaprejšnji teritorialni podlagi, pač pa je bil narod 

razumljen kot etno-kulturna skupnost, ki lahko povezuje več političnih enot, ali je celo del 

večje politične strukture (Brubaker 1996).  

Temeljna cilja doktorske disertacije sta bila: 1) raziskati sedanjost slovenskih Nemcev v 

diaspori, z vidika ohranjanja njihove identitete in 2) proučiti slovensko nacijo in slovensko 

izseljenstvo z zgoraj opisanega voluntarističnega, teritorialnega oz. državljanskega vidika, 

namesto iz doslej prevladujoče etnično-jezikovne koncepcije. Omenjeni model sem se 

odločila uporabiti, kljub zavedanju o njegovi pomanjkljivosti tj. dejstvu, da današnje (eno) 

nacionalne države titularnega naroda (tako tiste, osnovane na etno-kulturni, kot na 

državljanski osnovi), ne upoštevajo dejanske etnične in kulturne pluralnosti (Žagar 2006), pač 

pa stremijo k (etničnemu) unitarizmu. Model mi je, v idealno-tipskem smislu, služil kot 

osnova za preverjanje predpostavke, da so slovenski Nemci v diaspori bili del slovenske 

nacije (po teritorialnem načelu) in so zato tudi del slovenskega izseljenstva, če mu le imajo 

voljo oz. interes pripadati (voluntaristično načelo). Hipotezo sem preverjala z zgodovinskimi 

dejstvi o skoraj tisočletni nemški prisotnosti na ozemlju Slovenije in z voluntarističnim 
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pogledom na pojem nacije. V okviru slednjega sem (med Kočevarji) na terenu s kvalitativno 

raziskavo ugotavljala željo izseljenih slovenskih Nemcev, da bi bili del slovenskega 

izseljenstva. 

V študiji identitete Kočevarjev v diaspori sem se osredotočila na naslednje komponente:, 

ohranjanje kočevarskega narečja, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine, odnos do stare 

domovine in na narodno pripadnost Kočevarjev. Zaradi vse manjšega števila govorcev in 

razseljenosti Kočevarjev po vsem svetu vse bolj upada tudi znanje kočevarskega narečja, ki se 

na mlajše generacije prenaša zgolj v izjemnih primerih. Narečje se največ uporablja v ZDA, 

kjer je populacija Kočevarjev najštevilčnejša, manj oz. skoraj nič pa v Avstriji, Nemčiji in 

Sloveniji. Raba narečja je omejena na krog (starejših) sorodnikov, ki narečje še govorijo, in na 

srečanja s prijatelji Kočevarji (v okviru društev ali zasebna). Kočevarji imajo do svojega 

izginjajočega narečja nostalgičen odnos, vendar večinoma menijo, da učenje srednjeveškega 

jezika ni smiselno. Narečje je nadomestila nemščina, ki je v Avstriji in Nemčiji uradni jezik, v 

ZDA in Kanadi pa so se je potomci Kočevarjev učili v sobotnih šolah.  V angleško govorečem 

okolju se danes vse bolj uporablja samo angleščino. Dejstvo, da Kočevarji kljub opuščanju 

narečja ostajajo povezana skupnost kaže, da jezikovna komponenta za obstoj etnične 

skupnosti ni bistvenega pomena, prav tako tudi ne dosledno ohranjanje starih navad. Elementi 

nesnovne kulturne dediščine se med izseljenimi Kočevarji namreč ohranjajo glede na 

smotrnost njihove ohranitve v novih okoljih. Ob prazničnih priložnostih se npr. »rabi« 

kočevarska (ali avstrijska) noša, priljubljene so stare kočevarske in narodnozabavne pesmi ter 

»tradicionalna« hrana. Prakse, ki so bile nekoč v rabi v kmečkem okolju, kjer so Kočevarji 

živeli, so se zaradi novega načina v mestih opustile. Nekatere tradicije so se preoblikovale ali 

na novo izumile in so odvisne od okolja, kjer skupnost živi. Tradicionalne ritualne prakse v 

Avstriji so povezane s cerkvenim obredjem, v ZDA pa temeljijo na zabavi in druženju. Z 

obliko oz. privlačnostjo ritualnih praks je povezana večja oz. manjša participacija mlajših 

generacij. 

