rožansk a ljudska
pesem
na koncertnem odru

izvaja

mešani pevski zbor
Št. jakob v rožu

1

1975

pod vodstvom
lajka milisavljeviča

1

1

j

narod, ki goji svojo pravo, preprosto in vendar globoko občuteno domačo

pesem, se ne da zbrisati iz

zgodovine. v pesmi se kaže njegova
iasna in krepka življenjska volja.

vasilij mirk

Ljubezen in veselje do domače pesmi sta nas
spodbudila, da smo v Št. Jakobu ustanovili nov
pevski zbor. Težko je bilo naše okorne jezike
in grla dvigniti na malo višjo pevsko raven . Zdaj
je za nami blizu 50 pevskih vaj in naši glasovi
so se toliko izurili, da lahko tudi na odru zapo jemo to, kar nam je vsem najbolj pri srcu - naše
rožanske pesmi; izvirajo iz korenin kmečkega
življenja, peli so jih naši dedeji in babce in tudi
nam zato ugajajo, saj smo zrasli iz domače zemlj e.
Vse pesmi v drugem delu sporeda so našle svoj o
pot na koncertni oder na našo pobudo . S tem smo
nakazali svojo programsko usLJ.eritev oživljanje in ohranjevanje naše narodne pesmi, ki je
vrelec čutenja in mišljenja domačega človeka
ter priča ljudske kulture; na žalost naglo in po
krivici tone v pozabo. Glede tega bo naš prispe vek prav gotovo prijetna osvežitev n:e samo za
Koroško, temveč za vse slovensko kulturno območje.

Hvaležni smo skladateljem prirejevalcem pesmi
našega sporeda, da so se odzvali našemu pova·bilu, in ponosni, da so pesmi posvetili zboru. Zahvaljujemo se avtorjem prispevkov v naši koncertni knjižici, da so osvetlili namen koncerta in
s svojimi tehtnimi sestavki bogato dopolnili njeno
vsebino .
Spoštovani poslušalci, nocoj vam torej namenjamo šopek pesmi iz domačega vrta. Rahlo
vznemirjeni in nekoliko nestrpni smo od priča
kovanja, kajti to bo naš prvi koncert. Zelimo, da
bi vam bil v zadovoljstvo , nam pa v spodbudo
za vztrajanje in nadaljnje delo.

pevke in pevci
št. jakob v rožu, 5. januarja 1975

o stilnih koncertih

Zborovodje najpogosteje sestavljajo koncertne
sporede iz pesmi, ki so jih že kje slišali ali pa so
izšle v zborovskih revijah. Pesmi takih sporedov
so med seboj popolnoma različne, tako po vsebini
kot po obdobjih, v katerih so nastale. Pri izvajanju takega sporeda morajo tako pevci kakor
poslušalci nenehno menjavati svoja razpoloženja
in se vživljati v nove vsebine in posebnosti: zdaj
lirične ali epske, zdaj borbene ali ljubezenske,
pa spet v dobo pred več sto leti ali v sedanjost,
drugič spet iz ene pokrajine ali dežele v drugo
itd. Taki koncerti so po eni strani morda raznovrstnejši, po drugi strani pa težavnejši za sprejemanje, ker so po svojem izvoru in značilnostih
mešani. Ker sestavljanje takega sporeda ni posebno zahtevno, mu tudi ne pripisujemo posebne
znanstveno-raziskovalne vrednosti.
Na drugi strani pa poznamo koncerte, katerih
pesmi so zbrane smiselno in ki so med seboj v
določenih in tesnejših razmerjih ali povezavah.
Gre torej za neko vrsto urejenosti sporeda, za
skupne lastnosti, ki povezujejo koncertni spored

v celoto, medtem ko so nekateri sporedi neenotni
ali celo raztrgani.
Tako prihajamo do pojma stil ali slog, kar pomeni izbiro vseh značilnosti kake dobe, pokrajine, osebe, vsebine ali podobno. Po teh merilih
so določena tudi razvojna (stilna) obdobja v zgodovini glasbene umetnosti, ki jih poznamo pod
imeni antika, doba korala, romanika, gotika, renesansa, barok, rokoko, klasika, romantika, na-·
turalizem, verizem, impresionizem, ekspresionizem in sodobne moderne smeri v glasbi. Natanč 
nih časovnih mejnikov med posameznimi stilnimi
dobami ni in jih ne more biti, ker se ob prehodu
iz ene dobe v drugo stili prelivajo in neopazno
prehajajo v nov stil. Vendar pa vemo za viške
posameznih dob, ko so njihove značilnosti tako
jasne in čiste, da jih je zgodovina lahko poimenovala z določenimi imeni.
Take stilne posebnosti so seveda lastne tudi posameznim pokrajinam. Govorimo o koroškem,
panonskem, primorskem, belokrajinskem in dalje
o hrvatskem, srbskem, bosanskem in makedonskem melosu, kakor tudi o značilnostih ruske,
španske, češke , poljske, črnske, orientalske glasbe in podobno.
Nedvomno so si ustvarili svoj glasbeni stil tudi
posamezni skladatelji; ob poslušanju in seveda
poznanju stilov lahko popolnoma zanesljivo ugotovimo, da gre za Gallusa, Bacha, Mozarta, Chopina in Puccinija ali pa za rusko „veliko peterko"
itd.
Ce torej koncertni spored sestavimo tako, da
imajo vse skladbe isto skupno lastnost, govorimo
o stilnih koncertih; ti so lahko:
č a s o v n i s t i 1 n i k on c e rt i , če zberemo
v en spored same take skladbe, ki imajo značil
nosti iste stilne dobe.

K r a j e v n i s t i 1 n i k o n c e r t , če spored sestavimo iz pesmi ene pokrajine, dežele, doline,
kontinenta. ·
O s e b n i s t i 1 n i k o n c e r t , če priredimo
koncert iz opusa enega samega skladatelja.

V s e b i n s k i s t i 1 n i k on c e r t , če združimo
v en spored pesmi, ki imajo skupno vsebino (delovne, borbene, obredne, pripovedne, baladne,
ljubezenske, stanovske, kola, plesi, reji, zbadljiv·
ke, napitnice, domoljubne pesmi in podobno).
Z združevanjem, kot so časovno-krajevni, ča
sovno-osebni, pokrajinsko-osebni, pokrajinskovsebinski koncerti, dosežemo prav neizčrpen vir
za prirejanje stilnih koncertov.
Stilni sporedi so odvisni od vztrajnega iskanja.
zbiranja, izločanja in združevanja primernih pesmi v koncert, ki naj bi dobil stilno zaokroženost,
ne da bi pri tem prezrli vse druge zahteve dobro
sestavljenega koncerta po tehnični strani, to, kar
zadeva raznovrstnost, stopnjevanje, zadosti zastopana melodika in ritmika, solisti itd.
Glede na to, da je treba za sestavo stilnega sporeda ogromno več truda, znanja, razgledanosti in
znanstvene utemeljitve, priznavamo stilnim sporedom višjo, skoraj znanstveno vrednost.
Izvajanje stilnih sporedov je v primerjavi z me šanimi sporedi poučno in vzgojno; izvajalci in
poslušalci ostajajo od začetka do konca v isti
značilnosti in se jim ni treba nenehno prilagajati
novim vsebinam, času, kraju. S primerno brošuro
ali s komentarji pa lahko pridobijo celo globljo
poučno vrednost.
Koncertni spored Mešanega pevskega zbora iz
št. Jakoba v Rožu, k i je sestavljen po načelu
„Koroška narodna pesem in njeni prirejevalci",
spada v vrsto pokrajinsko-osebnih stilnih koncertov s poudarkom na narodni pesmi iz Roža .
V sporedu so zastopani vsi pomembnejši prirejevalci koroških narodnih pesmi s kronološko
razvrstitvijo njihovih rojstev in vsebuje kar 10
krstnih izvedb.
Spored, ki ga je sestavil zborovodja Lajko Milisavljevič, je izbran skrbno in lahko služi kot
zgled stilnega sporeda.

radovan gobec

koncertni spored
rožekarji mi
bog oče, poj z nam
je dro uštno poleti
pršva je ta luba vigred
jaz sem pa snuoči neče biv
sem sinoči pošto dobiv
gor na hribrc bom stopov
vigred prbliža se
jaz pa 'no šišico mam
v ves
ano štimo sem jaz slišov
luba vigred se rodi
v hartelcu rastejo rože lape
dečva moja je f o v Šarca
po cesti pa an liep marš gre
sem hodov po gmajni
ko v hribe k svoji dečvi grem
snuoči sem dobiv pisemce
pesem od brovlancov
•
v
vv
ta zima ze zapusca nas
vse pesmi v drugem delu sporeda bodo izvajane
prvič
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slovenska koroška ljudska
pesem v koncertni priredbi

