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Klaus Schönberger

D... USTRELITEV PO
MOJEM NAROÖILU...
HANS STEINACHER -
KOROSKI DJUNAK(
KOT AGENT
NACIONALNEGA
TERORIZMA

Prolog
I(dor bo pregledoval zapuööino Hansa Steinacherja v

Zveznem arhivu Zvezne republike Nemöije v I(oblenzu, bo na vrhu naöel

dokument z dne2S.januarja 1924,I<rbilahko bil zgodnja oblika besedilne vrste

',izpovedno pismo... Gre za kopijo Opisa streljanja separatistiönega voditella

Schlicha izBella,l ki ga je >'naroöil.< Hans Steinacher. Besedilo natanöno opisuje,

kako je bilWilhelm Schlich umorjen na zasedenem Porenju (Nemöija):

n23. januarja sem se s spremljevalcem odpravil v Niedermendig, kamor smo

prispeli ob 8. uri zveöer. Tisti veöer nismo naöli priloänosti za uresniöitev naörta.

/.../ Naslednje jutro smo se sprehodili po okolici, da bi ugotovili, kje lahko

najbolje izvedemo dejanje in v katero smer lahko potem pobegnemo...

Morilca sta naöla Schlichovo bivaliööe in ga zasledovala:

'rPreobleöenavtrgovcazLivinosvamuneopaznosledila. /.../ Zunajkrajasvasemu

pridruäila. Ko sva mu priöla tako blizu, da smo se lahko sliöali, sva se pogovarjala o

I BArch N 1184,23, >'Schilderung der Erschießung des Separatistenführers Schlich aus

Bell.<,28. 1.1924.

83



Koroöki plebiscit - 100 Iet kasneje

prodajikrzna, kar je sliöal, innajunagovoril, aligevaznjimvBell. Odgovoril semmu,

da greva tudi midva po tej poti; nato pa kmalu preusmeril pogovor na seParatistiöno

gibanje. Med pogovorom sem opazi., daje nekaj vzel \z äepa hlaö in dal to v äep

plaööa. Kot sem pravilno domneval, je ölo za revolver. Pribliäevali smo se mestu, ki se

mi je zdelo primerno zaizvedbo.Pred tem smo sreöali dva mladeniöa, ki sta hodila v

smeri Niedermendiga. Ko sta bila dovolj daleö, sem rekel schlichu: >>zdai ie tudi za

vas napoöil öas, ko pride maööevanje<<, invistemtrenutku sem mu izstrelil dvekrogli

v glavo. Padel je na tla, a je takoj spet skoöil in z okovano palico s koniöasto sponko

udaril mojega spremljevalcav obraz in mu poökodoval nos. Moj spremljevalec mu je

takoj nato zadal ötiri strele, ki so verjetno zadeli prsni koö. Talrat se je obrnil k meni.

Flitro sem mu zadal öe dva strela, nato pa se je mrtev zgrudil..<

Sledi opis pobega iz ozenlja pod nadzorom Francije na ozemlje, ki ga je

zasedala Velika BritanUa. Opis se zakljuöi s stavkom: >'Ugotavljam tudi, da smo bfi
med bivanjem v Niedermendigu obveööeni le o negativnih zadevah glede Schlicha.

Vsi so si iz srca äeleli, da bi se z njim kmalu obraöunalo. PodpisanaJ. in W.<

Morilca sta izhajala iz Siegburga in sta se imenovala RudolfJacobs (ZO let)

in Siegfried Wichern (ZO let).t Za svojega naroönika Hansa Steinacherja sta za-

pisala potek dogodkov.

Mit o Steinacheriu
Ta esej preuöuje del biografije Hansa Steinacherja, ki je na Koroökem ostal

neraziskan, a je kljub temu ali prav zaraditega - ne nazadnje zandiprisotnosti

metod prikritega delovanja - prispeval k mitu o Steinacherju, ki mu je tudi

sam uspeöno dodajal vsebino.3 Zdi se, da obravnavano obdobje v nadaljevanju

nima prav veliko skupnega s Koroöko, ker se je ta del v veliki meri dogajal zunaj

Avstrije. Pravzapravpa se ti dogodki nanaöajo tudi na Koroöko. Prispeveknajbi

predstavljal öe en vir zarazbijanje mita o Steinacherju.

2 BArch N 1184, 23, Schreiben von Schulte den Oberpräsidenten der Rheinprovinz,

Koblenz, 2.2. 1935.
3 Prispevek je rezultat projekta FWF "Performing Realiry - Dis- und Reartikulation des

DISPOSITIVS KARNTEN/KOROSKA. (spletna stran: http://volksabstimmung2021.
aau.at). Prim. tudi Peball in Schönberger, Territorial and linguistic demarcations in the

dispositif Kärnten/Koroöka, str. 53-77. Avtor se zahvaljuje Brigitte Entner (Celovec), Ute
Holfelder (Celovec),Wernerju Koroschitzu (ne!ak) zakritiönepripombe inkonstruktivne
nasvete, pa tudi Gerhardu Katschnigu (Celovec) za lekturo in jezikovno izpiljenje, prav
tako Johanni Steindl (Celovec). Vendar pa je za vse pomanjkljivosti odgovoren le avtor.

Prav tako,bi se posebej rad zahvalil Florianu Wenningerju (Dunaj) in njegovim kolegom
in kolegicam na Dunajski delavski zbornici za pravne nasvete. Zahvala gre predvsem tudi
odvetniku Michaelu Pilzu (Dunaj ) (http, / /www.jus.atlmichael-p112 / ).

Schönberger: >... ustrelitev po mojem naroöilu<

Steinacherjev mit je del nemöko-koroöke politike spominjanja in je kon-

stitutiven za nemöko nacionalno_ interpretacijo mejnega spora in plebiscita

1918-1920. Steinacherja öe danes öastijo v FPÖ (Avstrijska svobodnjaöka

stranka), v KAB (Zvezi koroökih brambovcev), pa tudi v KHD - I(oroökem
Heimatdienstu (Koroöki domovinski sluäbi) kot svetel lik, öigar "zasluge v
obrambnem boju..a so nesporne in - tako utemeljitev - ostajajo >>v öastnem

spominu.<. V zadnjem öasu je KHD videl Steinacherja >'v svetlobi in senci..,s

öeprav je odkritle novega spomenika, posveöenega njemu,leta2020 zahtevalo

precejönj e argumentacijske napore.6

Moj prispevek je zgodovinsko-antropoloöko iskanje sledi, ki z zgodovin-

skimi viri odkrije tiste pomanjkljivosti vmitu o Steinacherju, ki jih na Koroökem

namerno spregledajo. Doslej so bile razprave osredotoöene na vpraöanje, ko-

liko je bil Steinacher vpleten v nacifa5istiöni reZim. Njegova naklonjenost do

desniöarskih prostovoljcev Freikorps v dvajsetih let 20. stoletja, pa tudi nje-

gova vpletenost v teror in konkretne morilske akcije se ne skladajo s podobo

nemöko-koroöke zgodbe, ki govori o tem, da je bila Koroöka vedno le ärtev. V
hegemonistiöni razliöici zgodbe o >' junaku<< Steinacherju je bilo mogoöe delno

podobo razglasiti za veljavno upodobitev. Naslednja predstavitev je nujno zelo

deskriptivna in äeli prispevati k empiriönim dejstvom.