V današnjem času, ko nacionalna država nikakor še ni v zamiranju, se zdi samoumevno, da se 

čustva izseljencev nanašajo na teritorij nacionalne države kot celote, vendar temu ni vedno 

tako. Med izseljenci niso prisotne le identifikacije z državo kot celoto, pač pa tudi (ali zgolj) z 

regijami oz. kraji, od koder izhajajo oni ali njihovi predniki. Izseljeni slovenski Nemci so, kot 

je značilno za diaspore, kljub temu, da so se prilagodili življenju v novih državah, v svojem 

spominu ohranili nostalgičen odnos do svoje nekdanje domovine, ki jo pojmujejo predvsem 

regionalno: kot pokrajino Kočevsko, spodnjo Štajersko. Šele nato se opredeljujejo širše, kot 



251 

 

Avstrijci (Avstrijo pojmujejo kot naslednjico Avstro-Ogrske) in Nemci. Zlasti med 

ameriškimi Kočevarji so prisotne multiple in situacijske identifikacije. Mnogi se opredeljujejo 

z dvema ali večimi identifikacijami, katero identifikacijo bodo poudarili, pa je odvisno od 

situacije in od sogovornika. Kot Slovenci se opredeljujejo zgolj Kočevarji, ki živijo v 

Sloveniji, ostali se s slovenstvom ne identificirajo. V skladu z voluntarističnim načelom bi 

lahko rekli, da ne želijo biti del slovenskega izseljenstva, vendar ta ugotovitev zahteva bolj 

podrobno razlago. 

V disertaciji sem predstavila relativno nov pogled na slovensko nacijo in pokazala, da 

(etnične in nacionalne) identitete niso nekaj objektivno danega, pač pa so konstruirane, 

zamišljene in kot takšne spreminjajoče se. Tako za narode/nacije (Slovenci) kot tudi za 

etnične skupnosti (slovenski Nemci) so (bistveno) pomembni kolektivni spomin in 

(zgodovinski) miti, na katerih se samozavedanje teh skupnosti osnuje in vzdržuje. Za obe 

skupini je značilno, da je v njima prisotno selektivno spominjanje in pozabljanje, kot tudi 

izumljanje zgodovine. Renan (v Hobsbawm 2007, 21) pravi, da pozaba in celo zgodovinska 

zmota igrata ključno vlogo pri nastajanju nacije, zaradi česar resne zgodovinske raziskave 

pogosto celo ogrožajo nacionalnost. Zmotne predstave o nacionalni zgodovini so torej del 

(vsake) nacije (prav tam) in po mojem mnenju tudi etnične skupnosti. Zgodovino obojih, torej 

tisto, kar se bo v kolektivnem spominu poudarjalo, pozabljalo ali izumljalo, določajo 

predvsem (politični) voditelji skupnosti, ki imajo moč, da kreirajo vsebino medijev in 

različnih ritualnih praks, npr. komemoracij.   

Analiza kolektivnega spomina Slovencev v odnosu do Nemcev je pokazala, da se je slovenski 

nacionalizem, ki je produkt moderne dobe, v veliki meri oblikoval prav na odnosu do 

Drugega – Nemca. To se še danes izraža v vseprisotnem mitu o tisočletnem zatiranju 

Slovencev pod »zlobnimi« nemškimi gospodarji, ki naj bi se začelo že v času Karantanije. 

Takšna percepcija zgodovine je imela v povezavi z nasprotovanji, ki so se v 19. stoletju 

pojavila med Slovenci in Nemci, nato pa še s tragično izkušnjo druge svetovne vojne (izgoni 

Slovencev) za posledico negativen odnos do Nemcev. Vendar to ni zgolj slovenski pojav, pač 

pa del evropskega povojnega obračuna z Nemci, kot nosilci krivde za drugo svetovno vojno. 

Vse navedeno je (so)ustvarilo današnje stanje, ko slovenski Nemci v diaspori niso pripoznani 

kot del slovenskega izseljenstva. Še vedno so prisotne težnje po nacionalizaciji zgodovine, ki 

se jo prikazuje skozi očala »etnične slovenskosti«. Posledično tudi prevladujoče razumevanje 

naroda/nacije na Slovenskem ostaja etnično in kulturno. Analiza kolektivnega spomina 

slovenskih Nemcev v odnosu do Slovencev razkriva, da je le-ta (tako kot pri Slovencih) 
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osnovan na različnih mitih in zgodovinskih interpretacijah. Temeljni mit, ki določa spomin 

slovenskih Nemcev in posredno njihovo identiteto, je mit žrtve, ki ga lahko razčlenimo na: 

mit o trpljenju pod slovensko/jugoslovansko oblastjo, mit o prisilni izselitvi iz Slovenije in 

zamolčanje lastne udeležbe pri nacizmu. Prisoten je še mit o poselitvi »neposeljenega« 

območja in pa (pretirano) povdarjanje vloge, ki naj bi jo Nemci imeli za prosperiteto območij, 

kjer so živeli. Medtem ko je v slovenskem spominu agresor Nemec, je v spominu slovenskih 