Skladatelji so že od nekdaj radi kompozicijsko
obdelovali priljubljene melodije znanih in neznanih avtorjev pa tudi ljudskih pesmi in plesov.
Tako vlogo je imel že „cantus firmus" (osnovna
melodija) v srednjeveškem večglasju. Renesančni
skladatelji so na poseben način uporabljali
ustrezne melodije kot „imitazione della natura"
(posnemanje narave). Klasicistični skladatelji so
take melodije uporabljali za variiranje. Pri omenjenih vrstah uporabe ljudskih melodij so skladatelji vnašali v svoje kompozicijske priredbe
stilne posebnosti svoje dobe in temu ustrezno
tudi svoje izvirne zamisli. Romantični skladatelji
so se sicer skušali bolj približati naravi ljudske
umetnosti, vendar pa je bilo njih poznanje ljudske ustvarjalnosti nepopolno in včasih tudi površno. S svojimi skladateljskimi posegi so celo
skušali ljudske stvaritve domnevno izboljšati.
Najpogosteje pa so zapadli v šablono četvero
glasja z melodijo v najvišjem glasu, v tako imenovanih „harmonizacijah".
Šele globlje poznanje lastnosti slovenske ljud-

ske ustvarjalnosti je omogočilo, da so nekateri
avtorji, npr. Z. Švikaršič, E. Adamič in drugi,
spoznali posebnosti ljudskega večglasnega petja :
posamezna dialektična območja imajo svoje po sebne vrste večglasja; večglasje se ravna po gibanju glasov in ne toliko po akordih; harmonske
spremembe so predvsem v kadencah; posamezne
vrste melodij zahtevajo ustrezno gibanje in število drugih glasov (to ni vedno ustaljeno); splošni potek glasov je linearen, vsak glas ima posebno vlogo in vodilna melodija je pogosto v
srednjem glasu.
Prav slovensko koroško dialektično območje je
razvilo več vrst pisanega in svojevrstnega več 
glasja. Le-to zahteva od prirejevalcev ljudskih
pesmi ustrezno poznanje tega večglasja, sicer
obstaja nevarnost, da bi bile njihove priredbe
šablonske in poenostavljene, kar praktično pomeni osiromašenje bogastva ljudske ustvarjal nosti. Navadne četveroglasne ali peteroglasne
harmonizacije s stalnim številom glasov tako
skrivajo v sebi veliko nevarnost, da živost ljudskega večglasja okosteni .
Pričujoči koncertni spored obsega pesmi rožanskega, torej osrednjega koroškega dialektičnega
območja. Največ teh pesmi je novejšega nastanka in med njimi prevladujejo tako imenovane
„pleperce" ali „falerči", ljubezenske in sploh lirične vsebine. Pesmi je priredilo 19 različnih
skladateljev starejšega in mlajšega rodu. Posamezne pril'~dbe so se glede na bogastvo in posebnosti rožanskega in drugega slovenskega ko roškega ljudskega večglasja ter glede na domi selnost posameznega skladatelja posrečile bolj
ali manj. Poglavitna lastnost priredb pričujočega
koncertnega sporeda je v tem, da so napisane za
mešani zbor, medtem ko jih ljudstvo največkrat
poje v moškem sestavu (v le-tem so samo tri
skladbe tega sporeda : Adamičeva, Pregljeva in
Novakova, ena pa je v ženskem sestavu - Simonitijeva). Zato je vodilna melodija priredb pogosto v najvišjem glasu. Za ljudsko fantovsko
petje pa je značilno, da se vodilna melodija giblje v kakem srednjem glasu. Tako je npr. v pesmi

„Bog oče, poj z nam" vodilna melodija v altu, v
pesmih „Je dro uštno poleti", „Gor na hribrc
bom stopov" in „Ano štimo sem jaz slišov" pa v
tenorju. Prirejevalci se pogosto držijo šablone
stalnega četveroglasja (glej pesmi „Rožekarji
mi", „Bog oče, poj z nam", „Pršva je ta ljuba
vigred", „Gor na hribrc bom stopov", „Dečva
moja je fovšarca", „Sem hodov po gmajni", „Pesem od Brovlancov", „Ta zima že zapušča nas "),
medtem ko je ljudskemu večglasju lastno pogostno menjavanje števila glasov. Istosmerno gibanje dveh ali treh višjih glasov je v ljudskem
petju pogostno, za slovensko koroško dialektično
območje pa je značilna večja razgibanost vodilne
melodije, kar pomeni, da se poleg harmonske
ubranosti bolj uveljavlja tudi melodična linearnost posameznih glasov v tem značilnem ljudskem večglasju. Ustrezni primeri so v pesmih
„J az sem pa snu oči ne če biv", „Vigred približa
se" , „Ano štimo sem jaz slišov", „Po cesti pa an
liep marš gre" in „Ta zima že zapušča nas".
Posamezni skladatelji so nekatere lastnosti v
večglasju koroškega dialektičnega območja uve··
ljavili na poseben način; takšne so značilne stilizirane ritmične spremembe v sedmeroglasni pesmi „Ano štimo sem jaz slišov", v kateri ima
vsak glas svojo posebno vlogo. M . Hubad je smotrno povečal število glasov v mešanem šestglasju
prvotne priredbe v moškem sestavu pri Z. Švikaršiču (ta se je v svojih priredbah kar najbolj
približal posebnostim slovenskega koroškega
večglasja, kot kaže tudi sicer preprosta in enostavna priredba pesmi „Ta zima že zapušča nas") .
Poskus dramatizacije pomenijo priredbe, v katerih skladatelji -- glede na vsebino besedila prenašajo vodilno melodijo v razne glasove.
Takšni primeri so pesmi „V hartelcu rastejo rože
lape", „Dečva moja je fovšarca", „Ko v hribe k
svoji dečvi grem" in „Snuoči sem dobi v pisemce".
Posebno prizadevanje kaže primer prekomponi.rane priredbe v pesmi „Luba vigred se rodi ":
skladatelj se v njej izogne navadnim kitičnim
oblikam in se skuša z zanimivo priredbo poglobiti v vsebino besedila. Nazadnje je treba orne-

niti za sodobno koroško popularno ustvarjalnost
združevanje dveh različnih pesmi v eno
samo skladbo, kar je imenitno uspelo odličnemu
poznavalcu koroške ljudske pesmi F. Ciganu v
primeru „V ves".
značilno

dr. radoslav hrovatin

rožanska ljudska pesem
na koncertnem odru

Ko neprestano udarja na naše uho pesem dela in
skrbi, da smo od nje često vsi trdi in izmučeni, so
naše duše žejne druge pesmi: pesmi o vigrednem
cvetju in jesenskih sadovih, pesmi o mladi ljubezni in veseli svatbi, pesmi o ptičjem žvrgole··
nju in dehtečem gaju, pesmi o veselju in lepotah
našega življenja, pesmi o domu in domovini, o
rojstvu in smrti. Ob tej pesmi se srce navriska
in razjoče, se telo spočije, se duh naužije novega
veselja in volje do življenja v neizprosni vsakdanjosti. Zato smo veseli, da se ta pesem še raz lega po naših vaseh, hribih in dolinah in da kar
pogosto še posebno ubrano in praznično zadoni
tudi na koncertnem odru.
Na koncertnem odru bo tokrat zadonela rožanska
ljudska pesem, pesem iz južne Koroške , kjer še
živi slovenski rod pri Zilji, v Rožu, v Podjuni in
na Gurah. S stilnim koncertom bo mešani pevski
zbor iz Št. Jakoba v Rožu posebej osvetlil vrednost in mesto prav te pesmi v širšem slovenskem
kulturnem prostoru . Zapel bo v domačem narečju.
Pesem je doma v Rožu, v osrčju slovenskega

ozemlja na Koroškem. Kdo ne ve, da si Rož in
Zilja podajata roko ob Baškem jezeru in da se
Rož in Podjuna srečujeta pod Obirjem pri Galiciji? Rožu pripadajo tudi Gure severno od Drave. Za prave Rožane se štejejo pravzaprav samo
prebivalci zgornjega Roža, v spodnjem Rožu ob
južnem bregu Drave pa bivajo Dravci ali Poljanci, onstran Drave pa Črezdravci. Na Gurah živijo
Gorjanci, hribovci v karavanških Rutah pa so
Rutarjani.
Rožani govorijo narečje, ki se močno razlikuje
od ziljske in podjunske govorice. Tu še posebej
velja staro reklo : Vsaka vas ima svoj glas. Da
bo rožanska pesem na koncertnem odru laže razumljiva, naj sledi nekaj jezikovnih pojasnil.
Koroška slovenska narečja imajo med drugim
tele skupne značilnosti : Jez i čnik 1 se izgovarja
pred samoglasniki a, o in u kot zvočnik u (lopata
= uopata, solata = souata, luža = uuža), lj zveni
trdo kot 1 (ljub = lub) . Ne samo e, ampak tudi
drugi samoglasniki se krčijo v izgovoru v polglasnik 8 (priden = prid;m, -velik = vel~k, v
mestu = v mest~ ipd.). Da so si koroški Slovenci
kot neposredni sosedje Nemcev izposodili neko liko več nemških tujk kot drugi Slovenci, je čisto
naraven pojav. Znano pa je, da so na koroških
tleh tudi Nemci prevzeli v svQj~ narečje marsikatero slovensko besedo kot izposojenko, kakor npr. besede: Tscherfel = črevelj (čevelj),
Tschrepp'n = črepinja, zwillen = cviliti idr. Sicer pa se je prav v koroških narečjih ohranilo
precej prastarih izrazov in oblik, ki jih Slovenci
drugod ne poznajo več, npr. brater = brat, vigred = pomlad, voder = oselnik idr. Pribiti je
še treba, da koroška govorica ni nič bolj oddaljena od slovenskega knjižnega jezika kot druga
slovenska narečja v Sloveniji in zamejstvu.
V rožanskem narečju pa zbuja še prav posebno
pozornost svojevrstni izgovor goltnikov k, g, h .
Rožani izgovarjajo g kot h , ki se glasi kakor
češki h (gora = hora), k pred a, o, u, pred soglasniki in na koncu besede pa se sliši v Rožu
samo kot rahel nastavek v grlu, ki ga fonetično '·
zapisujemo navadno z znakom q (kamen ==