O virih
Ta prispevek temelji na eni strani na arhivskem gradivu iz zapuööin Hansa

SteinacherjaTinFranzaThedieckasvZveznemarhivuvKoblenzu (BArch),nadrugi

strani pa na analizi Steinacherjevih osebnih spominov, napisanih na Norveökem

med letoma 1943 in 1944, ki so vtipkanem izvodu navoljo vKoroökem deäelnem

arhivu v Celovcu.e Arhivski dokumenti v Celovcu so kopije iz Steinacherjeve

4 Tako v napisu spomenika, ki ie bil Steinacherju postavljen v Miklavöevem oktobra 2020.

5 Kärntner Heimatdienst. Hans Steinacher in Licht und Schatten.

6 Prim. Schönberger, Mythos Hans Steinacher als Antagonismus, str. 209-242.
7 BArch Koblenz N llS4,Zapuiäna Hansa Steinacherja.
8 BArch Koblenz N I 174 Zapuööina Franza Thediecka. Bil je generalni svetovalec Eggerta

Reederja, vodje vojaöke uprave Belgija-Severna Francija in med letoma 1949 in 1964 pri
Krööansko demokratski uniji Nemöije (CDU) dräavni sekretar na zveznem ministrstvu za

vsenemöka vpraöanja. Prim.: Brüll, Franz Thedieck, str. 341-370.
9 KLA Geschichtsverein-Handschriften 18/58/1-2: Nachlass Hans Steinacher. Erinne-

rungsbücher I-Vl (1942-1944). Da bi zmanjöali Stevilo opomb, so ti viri v besedilu
navedeni s kratico EB, ötevilko ovoja in ötevilko strani tipkane kopije. Primer:E8I,22.
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zapuööine v I(oblenzu.r0 Samopriöevanja, ki so osrednja v naslednii predstavitvi,

je Thomas Zelothoznaöil za >>informativno opisna, brez okrasja, nePosredna in

razkrivajoöa.., ,röe postavimo Steinacherjev nacionalizem v kontekst katastrof

prrre polovice 20. stoletja<<.rr Zeloth ugotavlia, da so ta besedila 'rnekritiöno
poveliöevanje lastne osebe<<,r2 ki se kot rdeöa nit vleöe skozi rrdokumentacijo

ega.<, in zdi se, da so bila napisana za povojno obdobje' Tako kot Zelothl3

predvidevam, da ta osebna poroöila po letu 1945 skorajda niso bila predelana.

Posebej informativna so tudi zato, ker je bil v öasu, ko so bila napisana, öe vedno

na oblasti nacistiöni reLim,vendar je duktus naslavljal öas po tem. Kaj to pomeni

za analizo dejanj, opisanih v njih? Umor Wilhelma Schlicha, oPisan v prologu,

veöinoma dokumentirajo viri zunaj njegovih spominov. Druga teroristiöna deja-

nja so se mi razluila öele s preuöevanjem spominov. Öe poskuöamo ta dejanja po-

staviti v kontekst z drugimi viri, naletimo na teäavo, da je bil Steinacher aktiven

v okviru organizacije, ki je delovala kot navidezna tajna sluäba in pazila, da ni za

seboj pustila nobenih zapisov.ra Zato ie pomembno preveriti njegove iziave z

drugimi viri. Ta proces öe traja in o tem bom poroöal drugje. Na tem mestu Pa se

sklicujem na drugo posebno >>akcijo.<, ker ta (tako kot druga primerljiva nasilna

dejanja) ni opisana v slogu samopretiravanja. Steinacher v spominih res reflektira

svoja dejanja .Y zvezis tem je ta vir informativen ne le glede na navedena dejanja,

ampak tudi glede na vrsto opisa.

Hans Steinacher: narodnoobrambni potujoöi
uradnik in nacistiöni propagandist

Hans Steinacher (tS9z-197L) je odraööal v [nad] Bleiberg-IGeuthu na

I(oroökem in se politiöno socializiral v preteZno velikonemöko usmerjenem

okolju. lmel je ötipendijo graökega öolskega zdrtt'enia "Südmark.. za öolanje

l0 Dinklage, Das Archiv Dr. Hans Steinacher, str. 119-121.
I I ZeIoth, Hans Steinacher als völkischer Ideologe, str. 39.

12 Prav tam.
13 Prav tam.
14 Jacobsen, Hans Steinacher, str. XIX, opomba 12 >,Zaradi tajnosti skorajda ni podatkov

o dejavnostih Sts... Se vedno ni jasno, v koliköni meri je Jacobsen, prvi Steinacherjev

znanstveni biograf, ki je bil verjetno prvi, ki je tudi imel dostop do niegovih spominov,

tukaj prevzel oceno Steinacherja, ki v skrbi za ustrezno zgodovinsko priznanje njegovega

dela piöe: ,rSam sem /.../ nekoö na sreöanju zgodovinarjev /.../ oPozoril na to, da

bistvenih dokumentov v zvezi s separatistiönim bojem ne bo mogoöe najti v spisih, kajti
prav najpomembnejöe stvari zaradi tajnosti niso bile zapisane - in to je v bistvu veljalo za

vse [sicl] obrambne zadeve - in po drugi strani, ker je bila osrednja skupina ljudi vedno
zelo majhna... KLA, EB III, 93. Prim. Dinklage, Arhiv Dr. Hansa Steinacherja, str. I19.
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za osnovnosolskega uöitelja na nemökem jezikovnem otoku Bielsko-Biala (Av-

strija - Slezija in Galicija). Tam se je pridruäil prepovedani nemöko nacionalni

in antisemitski fantovski bratovööini Gothia.ts Po njegovi prvi uöiteljski sluZbi

(J9l-J9t+) v Meranu naJuänem Tirolskem se je leta l9l4 prijavil kot vojni
prostovoljec. Po koncu prve svetorme vojne je aktivno sodeloval v sporu v zvezi

z doloöitvijo meje (Kärntner Abwehrk ampf / I(oroöki obrambni boj l9I8 / 19) .

Steinacher je pozno poleti 1919 postal poslovodja Koroöke domovinske shfi,be/

Kärntner Heimatdienst, leta l92O pa je bil odgovorenza organizacijo plebiscitne

propagande v coni A, ki so jo zasedale öete drZave SHS.

Kot >reden najuöinkovitejöih ustvarjalcevmitov..16le bil na Koroökem od-

govoren za politiko spominjanja, v kateri so bili vzroki za izid plebiscita in pri-
kljuöitev k Republiki Avstriji zreducirani na nemöko nacionalno razumevanje.

Ta pripoved je zabrisala veöplastne interese in protislovja.tT Izrazit antislavizem

je ustvaril tiste ideoloöke (rasistiöne) povezave, ki so na koncu povzroöile, da

je nemöki nacionalni tabor v veliki meri prestopil v ilegalni NSDAP öe pred

>'anölusom...r8 Za uspeh te propagande se je razvedelo tudi v drugih krajih, ki
so bili v sporu ob doloöanju meje. Leta l92L je Steinacher postal >'potujoöi

uradnik..re nacionalnega gibanja glede mejnih sporov, v katerem je deloval

kot politiöni (Sopron/Sopron/Ödenburg in Tirolska) in oböasno tudi kot

vojaöki svetovalec (Zgornja Slezija). V letih 1923_1925 je v imenu pruskega

ministrstva za notranje zadeve sestavil tajno obveööevalno strukturo (tako ime-

novani dräavni in deäelni uradi) za nemöko pokrajino Porenje, ki jo je zasedala

Francija.20

Leta 1933 je Steinacher postal predsednik nemöke Ljudske zveze za

nemötvo v tujini (VOe), v kateri je po letu 1933 predstavil "naöelo vodje in

odnosa do ras.., in od takrat naprej v njej deloval kot Reichsführer [dräavni

15 Jacobsen, Hans Steinacher, str. XIII.
16 Knight, Politik der Assimilation, str. 41.
17 Leta 1930 se je zgodil öe en socialdemokatski poskus snovanja drugaöne zgodbe, ki je

opozarjala zlasti na gospodarske interese kot razlog za odloöitev koroökih Slovencev, da

glasujejo za Avstrijo. Glej Lagger, Abwehrkampf und Volksabstiffimungt str. 6; Falle, Die
politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, str. 13sl.

