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Pevski zbor iz Šmihela pri Pliberku je nastopil leta 
1951 v Gorici.

Pojdam u Rute
slovenska ljudska iz Roža

Pojdam u Rute, tam, čir je mraz, čir je moj šocej, 
tam sem pa jaz.

Tam dov pokleknam, nmav požebram, da n’ bo 
moj šocej lažov koj sam.

Gori na hribu ana cirkov stoji, sonce gor sije, se 
lepo svetli.

Okuәle te cirkve je britof skopan, čir je moj šocej 
pokopan.
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Pojdam u Rute …

Oton Muhr, profesor grščine na klasičnem lice-
ju v Trstu, sicer Štajerec po rodu, nam je večkrat 
govoril o Koroški, zibelki Slovenije in slovenstva, 
in o Gosposvetskem polju nam je govoril� Več-
krat nam je najstnikom tik pred maturo dejal: „Če 
imajo številni narodi, ki so po številu še manjši od 
slovenskega, svojo državo, zakaj bi je prav mi ne 
smeli imeti?“

Te logike v tistih mladih letih še nismo dobro 
razumeli, a bolj ko se je približevalo leto 1991, 
prelomno leto v naši zgodovini, bolj se nam je lo-
gika prof� Otona Muhra zdela smiselna in uresni-
čljiva�

In na vojvodski prestol so poletele moje sanje 
tudi pred maturitetno komisijo, pred katero smo 
vsi jecljajoče stresali svoje znanje, tudi tisto o 
obredu ustoličevanja koroških knezov na Gospo-
svetskem polju, pa zgodbo, objektivno in zgodo-
vinsko utemeljeno, o knežjem kamnu, o rodu pod 
Karavankami, o Donavi, o Rožu, Podjuni in Zilji, 
treh najlepših dolinah na Koroškem, in ljudeh, ki 
v teh treh dolinah živijo, se radostijo, delajo, tudi 
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trpijo in sanjajo o lepših in boljših časih, ko bodo 
na tem koščku prelepe zemlje pod Karavankami 
zares povsem enakovreden sestavni del celotnega 
koroškega prebivalstva�

Moje srce je začelo čutiti s Koroško, njenimi 
jezeri in gorami, preden sem stopil na tla zibelke 
našega slovenstva – prelepe zelene Koroške�

Pa še nekaj sem vzljubil, preden sem stopil na tla 
ob Gosposvetskem polju: koroško ljudsko pesem� 
To se je zgodilo, ko mi je bilo komaj enajst let, bil 
sem v zavodu v Gorici, to je bilo pred božični-
mi prazniki leta 1948, ko nam je ravnatelj nekega 
dne napovedal, da bodo čez kak večer gostovali 
na Placuti, to je v kulturnem in verskem središču 
takratnih slovenskih goriških rojakov, koroški 
pevci in pevke z bogatim programom� Številni iz 
Alojzijevišča smo šli poslušat naše koroške pevce 
in zame je bil to dan, ki ga ne bom nikdar nikakor 
mogel pozabiti� Na odru se je zgrnilo okrog štiri-
deset, morda še več pevk in pevcev in njihovemu 
petju sem prisluhnil kot očaran� V dvorani so lju-
dje napolnili vsak stranski kotiček in ploskanja po 
vsaki pesmi ni hotelo biti konca�

Večer, ki ga zares ne bom pozabil, posebej ne 
one žalostne pesmi „Rož, Podjuna, Zila …“, pa 
one nagajive: „Kje, kje bom jemal, da bom tebi 
dajal …“ in končno tiste kratke, a tako pretre-
sljive pesmi, ki sem si jo takrat takoj zapomnil in 
jo znam vse do danes na pamet: „Pojdam u Rute, 
tam, kjer je mraz, tam dol pokleknem, mal’ po-
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žebram, da n’ bo moj šocej lažov koj sam …“ Le 
nekaj verzov, enostavnih, vsem razumljivih, pa te 
tako stisne pri srcu� Včasih iščemo umetnine pov-
sod, tudi tam, kjer jih morebiti ni, pozabimo pa na 
tako globok umetniški poklon, kot ti ga dajo lah-
ko tudi štirje kratki verzi anonimnega ljudskega 
pesnika� Tudi pevskemu večeru na Placuti v Go-
rici se moram zahvaliti, da mi je še danes koroška 
ljudska pesem tako zelo pri srcu, kot se to skoraj 
ne da nikomur natančno in prepričljivo dopove-
dati�
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Jernej Štoka, oče Draga Štoke, leta 1958 pred 
celovškim zmajem na Novem trgu v Celovcu.
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Z vesPo na GosPosvetsko Polje