qam;m, klobuk = quob8q), pač pa se onstran
Rožeka proti Baškemu jezeru že spet oglaša normalni k; k pred e in i pa se v Rožu, pa tudi pri
Zilji, spreminja v č (kisel = čis;:>u, kje = čej).
V posebnih primerih Rožani in Ziljani spreminjajo h pred i v š (hiša = šiša, hitro = šitro).
Kaže pa še omeniti, da so Rožani povečini ijekavci, da pravijo npr. li8p namesto lep, cvi8t namesto cvet ipd., ikavce, ki pravijo lip namesto
lep, cvit namesto cvet ipd., pa najdemo samo južno od Drave v spodnjem Rožu med Št. Janžem
in Podgorjami. Rožanski ikavci zožujejo v izgovoru ozki 6 v u (most = must), ijekavci pa ga
zlivajo v dvoglasnik u8 (most = mu;:>st).
Ziljani se spotikajo nad govorico sosednih Rožanov, zdi se jim kakor „čaklanje", tj. jecljanje.
Zato jih zbadajo s popevko:
Knofom Rožanko,
k8 n'mau čakla;
uofom Zilanko,
k;:> prov marnvat;:> zna.

(Nočem Rožanko,
ki malo jeclja;
hočem Ziljanko,
ki prav marnvat;:> zna.)

„Marnvat;:>" pomeni govoriti. Ta izraz je udomapri večini koroških Slovencev - v spodnji
Ziljski dolini, v Rožu in v spodnji Podjuni, zgornji Podjunčani izjemoma uporabljajo izraz „p6unat' ", zgornji Ziljani pa izraz „fabarit8".
čen

Rožani pa cikajo na razliko med ziljsko in rožansko narodno nošo in zabavljajo na Ziljanke, češ
da imajo prekratje janke, tj. prekratka krila, z
zbadljivko:
Qnofom Zilanqo,
qratqo ma janqo,
Rožanqo bom mou,
q8 ma janqo do tou.

Cl

(Nočem Ziljanke,
prekratko ima janko,
Rožanko bom imel,
ki ima janko do tal.)

V Rožu samem pa se spotikajo dolinci - Dravci
oziroma Poljanci - nad hribovskimi Gorjanci in
Rutarjani in narobe. Tako npr. Dravci oz. Poljanci
očitajo gorjanskim dekletom, da so nezmerno
spogledljive, češ:

Horjanfoce so dro l8pe,
pa nezmerno ofartne,
jes pojdam pa v ravno pole
po ano žavbrno dakle.
(Gorjančice so kajpak lepe,
pa nezmerno spogledljive,
jaz pojdem pa v ravno polje
po eno zalo dekle.)

Rutarjane pa naravnost žaljivo izzivajo z zbadljivko:
(Rutarjan,
Rutarjan,
za plotom rojen,
za pu;:>tam rojan,
za ognjiščem krščen,
za pu8zadam krščan,
je hujši ko sršen.)
je hujš;:> b šršan.
Rutarjan pa ni užaljen, marveč ponosno ugotavlja, da ga le tudi poljanska dekleta rada vidijo,
češ:

Da s8m lih Rutarjan,
dečuo na pu8l8 mam,
juckam, pojam,
po pu8l8 ravnam.

(Čeprav

sem Rutarjan,
Poljanko imam,
juckam, pojem,
po polju ravnam.)
dečlo

Gorjanci se norČuJeJO iz Dravcev, ker pravijo
žgankom „mešta", ter jih dražijo z zbadljivko:
Drav'c, Malav'c,
napij se vode,
da se sirkava mešta
kna vneme v tabe.

(Dravec, Malavec,
napij se vode,
da se koruzni žganki
ne vnamejo v tebi.)

Zdaj pa še prisluhnimo, kaj nam Rožani sami pravijo o sebi. Na koncertnem odru se nam predstavljajo s temle šegavim motom:
Rožekarj8 mi
smo dro uštn;:> l8di,
'mamo skravžane uase,
pa črne oči ...
(Rožekarji mi
smo kajpak veseli ljudje,
imamo kodraste lase
pa črne oči ... )

•

1

V naslednji pesmi pa nam povedo, da kot Ko rošci nadvse radi pojo, tako radi, da se jim iz
grla izvije prečudna prošnja:
Budh oče, Budh oče
'no prošnjo imam:
Ko Korošci pojemo,
Budh oče, poj z nam'!
Ta pesem je posebno zanimiva zato, ker jo pojejo tudi koroški Nemci v svojem jeziku s temle
besedilom:
O Herrgott, o Herrgott,
a anzige Bitt':
Wann wir Karntner tuan sing'n,
bitt di gar schon, sing mit!
Slovensko in nemško besedilo se vsaj v tej kitici
popolnoma ujema. To ni nič čudnega, kajti na
Koroškem je večstoletno sožitje dveh narodov
povzročalo čisto naravno medsebojno menjavo
žive ljudske tvornosti. Tu se ne pojavljajo samo
vzporedne slovenske in nemške pesmi iste vsebine, ampak celo popevke z mešanim besedilom,
kakor npr.:
Wenn die Leit di wern frag'n:
Čej S;}, dečua, biua?
Mua13t nur lei so sag'n:
Sdm rož'ce trgaua.
(Če te bojo ljudje spraševali:
Kje si, dekle, bila?
Moraš kar reči:
Sem rožice trgala.)

Posebna zanimivost takih pesmi in popevk pa je
še v tem, da jasno kažejo, kako naroda ob istem
motivu vendar čisto samostojno izbirata vsak
svoje podobe, simbole in primere ter čisto po
svoje izražata misli, čustva in doživetja. Težko
pa je v takih primerih reševati vprašanje, katero
besedilo je starejše oziroma izvirno, slovensko
ali nemško. Lovro Horvat je zbiral na Koroškem
prav take vsebinske paralele ljudskih pesmi ter

jih deloma objavil v svoji zbirki „Venec koroških
moških zborov" (1932).
Rož je v preteklem stoletju slovel zavoljo svojih
ljudskih pesnikov, pevcev in vižarjev kot „male
slovenske Atene" . Tam je pesnil in pel kmet in
tkalec Miha Andreaš (1762-1821) z Bistrice pri št. Jakobu v Rožu. Sam se je nauč il
pisati in brati, s knjigami ga je menda zalagal
njegov ožji rojak, profesor Matija Ahacelj iz Gorinčič. Pri tkanju in kmečkem delu je zlagal pesmi in jim sam skladal viže (melodije). Nekaj se
jih je ohranilo v Ahacljevi zbirki „Pesmi po Ko roške m in Štajerske m znane" , ki so izšle l. 1833
v Celovcu . Andreaševe pesmi so se ljudstvu tako
priljubile, da so ponarodele. Posebno znana je
njegova pesem o vigredi.
Andreašev sodobnik je bil slavni koroški ljudski
pesnik in bukovnik A n d r e j S c h u s t e r D r a b 6 s n j a k z Drab6sinj pri Strmcu nad Vrbskim
jezerom, „an poreden paur v Korotane", kakor se
sam imenuje. Tudi on je pri delu na polju zapisoval svoje „rajme" (verze). Z Andreašem se je,
kakor ve povedati ljudsko izročilo, pogovarjal
menda samo „v rajmih" .
V preteklem stoletju je slovel v Rožu kot imeniten pevec in vižar tudi Franc S a. 1 e š ki
Tre i b er (1809- 1878), župnik v št. Jakobu v
Rožu . Zibelka mu je tekla pri Rjavcu v Bačah .
Rad je pel in tudi sam zlagal pesmi ter jim dajal
napeve. Leta 1855, ko sta mu v istem letu zaporedoma umrla mati in oče, je menda zložil in prvič zapel otožno himno „Nmau čri ;:) Z jizaro" kot
klic hrepenenja po toplem ognjišču rojstnega
doma.
Onstran Drave, v šentiljski fari na Gurah, pa je
v isti dobi pesnil in pel Treiberjev prijatelj
Primož K o š a t (1818-1885), kmet v Dešči ~
cah, ki je bil v sorodu z znanim koroškim skladateljem Tomažem Košatom iz Vetrinja pri Celovcu. Leta 1869 se je z Deščic preselil na Žoprače nad Vrbskem jezerom, kjer je kupil kmetijo
in gostilno pri Virtu. V rokopisu so se ohranile
vsaj tri njegove pesmi : „Moj dom", „Pijanec ino