Nemcev ta vloga pripisana Slovencu. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so se odnosi med 

Slovenci in izseljenimi slovenskimi Nemci začeli izboljševati. Raziskave slovenskega javnega 

mnenja kažejo, da je odnos do Nemcev v Sloveniji pozitiven. Anketa, ki je bila v sklopu 

disertacije izvedena med Kočevarji (predvsem iz ZDA), pa pokaže, da je med njimi 

nezaupanje do Slovencev še vedno prisotno. Negativen kolektivni spomin torej vpliva na 

(samo)dojemanje slovenskih nemcev kot dela slovenske nacije.  

Kot že rečeno, se izseljeni slovenski Nemci ne identificirajo s slovenstvom. Kot Slovenci se 

opredeljujejo zgolj Kočevarji, ki živijo v Sloveniji. V skladu z voluntarističnim načelom bi 

lahko rekli, da izseljeni Nemci ne želijo biti del slovenskega izseljenstva. Na podlagi 

raziskave OIK, izvedene med Kočevarji, sklepam, da je situacija pri spodnještajerskih 

Nemcih (zaradi podobne izkušnje begunstva/izgnanstva oz. izseljenstva) podobna in da prav 

tako ne čutijo pripadnosti slovenski naciji. Diskurz v obeh skupnostih temelji na mitu žrtve, ki 

agresorja vidi izključno v Slovencih. Zaradi tega bi lahko v uvodu zastavljeno hipotezo, da so 

slovenski Nemci v diaspori bili del slovenske nacije in so zato tudi del slovenskega 

izseljenstva označili za deloma neustrezno. Deloma zato, ker njihovo samoopredeljevanje ne 

spremeni dejstva o njihovi tisočletni prisotnosti na Slovenskem. Prav tako so še vedno 

čustveno navezani na staro domovino, ki je del ozemlja Republike Slovenije (Kočevska, 

spodnja Štajerska), pa čeprav jo nekateri pojmujejo in imenujejo kot Avstrijo. Dodaten razlog, 

da se slovenski Nemci v diaspori (to lahko z gotovostjo trdim le za Kočevarje) ne čutijo kot 

del slovenske nacije je, da je (sklepam) tudi njihova percepcija nacije osnovana predvsem 

etnično in kulturno, v smislu: »sem Nemec, ker govorim nemško in jem pečenice …«. 

Kočevarji v ZDA so zelo aktivni v preučevanju družinskih zgodovin. Mnogi so svoj vzorec 

DNK dali analizirati, da bi ugotovili, kdo so njihovi predniki. Podobnost v razumevanju 

nacije pri Slovencih in izseljenih slovenskih Nemcih zaradi njihove skupne preteklosti niti ni 

presenetljiva. Sovplivanje oz. medsebojno oplajanje, celo zlivanje obeh kultur je bilo večje, 

kot je danes kdorkoli (na eni ali drugi strani) pripravljen priznati. Izseljeni slovenski Nemci 

med drugim ne čutijo pripadnosti Republiki Sloveniji kot celoti, ker s to politično tvorbo 
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nikoli niso imeli stika. Bi se pa, glede na to, da so (etnične) identitete fluidne in spreminjajoče 

se, občutek pripadnosti pod določenimi pogoji pri njih lahko razvil, kar bi bilo lahko za 

Slovenijo ugodno, v smislu socialnega kapitala, ki ga izseljenske skupnosti imajo.  

»Konflikt« med Slovenci in slovenskimi Nemci je šele v 19. stoletju povzročil nacionalizem, 

pred tem jezikovne razlike med njimi niso bile problematične. Besedo »konflikt« sem 

namenoma zapisla v narekovajih, ker je njegov obstoj vprašljiv. Menim, da je jedro 

obojestranskega »konflikta« med Slovenci in Nemci v njegovi generalizaciji. Sokolović 

(2006, 108) opozarja, da je treba boj etničnih skupin za obstoj svoje identitete definirati 

izključno z akterji, ki so konflikt povzročili. V primeru, ko neka država ogroža etnično 

identiteto ali razvoj svojih državljanov, člani etnične skupine pa se temu upirajo, torej ne gre 

za etnični konflikt, pač pa za politično oz. državno represijo. Tako je bilo s Slovenci v Avstro-

