
Stare razglednice so dragocene ilustracije preteklosti. S poštnim žigom, znamko, krajevnim imenom, 
podatki o naročniku in natisnjenimi ter ročno napisanimi sporočili nam pripovedujejo že skoraj pozabljene 

zgodbe iz naše zgodovine. 

STARE KOROŠKE RAZGLEDNICE S SLOVENSKIMI NAPISI PRIČAJO O NEKDANJI 
MOČI KOROŠKEGA SLOVENSTVA. 

Zgodovinar in strasten zbiratelj starih razglednic Milan Škrabec je izbral več kot tristo koroških razgled nic, 
natisnjenih od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. V tej knjigi so večinoma prvič objavljene.

Knjiga prinaša dragocen vpogled v zgodovino, naravne in kulturne znamenitosti, predvsem pa v narod nostno 
življenje Slovencev na Koroškem.

39,50 eur
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Spremna beSeda

K
o jemljemo v roke novo mozaično podobo ene od slovenskih pokrajin, si velja priklicati v zavest nekaj 
podatkov o nastajanju knjige, o njeni obsežnosti, zgradbi ter uporabnosti za bralce. 
Knjige ne bi bilo, če se Milan Škrabec (1957) že kmalu po dokončanem študiju zgodovine in sociologije 

na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter po zaposlitvi kot profesor zgodovine na Srednji strojni in kemijski šoli 
v Ljubljani ne bi v prostem času posvetil slovenski kartofiliji. Iz svoje vedno obsežnejše zbirke razglednic 
je črpal gradivo za več razstav, člankov in knjig, katerih avtor ali soavtor je bil: Dežela ob Cerkniškem jezeru 
(1990), Vrhnika, prečuden kraj (1990), Narod naš dokaze hrani (2005), Boj za meje po 1. svetovni vojni (2007), 
Slovenstvo na razglednicah (2009) ter Pozdrav s Sv. Višarij (2012).

V koroškem poglavju v knjigi Pozdravi iz slovenskih krajev je dr. Walter Lukan leta 1987 objavil 92 raz-
glednic. Pričujoči »domoznanski album« pa predstavlja reprodukcije kar 300 koroških razglednic, natisnjenih 
od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne; 230 razglednic je iz Škrabčeve zbirke in so večinoma prvič 
objavljene v knjigi. Izbor upošteva slovensko, dvojezično oziroma južno Koroško v zgodovinskih deželnih 
mejah iz leta 1918; torej so posebna – geografsko smotrno  razčlenjena  – poglavja namenjena tudi Kanalski 
dolini (zdaj v Italiji), Jezerskemu, Mežiški dolini in Dravogradu (vse zdaj v Sloveniji). V knjigi so samo 
stare razglednice s slovenskimi oziroma dvojezičnimi napisi, razen v poglavju »Boj za mejo na Koroškem 
po prvi svetovni vojni« in nekaterih izjem, pojasnjenih v spremnem besedilu. Poleg omenjenega poglavja je 
po tematskem izboru razglednic nastal še uvodni razdelek, posvečen ohranjanju spomina na ustoličevanje 
karantansko-koroških vladarjev na Gosposvetskem polju; knežji kamen, vojvodski prestol in gosposvetska 
cerkev so sicer večkrat vključeni tudi na razglednicah v drugih razdelkih. Prav 18. marec 2014 kot 600-le-
tnica zadnjega ustoličenja po prastarem obredu v slovenskem jeziku pa je bil neposredni povod za to, da je 
Založba Družina pohitela z izdajo knjige.