smert" ter „Pesem na grobu enega prijatelja", ki
jo je Luka Kramolc uglasbil za mešani zbor.
Žal so imena naših ljudskih pesnikov in vižarjev
povecm1 pozabljena, samo malo jih je ostalo
ljudstvu v spominu. Znan je še rožanski vižar
Janez Kajžnik, Mlinarčev Hanjža
(1837-1914). Rodil se je kot kmečki sin pri
Oštneju v Št. Jakobu v Rožu . Hanjža je bil vesele
narave in zato povsod priljubljen, rad je prepeval in tudi sam zlagal pesmi. Radi so ga vu.bili
na ženitovanja za cavmarja in besednika. Po
smrti staršev si je služil kruh kot pastir pri raz nih kmetih. Na stara leta je živel pri Mlinarču
na Breznici pri svoji sestri. Zložil je več pastirskih, ljubezenskih in šaljivih pesmi. Najbolj slovi
njegova otožna „Pojdam v Rute" in hudomušna
zabavljica „Je pa dečva v Rožece zatofaua me ".
Samorastniško je koval ljudske pesmi tudi J a ne z Dober ni k, p . d. Afer ni k (18221891) iz Srej pri št. Jakobu v Rožu. Posebno znana in priljubljena je njegova melanholična „Vse
te uštne lidte moje so rajžale po Drave".
Ustvarjanje ljudskih pesmi seveda ni bilo pridržano samo pretekli dobi. Tudi danes še živijo
med nami ljudski pesniki in vižarji. Naj navedem
samo en primer, kako nastajajo ljudske pesmi
tudi še v današnji dobi: Župnik dr. Jan k o
Mi k u 1 a iz Zgornjega Dobja pri Baškem jezeru
(rojen 1904) je spesnil znano domovinsko himno
„Rož, Podjuna, Zila - venec treh dolin", skladatelj P a v 1 e K e r n j a k pa ji je vdihnil melodijo in harmonijo . Ker je besedilo prav tako
ugajalo kakor uglasbitev, je pesem namah ponarodela. Glasbeni samouk Pavle Kernjak s Trebinje pri št. Ilju ob Dravi (rojen 1899) že več
desetletij neutrudno tudi sam ustvarja in prireja
priljubljene ljudske pesmi, Njegov sin Mir o
Kern j a k (rojen 1926) pa kot pevec in skladatelj uspešno hodi po očetovih stopinjah.
Po vsebini v lirični ljudski pesmi splošno prevladujejo ljubezenski motivi. To kaže tudi koncertni
spored rožanskih ljudskih pesmi. Večino imajo
ljubezenske, ki opevajo moč ljubezni in zvestobe ali pa tožijo o nezvestobi in bridki ločitvi.

Prav idilične so pesmi o fantovskem vasovanju,
npr. rožanske: "v hartdlcd rastejo rože lape" r
„Gor na hribrc bom stopou", „Ko v hribe k svoj;)
deču;:} hrem" idr. Čudno pa je, da prav ta pesem,
ki poje o hrepenenju po združitvi v zu.konski
zvezi, o sreči zakonskega življenja skoroda molči. Menda je dobro ujela utrip življenja. Saj navadno ljuba soseščina o srečnih zakonih kaj malo
govori, o nesrečnih pa rada novice lovi.
Svojo tesno povezanost z naravo naš človek to plo izpoveduje v številnih pesmih o letnih časih,
zlasti o vigredi. Le-te tudi na koncertnem sporedu šentjakobskih pevcev zavzemajo častno mesto, med njimi: „Ta zima že zapušča nas", „Vigred
približa se", „Je dro uštno polet;:}" idr.
Posebno zanimive so še stare stanovske pesmi,
ki opevajo kmeta, pastirja, vojaka, „furmana"
(vozača), v Rožu pa še posebej boroveljskega
„pilija" (puškarja) in druge stanove .
Kmet se s ponosom zaveda, da njegov stan preživlja vse ljudi, tudi visoko gospodo; svojo zadovoljnost in srečo izpoveduje v rožanski pesmi
„Jes S;:}m an bur;:}n pau;:}r" npr. takole:
Ostan;:}te, hospu;:}d;:} ,
z bohastvam obdan;:i !
Jes S;:}m rivaž mad vam;:i!
še tavšam nak z vam;:} . ..
(Ostanite, gospodje,
z bogastvom obdani!
Jaz sem revež med vami,
še menjam ne z vami .. .)
Prav tako zadovoljno prepeva hribovski
Selah med Košuto in Obirjem:

ovčar

v

Jes S8m an kmetovski ovčar,
saj za mest;:} m;:i ja kni mar;
saj to m8 ja verjem;:}te vi,
moj stan me veseli .. .
Na slavno „furmansko" dobo, ko so vozac1 se s
konji prevažali težke tovore v daljne kraje in
dežele, spominjajo stare „furmanske" pesmi. Znana je rožanska:

Da b;:i biua li;:ipa ura,
da b;:i sjaua svi;:itua uuna,
da b;:i pršou moj furman mov .. .
Dolgoletna nekdanja vojaška služba je rodila kai pak mnogo vojaških pesmi z osrednjim motivo~
težkega slovesa od doma in od ljubice . Izmed
njih je šentjakobski zbor izbral rožanski : „Po
cest;:i pa an li;:ip marš hre" ter „Snuoč;:i s ;:im dobiu
pisemce" .
V Rožu pa od nekdaj še posebej uživajo poseben
ugled boroveljski puškarji. Domačini jim pravijo „piliji" . Nekoč so imeli zlate čase . Toliko so
zaslužili, da so merili dvajsetice s škafi in pili
vino s ponvico iz škafa, kakor ve povedati ljudsko izročilo . Kriza pa je nastopila, ko so na Dunaju postavili tovarno za orožje. O tej krizi poje
„Pesem od Brovlancov", ki je tudi uvrščena med
rožanske ljudske pesmi na koncertnem odru.
Očitno pojejo v Rožu prav toliko veselih in prešernih pesmi kakor resnih, otožnih in žalostnih,
posvetnih in nabožnih. Bolj kot danes je pesem
svoj čas spremljala našega človeka skozi vse
letne čase in mimo vseh mejnikov človeškega
življenja od zibelke do groba. Peli so pri delu
na polju, ob setvi in žetvi, pri seči (košnji), na
paši, ob teritvi, preji in drugih opravilih, ki jih
mlajši rod niti ne pozna več, ker jih je izpodrinil
stroj . Ob rojstvu, svatbi in smrti kakor tudi ob
raznih praznikih med letom so se ubrano ogla.šale posebne prigodnice in obredne pesmi, ki so
deloma z odpravljenimi starimi običaji vred to nile v pozabo.
Naša skrb naj bo, da bo pesem spet bolj zaživela .
Naša pesem, ki zdaj zavriska, zdaj zaplaka, naj
nikdar ne utihne! Ubožnejši od berača vsak, kdor
si jo pusti vzeti; neroden kramar vsak, kdor jo
ponuja v zameno za tujo navlako; zavidanja vreden pa, kdor je spoznal njeno vrednost ter vzljubil njeno lepoto!