18 V biografski skici sta Alfred Elste in Dirk Hänisch Steinacherja opisala kot kljuönega

spodbujevalca politike NSDAP. Tu lahko najdete tudi informacije o vpraöanju ölanstva,

vlogi VDA in vpraöljivem postopku denacifikacije: ',Ze samo ta dejstva bi morala voditi
do ,drugaöne' sodbe o Steinacherju na povojnem sojenju. Njegovo protagonistiöno
delovanje za nacionalsocializem v Avstriji in na Koroökem pa naj bi ostalo zahito za

neomadeäevanim mitom o junaökem obrambnem borcu... (Elste, Hänisch, AuJ dem Weg

zur Macht,str. 374.)
19 Haar, Histor iker im N ationalsozialismus, str. 36.
20 Jacobsen, Hans Steinacher, str. X\{II.
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vodja].2l V teh letih je okrepil tudi etniöna, nemökonacionalna zdruLenja in

ilegalni NSDAP vAvstriji.22 Ulfried Burz je razl<ril, da je bil Steinacher, tako kot

Martin Wutte, i.e v zgodnji mladosti predan nacistiönemu gibaniu. Steinacher

je iz Nemöije uöinkovito podpiral ilegalni NSDAP.23

Se danes trajajoöi boji za ocenjevanje vloge Steinacherja za kulturo spo-

minjanja (npr. v okolju FPÖ / Andreas Mölzer, pa tudi drugi funkcionarji v

KHD) ga poskuöajo prikazati kot neke vrste ölana uporniökega gibanja.2a To

je vsebinsko napaöno. Ne gre veö za vpraöanje, ali ie bil Steinacher nacist,

temveö obratno. Njegova prepriöanja o rasni öistosti so sooblikovala razliöico

nacistiöne ideologije, njegova teroristiöna in politiöna dejania pa so pripravila

temelje za nacistiöni reäim. Steinacher tudi ni bil edini >,Abwehrkämpferrl..f

obrambni borec I9l8/L9I9, ki se je kasneje uveljavil v NSDAP.2S Njegova

rasna in nemökonacionalna zgodba o koroökem obrambnem boju/"Kärntner
Abwehrkampf<< je nacistiönemu razlaganju zgodovine ponudila razliöne mo-

änosti novih povezav. Na slovesnosti ob praznovanju 10. oktobra v Celovcu

je leta 1943 glavni ideolog SS in minister nemökega raiha Alfred Rosenberg

,,povezal obmejne bitke na Koroökem,vZgornji Sleziji, v Poreniu in Porurju ter

vbaltskih drLavah,injihvsedeklariralkotnaporezavelikonem$kovstajo<<.26
Ko j e Steinacher med letoma t 93 6 in L9 37 (zaradi vpraöani aiuZne Tirolske)

priöel v konflikt z nacistiönim reäimom, je bilto izraz enega od tistih frakcijskih

bojev za oblast in premoö (na eni strani Rudolf Heß in Hans Steinacher, na

drugi strani Heinrich Himmler in SS), kot so znaöilni za polikratske sisteme.

Steinacher nikakor ni bil nasprotnik nacistiönega reLima, ampak je izgubil

vpliv zaradi spremembe zunanjepolitiöne strategiie tega reLima.z? Distanca do

Zl Prav tam, str. 48-54, 59s1.

22 Bwz, Die N ationalsozialistische Bewegung in Körnten,str. 1 57- I 59s1.

23 Prav tam, str. 16, 160-162: "Steinacherjeva izjava dokazuje, da je bil v prvi bojni vrsti
NSDAP, öeprav je imel ambivalenten odnos z NSDAP... O ölanstvu v NSDA? glej Elste,

Körntens braune Elite, str. 152s1.

24 Mölzer, Hans Steinacher: Kärntner Freiheitskämpfer, Lichtgestalt oder Unperson?

25 Prim. portrete v: Elste, Körntens braune Elite.
26 Nfred Rosenberg zum Jahrestag des Kärntner Abstimmungssieges. Am Ende dieses

Kampfes steht der deutsche Sieg, Wlkischer Beobachter, 12. oktober 1943, str.2. Clt. po
Holfelder, Die 10.-Oktoberfeiern, str. 5-36.

27 Haar, Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft, str. 1900: >rHansa Steinacherja
je kot Reichsführerja VDA zamenjal SS-Obergruppenftihrer Werner Lorenz' Njegov
namestnik, SS-Standartenführer Hermann Behrends, je prevzel vodenje VDA'.< Glavni
razlog za to je bil, da so se >>ministrstva in vodsfvo Reicha ter NSDAP pripravljali na vojno.
Na pobudo Adolfa Hitlerja in Martina Bormanna je bilo celotno "velikonemöko delo/
Deutschtumsarbeit.. zdaj podrejeno Volksdeutsche Mittelstelle iz SS. Holfelder, Die
1 0.- Oktoberfeiern, str. 5-36.
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strankinega aparata je bila tudi posledica njegovega narcizma in precenjevanja

samega sebe, kar se vedno znova poiavlja v njegovih spominih.2s Prodorno po-
vzdigovanje samega sebe v navedenih t'ego dokumentih<< je oöitno.2e Poöutil se

je poklicanega kviöjim ciljem in po tem, ko ga je Rudolf Hess odstavil s funkcije
predsednika VDÄv je izrecno zahteval polotaj vodje okroäja na Koroökem.3o

Prav tako ni bilo odpora proti nacifaöizmu, ko je Steinacher, da bi lahko öe

naprej sluZil ftihrerju, prostovoljno sodeloval v osvajalni vojni, z namenom, da

bi podredil in uniöil druge dräave. Ne glede na to je nemsko-koro$ka politika
spominjanja poskuöala po letu 1945 Steinacherja >>stilizirati<< kot nasprotnika
nacizma in odporniökega borca.3l

Separatizem v okupiranem Porenju
V apologetski biografski literaturi se vedno znova omenja propagandno

delo Hansa Steinacherja v okupiranem Porenju. Osrednja pomanjkljivost te lite-

rature, pa tudi nemöko-koroökega mita o Steinacherju je, da ne vkljuöuje njegovih

teroristiönih dejanj proti separatizmu v Porenju in na Pfalökem (tSZl-tSZS) v
imenu pruskega notranjega ministrstva.

Po prvi svetovni vojni je francoska zunanja politika v Porenju in na Pfal-

ökem, ki sta jo vojaöko zasedli Francija inVelika Britanija, äelela oslabiti nekdanjo

Prusijo. V ta namen je okupacijska sila podpirala separatistiöna gibanja, ki so si

prizadevala za loöitev Pfalöke in Porenja od Nemöije.