Ker je politično zaostrenemu obeleževanju 500-letnice ustoličenja Habsburžana Ernesta Železnega 
za koroškega vojvodo spomladi 1914 že kmalu sledil izbruh »velike vojne« in posledično razpad črno-
-žolte monarhije, bo Škrabčev album ob letošnjih okroglih obletnicah služil tudi kot opomin na položaj 
koroških Slovencev pred enim stoletjem. Za to so koristni v knjigo vključeni podatki o narodnostni 
sestavi prebivalstva koroških krajev po uradnem in zasebnem slovenskem štetju leta 1910 ter odlomki iz 
poročila Anteja Bega o slovensko-nemški narodnostni meji iz istega obdobja. Na tedanji čas spominja 
še razgledniško in avtorjevo zapisovanje svetniških krajev tipa »Št. Jakob«, namesto sedaj uveljavljene 
oblike »Šentjakob«. 
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Razglednice kot zgodovinski vir s krajevnim imenom, poštnim žigom, znamko, raznimi narodnimi koleki, 
podatki o naročniku (založniku), izdajatelju in fotografu, z različnimi natisnjenimi in lastnoročno napisanimi 
sporočili vsekakor nudijo dragocene ilustracije preteklosti. Slovenski napisi na starih koroških razglednicah 
nam predstavljajo kraje, ulice, cerkve, šole, gostilne, društva, narodne noše, slavnosti in pomembne osebnosti 
ter pričajo o nekdanji moči koroškega slovenstva. »Narod naš dokaze hrani« je moto, ki si ga je avtor izbral 
z ene od razglednic. Prav to – a ne samo to  – je izdal Klub koroških Slovencev, ki mu v Ljubljani sedaj 
predsedujem podpisani in ki združuje potomce koroških poplebiscitnih pregnancev ter njihove prijatelje; 
vsem bo Škrabčevo delo dragocena spominska knjiga.

Pojasnila pod objavljenimi razglednicami vsebujejo izbor podatkov o zgodovini, naravnih in kulturnih 
znamenitostih, predvsem pa o narodnostnem življenju v posameznem kraju. Avtor tu niti ne poskuša pov-
zemati ali celo nadomestiti gesel iz krajevnih in biografskih leksikonov ter enciklopedij, ampak predvsem 
objavlja z vsebino razglednice povezane časopisne vesti in odlomke iz različne zgodovinopisne ter spominske 
literature. Med pošiljatelji ali prejemniki razglednic so nekatere pomembne slovenske osebnosti, tako da je 
vsebina njihovih sporočil zanimiva za širok krog bralcev. Iz zapisa na eni od razglednic npr. izvemo, da naj 
bi bil prva slovenska žrtev koroških nacistov že aprila 1935 pliberški dekan Jože Hribar. 

Objavljeni izbor strokovne literature napotuje bralca k nadaljnjemu poglabljanju védenja o preteklosti 
in sedanjosti koroških Slovencev, seznam obravnavanih krajev pa seveda olajšuje in povečuje praktično 
uporabo knjige. Čeprav avtor ni imel namena pisati popotniškega vodnika, utegne marsikoga spodbuditi, 
da si bo šel ogledat, kakšni so predstavljeni kraji danes in kakšna je sodobnost naših »korotanskih« rojakov.

Janez Stergar
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Ernest Železni, zadnji v slovenskem jeziku ustoličeni koroški knez, avtor H. V. Gerbič, 
založila »Slovenska straža« v Ljubljani, natisnjena in poslana leta 1914.

V današnjem zgodovinopisju ločimo ustoličevanje karantanskih knezov v času svobodne 
slovanske Karantanije in ustoličevanje koroških vojvod v poznejšem obdobju. 
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Ob šeStStOti Obletnici zadnjega 
ustoliČenja na Gosposvetskem polju 

(18. marec 1414–18. marec 2014)

S
redi druge polovice 6. stoletja so se slovanska plemena začela naseljevati v prostor Vzhodnih Alp. V  
7. stoletju so se predvsem plemena na ozemlju poznejše vojvodine Koroške povezala v posebno politič-
no tvorbo Karantanijo, ki ji je načeloval knez s sedežem na Krnskem gradu. Tako današnje slovensko 

deželno ime Koroška kot nemško Kärnten izvirata iz imena Karantanija, ki je predslovanskega izvora. Iz-
haja iz predindoevropskega imena Kar, ki pomeni skala, ali keltskega imena Karantos, kar pomeni prijatelj 
oziroma zaveznik. 