dr. pavle zablatnik

nekaj
. iz zgodovine
.
zap1sovanJa
koroških ljudskih napevov

V prejšnjem stoletju je bila slovenska Koroška
med vsemi slovenskimi pokrajinami skoraj naj bolj goreča pri zbiranju in zapisovanju ljudskih
pesmi. L. 1889 je tudi kot prva dobila obsežno
pokrajinsko zbirko „Narodne pesni koroških
Slovencev", in sicer po zaslugi Janeza Scheinigga
(Šajnika), profesorja na celovški gimnaziji. Uredil je vse dotlej zbrano pesemsko gradivo in mu
dodal še precej novega, ki ga je zbral s pomočjo
duhovnikov, učiteljev in dijakov celovške gimnazije. Tako je tudi v slovitih štirih debelih knj igah dr. K. Štreklja, „Slovenske narodne pesmi" ,
ki so do dokončanja potrebovale skoraj trideset
let (1895-1923), delež Koroške nadvse časten .
Po številu zapisov (ok. 1450) znaša 16 odstotov
ali šestino vsega slovenskega gradiva. Po vsebinskem bogastvu in vrednosti kljub velikemu
številu kratkih štirivrstičnih pesmi v teh zapisih
ne zaostaja za drugimi slovenskimi pokrajinami.
Zal pa vse to velja le za pesemska besedila. V
Scheiniggovi zbirki namreč sploh ni napevov, v
Štrekljevi pa tudi zelo malo (215), in to večinom a
s Štajerskega po Vrazovih zapisih.
Koroška slovi po večglasnem petju, mehki ubra-

nosti glasov in glasbeni lepoti pesmi, zato se zdi
na prvi pogled težko razumljivo, da iz njenih
lastnih vrst do danes ni bilo glasbenika, ki bi se
z vnemo posvetil zbiranju ljudskih pesmi z njihovimi napevi. Kolikor je bilo tega storjenega,
so v veliki večini opravili zapisovalci, ki so pri·
šli tja od drugod. V zagati se je znašel že Matija
Majar-Ziljski (1809-1892), ki je bil med prvimi
in do danes najvnetejšimi zapisovalci narodnega
blaga. Za to delo je njega in Urbana Jarnika navdušil Stanko Vraz, zato je vedel, kako pomembno je zapisati poleg besedila tudi napev pesmi,
vendar sam brez glasbenega znanja tega ni zmogel. Kot dober pevec pa si je ob poslušanju marsikak napev zapomnil in ga kasneje zapel glasbeno veščemu človeku, da ga je ta lahko spravil v note. Skoraj vse napeve, ki jih je bil zbral
oziroma dal zbrati Majar, pa žal poznamo ne
samo iz druge, ampak celo šele iz tretje roke.
Majar jih je namreč za objavo poslal Fr. š. Kupodobno kot Vrahaču v Zagreb, ta pa jih je zove zapise - ritmično in deloma tudi melodično precej po svoje preurejal, tako da nekaterih napevov sploh ni mogoče spraviti v sklad
z besedili in tudi ne prepoznati njihove izvirne
oblike. Na nesrečo so - kot vse kaže - izvirne
pošiljke z Majarjevimi pismi Kuhaču vred vse
izgubljene. V Kuhačevih „Južno-slovjenskih narodnih popievkah", I- V, 1878-1881 in 1941, je
okoli 60 pesmi s Koroškega, največ iz Ziljske
doline. Tu je Majarjevo prizadevanje nazadnje
prišlo na dan, čeprav še ne v svoji pravi podobi.
Tu pa je treba omeniti še začetek organiziranega
zbiranja pesmi z napevi iz l. 1819, ki ga je v Avstriji sprožil Joseph v . Sonnleithner z Dunaja. V
takratnem slovenskem deležu, ki se je poslan na
Dunaj tam kasneje deloma izgubil, je Koroška
zastopana z osmimi pesmimi. Izmed teh je ena
iz Luč {Leutschach), bržkone iz Savinjske doline;
ena je nabožna iz okolice Pliberka, šest pa jih je
zgledno zapisal Eduard v . Moro v okolici Vetrinja, Humperka in v Rožu. To bodo pač najstarejši
koroški zapisi slovenskih ljudskih pesmi z napevi.

Do konca 19. stoletja je bila žetev melodičnih
zapisov na splošno precej revna po vsem slovensko govorečem ozemlju. Manjkalo je pač predvsem spretnih žanjcev. Glede tega pa so se razmere temeljito spremenile ob akciji „Ljudska pesem v Avstriji", ki jo je v vseh takratnih avstrij skih - ne pa tudi ogrskih - deželah sprožilo
ministrstvo za prosveto na Dunaju. Zapisali naj
bi ljudske pesmi skupaj z napevi in jih potem
izdali v več knjigah, ločeno po etničnih skupinah. Za slovensko pesem je akcijo vodil poseben
odbor v Ljubljani pod predsedstvom K. Štreklja
in je skušal v vseh pokrajinah predvsem dobiti
glasbeno izurjene zapisovalce. Na Koroškem je
začel v Podjuni zapisovat tamkajšnji učitelj Josip Jekl, v Ziljsko dolino je v naslednjih letih
hodil nekajkrat zapisovat Oskar Dev, glasbeno
izobraženi sodnik v Škofji Loki. Poleg tega je
zunaj odborovega okvira zapisoval v Rožu in
Podjuni Zdravko Švikaršič, ki je tam služboval
kot učitelj. Prva svetovna vojna je akcijo dokončno ustavila, vendar se je v osmih letih
(1906- 1914) po slovenskih pokrajinah - razen
Prekmurja, ker je spadalo pod Ogrsko - zbrala
zelo bogato žetev blizu 13.000 zapisov pesmi z
napevi. Nekaj manj kot polovico vseh zapisov
(okoli 5.000) je zbral en sam človek, Franc Kramar, nadarjen kmečki fant iz organistove družine, ki ga je odbor po njegovih uspehih postavil
za svojega glavnega zapisovalca. Zal pa Kramar
na Koroško ni prišel. Razmeroma največ je bilo
zbranega na štajerskem. Za Koroško je že sam
odbor ugotavljal, da je bila bera številčno razmeroma slaba. Dev je zbral blizu 300 zapisov,
Jekl je poslal najprej 64 pesmi z napevi, njegova
druga pošiljka s 150 pesmimi pa je večinoma
obsegala samo besedila štirivrstičnih poskočnic,
ki se seveda navadno pojo na eno samo melodijo
v posameznem kraju. Poleg teh je Scheinigg
poslal še 15 zapisov nekega Andreja Kumerja.
In to je bilo v okviru akcije pravzaprav vse. Seveda je treba posebej omeniti Švikaršiča, ker je
edini med slovenskimi zapisovalci sploh natanč
neje prisluhnil dokaj zapletenemu koroškemu

in ga skušal posneti v svojih peteroglasnih „postavitvah". Neposredno pred prvo
vojno je tudi že objavil dva zvezčiča s 60 pesmimi, tretji zvezek z 32 pesmimi v štiriglasnih
harmonizacijah pa je dodal šele po vojni (l. 1921).
Pravzaprav je šele on odkril širši javnosti glas „
beno lepoto koroške pesmi.
Čas med vojnama v splošnem ni bil naklonjen
ljudski umetnosti. Tudi delo z ljudsko pesmijo
se je štelo najbrž že za večinoma končano.
Zbiranje in zapisovanje je popolnoma prenehalo. Velika zbirka zapisov iz let 1906-1914
je spala skoraj nemoteno spanje v omarah Etnografskega muzeja v Ljubljani. Novo zanimanje
za ljudsko pesem je po glasbeni strani zbudil
France Marolt z znamenitimi koncerti ljubljanskega Akademskega pevskega zbora v začetku
tridesetih let. Sadovi niso umanjkali. Leta 1934
so pri Glasbeni matici v Ljubljani ustanovili
Folklorni inštitut in za vodjo je bil postavljen
Marolt. Začel je z novimi pohodi na deželo in je
še pred drugo vojno izdal dve študiji s starejšim
in novejšim pesemskim gradivom, eno s Koro škega in drugo iz Bele krajine. Z izbruhom vojne
in okupacijo je bilo začeto delo vnovič skoraj
čisto ohromljeno.
Po zadnji vojni se je začenjala polagoma razcvetati nova mlada veda, „etnomuzikologija " ali
po domače glasbeno narodopisje, in sicer ne le
v Evropi , temveč predvsem v Ameriki in nazadnje po vsem svetu. Z rojstvom novih ustanov te
vrste so tudi zbiralno delo na terenu, ki so ga
včasih opravljali bolj ali manj vešči ljubitelji,
zdaj povsod začeli prevzemati izšolani, poklicni
znanstveni delavci. Avstrija sama je v tem nekoliko počasnejša od njenih sosed, a tudi tam sta v
zadnjih dveh desetletjih zrasla dva nova inštituta te vrste, na Dunaju in v Gradcu. Na Koroškem tega ni ali recimo - še ni. Vprašanje pa
je tudi , kaj bi koroški Slovenci v sedanjih razmerah od take uradne nemške ustanove lahko
večglasju

počitnicah v letih 1952 in 1953 so šli na terensko
zbiranje gradiva na Koroško. Ljudske pesmi z
napevi je zapisoval v raznih krajih Podjune Jerko Bezic, zdaj znanstveni delavec v zagrebškem
Institutu za narodnu umjetnost. Skupno je zbral
okoli 220 pesemskih zapisov. Nekaj let po tem
je začel zapisovati pesmi tudi rajni dr. France
Cigan in je nekako od 1960. nadaljeval zbiralno
delo z magnetofonskimi posnetki. Kljub hudi zaposlenosti na vseh straneh je temu delu posvetil
veliko truda in prostega časa. Ker njegova zapuščina , kolikor nam je znano, še ni urejena, ni
mogoče vedeti natančnejših številčnih izidov
njegovega zbiranja. Na kopijah magnetofonskih
posnetkov, ki jih hranimo tudi v Ljubljani, je
okoli 380 pesmi. Skupaj s tistimi zapisi pred
l. 1960, ki jih je deloma objavljal v Letnih poročilih zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu,
bo njegovih kakih 500 zbranih pesmi.
Po njegovi smrti to delo na Koroškem spet počiva. Naj torej za konec tu omenimo načrt Sekcije za glasbeno narodopisje Slovenske akade mije znanosti in umetnosti (ki je naslednica prejšnjega Glasbeno-narodop isnega inštituta), da hi
svoje raziskovalno delo v prihodnjih treh letih
posvetila koroškim Slovencem. Kot je v zadnjih
dvajsetih letih raziskala in zbrala dragoceno gradivo že v veliko območjih, kjer živijo slovenske
manjšine, tako npr. v Italiji v Reziji in po Beneški Sloveniji, na Madžarskem med porabskimi
Slovenci, tako upamo, da bo enako delo lahko
nemoteno nadaljevala v Avstriji.

pričakovali.