Za razliko od vse do danes vplivne protiseparatistiöne propagande je

prihajalo do razliönih poskusov oblikovanja Renske republike, ki so iih pogo-
jevali kulturni, socialni in ekonomski razlogi.Vdor francoske in belgijske vojske

11. januarja 1923 na obmoöje Porurja je spodbudil separatizem.32 Naraööajoöa

inflacija, grozeöi gospodarski zlom zasedenega obmoöja in dräavna kriza v
Nemöiji so spodbudiliseparatistiöne sileinteänjevPorenju.33 Kajti celoporenski

28 KLA,EBV r85.
29 'rDelil sem upanje in priöakovanja najboljöih. Bil sem eden redkih moökih iz Avstrije, ki je

poznal medsebojne odnose, ja, lahko bi rekel, da takönega, kot sem jaz, ni bilo, ki je v Rajhu
invAvstrijipoznal stvarivvelikeminmajhnem obsegu... Prim. KLA, EBVi, 133. Vnjegovih
spominskih k"jig"h obstajajo tudi drugi sklici na to samopoveliöevanje. Steinacherju je to
oceno njegove osebe uspelo povzdigniti v prevladujoöe nemöko-koroöko staliööe.

30 KLA, EB VI, 183.

31 Prim. Retterath, Hans Steinacher. Die Stilisierung, str. 154-176.
32 Jacobserl Hans Steinacher, str. XVIII.
33 Pri natanönejöi opredelitvi teh heterogenih protipruskih sil, ki so si prizadevale za ustano-

vitev Renskih republik, je mogoöe narediti vsaj tri razlike. l. separatizem kot puöistiöno
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politiki sredinskih in drugih strank, zlasti Konrad Adenauer, so ponormo kot

teleta 1919 preuöili moänost samostojne poti za renska obmoöja. Vendar pa

so te pobude propadle, ker vlada rajha ni oblikovala dräavnopravnih podlagza

neposrednapogajanja z okupacijskimi silami, Francijapa je tudivztrajalaprinjeni

najviöji zahtevi po loöiM Renske republike oz. Renskih republik.3a Vendar pa je

obstajala politiöna konstelacija, ki si je lahko predstavljala Porenje zunaj prusko

prevladujoöe Nemöije. Dejavniki, kot so nasprotja med prusko prevladujoöim

rajhom in Bavarskq med Bavarsko in Pfalöko, porenskim katolicizmom in

Prusijo, drugaönimi interesi socialne demokracije ali tudi protislovja med

okupacijskimi oblastmi v Porenju, Veliko Britanijo in Francijq3s so prispevala

h kompleksnosti stanja. Toda tudi >razmislek, da bi s tesnim naslanjanjem na

Francijo morda privaröevali stroöke posledic vojne za porenske regije..,36 je

prispeval k zapletenemu poloäaju, ki se je v dvajsetih letih 20. stoletja politiöno

izraü.alvgibanjazaustanovitevrenskihdräav.

Podoba "renökih gibanj.. je v javnem izroöilu öe danes zaznamovana z

nemökonacionalno propagandor3T za katero je bil v olcviru svojih dejavnosti v
Porenju odgovoren zlasti Hans Steinacher. V njegovih spominih ie na veö mestih

mogoöe najti obrekovanje in razwednotenje >>separatistiönih poglavarjev.. z

zmerljivkami, kot so >'lopovi.< ali >>separatistiöna sodrga...38 "BlazirangSzdalnz
mednarodnimimanirami..3e jepritemedenzmernejöihizrazov."Vodjasodrge.<r@

>'zloöinske figure s slabim ugledom..rar t lump..,a2 nkup sodrge..a3 ali izrazi,kot
je 

"podganja golazen..ra so del konceptualnega "pripravljalnega dela.., da bi
legitimirali kasnejöo likvidacijo tako zmerjanih v njegovem imenu. Steinacher

gibanje, ki si je za vsako ceno prizadevalo za odcepitev. 2. akcionistiöna varianta
(t'referendum v lastni re2iji<< in tudi >proti vladam..). 3. i:elja doseöi avtonomijo s

sporazumom ali pravnimi sredsrvi (npr. v okviru Weimarske ustave). Glej Schemmer,
>rLos uon Berlin<<, str. 13.

34 Gräber, Rheinische Republik. Podrobna rc;zpruva o "mentaliteti in motivih<< separatistov
pri Schemmer, ttlos von Berlin.<, str. 42lsl.

35 Gräber, Spndler,PJalzbeJreier. Prim. Schuker, Bayern und der rheinische Separatismus.

36 Thomassen, Arbeiterschaft und rheinischer Separatismus, str. 53. Drugaöen pogled na
druäbeno sestavo in interese >separatistov<<, glej prav tam, str. 58s1. ,'Velik del aktivnih
separatistiönih privräencev so jeseni 1923 sestavljali, natanöneje povedano, ljudje, ki so bili
druZb-eno deklasirani ali pa so bili tik pred tem, da bi to postali...

37 Kritiöno analizo najdemo v publikacijah, kot npr. Gräber, Sprndler, Die PJalzbeJreier.

38 KLA, EB lII, 85.

39 KLA, EB III,23.
40 Prav tam.
4l Prav tam.
42 KLAy EB lII,80.
43 KLA, EB III, 84.
44 KLA, EB III,23.
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je navajal tudi domnevne zmerljivke s strani kmetov, na primer >>umazana

sodrga<<, ki naj bi sramotili drZavo in jih je treba iztrebiti do zadnjega.as Leta
kasneje je kot Reichsftihrer VDA uporabil svoj poloäaj v nacistiönem reäimu,

da je sem in tja kakega separatista spravil v koncentraciisko taboriööe.a6

Te degradacije so del tipiönih propagandnih orodij, ki se uporabljajo proti
druäbenim gibanjem z namenom, da bi izolirali in kriminalizirali >'kolovodje..,
iz njihovih priwZencevpa ustvarili izolirane ljudi, >'izgubljene v zablodi...

Pruska obrambna srediSöa

Leta 1947 se je Hans Steinacher ameriöki vojski v pogledu na obdobje

med letoma 1919 in 1930 opisal >>kot zaupnik demokratiönih strank in stro-
kovnjak za ljudsko izobratevanje za obmejna vpraöanja<<.47 Hans Werner

Retteratha8 datfta zaöetek ,'Steinacherjevega mita /.../ kot vojaka ,ljudskega
boja' na sredino decembra 1918, ko je ,,zaradi kröiwe doloöb o premirju pri
Grabötajnu.<ae na zaöetku tako imenovanega >'koroökega obrambnega boia.<

napadel >slovenske paravojaöke enote.<.s0 Steinacher je bil vendarle sposoben

elokventno krmiliti med vojaöko silo in propagando: "Ker je kmalu priölo

do premirja in so se predpisi za plebiscit izkristalizirali, je Steinacher preöel z

oboroZenega na propagandni boj..<sr

To kaZe na uspeöno propagandno delo deäelnega propagandnega vod-

stva za plebiscit na Koroökem leta 1920. Od takrat se je pojavil kot politiöni
(pa tudi vojaöki) svetovalec ali militantni agitator povsod kjer se je z nemöko-

45 KL& EB III,78.
46 Glej BArch, N I 184 13, Steinacher Robertu Ernstu z dne 7. 2. 1933. Osnutek kot priloga,

v katerem je pozval, naj se iz javnosti umakne politika iz Kölna, univerzitetnega profesorja
Benedikta Schmittmanna, ki je bil leta 1939 umorjen v koncentracijskem taboriööu
Sachsenhausen: >>Zato smo öe naprej zadrtani do nadleZnega in izdajalskega publiciranja
Profesorja Schmittmanna. V interesu naöih bojnih nemökih tovariöev, ki se teZko borijo
v tujini, to ni veö sprejemljivo in prosimo ministra, naj uvede ustrezne ukrepe... Konec
aprila 1933 je bil Schmittmann öest tednovv >>preventivnem priporu... Citat iz Relterath,
Hans Steinacher. Die Stilisierung, str. 159. Glej podrobno oceno Schmittmannovega dela

v Schemmerju, rrLos von Berlin.<, str. 181s1.

