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Grögerjev govor je imel takole vsebino: 
„Stara Avstrija se je zrušila, ustanovljena 

je svobodna, demokra$čna republika.         
Avstrijsko republiko bo vodil avstrijski       
proletariat in jo uredil kot domovino svo-
bodnih državljanov, domovino socialnih 
pravic. Koroška pa je v mirovnih pogajanjih 
sporno vprašanje, ker zahteva del njenega 
ozemlja Jugoslavija. Za koroški proletariat 
je vprašanje preprosto: ali v svobodno pa-
cifis$čno avstrijsko republiko – ali pa v na-
zadnjaško militaris$čno – kulturno 
zaostalo Jugoslavijo, zemljo brez močne 
delavske stranke.“ 

„Izberite – kam hočete?“ je zagrmel po 
dvorani.  

„V svobodno republiko!“ mu je zadonelo 
iz sto$ne ust naspro$. 

Gröger je potem prešel na razlaganje 
tak$ke. Ako hočemo bi$ svobodni, mo-
ramo to svobodo brani$, kadar nam jo 
hoče sovražnik vze$. Zato se stranka bori 
za samoodločbo, za svobodno Koroško, 
pro$ priključitvi k Jugoslaviji. Ker se tudi 
druge stranke borijo za priključitev Koro-
ške k Avstriji, ni nič bolj naravnega kot to, 
da v tem vprašanju vsi složno ravnajo. Svo-
bodna domovina je skupna stvar vseh.  

Do tu je imel govornik lahko opravilo in 
je žel splošno razumevanje. Potem pa je 
začel seka$ po lokalni opozicjij; $ste, ki 
razširjajo glasove, da se je stranka predala 
meščanskim strankam, je imenoval klevet-
nike, temne elemente, ki mislijo, da je Av-
strija Rusija. 

„Mi smo internacionalis$! Mi smo za sa-
moodločbo, zato nismo nasprotniki Slo-
vencev. Toda če smo na Koroškem stoletja 
skupaj živeli, zakaj bi Slovenci še zdaj ne 
ostali pri nas? Mi smo za nedeljivo Koroško, 
katero hočemo ohrani$ naši avstrijski do-
movini, zato branimo to zemljo, zato naša 
stranka organizira in vodi obrambni boj.“ 

Shod je sprejel njegov govor s ploska-
njem, toda brez splošnega navdušenja. Na 
shodu ni bilo organizirane opozicije, toda 
opazil se je neki ins$nk$vni odpor pri 
množici. 

„Ali si ga čul, kako je pel?“ se je obrnil 
Ladinik k Rožeju, ko se je polegel krik po 
dvorani.  

Rožej ni odgovoril. Govor mu je težko 
legal na možgane ter se ni mogel otres$ 
mešanega v$sa. 

Besedilo iz romana, Lovro Kuhar - Prežihov Voranc 

„Požganica“ III.
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Zadnji je dobil besedo zastopnik Volks-
wehra, soldat Polajnar. Celovška, posebno 
pa šentruperška Volkswehr je bila razbo-
rita četa in prostovoljci so vstopali vanjo v 
iskreni veri, da vstopajo v brambno vojsko 
stranke, ki bo branila interese proletariata 
in bo resnična vojska revolucije. Šentru-
perška Volkswehr se je upirala lastnemu 
vodstvu, se branila varuštvu Heimat-
schutza in se ni hotela pokori$ disciplini 
vojaške komande. Večkrat je na lastno 
pest strahovala lokalne osovražene            
predstavnike meščanskih strank in prišlo 
je tudi do spopadov z drugimi brambnimi 
četami Heimatschutza. 

Buren aplavz je pozdravil volkswehrovca 
Polajnarja na odru. Okičen z velikim rde-
čim trakom je nastopil s puško v roki. Po-
lajnar sicer ni bil govornik, a kar je 
povedal, je bilo to, kar je živelo v šentru-
perškem Volkswehru.  

„Mi smo z Dunajem, mi bomo branili v 
prvi vrs$ interese delavstva; nam so vsi da-
lavci bratje. Mi nočemo bi$ traban$ Šu-
mija in Lemeža. Stranki smo zves$, ali 
stranka naj ne pozabi, za kakšne namene 
smo v prvi vrs$ tu. Tudi domovino hočemo 
brani$ pred Srbi in pred komer koli, ne 
smemo pa pozabi$, da je med Slovenci 
tudi proletariat, ki ču$ to, kar mi! Vsi v 
Volkswehr, v našo vojsko! Živela Volks-
wehr!“ 

In zdaj se je zgodilo čudo; ni$ Gröder ni$ 
Lukas nista nastopila pro$ zastopniku 
Volkswehra; vodstvo zborovanja je molče 
prešlo ta nastop. Stranka je vedela, da je 
njeno gibanje tako močno in široko, da 
lahko brez škode dopus$ utripanje revolu-
cionarnega razpoloženja na periferiji.

Geslo # pove, kaj vodi 
in organizira stranka.

(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)         (__) (__) (__) 
   1      2      3     4     5      6     7    8             9     10     11 

1.   Ime enega izmed govornikov  __ (__) __ __ __ __ __ __ 

2.   Kaj naj se brani?  __ __ __ (__) __ __ __ 

3.   Ime drugega izmed govornikov  __ (__) __ __ __ __ 

4.   Katera država se je zrušila?  __ __ (__) __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ 

5.   Kje se je opazil neki ins$nk$vni odpor?  __ __ __       (__) __ __ __ __ __ __ 

6.   Za kaj se bori stranka? Za  __ __ __ __ __ __ __ __ __ (__) __ 

7.   Kaj je Koroška v mirovnih pogajanjih?  __ __ __ __ (__) __         __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

8.   Kakšno Koroško hočejo ohrani$ avstrijski domovini?  __ __ __ __ __ __ (__) __ __ 

9.   Govornik pravi, da so mu vsi delavci  (__) __ __ __ __ __. 

10. Iz sto$ne ust mu je zadonelo naspro$, da hočejo v  __ __ (__) __ __ __ __ __                                   

__ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

11. Koliko časa so živeli Slovenci na Koroškem?  __ __ __ __ __ __ (__) __ 
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