Za povojna leta je treba omeniti najprej akcijo
študentov etnologije na ljubljanski Univerzi; ob

dr. valens vodušek
sekcija za glasbeno narodopisje sazu

koroška ljudska pesen1
danes

Strmcem sem pri neki p esmi pevcu Tomažu Jeliču
(1894) postavil vprašanje, od kod zna to pesem.
Morali bi ga slišati, kako mi je odgovoril : „Ja,
Marija! To pesem sem že kot otrok čul očeta peti,
doma smo jo peli, pa smo jo peli tudi fantje na
vasi in v gostilni."
Od nekdaj so naši ljudje cenili pesem pa tudi
tistega, ki jo je znal lepo zapeti ali zaigrati. Spet
nekaj primerov!
„Se me dečva sramuje, ko en malo čeklam,
pa le to mi je gmetna, ko tak citrati znam!"
Nerodno organsko napako - jecljanje odtehta
odlika, da puob citrati zna. Drug primer :
"Tak li<:ipa b<:i bva, da b;:> pet<:i mogva!
B<:i pu<:iba dobiva, tira ba otva.

Z naslednjim razmišljanjem bi rad nakazal, kje
je med koroškimi Slovenci ljudska pesem še živa
in kaj bi bilo treba storiti, da bi zanimanje zanjo
poživili.
Ljudska pesem je odraz, zrcalo ljudskega življenja : vse mišljenje in čutenje, dejanje in nehanje
našega človeka je našlo pesniški in glasbeni izraz v ljudski pesmi; z druge strani pa je prav ta
snovno z vsakdanjim življenjem povezana pesem
vsepovsod spremljala njegovo življenje. To so
mi neštetokrat zatrjevali pevci, pri katerih sem
zapisoval ali snemal pesmi. Dovolite nekaj takih
primerov!
Ko sem snemal pesmi na Obirskem, mi je glavni
pevec Valentin Mak (1897) prostodušno povedal:
„Od svojega 16. leta naprej sem pel ob vsaki priložnosti, pri delu, sam in v družbi, kjer koli sem
moqel." Podobno mi je že pred leti Filip Hafner
iz Št. Janža v Rožu na vprašanje, ali rad poje,
z ognjem v očeh odgovoril: „o rad, že od nekdaj in še danes. Nič me bolj ne veseli kot lepa
pesem. Ob pesmi mi vse odleže." V Vinarah pod

Li<:ipa sem dro, al pa peb ča mo,
pa pu<:iba po žinj<:i dobit;:i ča mo .. . " (Iz Št. Janža)
če je fant hotel biti sprejet med pevce, se je moral izkazati. „Od starih smo se učili peti. Toda
preden smo smeli zapeti z njimi, smo morali v
lesu poskušati - pred živino, ta se ni zmrdavala," mi je pred leti na Kneži pravil stari Likeb.
Gotovo: nekdaj je ljudska pesem spremljala naše
prednike od zibeli do groba. Kraji in okoliščine,
kjer je naša pesem nekdaj posebno živela, so
bili : delo, družina in dom ter razni običaji skozi
vse leto.
In danes? Vse se je zelo spremenilo: tudi v najpreprostejše podeželske domove je s tehniko
vdrla mehanična glasba. Namesto da se družina
zbere pri mizi in zapoje, si lahko vsak dan oskrbi
glasbo po voiji, treba je samo pritisniti gumb pri
radiu, televizorju ali gramofonu.
Tudi v delo je vdrla tehnika: človek ga danes
opravlja večinoma s stroji. Traktor in sploh stroj
sta prinesla svojo pesem, ki je ljudski pesmi tuja
in sovražna.

In običaji? Običaji so nekoč prepletali opravila
skozi vse leto ter delali življenje prijetno in lepo .
To je bil naraven in zdrav ritem življenja na deželi. Danes te idile ni več. Nekdanji običaji ne
gredo prav v novi okvir: ali tonejo v pozabo ali
se ohranjajo samo še kot drobci. Lahko pa zares
rečemo: vsaj v drobcih se vendarle še ohranjajo.
Te drobce bom v naslednjem skušal pokazati. Še
prej pa kratka pripomba: najbrž bi bilo nepravilno
trditi, da je našo ljudsko pesem zamorila samo
tehnizacija in spremembe družbenega reda zadnjih desetletij; zgodovinsko dejstvo je, da je naša
ljudska pesem začela odmirati, ko se je bolj začela uveljavljati umetna zborovska pesem. ča
sovno bi to obsegalo dobo zadnjih sto let, začenši
z ustanavljanjem čitalniških zborov, pri nas . na
Koroškem še posebno z razmahom izobraževalnih društev v začetku 20. stoletja.
Prej sem omenil, da je naša ljudska pesem najbolj živela pri delu, v družini in običajih . Kako
pa je danes? Treba je reči, da je pri delu prav
izumrla. Včasih so peli kosci, ko so šli kosit ali
na poti domov: danes koscev ni več, namesto
njih dela in poje stroj!
Pesem poje :
11

Lepo je polet na svet,
žanjice pet . . .

začno

Lepo je pazim na svet,
začno predice pet . .. "
Ampak danes ni več ne žanjic ne predic. Njih
pesem je utihnila, saj tudi njihovo delo opravlja
stroj. Nekdaj so jeseni rajali in peli, ko so strd
točili, ko so proso tresli, lan trli ali koruzo lič 
kali. Vsa ta dela so danes odveč, vse to je prevzel stroj: spodrinil je človeka pri delu in njegovo pesem nadomestil s svojim ropotom. Res
mi ni znano, da bi danes kje na Koroškem kako
delo opravljali in zraven peli, kot je bila to nekdaj navada.
Naša ljudska pesem je nekoč imela največjo zaslombo v družini. Tudi tu se je dosti spremenilo .