Ogrski in tako je bilo s slovenskimi Nemci v Jugoslaviji. V obeh primerih je šlo za državno 

represijo, ki se je v kolektivni spomin enih in drugih zapisala kot (splošni) etnični konflikt 

med Slovenci in Nemci. Pri tem se je tisočletno sobivanje pozabilo, političnih ukrepov, 

uperjenih proti eni ali drugi skupini, pa se ne pripisuje njihovemu dejanskemu nosilcu – 

državi, pač pa kar vsej etnični skupnosti. Ravno posploševanje konflikta, namesto obsodbe 

posameznih odgovornih (političnih) akterjev, onemogoča popolno spravo in še naprej generira 

negativne stereotipe. Pri generiranju konflikta, kot smo videli, aktivno sodelujejo predvsem 

nacionalna zgodovina in voditelji skupnosti. Oboji ustvarjajo (zgodovinske) mite, ki so 

podlaga negativnim stereotipom in se globoko vtisnejo v kolektivni spomin. Vendar 

mitologija žrtve lahko (izseljensko) skupnost povezuje zgolj nekaj časa. Dokaz za to je razlika 

v aktivnosti mladih članov med avstrijskimi društvi (spodnještajerkimi in kočevarskimi) in 

društvi v ZDA in Kanadi. V Avstriji, kjer so srečanja in prireditve bolj komemorativne 

narave, je mladih udeležencev zelo malo oz. jih ni, v ZDA in Kanadi pa so srečanja in 

prireditve bolj v smislu praznovanja in zabave, zato so za mlajše generacije bolj privlačna. 

Ne morem se znebiti misli, da se bo odnos Slovencev do Nemcev (tudi slovenskih Nemcev) 

lahko spremenil šele, ko (če) se bomo Slovenci spravili sami med seboj. Kot pravi Alenka 

Puhar (2001, 84), nam namreč še vedno ni dovoljeno pozabiti na dogodke, ki so se zgodili 

med leti 1941 in 1945. Dejstvo, da Slovence preteklost iz časa druge svetovne vojne še vedno 

drži v krempljih, zbode v oči vsakega, ki zgolj ošine komentarje oz. forume različnih, niti ne 

nujno političnih, člankov na spletnih straneh različnih slovenskih medijev (oz. časopisnih in 

televizijskih hiš), če navedem zgolj najbolj očiten primer. Ker je ta preteklost hkrati (še 

vedno) ritualizirana in se je spominjamo ob mnogih priložnostih (komemoracijah – prazniki: 
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Dan upora proti okupatorju, tudi ob Dnevu spomina na mrtve), je še toliko bolj trdovratno 

zasidrana v slovenskem kolektivnem spominu. Čeprav posredno, se mit o zlobnem Nemcu na 

ta način še vedno prenaša na mlajše rodove Slovencev. Nič drugače ni pri Kočevarjih, kjer 

tudi obstaja (prikrita) delitev na »žrtve« (tisti, ki so šli) in »izdajalce« (tisti, ki niso šli). Zakaj 

je treba vsaj simbolično opraviti s problematično preteklostjo? Mar ne bi bilo bolje, da bi jo 

preprosto odrinili v pozabo? Kolektivni spomin bazira na znanju in izkušnjah prednikov in 

določa znanje in delovanje njihovih potomcev. Če z negativnimi elementi iz preteklosti ne 

bomo opravili in rekli bobu bob, bodo »krivice« oz. trki dveh ali več spominov zaznamovale 

in obremenjevale še prihodnje generacije. To je, kot rečeno, dobro razvidno iz slovenskega 

ideološkega boja med »partizani in domobranci«, ki še osemdeset let po koncu vojne kot 

temna senca visi nad slovenskim narodom in določa politični diskurz. Kolektivni spomin je 

namreč nekaj, česar se ne nese s seboj v grob.  

Čeprav se uvodne predpostavke, ki so mi služile kot metodološki okvir, skozi analitično delo 

niso izkazale kot povsem točne, je treba upoštevati dejstvo, da se pogled na nacijo lahko v 

času spreminja (Hobsbawm 2007), zato današnja situacija, ob predpostavki, da se najprej 

spremeni diskurz vodilnih članov skupnosti, najsi bo to etnična skupina (različne skupine 

slovenskih Nemcev) ali pa narod organiziran v državo (Slovenci), morda ni dokončna …. 
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