+7 KLA, GV-HS 18/58 1 u. 2, Dokumente und Kopien zur Rechtfertigung, Mappe 5, Anlage
71. Aussage CiC USA in Frankfurt a.M.,2. +. 1957.

48 Retterath, Hans Steinacher. Stilisierung, str. 156.

49 Pravtam.
50 Rettterath, Hans Steinacher. Stilisierung, str. 157 govori o >srbski vojski.<. Steinacher pa

govori o "slovenskih paravojaökih enotah.< (ki so bile pod vodsrvom srbskih öastnikov).
Cit. v Hugin, Kämpfer ftir deutsches Volkstum.

5l Pravtam.
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nacionalnega vidika zdelo nemötvo ogroäeno. Po njegovih lastnih tzjavah ga je

,rvlada rajha.< vpoklicala v >>Zgornjo Slezijo...s2 Njegove na Koro5kem prido-

bljene veööine in voja5ke izku5nje prostovoljca so ga kvalificirale kot narodnega

aktivista za posebne naloge.

Leta 1923 ga je zahodni oddelek pruskega notranjega ministrstva s posre-

dovanjem nekega Egerjas3 najef da vzpostavi tajni sluäbi podobno strukturo,

da bi v Porenju, ki so ga zasedli zaveznil<t, oz. na Pfalökem organiziral ljudsko

propagando in odporniöke akcije.sa Na ministrstvu za notranje zadeve je vlad-

ni svetnik Hans Elfgen (pod vodswom Carla Severinga), ki je bil leta 1922

premeööen v Berlin, z zaöetkom bojevv Porurp (tOZl) vodil oddelek >'Obramba

pred separatizmom in okupacijskimi posegi, ukrepi pomoöi za okupirana ozem-

lja, pogovori s politiönimi voditelji v Porenju.<.ss Elfgen je postal Steinacherjeva

vez z ministrstvom,s6 skrbel pa je tudi za financiranje dejavnosti.sT Steinacherjeva

>>centrala.< je imela sedeä v I(ölnu, ki so ga zasedali Britanci. Njihovo delovanje

je bilo usmerjeno predvsem proti renskemu separatizmu. Ingo Haar govori o
>>potujoöem kadru za usklajeno delovanje znanosti in politike...s8

Steinacherjev posrednik v Kölnu je bil Franz Thedieck, ki je vodil ilegalno

obrambno delovanje v kölnski upravi pod imenom >'Rheinische Volkspflege..

(Renska narodna osluba) - preobraäeno v lokalno domovinsko zdruäenjese:

"Dejansko 
je Thedieck skupaj s Steinacherjem koordiniral protizakonite aktiv-

nosti za obrambo renskega separatizma. Obmoöje odgovornosti ni zajemalo le

pruskih zahodnih provinc, ampak tudi Eupen-Malmedy in Alzacijo-Loreno..<60

Dejansko pa je bil Steinacher operativni vodja kölnskega obrambnega sre-

diööa. Naöelo zaupniötva, ki so ga med agitacijo za plebiscit na Koroökem Ze

52 KLA, GV-HS 18/58, I in 2 mapa, str. 8, Pismo nekdanjega generalnega konzula
Steinacherja zveznemu ministru Vinzenzu Schumyju, 19.ll. L962.

53 Organizacija tamkajönjega zdruäenja nemskih ötudentov (VDSt) je imela osrednji pomen
za uspeöen zakluöek Steinacherjevega ötudija na univerzi v Frankfurtu. ,'D. Eger.. naj
bi bil po spominskih knjigah sin tamkajönjega profesorja prava. Oöitno je bil mentor
Steinacherjeve ötudije. Glej KlA, EB III, str. 16,87 in89.

54 Retterath. Hans Steinacher. Stilisierung, str. 158.

55 1 50 J ahre Regierungsb ezirk Köln, str. 108-1 10.

56 KLA, EB III, l6-18.
57 BArch R 43 I/214,P1.286.
58 Haar, Historiker im Nationalsozialismus, str. 34.
59 KIA, EB III, str. 16s1. Steinacher se sklicuje na delo razliönih >'obrambnih centrov<<

v zahodni Nemöiji. Trdil je, da se je >'Rheinische Volkspflege.. z vidika notranjega
ministrstva izkazalo za neuöinkovito. Njegov angaäma najbibil odgovor na neuöinkovitost
tega in tudi drugih obrambnih centrov.

60 Haar, Historiker im Nationalsozialismus, str. 34. Prim. KlA, EB III, 16s1. Glede Thediecka,
prim. Brüll, Franz Thedieck ( 1900-1995) und das Verhältnis.
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preizkusili, so uporabljali tudi v okupiranem Porenju. Uradna naloga tako

imenovanega obrambnega sredi5öa je bila priprava poroöi1.61 Steinacher je z
osebnim angaämajem vzpostavil kurirsko mreäo in jo uporabil za organizacijo

tihotapljenja propagandnega materiala v zasedbeno cono.62 >>Kot mojster pro-
pagande..63 je Steinacher podprl in sproäil demonstrativne protestne akcije,

katerih namen je bil pokazati, da prebivalstvo ne podpira separatistov. Cilj
propagande je bil Francijo razkriti kot pobudnico separatizma: ,'V ta namen

je ustvaril mreäo zaupnikov (kmetje, delavci, uradniki, duhovööina, Zelezniöki

delavci, ölani mladinskih skupin), ki so medsebojno prenaöali sporoöila in
oblikovali skupine za frziöni ob rambni b o j... 6a

Pri tem je imel koristi od rivalstva med britanskimi in francoskimi zase-

dbenimi silami. Britanci so Steinacherju to v veliki meri dovolili. Po lastnih

izjavah je ves öas prehajal med francoskimi in britanskimi zasedbenimi ob-

moöji.6s Na zasedenih ozemljih se je pojavil pod razliönimi skrivnimi imeni,

zlasti pa pod psevdonimom Hans Bergmann. Z nenadnim prihodom, izginotjem
in manevriranjem med frontami si je kmalu prislu2il ugled nacionalnega su-

peragenta.66 Kaj natanöno je Steinacher storil, je teäko ugotoviti, kajti njegovi

spomini in druga poroöila o sebi, ki jih je spretno lansiral, so del (samo)misti-

fikacijskega procesa, ki ga je vedno znal spretno ohranjati. O njegovem delu,

razen njegovih lastnih spominov in apologij njegovih oboäevalcev, praktiöno

ni dokazov.6T

Volja do drZavljanske vojne
Prusko notranje ministrstvo je finanöno in kadrovsko podpiralo propa-

gando in teroristiöne dejavnosti, ki so bile organizirane na tajni naöin.

Steinacher je pokazal izjemno taktiöen odnos do nasilja. Kjer je bilo to mo-

goöe in kjer se mu je zdelo smiselno, ni okleval z uporabo vojaökega nasilja in tero-

6l KLA, EB III, 17.