Radio, televizija in gramofon so v družino prinesli vso mogočo glasbeno kramo. Toda s tem so
namesto dejavnega poustvarjanja vnesli pasivno
sprejemanje glasbe. še več : kjer je radio od jutra do večera odprt, je glasba ponižana na stopnjo neke vrste živčnega mamila. Vendar je pri
vseh teh poraznih ugotovitvah ostalo nekaj svetlih točk. Naša ljudska pesem le še ni utihnila po
vseh družinah: ponekod še pojo. Pri tem včasih
celo radio pomaga, če prinese kako prijetno domačo melodijo. Večinoma pa pobuda izhaja od
starejših bratov in sester, od matere, včasih bolj redko - od očeta.
Naša ljudska pesem se je najbolj ohranila z običaji in v običajih. Marsikaj je tudi tu zginilo v
pozabo. Spomnimo se samo fantovskega petja
na vasi, zlasti ob sobotnih večerih. Nekdaj je bilo
to povsod v navadi. če naši starejši možakarji
kje pridejo skupaj , še danes radi zaokrožijo pesem, ki so jo nekoč kot fantje peli na vasi. Ali
danes še kje pojo tanje na vasi? še, a le poredko
in malokje. Kdaj pa kdaj se oglasijo v Selah,
morda še v Globasnici ...
Na Koroškem so bili nekdaj silno bogati ženitovanjski običaji. Po zadnji vojski so na veliko
krajih znova oživeli. Naj povem nekaj primerov
iz Podjune. Ko sem bil še v Kamnu, so me dekleta nekoč povabila k Čižejevim v Zablate. Hči
Anči se je imela omožiti. Ker je bila dobra pevka, so se zbrala dekleta, predvsem pevke, da bi
se poslovile od nje. Dobro še pomnim, da je bila
kot glavna pesem na sporedu camarjeva Poslušaj, poštena nevesta", peli pa smo še prenekatero
drugo.
Na Kamnu sem bil dostikrat po poroki še v gostilni na hojseti" . Zopet se je vrstila pesem za
pesmijo, gotovo pa vedno "Je pa hojset v esieva"
na štajriševo melodijo. Peli so kitico za kitico,
vsebinsko brez notranje zveze, med njimi marsikatero improvizirano. Podobno je bilo v Rožu
in spodnji Podjuni, zlasti v pliberškem okraju tam je bil štajriš s petjem in plesom nekakšen
obredni ples v začetku gostije.
11
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Edinstven primer pa sem odkril na Krčanjah, kjer
sem snemal ljudske pesmi. Med pevci je bil eden
najboljših Alojzij Rapatz (1929), imenovali so ga
kar „naš camar". Najprej na to nisem bil pozoren, potem pa sem le vprašal, ali kaj poje, kadar
kot camar „vadi" svate na hoj set. Pa mi odgovori: „Vadovc vabi svate, ne camar, a ne poje
ničesar . Jaz pa nisem vadovc, sem camar, ki hojset vodim." Presenečeno sem odprl oči in si dal
vse razložiti : camar - spremlja ga skupina fantov - na dan poroke pride s pesmijo najprej po
ženina, nato po nevesto . Potem gredo skupaj v
župnišče in camar prosi kajpak s pesmijo gospoda župnika, naj pride v cerkev zvezat ženina in nevesto, pa tako, „da bo štola pokala" .
Po poroki zopet povabi gospoda, naj pride z njimi,
„da bodo naprej molili". Ko pridejo v gostilno,
tudi gostilničarja pozdravi s pesmijo in ga prosi,
naj ženina in nevesto z gosti gostoljubno sprejme
pod streho in jih pogosti. Med gostijo samo se
spet večkrat oglasi s pesmijo. Tako camar res vodi
vso svatbo - s pesmijo. Melodija je štajriševa;
glede besedila mi je pa dejal, da ima sicer neko
stalno ogrodje, a da je treba dodati za vsako hojset kaj novega. če so vrstice pri tem včasih krajše ali daljše, si pomaga z nekakšnim recitativom.
Ves ta ženitovanjski običaj je še danes živ. Ohranil se je pač lahko samo v tem gorskem, od sveta odrezanem naselju.
•
Po dosti krajih se je ohranil tudi običaj koledovanja. Koledovanje je že pred več kot 15 leti po
vsej Avstriji začela oživljati farna mladina. Tu
ne mislim na te kolednike, marveč na običaj, da
cerkveni pevci za novo leto pojo kolednice po
fari. Z gotovostjo vem, da se je to do pred nekaj
leti godilo v Medgorjah, Št. Janžu v Rožu, Selah,
na Kneži in v Krčanjah. Za kolednico pojejo pesem „V Ju trni deželi ena zvezda gori gre", ki je
znana v več različicah po vsej slovenski Koroški. Naj opozorim na dve posebnosti : na Kneži in
v Želinjah „kjodujejo" tudi za svečnico; tedaj
pojo prelepo „Na samo jutro svečnico, ko je
Marija v cerkev šla". Na Krčanjah pa ima koledovanje tri dele : koledniško pesem „Včakali smo

novega leta", voščilo, ki ga pove eden izmed
pevcev (navadno njihov camar), potem pa še pesem „Mi smo prišli, pa pojdemo ". Kolednica je
resna, saj jo pojejo tudi v cerkvi pri božji službi,
voščilo in zadnja pesem pa sta naravnost gro teskni . Primer za pesem:
Mi smo prišli pa pojdemo,
zdravje in srečo vam voščimo .
Mi bi radi kne peli zastonj,
radi bi meli an dober von:
lit;:ir vina podkuhanega,
anga kapuna pačanega.
Mi smo tam doli zbarali,
da ste prašiče harali.
Bod8 svinja bol pa pec,
nam se sliš;:i ta vab hec .
Bod;J koza bol pa pok,
nam se sliš;:i ta vač 8 prok.
Minda nam li8t;:is kne boš t;:iko fovš,
da b;:i nam kn2 napovnu naš koš.
Med vigrednimi običaji sta živa dva: „Jurija jahajo pri Zilji", „Florjana pojo in evro" pa v
Podjuni
„Jurija jahajo" je običaj, da pastirji - dečki od
desetega do štirinajstega leta - hodijo od hiše
do hiše voščit srečo pri živini. Ta navada je razrazširjena pri spodnji Zilji, od Brnce do Šmiklavža, in na levi strani Drave na Lihpoljah, Vinarah, Lipi, Gozdanjah, pri Zgornjih jezercih in
na Dvoru. Na Gozdanjah in pri Zgornjih jezercih
pojo posebno pesem, drugod pa samo „pridigajo"
in voščijo.
„Florjana pojo" (in evro) v spodnjem Rožu in
Podjuni.
Ko sem snemal pesmi na Ovšjah, sem vprašal
Osvalda Ladinika iz Male vasi (r. 1899), ki je pel
„črez", od kod zna pesem, ki smo jo bili pravkar
odpeli. Odgovoril mi je, da se jo je naučil pri
očetu, ta pa pri Žolnirjih, od koder so prinesli
celo knjižico, v kateri so imeli zapisanih dosti
pesmi. „Veste, včasih, v stari Avstriji, je bilo to

čisto drugače: žovnirje so skupaj služili Korošci,
Kranjci in Štajerci. Pa so skupaj peli in se novih
pesmi učili." Nekoliko nejeverno sem sprejel to
pojasnilo. Nekaj mesecev pozneje pa sem v
Mohličah pri Bautižarju (Miha Povoden) zvedel
isto in še več: njegov oče Janez Povoden je svoje sovojake učil slovenske pesmi. V potrdilo tega
mi je pokazal obsežno rokopisno zbirko slovenskih pesmi, ki jih je bil zapisal pri vojakih. Kajpak, tudi taki primeri so danes nemogoči.
Poleg svetne imamo tudi nabožno ljudsko pesem .
Najštevilnejše so bile Marijine in Rešnjega Telesa, iz dob cerkvenega leta pa velikonočne in
božične . Toda živih je ostalo bore malo: umetna
cerkvena pesem je ljudsko skoraj vso spodrinila.
Kako se je to godilo, nazorno prikazuje, kar sem
pred 15 leti doživel v Gorenčah. Ko sta mi dve
pevki zapeli božično „Le gor, le gor", je ena pristavila: „Dokler nismo poznali pesmi Sveta noč,
smo za božične praznike največ peli Le gor, le
gor." Umetna pesem, v tem primeru še tuja, je
spodrinila domačo ljudsko .
Po vsem povedanem bi se zdelo, da je naša ljudska pesem komaj kje še živa. če jo je tako malo
slišati - ali jo ljudje sploh še poznajo? - Mislim, da je položaj samo na videz tako temen. V
resnici je naša ljudska pesem kakor čist gorski
izvir, ki so ga zasule družbene spremembe zadnjih desetletij in sodobna tehnizacija; kjer se
ponudi priložnost, pa spet in spet ves bister in
svež privre na dan. V potrdilo tega lahko povem
še en izrazito koroški primer. Povabljen sem bil
na gostijo v Lovanke. Od kraja je bilo vse precej slovesno - togo. Zbor iz sosednje vasi je
novoporočencema na čast zapel nekaj nemških
pesmi. Ko pa so se jeziki razvezali in so se ljudje
sprostili, je neprisiljeno privrela na dan slovenska ljudska pesem in do konca ni več utihnila.
Se vam ne zdi : kot da so izviri zasuti, zamašeni .
Odkriti jih je treba, pa privro na dan! Naj to spet
bolj stvarno povem: ljudje, zlasti starejši, znajo
še dosti pesmi, manj pa je danes priložnosti za
petje kot nekdaj . Treba bo novih najti! Zdi se
mi, da nekaj takih priložnosti daje tudi naše so-

dobno življenje. če že ne bomo mogli pridobiti
družine, da bi v njej spet zaživela naša ljudska
pesem, bi bila to lahko šola in društvo, dva de··
javnika, ki sta že tako prevzela marsikatero nalogo družine. Treba bo le dati šoli in društvom
primerna sredstva za to. To so pesmarice z dobrim izborom pesmi. Tu se mi zdi primerno opozoriti na tak svojevrsten, a posrečen poizkus, ki
so ga pri celjski Mohorjevi družbi napravili s
tretjim delom Slovenske pesmarice pobudniki
Luka Kramolc, Zmaga Kumer in Matija Tomc. že
ta poizkus prav gotovo kaže, da bo morala sodobna pesmarica prinesti vedno tudi melodijo z
notami napisano. Samo besedilo je premalo!
Naj končam z besedo, ki jo je v uvodu k omenjeni pesmarici zapisala Zmaga Kumer:
„Ljudska pesem je nekaj živega . .. Kdor je kdaj
občutil čar ubranega fantovskega petja v mesečini poletnega večera . . . ali se mogel pridružiti
razigranim svatom, ali pa so ga mrzlo zimsko
noč prebudili trikraljevski koledniki , ta bo razumel, da je ljudska pesem več kot samo dedišči
na preteklosti ali zanimiva glasbena oblika.
Ljudska pesem je vrednota, ki ima trajno ceno
in globok pomen za kulturo vsega naroda, je lepota, zaradi katere je življenje prenekaterikrat
lažje, polnejše, prijetnejše."
Zato nas mora navdati z veseljem dejstvo, da je
ta kulturna vrednota med našim narodom vsaj
še delno živa. Mora pa biti naša velika skrb, da
jo ohranimo pri življenju zase in za naše prihodnje rodove.

dr. france cigan

rožekarji mi
zgornji rož
zapisal z.