Karantanci so svoje kneze ustoličevali s posebnim obredom na knežjem kamnu pri Krnskem gradu. 
Kako je potekal obred v svobodni slovanski kneževini Karantaniji, je mogoče le delno rekonstruirati na 
osnovi kasnejših zgodovinskih virov iz poznega srednjega veka. V dvajsetih letih 9. stoletja so Karantanci 
izgubili samostojnost in postali obmejna enota frankovske države. Zanimivo je, da se je obred ustoličevanja 
ohranil in za skoraj šest stoletij preživel zgodnje srednjeveško slovansko kneževino Karantanijo. Seveda 
se je obred vseskozi spreminjal, prav tako njegov pomen. Vsaj od 13. stoletja je bil sestavljen iz treh delov. 
V prvem delu je slovenski kmet ustoličevalec, ki je bil koseškega rodu in je sedel na knežjem kamnu pri 
Krnskem gradu, prepustil sedež novemu gospodarju kot sebi enakemu, saj je bil vojvoda v kmečki obleki. S 
tem mu je simbolično izročil oblast v deželi. Sledila sta maša pri Gospe Sveti, kjer je krški škof blagoslovil 
novega vojvodo, in popoldne še obred pri vojvodskem prestolu na Gosposvetskem polju, kjer je novi vojvoda 
sprejemal poklone deželnega plemstva in podeljeval fevde. Vse do zadnjega ustoličenja, ko se je 18. marca 
1414 dal ustoličiti Habsburžan Ernest Železni, je obred potekal v slovenskem jeziku (Štih, 2000, str. 116).
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SLOVENSKI POZDRAV S KOROŠKE Stare razglednice pripovedujejo
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Spomin na zadnje ustoličenje koroških knezov 1414–1914, 
založila Slov. kršč.-soc. zveza za Koroško v Celovcu leta 1914, 

poslana leta 1919.

Razglednica je narejena po freski koroškega slikarja Josefa Ferdinanda Fromillerja v Deželnem dvorcu 
v Celovcu. V mnogih zavednih slovenskih hišah so visele stenske slike narejene po Fromillerjevi freski. Še 
danes lahko tako sliko vidimo v rojstni hiši založnika Lavoslava Schwentnerja na Vranskem. V hiši je zdaj 
muzej.
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Gospa Sveta, poslana leta 1912.
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Koroški vojvodski prestol, založil »Gorotan« društvo slov. akademikov in učiteljev, okrog leta 1910. 
Na razglednici je nekdo odtisnil žig društva »S.P.D., Velikovec, Belska podružnica«.
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Koroški vojvodski prestol, založila Slovenska kršč.-soc. zveza za Koroško, poslana leta 1915.

Slovenci so dolgo menili, da je tudi vojvodski prestol spomenik iz dobe svobodne slovanske Karantanije, 
kar dokazujejo tudi številne narodno prebudne razglednice. Danes vemo, da izvira iz poznejše fevdalne dobe. 

V dobi oblikovanja Slovencev v moderen političen narod so se ti naslonili na karantansko zgodovino 
in iz nje črpali nacionalni ponos ter moč v boju za preživetje. To dokazujejo številne prireditve po vsem 
slovenskem ozemlju ob petstoti obletnici zadnjega ustoličenja na Gosposvetskem polju leta 1914. Domala 
vsi slovenski časopisi so temu dogodku namenili pozornost, večina na prvih straneh. 

Posebej slovesno so petstoletnico zadnjega ustoličenja na Gosposvetskem polju proslavili v Mariboru. 
Slovenski narod je poročal: »Iz Maribora. Jubilejna slavnost v proslavo 500 letnice ustoličenja zadnjega ko-
rotanskega vojvode je uspela tako, kakor se nihče ni mogel nadejati. Letošnja bela nedelja (19. aprila) nam 
ostane v trajnem spominu. Obsežen in skrbno sestavljen program je privabil toliko domačega in zunanjega 
občinstva, da že v predprodaji v zadnjih urah ni bilo dobiti sedežev – kljub precej zvišanim cenam.« (Slo-
venski narod, 21. 4. 1914, str. 2).