62 KLA, EB III, 17.

63 Retterath, Hans Steinacher. Stilisierung, str. 159.

64 Prav tam.
65 KLA, EB III,32.
66 Prim.RetterathovopoimenovanjeSteinacherjakot>tajnegaagentanarodnegadelovanja...

Prav tam.
67 Prim. s Steinacherjevim portretom Hugina v öasopisu Vossische Zeitung,4.4.l933: r'Tako

se sreöamo s to zanimivo, v nekaterih pogledih neprimerljivo pojavo na nekaterih toökah

ustvarjanja nemötva. Ne mara pogledati preveö globoko v svoje karte, skop je z besedami,

previden po naravi. Ne bomo preseneöeni, öe se bo ime Hans Steinacher v prihodnjih
öasih nemökega gibanja pojavilo v novih kontekstih (sicl)..
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ristiönih metod. Tudi v Porenju njegov odnos do nasilja vedno znova prihaja v
ospredje. V spominih na eni strani omenja svoje teroristiöne dejavnosti, na drugi

pa taktiöne premisleke, ko se mu je uporaba nasilja zdela neustrezna:

"Z neuspeönostjo pasivnega upora je bilo za ohranjanje upora moZno le sto-

pnjevanje z uporabo eksploziva. Toda samo eksploziv ni mogel prinesti odloöitve,

öe rajh ne bi imel moöi in ne bi zmogel sprejeti odloöitve za voja5ko dejanje: za

vojno. V teh tednih sem bil popolnoma na strani moökih z eksplozivi in sem bil
zelo zadovoljen, to moram priznati, öe so bile eksplozije uspeöne. Zatelel sem

jim uspeh z vsem srcem, a spet sem se moral strinjati z Reyl in Thedieckom, da

odloöitev tako ne bo sprejeta..<68

Znaöilen je v tej zvezi odnos do morebitne revanöistiöne vojne. Y zvezi z

usmrtitvijo prostovoljca Alberta Lea Schlageterja, ki je kasneje postal muöenec

nacizma, usmrtile pa so ga francoske okupacijske sile maja 1923, Steinacher

omenja - öeprav ga ni nikoli osebno sreöal - svoje simpatiziranje s to obliko

terorizma: "Od zelo nakljuönih okoliööin je bilo odvisno, da nisem stal poleg

Schlageterja...6e

Hans AdolfJacobsen aktivno prispeva k zameglitvi Steinacherjeve hagio-

grafije z okrasnimi formulacijami:

',Vedno 
znova se jeizkazal /.../ kot ölovek dejanj, ki pa ni potegnil konönih kon-

sekvenc (tako kot drugi) in se z dinamitom boril proti Francozom, a se je po

drugi strani razlikoval tudi od ötevilnih intelektualcev nemöke obrambne zveze

I .../ ,W so se po njegovem mnenju preveö izgubljali v akademskih izlivih...70

Steinacher pa ni le simpatiziral s sabotaäami, kot je razstreljevanje mo-

stov, ampak je bil pripravljen iti öe dlje. Retterath pri njem opaü.a, ',kljub vsem

poskusom ekskulpacije / .../ zaöas njegovegaprostovoljstvautilitaristiöni odnos

do uporabe vojaökega nasilja f .../ , zato se ni branil politiönega umora...7l Po

besedah lnga Haarj a j e " Steinacherj evo obrambno delo / ... / preölo nep osredno

vpolitiöni terorizem<<.72 Vendar ga je od drugih borcev - prostovoljcevverjetno
loöevala sposobnost razlikovanja med ustreznostjo politiönih dejanj in umori
ali drugimi oblikami nasilja v "ljudskem obrambnem boju... Pripravljenost in
spodbujanje k umoru in nasilju bosta v nadaljevanju rekonstruirana na podlagi

Steinacherjevega dela v Porenju in na Pfalökem.

68 KLA,EBTT\LL.
69 KLA, EB III,Z2sl.
70 Jacobsen, Hans Steinacher, str. XVIII.
7I Retterath, Hans Steinacher. Stilisierung, str. 160.
72 Haar, Stiftung für Deutsche Kultur- und Bodenforschung, str. 1518.
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Kölnska obrambna centrala in
umor Wilhelma Schlicha
IJmor separatistiönega predsednika oluoänega sveta Mayen Wilhelma

Schllcha v Niedermendigu (danes mesto Mendig v okroäju Mayen-Koblenz v
Porenju - Pfalöki) januarja 1924, opisan na zaöetku pisma priznanja,T3 izviraiz
pobude in ukaza Hansa Steinacherja. V svojih spominih o tem piöe:

>rVVordereifelu so bile razmere teäke. Tu so Ameriöani s svojimi bogatimi mate-

rialnimi moänostmi äe leta zelo neugodno vplivali na prebivalstvo ter ga iztrgali
iz starih konservativnih vezi in ga materialno razkrojili. Tako se je v okroäju

Mayen pojavil kmet,Ta ki so ga separatisti oznaöili za vzor v spodnjem Porenju.

/.../lmeljevpliv, ki ga ne gre podcenjevati in je segal tudi do Adenaua inAachna.

Zdaj seje ta mali kmet nenehno gibal na agitacijskih potovanjih. Ölovek ni bil le

neprijeten, v tem öasu je postal tudi nevaren, lahko nam je ogrozil kmeöko akcijo

iz Mayena. Nisem videl drugega izhoda kot to, da mora pasti. Moökega so ujeli na

agitacijskem potovanju in ga ustrelili...Ts

Uporaba besed "je bil /.../ ujet in ustreljen<< prikazuje, kako Steinacher

uveljavlja sploöni interes za politiöni umor in ga upraviöuje v logiki nacistiönega

reZima.

Njegovi privräenci so umorjenega poimen ovali Papa Schlich.T6 Postaviti je

bilo treba zgled in prebivalstvo ustrahovati: >'To je bilo hkrati nujno opozorilo
pred drugimi negotovimi liki, ljudje so morali vedeti, da obstaja maööevalna

praviöna kazen... To je bila logika politiönega umora. Steinacher pa ni hotel

biti navaden morilec, ampak se v svojih spominih predstavlja kot maööevalni

ljudski junak:

>'Francozi in separatisti so divjali zaradi tega. Njihova mrzliöna iskanja niso bila

uspeöna, akmetje so siob urigovorilikmeta /.../ jeodneselBergmann. O temdejstvu

mi je priöal starejöi in cenjeni renski zgodovinar Aloys Schulte, ne da bi me poznal, in
me vpismu primerjal s Schinderhannesovim uöinkom v Napoleonovi dobi...77

73 Kopijo >'spovednega pisma.< lahko najdete tudi na posesrvu kasnejöega politika CDU
Franza Thediecka. BArch NL Thedieck II74/ 14.

74 VpismupoötnegausluäbencaSchultejaizMönchen-GladbachajeWilhelrnSchlichomenjen
kot ',proizvajalec peöi.. iz Bella. BArch NL Il84/23, Pismo Steinacherj't,2. 11. f933.
Podobno vAn dernacherVolkszeitung, Generalanzeiger für der Kreis Mayen, 29.ll. 1933.