Vespa je dvokolesni motor, ki je bil v petdesetih 
letih v Italiji izredno priljubljeno vozilo� Izdelala 
ga je tovarna Piaggio in si ga je lahko kupil vsak-
do, ki je imel minimalni zaslužek, saj si ga je lahko 
kupil na majhne mesečne obroke, ki jih je odplače-
val v roku tudi do dveh let� Jaz sem si vespo kupil 
s honorarji za sodelovanje pri Radijskem odru, ki 
je takrat igral in oddajal na sedežu tržaškega sede-
ža italijanske radijske ustanove RAI� Člani Radij-
skega odra smo pod umetniškim vodstvom Jožeta 
Peterlina dejansko vsak dan vadili nova besedila in 
šli v oddajo redno v večernih urah kar trikrat na 
teden, in sicer ob torkih z večjim dramskim de-
lom, ob četrtkih z dramatiziranim besedilom in 
ob koncu tedna s pravljico za najmlajše radijske 
poslušalce�

Na Tržaškem, Goriškem in onkraj meje v Slo-
veniji so bile te oddaje zelo priljubljene in mno-
žično poslušane, saj so bili v takojšnjem povojnem 
obdobju naši ljudje dobesedno žejni slovenske be-
sede, seveda tudi umetniške besede� Tako klasične 
kot moderne vsebine� No, s honorarji, ki sem si 
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jih prislužil pri Radijskem odru, sem si drznil na-
praviti tvegan finančni skok in si na obroke tako 
kupil to „slovito“ motorno kolo, to je vespo, kar v 
prevodu pomeni „osa“�

Moj oče Jernej je bil v prvi svetovni vojni av-
strijski vojak in je vrsto let služil presvetlemu 
cesarju tudi v Celovcu� Pa mi nekega dne reče: 
„Drago, bi midva ne šla v Celovec, da ti pokažem 
vojašnico, kjer sem dolgo let živel?“

To vprašanje me niti malo ni presenetilo, saj nam 
je oče peterim otrokom v družini rad pripovedo-
val o svojih dogodivščinah v prvi svetovni vojni, v 
kateri je bil tri leta vojak sanitejec, potem pa še tri 
leta v ruskem ujetništvu nekje na Kavkazu�

Brez globljega pomisleka očetu odgovorim, da 
bova na Koroško šla, in to v drugi polovici julija, 
ko imamo na Radijskem odru neke vrste počitnice 
oz� poletni dopust� 

Konec julija 1958 se tako z očetom nekega 
zgod njega jutra posadiva na vespo in že naju je ta s 
Kontovela peljala po Krasu, goriških tleh, po fur-
lanski ravnini gor proti Kanalski dolini� Jutro je 
bilo sončno, vroče, tako da sva se morala po takrat 
še deloma tudi neasfaltiranih poteh kar večkrat 
ustaviti in se v kaki gostilni ob poti primerno od-
žejati� Okrog poldne sva po peturni vožnji (vespa 
ni šla več kot 80 kilometrov na uro) in po tudi zelo 
ovinkasti poti vendarle prišla na Trbiž in se na 
trgu pred cerkvijo ustavila, nekaj pojedla in se za 
silo odpočila� Potem pa naprej, do Celovca, ki si 