Ob tej priložnosti so izdali več spominskih razglednic.
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Knez Volkun prisega. Na naslovni strani natisnjeno: 
»Proslava 500-letnice ustoličenja zadnjega korotanskega vojvode v Mariboru 19. 4. 1914. D.D.M.«

Kaj je v tem času Slovencem pomenila Karantanija, je v spominski brošuri Spomin na Gosposvetsko polje že 
v uvodu zapisal Valentin Rožič: »Dragi Slovenci in Slovenke! 18. marec l. 1914. je bil za Slovence, posebno 
pa za koroške Slovence, velepomemben, zgodovinski dan, kajti dne 18. marca l. 1914. je minilo petsto let, 
ko se je pred Krnskim gradom na Gosposvetskem polju zadnjikrat odigrala najlepša, najslavnejša zgodo-
vinska drama celokupnega slovenskega naroda, ko se je poslednjikrat veličastno dvignil slovenski zastor, 
da pokaže našim prednikom še enkrat v vsem sijaju in blesku najslavnejše, najpomembnejše zgodovinsko 
dejanje, nekdanjo moč in slavo slovenskega naroda. Slavni potomec naše stare vladarske rodbine, Habsburžan 
Ernest Železni, se je iz spoštovanja do starodavnih pravic koroške vojvodine in iz spoštovanja do tisočletne 
tradicije podvrgel častitljivemu zgodovinskemu obredu ter sprejel iz ust in rok slovenskega kmeta vladarsko 
oblast v deželi: dal se je po starodavni navadi v slovenskem jeziku slovesno umestiti za koroškega vojvodo.« 
(Rožič, 1914, str. 3)

Bolj kritični duhovi so ob tej priložnosti opozarjali, da je slovenstvo na Koroškem močno ogroženo: 
»Obenem je to žalostna petstoletnica, ker nas spominja le nekdanje moči in slave slovenskega kmeta, 
nekdanjega ponosa in samozavesti slovenskega kmeta na Koroškem, katerega ponosa, samozavesti ni več. 
Svobodni slovenski kmet je postal pokoren suženj, ponižen hlapec Nemcev! Nekdaj od cesarjev in deželnih 
vladarjev, ki si jih je volil najpreje sam, potem pa jih je prostovoljno priznaval, spoštovan, je sedaj zaničevan 
od tujcev, ki so prišli v deželo za Slovenci. Njegov jezik, njegova lepa govorica je bila vojvodska govorica, 
sedaj so jo izgnali že iz zadnje kanclije, popačili so to lepo govorico uradi in šole in sedaj to knežjo govorico 
še preganjajo, zasramujejo.« (Mir, 28. marca 1914, stran 69.)
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Gospa Sveta, Krnski Grad, vojvodski prestol, knežji kamen, 
založila »Slovenska straža« v Ljubljani, natisnjena in poslana leta 1914.

Pesnik Silvin Sardenko (rojstno ime Alojzij Merhar) se je že pred prvo svetovno vojno zavedal, da je 
Gosposvetsko polje s starokarantanskimi spomeniki za Slovence fi zično izgubljeno. Našel pa je rešitev: 
tistega, kar nosimo v srcu, nam nihče ne more vzeti.

Slovenci tudi v času med svetovnima vojnama niso mogli pozabiti Karantanije in izgubljene Koroške.
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Poljana pri Prevaljah, fotorazglednica iz leta 1935, Pelikan, Celje.

Nekdo je na naslovno stran zapisal: »Spomin na 'Prvo ustoličenje' [poslednje] – prvikrat igrano na Poljani 
v Mežici [pri Prevaljah] (na prostem – lepo vreme), 1. 9. 1935.«

Koroska-layout.indd   16 6. 03. 14   08:04



O B  š e s t s t o t i  o B l e t n i c i  z a d n j e g a  u s t o l i Č e n ja  n a  G o s P o s v e t s k e m  P o l j u

17

Poslednje ustoličenje, fotorazglednica, fotograf Pelikan, Celje, poslana leta 1936.