75 KLA, EB III,76sl.
76 Citirano po odlomku iz Der Rheinländer, !t. ll, 17.3. 1923. BArch 1184/23. V tej

separatistiöni reviji je bila "centrala v Kölnu.< omenjena kot moZni sponzor akcije, >rz

izrecnim pooblastilom / ..,/ , daposhbi za voditelje renske zadeve...
77 KLA,EBilr,77.
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Nadaljnji dokazi o avtorstvu Steinacherjevega naroöila umora so shranjeni

v zveznem arhivu v Koblenzu. V spremnem pismu öefu berlinskega gestapa,

ministrskemu svetovalcu Rudolfu Dielsu,i8 podpisanem >>z vsenemökim po-

zdravom in s Heil Hitler.., je Steinacher nosilcu pisma Rudolfu Jacobsu po-

trdil, da je >'pred desetimi leti v obrambi pred separatizmom, ko sem odredil

ustrelitev separatistiönega vodje Schlicha, izkazal pogum in spretnost<<.7e

Se eno pismo v Steinacherjevi zapuööini v enaki meri dokazuje to avtorstvo:

>>Zato lahko izroöim kopijo izvirnega poroöila o akciji proti Schlichu.Jakobs in

Wichern sta naroöila prejela v Kölnu in nato poroöala v Köln. Prvotno poroöilo

o akciji zdne28.1.24 jevmojih rokah...8o

V izvedbo dejanja v Niedermendigu so bili vkljuöeni tudi drugi akterji.

To izhaja iz pregleda pisem v Steinacherjevi zapuööini. V skladu s tem naj bi

Jakobov svak, poötar Schulte iz Mönchengladbacha, oba storilca odpeljal ,'na-

slednji dan.. v Köln (kjer je takrat äivel) in skupaj z njima kmalu Po samem

dejanju ,,zapisal.. opis dogodka.8t Poleg tega se sklicuje na kljuöavniöarskega

mojstra Heinricha Clemensa, ki je kot "vodja obrambe pred separatisti v
Niedermendigu.., tako Schulte, skupaj z dvema "mladima pomoönikoma..

prav tako podpiral oba atentatorja.

Ker je do takrat vladala negotovost glede avtorstva napada, so po prenosu

oblasti na naciste lokalni podporniki leta 1933 poskuöali zloöin reklamirati za-

se. To je povzroöilo äivahno izmenjavo pisem med veö posredno in neposredno

vpletenimi. Iz te korespondence s Steinacherjem Heinrich Clemens v svojem

poroöilu izleta 1933 o dogodkih v zvezi z umorom Schlicha (Iz spominov

starega borca) v öasopisu Ändernacher Volkszeitungnavaia naslednje: >'Avtorju

piöe danaönji, vvseh delih Nemöije znani vodja VD.A., dr. Hans Steinacher, ki je

imel takrat vodilno vlogo v obrambnih bojih v Porenju...82 Steinacher se v tem

pismu ne postavlja kot avtor, ampak kot razsodnik ,'resniöne.< zgodbe o umoru

Wilhelma Schlicha: >,Vaöe podatke o izvröitvi kazni proti Schlichu /.../ sem

preveril na podlagi prvotnega poroöila z dne2S.januarja I9Z4 / .../ in ugotovil,

78 Pri Retterath, Hans Steinach er, str.793 (opomba), je za naslovnika imenovan Paul Diels.
Vendar je to Rudolf Diels, prvi öef gestapa, ki ga je aprila 1933 imenoval Hermann Göring.
Glej Wallbaum, Der Überläufer.

79 BArchN ll84/z3,SteinacherjevopismoDielsu, f3. f l. 1933.

80 BArch N lI84/23, Steinacherjevo pismo baronu Hermannu von Lünincku 
' 

6. ll. 1'933.

O odnosu med Steinacherjem in Hermannom von Lüninckom glej Brü11, Franz Thedieck
(zot A), str. 22sl.

8 1 BArch N I I 84/23, Schultejevo pismo vrhovnemu predsedniku Renske province, Koblenz,
2.2. t935.

82 Andernacher Volkszeitung, 29. Ll. 1933.
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da so pravilni..<83 v svojih spominih je Clemens umor upraviöil z ustreznimi
razvrednotenji in äalitvami separatistov ter domnevno zgodovinsko nujo: >rOd

rajha, ki je bil zaradi strankarskega sovraötva in sporov vse bolj razklan, ni bilo
mogoöe priöakovati pomoöi. Dnevni red je bil naslednji: Pomagaj si sam..<8a

V sledeöem Clemensovem ölanku je implicitno nakazano sodelovanje
med sedezem v Kölnu in lokalnimi aktivisti: >,Ker je predsednik okroänega
sveta Schlich kljub njegovi medtem uspeöni razreöitvi öe naprej deloval kot
izdajalec in öe naprej spodbujal prebivalstvo za propagandna potovanja, je
pristojni organ sprejel odloöitev o njegovi odstranitvi.<<8s V isti ötevilki eden od
morilcev, ki jih je najel Steinacher, razkriva priprave z lokalnimi sodelavci pod
naslovom Streljanje na Schlicha: >>v zaöetku januarja 1924 sem veökrat odöel
v Niedermendig, da bi tam izvedel, kako bi lahko prepreöil ökodovanje, ki ga

povzroöa separatistiöni vodja Schlich... Ölanek je sicer opremljen z nekaterimi
olepöavami, zlasti o okoliööinah bega, vendar ustreza podatkom v >>pismu pri-
znanja<< v zapuööinah Steinacherja in Thediecka:

"Preden smo priöli na varno na nezasedeno obmoöje, smo dobili v roke öasopis

Kölner Zeitungt ki je poroöal o umoru med Ober- in Niedermendigom. Urednike
smo obvestili o netoönosti njihovih navedb in prosili za pojasnilo, da bi tudi
javnost videla, da ne gre za obiöajen umor, ampak za dejanje, ki se nam je zdelo
potrebno, da bi naöe nemöke sodräaüane zaSöitili pred nadaljnjimi krvavimi
ärtvami. Z ustrelitvijo Schlicha je separatistiöno gibanje v okroäju Mayen izgubilo
vodjo in se razletelo...86

Visti ötevilki öasopisaAndernacherVolkszeitungClemens razkrije tudivlogo
Steinacherja na sedeZu v Kölnu in njegovo skrivno ime Bergmann. Steinacher se je

po tem, ko so prevzeli oblast nacisti,lahkopoöutilvarnega inbil je dovolj domiöljav,
da je prevzel vlogo dobro obveööenega sodnika. V pismu predsedniku pokrajine
Ren, baronu Hermannu von Lünincku, vztraja pri >>resnici o izvrSitvi obsodbe
proti separatistiönemu vodli Schlichu.< in se s to formulacijo znova povzdigne v
sodnika (o äivljenju in smrti). Vendar pa nacistiöna vlada novembra 1933 öe ni
bila tako trdno na oblasti, da bi lahko svoje avtorstvo javno razglasil: >'Poleg tega

menim, da o tej zadeviv javnosti ni ravno smiselno razpravljati, predvsem pa sam

nimam interesa, da bi bil v zvezi s tem vpraöanjem javno omenjen...87

83 Prav tam.
84 Prav tam.
85 Andernacher Volkszeitung, 4. 12. 1933.
86 Prav tam.
87 BArch N Il84/23, Steinacherjevo pismo vrhovnemu predsedniku baronu von Lüninckg