13

ga je oče tako zelo želel videti� Šla sva tudi mimo 
njegove vojašnice, bila je nekje pred prihodom v 
središče mesta, in oče mi jo je ves ponosen poka-
zal in dejal: „Tudi lepi dnevi so mi tukaj potekali, 
ne nazadnje tudi zaradi tega, ker sem bil mlad�“ 
Zdaj je bilo očetu tam okrog 65 let, a jih je „no-
sil“ kar dobro, saj je bil izredno zdrav in še vedno 
krepak možakar, čeprav mi je zvečer priznal, da ga 
je po jedi mučil spanec in bi na vespi tudi kmalu 
zaspal, ko ne bi bila cesta ovinkasta in tudi polna 
večjih ali manjših lukenj�

Bližal se je že mrak in oče mi pravi, da morava 
naprej proti Gosposvetskemu polju, da je v bliži-
ni romarske cerkve gostilna s prenočiščem in da 
bova tam prespala�

Tisti večer si nisva ogledala vojvodskega presto-
la, ker je bila že trda tema in sva si ta ogled pri-
hranila za naslednji dan, ko bova imela na voljo 
kar ves dan� A v cerkev, našo starodavno cerkev 
na Gosposvetskem polju, sva šla in se v njej zadr-
žala v zbranosti kar nekaj časa, saj se nama je zde-
la tako lepa kot malokatera druga cerkev na naših 
tleh�

Potem pa na skromnejšo večerjo, po kateri je 
oče iz aktovke, ki jo je imel vedno s seboj, pote-
gnil steklenico svojega oz� našega domačega vina, 
katerega pokušnja je po celodnevnem trudu in 
težki vožnji kar nekam prijala� In še neznanemu 
sosedu, ki je sedel nedaleč stran od najine mize, je 
oče hotel po vsej sili ponuditi kozarček in neznani 
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sosed je očetovo dobro vino, seveda v nemškem 
jeziku, zares prepričljivo pohvalil in dejal, da se na 
Koroškem tako dobro vino ne pije vsak dan�

Oče je bil s to odkritosrčno pohvalo njegovega 
vina zelo zadovoljen, dejal bi, da je bil celo pono-
sen, zato je sosedu gostoljubno ponudil še en ko-
zarec, ki se ga ta nikakor ni branil�
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PRvič PRed vojvodskim stolom 

Ko sem bil na enomesečnem tečaju, kjer so nas se-
stre v mogočnem samostanu v Tomaju pripravlja-
le za vstop v prvo nižjo gimnazijo, nam je pri uri 
slovenščine in zgodovine Rafaela Saksida izredno 
natančno pripovedovala o obredu ustoličenja ko-
roških knezov na knežjem kamnu pri Krnskem 
Gradu in vojvodskem prestolu na Gosposvetskem 
polju v bližini Celovca� Prepričljivo in nazorno 
nam je desetletnikom govorila o poteku ustoliče-
nja, da je ta potekal v slovenskem jeziku, da so se 
ti obredi ukoreninili ne samo v koroški zgodovini, 
temveč tudi v zgodovini vsega slovenskega naro-
da, ki je na to ustoličevanje koroških vojvod lahko 
zelo ponosen, saj takega načina in postopka obre-
dnega poteka svojih vladarjev niso imeli številni 
narodi, ne v Evropi ne po drugih celinah sveta� 
Kot otroku se mi je posebej vtisnila v spomin pri-
poved sestre Rafaele, ko je zelo slikovito govorila 
o tem, kako je vojvoda v slovesnem sprevodu šel 
od knežjega kamna proti vojvodskemu prestolu 
na Gosposvetskem polju, se z levo roko naslanjal 
na konjiča ob sebi, v desni roki je imel veliko pali-
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Vojvodski prestol na Gosposvetskem polju
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co, na glavi pa širok klobuk in bil seveda oblečen v 
razkošno koroško obleko oz� ljudsko nošo�

Zares zelo močno se mi je vtisnil spomin na ta 
slovesni prizor razkošnega obreda in sam pri sebi 
sem si trdno obljubil, da si bom v življenju moral 
ta slavni vojvodski prestol tudi ogledati�

In zdaj sem bil s svojim očetom pred vojvod-
skim prestolom in oba sva zamaknjena strmela 
vanj in si ga v podrobnostih poskušala čim bolj 
vtisniti v spomin�

Mogočen kamniti prestol, visoka železna ograja 
okrog njega, rodovitna polja vsenaokrog in veli-
častna cerkev nedaleč stran� Oče si je v znak spo-
štovanja do vojvodskega prestola celo snel klobuk 
z glave in ga položil na svoje srce, kot da bi imel 
namen z vso spoštljivostjo zmoliti očenaš, pa tudi 
zdravamarijo in češčeno bodi njegovo ime� Nekaj 
časa sva bila vsa v molku in globoki zbranosti, po-
tem pa mi oče pravi: „Koroška je naša, je sloven-
ska, kot je slovensko morje pod Kontovelom in 
Devinom, in Gosposvetsko polje je z vojvodskim 
prestolom naše srce, slovensko srce�“

Meni so se zdele te besede mojega sicer redko-
besednega očeta nekam preveč slovesno izgovor-
jene� Pogledal sem ga pozorneje v obraz in takrat 
se mi je zdelo, da vidim v njegovih očeh ne samo 
ganjenost, temveč tudi solzo� Da bi nekoliko obr-
nil pogovor drugam, a še vedno na koroška tla, 
sem ga vprašal, kako pa je z rojaki danes na Ko-
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roškem� On pa, čez čas: „Še vedno so zavedni, še 
vedno so tu Slovenci�“

„Tu ne,“ sem mu odvrnil, „saj sva že drugi dan 
tu, pa nisem ne v gostišču ne v cerkvi slišal niti be-
sedice v slovenskem jeziku�“

„So, so, a si ne upajo vedno govoriti v svoji ma-
terinščini, še danes jim je hudo po plebiscitu takoj 
po prvi svetovni vojni, ki se je zanje tragično kon-
čal�“ In je še nadaljeval: „Ko bi se tedanji politiki 
izognili plebiscitu, bi bilo veliko boljše – le zakaj 
so hoteli imeti vse do Celovca, ko bi bilo boljše 
imeti vse južno od Drave?“ Oče je govoril kot 
kak zgodovinar, čeprav je bil le navaden delavec 
in kmet�

Jaz pa, potem ko sva sedla na kamnito klopco 
v bližini vojvodskega prestola, kar naprej z vpra-
šanji, ki so mi kar kipela na dan: „Kdo pa danes 
vodi koroške Slovence, koliko je tu naših rojakov, 
imajo svoje šole, maše, prireditve?“

Oče pa: „Seveda imajo vse to, a strah jim je le 
zlezel v kosti, zaradi tistega nesrečnega plebiscita, 
ki ga ne bi bilo treba� Danes imajo naši rojaki vse, 
tudi svoj tisk: Naš tednik – Kroniko, pa sloven-
sko mašo in svoj pouk na dvojezičnih šolah, tudi 
kulturno in politično so organizirani, njih narodni 
voditelj je profesor Joško Tischler, zelo spoštovan 
mož, in ob njem so še drugi, številni drugi, ki bi si 
želeli, da bi bili Slovenci navzoči tudi v koroškem 
deželnem zboru, ne samo v občinskih in drugih 
manjših svetih�“
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In potem je oče umolknil, saj se je zavedel, da 
mi je kar nekam dosti in da je za bolj molčečega 
človeka morda kar preveč govoril� Pa ni bilo tako, 
teh njegovih besed in njegove topline, ko je govo-
ril o koroških rojakih, ne bom nikdar mogel po-
zabiti� Kako neki bi, saj so bile besede, ki so pri-
hajale naravnost iz srca, močnih čustev in globoke 
človeške duše�
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Vetrinjsko polje s taboriščem leta 1945 
(iz knjige F. Th. Rulitz: Vetrinjska in „bleiburška“ 

tragedija, Mohorjeva Celovec 2013)