Avtor Poslednjega ustoličenja France Brenk se je slabega pol stoletja pozneje dogodka takole spominjal: 
»1. septembra leta 1935 je odigralo nad 200 igralcev Mežiške doline – od Črne do Guštanja – pred kakimi 
5000 gledalci, domačimi in tistimi, ki so jih pripeljali na Poljano posebni vlaki iz Maribora in Celja, za tiste 
čase veliko protiavstrijsko in hkrati protifašistično igro o tragičnem propadanju slovenskega naroda, ki pa 
naj se zdaj zave in upre nadaljnjemu potujčevanju.« (Brenk, 1983, str. 11.)
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Tudi med drugo svetovno vojno in po njej so Slovenci črpali moči iz karantanske preteklosti. 
Naj za ilustracijo navedem pismo arhitekta Jožeta Plečnika zgodovinarju Josipu Malu, 

enemu največjih zagovornikov »slovenske« Karantanije: 
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»Visokospoštovani gospod doktor! Danes – zadnji pondeljek nesrečnega leta 1942 – obdarjen sem bil z veliko 
radostjo, z Vašo Osnovo ustoličenja. Sprejmite, prosim, za to pozornost in ljubeznjivost mojo najprisrčnejšo za-
hvalo! Veselim se na branje tudi tega Vašega dela! Bog Vas ohrani zdravega in blagoslovi naj Vas bogato v Novem 
letu! Vaš Vam udani in hvaležni Plečnik. 28. XII.« Tekst se nanaša na Malovo razpravo Osnove ustoličenja 
karantanskega kneza, objavljeno v Glasniku muzejskega društva za Slovenijo, letnik 23, 1942.

In kako je s tem danes? Karantanska zgodovina je še vedno prisotna v vseh slovenskih zgodovinskih 
učbenikih, ki obravnavajo to časovno obdobje seveda drugače kot nekoč. Predvsem se ne govori več o slo-
venski, ampak o slovanski Karantaniji. Slovenska politika je kljub nekaterim grožnjam od zunaj dosegla, 
da imamo na slovenskem evrskem kovancu za dva centa podobo knežjega kamna, nekatere slovenske ulice 
so poimenovane po karantanskih knezih itd. Vendar se pojavljajo tudi teorije, da je karantanska zgodovina 
(o tem ne more biti nobenega dvoma!) subjektivno vplivala na Slovence, objektivno pa naj bi Slovenci s 
tem ne imeli nič. Takšne teorije lahko ovržemo. Dejstvo je, da so se iz karantanskih Slovanov, kolikor se 
niso potujčili, razvili koroški Slovenci, ki so bili vse do konca prve svetovne vojne del slovenskega naroda 
in so to še danes. Pomislimo samo, da je bil pobudnik programa Zedinjene Slovenije Matija Majar Ziljski, 
ne Savski, Ljubljanski ali kaj podobnega, in da je celovška Mohorjeva družba, za katero so kljub Slomškovi 
pobudi najzaslužnejši koroški Slovenci, odigrala med Slovenci epohalno vlogo, saj jih je opismenila. Vodilni 
slovenski znanstveni inštitut se imenuje po koroškem rojaku Jožefu Stefanu. Ne nazadnje je del zgodovinske 
dežele Koroške v mejah Republike Slovenije. Lahko bi še naštevali, pa naj bo dovolj.
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Stare razglednice so dragocene ilustracije preteklosti. S poštnim žigom, znamko, krajevnim imenom, 
podatki o naročniku in natisnjenimi ter ročno napisanimi sporočili nam pripovedujejo že skoraj pozabljene 

zgodbe iz naše zgodovine. 

STARE KOROŠKE RAZGLEDNICE S SLOVENSKIMI NAPISI PRIČAJO O NEKDANJI 
MOČI KOROŠKEGA SLOVENSTVA. 

Zgodovinar in strasten zbiratelj starih razglednic Milan Škrabec je izbral več kot tristo koroških razgled nic, 
natisnjenih od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. V tej knjigi so večinoma prvič objavljene.

Knjiga prinaša dragocen vpogled v zgodovino, naravne in kulturne znamenitosti, predvsem pa v narod nostno 
življenje Slovencev na Koroškem.
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