6. 1r. r933.
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Ob umoru leta 1924, v pripravo katerega je bil Steinacher - öe lahko verja-

memo podatkom iz njegovih spominskih kryigtt - implicitno vpleten, je ugled-

ni pacifistiöni novinar BertholdJacob, ki so ga kasneje umorili nacisti, leta 1925

opisal ,rsrediööa za obrambo pred separatisti.< kot >>centre za umore<<: >'Tukaj so

krvavo obrt, takokotpovsodvNemöiji, splaöilomkaterekoli odötevilnih >'srediöö

za obrambo.. opravljale tolpe najetih morilcev, ki so Ziveli na meji okupiranega

obmoöja..< Taisti so organizirali rrplanirane napade na manjöe ali veöje separa-

tistiöne kolonije, na primer grozljiv pokol separatistov v Pirmasensu...8e Toda

Hans Steinacher je hotel ta pokol öe preseöi'

Naörtovani strupeni plin v Koblenzu

Obstaja veö drugih nasilnih dejanj, za katera je bil odgovoren Hans Stein-

acher ali je bil vanje vpleten. Zaradiprostorskih omejitev je tukaj mogoöe obra-

vnavati le dejanje, ki se ni zgodilo.e0 Naörtovanje taistega poudarja, da je pri-

pravljenost Hansa Steinacherja za uporabo nasilja presegla pripravljenost tiste

Lea Schlageterja. Öe bi bila ta akcija izvedena leta 1924, Steinacher ne bi bil le

terorist, ampak tudi vojni zloöinec.

Preden je Steinacher opisal dejanje, je v svojih spominih obravnaval vo-

jaökostrateöka vpraöanja v zvezi z bojem proti separatistom. Zelel ie dokazati,

da ni bil slepi aktivist, ampak vrhunski mojster, ki ne bi padel v Past Francozov'

Steinacher je takrat deloval iz Frankfurta:

'rV juänem Porenju so politiöno sliko motile nekatere enote separatistov, ki so

ostali pod stalno zaööito Francozov, na primer v gradu Koblenz. Kako jih odstra-

niti? Izbezljati jih je bilo malenkost, vendar pa je bilo francosko oroije na mestu

in lahko bi se ponovila situacija kot v Dürenu. Odvratne drhali je bilo dovolj, da

je zastava separatistov ostala na strehi..<er

Nekaj strani prej je Steinacher poroöal, da mu bo notranje ministrstvo

konöno zagotovilo dovolj sredstev. Zelo zadovolien je bil tudi s svojim osebjem

v Frankfurtu .Zlastiötudent kemije in ölan bratstva VDSt Rudolf IGug se je med

naörtovano vojaöko akcijo proti separatistom v mestni hiöi Koblenz izkazal za

zelo koristnega:

88 KLA, EB III, 85s1.

89 Jacob, Rheinische Rebellerl str. 95. O dogodkih v Pirmasensu (osem mrMh) glej Gräber,

Spndler,DiePJalzbeJreier.Nast.T0 tudi kritiöna ocenapoznavanja materije vJacobsovem ölanku.

90 Drugi bodo vkljuöeni v kasnejöa dela o Hansu Steinacherju.
gr KrA, EB III, 89.
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>>Ministrstvo v Berlinu mi je za obmoöje Frankfurta dodelilo policijskega poro-

önlka.Z njim se je König dogovoril, da bo s plinom napadel separatiste v gradu

I(oblenz, ki so bili zelo previdni, da jih ne bi videli zunaj gradu. I(emik IGug je

lahko dobil plinsko gorivo od podjetja L G. Farben v Höchstu.e2 Tudi jaz sem se

strinjal..<e3

Pomembno je, da je bilo bojno sredstvo plin pridobljeno od druäbe Ho-
echst AG. Takrat je bil Hoechst del leta 1925 ustanovljene predhodne organi-

zacijske oblike podjetja I. G. Farben.ea Sposobnost podjetja Hoechst AG je bila
posledica prehoda s proizvodnje barv na kemiöna bojna sredstva in eksplozive

med prvo svetovno vojno. Dejanje se ni zgodilo, kervpleteni policist ni pristopil
k izvedbi:

"Toda policijski poroönik, ki je sodeloval z zaupniki v Koblenzu, navsezadnje

le ni izvedel akcije in potem smo v povsem drugaönem politiönem okolju imeli
teü.ave z uniöenjem bojnih sredstev s strupenim plinom, tako da ni bilo poökodb

ljudi...es

Odkritost, s katero je Steinacher poroöal o pripravah na to akcijo, ki na

koncu ni bila izvedena, kaäe na njegovo pripravljenost, da se vkljuöi v drLav-

ljansko vojno in uporabi oblike vojaöke sile, znaöilne za faöistiöni beli teror v
Nemöiji.

>Svetloba in senca( ali ne vendarle raje >tema((?

V Steinacherjevih spominih umor in nasilje nista posledica ukaza "od
zgoraj<<t ampak posledica pooblastil, a nikoli izrecnih ukazov ministrstva za

notranje zadeve. Pripravljenost na politiöni umor je oöitna in v spominskih knji-

gah na veö mestih ideoloöko upraviöevana. Z obliko samouprizoritve, izbrano

v spominskih knjigah, se je Steinacher predstavil kot politiöni vojak. Zmogel je

skrbno kalkulirati nasilje in politiöni umor. Steinacher je preraöunljivo naroöal

umore in je natanöno vedel, kdaj je bolje uporabiti propagandna sredstva.

92 Slo 1" rr tovarno 'Farbwerke Hoechst 4G.., naslednico Meister, Lucius & Brüning.
Hoechst je bilo eno od treh najveöjih kemiönih in farmacevtskih podjetij v Nemöiji.

93 KIA, EB III,89.
94 Skupina Farbenindustrie AG, kratko I. G. Farben ali IG Farben s sedeZem v Frankfurtu

na Majni, je bila ustanovljena leta 1925. Hoechst AG je leta 1943 sodeloval pri poskusih s

tifusom vkoncentracijskem taboriSöu Buchenwald. IG Farben ima tudi osrednjo vlogo pri
nastanku ciklona B, uporabljenega za poboje evropskihJudov.

95 KLA, EB III, 89.
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Na koncu ostaja vpraöanie, kaj to pomeni za mit o Steinacherju. Nobena

druga herojska hagiografija ni tako tesno povezana s hegemonistiöno nemöko-

koroöko zgodovinsko pripovedjo o obrambnem boju kot Steinacherjeva. Sle-

pe pege v biografiji tega junaka so tudi slepe pege v hagiografiji koroökega

obrambnega boja, ki äeli Hansa Steinacherja spoötovati v >>svetlobi in senci...e6

Njegova dejanja v nemökem Porenju so izvirala iz "obrambnega boja na Ko-

ro5kem... Tukaj se je zaöela pot Hansa Steinacherja. V tem pogledu ima An-

dreas Mölzer s svojimi sklepi prav, r,ee bi danes Hansu Steinacherju izrekli

>,damnatio memorie<< (sic!), bi morali v temeljih podvomiti tudi o njegovih

nespornih zaslugah v koroökem obrambnem boju in pri organizaciji koroökega

plebiscita..<et V tem kontekstu ne gre toliko za vpraöanje "svetlobe in sen-

ce<<, za pozitiven obrambni boj v nasprotju s Steinacherjevo vpletenostjo

v nacifaöizem, temveö za to, kako se ,rjunak.. obrambnega boja razlikuje od

nacionalistiönega terorista v nemökem boju za nacionalno identiteto. ln ali

sploh obstajata >>svetloba in senca.. ali ne predvsem tema? Le kaj to pomeni za

nemöko-koroöke spomine in njihovo pripoved o "obrambnem boju..?e8
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