švikaršič

ok. 1911

Rožekarji mi
smo dro 1 uštni ludi,
mamo skraužane vase,
pa črne oči.
Pod lipo lap6
se Rožani tap6,
jaz sem tudi Rožan,
bom pa jutr tapan.
Koroščeci

mi
smo dro lapi ludi,
mamo lice rdeče,
pa dnarjev nič ni.

,

zares

bog oče, poJ z nam
spodnji rož
zapisal l. horvat pred 1932

Bog oče, Bog oče,
'no prošno imam,
ko Korošci pojemo,
Bog ote, poj z nam!
K' je Korošca ustvarov,

je biv Bog vesev,
saj koj dobro je vedov,
da bo puobič rad pev.
J a pevci koroški
povsod smo doma,
dro prov radi pojemo,
smo vasevga srca.

je dro uštno poleti
spodnji rož
zapisal z.

švikaršič

ok. 1911

Je dro uštno poleti,
kdar tičce pojo,
al le mavo zaspim,
pa me horej 1 zbudo .
Ni nobene tače
kot je moja dakle,
da bi konjče štrgvava
noj lubiva me .
Je še tičca vaseva,
ki po vejah skakla,
kaj bi dečva kna biva,
ki puobiča ma.

1

•

gor

pršva je ta luba vigred
št. jakob
zapisal o . dev 1909

Pršva je ta luba vigred,
vse se je veseli;
tičice lepo pojo,
fantiča zveselo .
Pršva je tudi kukovca,
prjazna tičica,
zapeva je lepo kuku,
zapeva je kuku.
Škrjanček pa na viš leti,
se tudi veseli
čez to široko zemlico,
k ' sade 1 vse ven ženo.

1

sadove

Jaz sem pa snuoči neče biv
loga vas
zapisal p . kernjak 1928

Jaz sem pa snuoči neče 1 biv,
čier še nkoli knisem biv.
Vidov sem dečve tri mvade,
samo ana j' dopadva se.
Barov2 sem jo s cela srca,
al bi hotva biti moja.
Ona mi brž odgovor da,
da ma že zbrana šocija3 .
Al maš ti zbrana šocija,
jaz mam pa dečvo da vola4 !
Jaz mam pa dečvo že za par,
da jo popelam pred oltar.

1

nekje

2

vprašal

3

ljubega

4

''

velj a

1

'

sem

sinoči

pošto dobiv

Šmarjeta
besedilo objavil j. scheinigg 1889
napev zapisal a. svetek
1.

Sem sinoči pošto dobiv
v mojo belo postelco:
moja dečva svate ima,
pa bo gvišno vdava se.
So mi druge dečve djale:
„Kaj da jo tak lubiš ti?
Saj ni roža celga sveta,
taka kmav se še dobi."
Take dečve ni pod soncem,
gor nad soncem tud nikjer,
kot je biva moja dečva,
moja dečva cartana.

gor na hribrc bom stopov
okolica borovelj
zapisal h. novak

Gor na hribrc bom stopov,
bom dal ji en gvas;
al je njej kaj zame,
bo dro mevdava 1 se .

1

oglasila

Ano rožco m' je dava,
še ta nči dišava,
ano tako mi daj,
da bo dišava kaj!
Gor na hribrc bom stopov,
bom žegnal pole,
da boj' rožice zrasle,
oj čisto pvave 2 •

2

modre

\,

vigred prbliža se
medgorje
zapisal o . dev 1909

Juhe, vigred prbliža se,
juhe, začne zaleniti se,
juhe, te tičke veseli gvas,
juhe, čier vse ma dro kratek
Juhe,
juhe,
juhe,
juhe,

čas.

meni na misel gre,
'mev z njimi združiti se,
tem ' stvarniku hvalo dat,
k'mi dav je presvašče 1 spat.

Juhe, tičice žvrgul6
juhe, to pesemco zjutrajšno,
juhe, iz spanja me gor zbudo,
juhe, zvečer pa lepo pojo.

1

presladko

•

,

v •v·

Jaz pa no s1s1co mam
zgornji rož
zapisal o. dev 1908

Jaz pa 'no šišico mam,
notri tri cimerče mam;
notri španciram,
si kratek čas devam,
kaj nuca, k' sem puobič le sam.
Jaz pa en gartelc imam,
notri tri rožce imam;
liepo cvetijo,
mi žvahtno dišijo,
kaj nuca, k' sem puobič le sam.
Jaz pa dve tičice mam,
jih za pet rajniš 1 ne dam;
liepo žvrglajo,
mi liepo žvižglajo,
kaj nuca, k' sem puobič le sam.

1

star avstrijski denar

v ves
sveče

zapisali: o. dev 1910,

švikaršič

in horvat

Da bi biva liepa ura,
da bi sjava svitva una 1 ,
da bi pršov moj furman mov 2 .

2

1 luna
domov

Moj oče majo konjča dva,
oba sta bieva šimelca.
Za enga jih poprosov bom,
da drievi v ves pojezdov bom .. .
Je dro biva liepa ura,
je dro sjava svitva una,
pa ni pršov moj furman mov .
. . . čriez tri gore, čriez travnče,
tri pvanine plibrške;
k' pa konj pred durce prleti,
se dečva hitro gor zbudi.
čriez

Konjci v štalci že rezajo,
šibre 3 v okncah cinglajo,
zdaj je pršov moj furman mov!

3

šipe

ano Štimo sem jaz slišov
št. peter
zapisal l.

milisavljevič

1969

Ano štimo sem jaz slišov,
sem pod okencam zaspav;
je an verbvar1 dečvo klicov,
k' se zagvišno vdava bo.
Gor in dov je ona hodiva,
jaz sem pa pod hajnkam 2 stav,
grenke sovze je točiva,
jaz sem se ji ven smejav.

1

snubec (iz

2

nemščine)

pod mostovžem

Dečva

postelco postvava
in se rahvo v njo lahva3 ,
roke skupaj je skleniva:
„Kam sem sruta jaz pršva!"

najbrž bi me /Jot bolj poredho zanesla prek karavanli ,
vsem viharjem navkljub - vztrajala
če tod ne bi z njo naša koroška ljudska pesem.
in
slovenska beseda
Zajko

milisavljevič

3

ulegla

lu ba vigred se rodi
medgorje
besedilo objavil j . scheinigg 1889
napev zapisala o. dev 1909 in z.

švikaršič

ok. 1911

Luba vigred se rodi,
oživla vse stvari,
kako tičice pojo
noj rožice cveta.
Pršle ve ste, vastelce1 ,
te drobne tičice.
Tudi one se veselo
čez zalano zemlo.
Prepelica pravi: Pet pedi,
kna vstraši se me ti,
saj postelca tvojga groba
je že davno zalana.

težko ali kar brezupno je s pesmijo spreminjati svet.
mogoče pa mu je tudi še danes z materino pesmijo
pokazati ogledalo.
Lojze

Lebič

1

lastovke

v hartelcu rastejo rože lape
medgorje
besedilo objavil s. vraz 1839
napev zapisal o. dev 1909

V hartelcu rastejo rože lape,
biele, rdeče noj rumene.
Dečva, potrgaj jih,
pušelc mi ven stori,
hoj, juhe, z žido povij!
Rožice davno potrgane mam,
žido pa sama cu 1 kupiva bom.
Kadar ti pršov boš,
pušelc liep našov boš,
hoj, juhe, ponj pridi sam!

1

Na durce glih pridem, za okno ne vem,
al tebe gor kličem, ta druge zbudem.
Gor, le gor, lubica,
lepo sveti lunica,
lepše ko sunce po dne.

že dalj časa se v svojem skladateljskem
gim posvečam prirejanju ljudskih pesmi
delov naše zemlje. vendar me koroška
posebno priteguje, zato se 'tudi vedno
k nji.
samo vremšak

delu med druiz raznih pre pesem še prav
znova vračam

zraven (iz

nemščine)

dečva moja je fovšarca
št. jakob
zapisal o . dev 1909

moja je fovšarca 1 ,
ja zraven mene druge ma,
al naj jih ma, pa naj jih ma,
se bo že jokava.
Oh, šocej moj, ne kregaj se,
nocoj to noč zašonaj 2 me,
pojdi z menoj v kamrco
in men' kne mej za zvo 3 .
Je vse zastonj, dečva moja,
lubezen je razšajdana4 ,
povem resnico tebi jes,
da zdaj ne pridem več .
Saj puob i č te dro rada mam,
nocoj ti kamrco odpram,
ti boš nocoj pr men zaspav,
potroštov me en mav.

ljudska pesem j e podobna kor eninam drevesa : čim bol i
jih n egujemo, tem lepša bo krošnja .
uro š krek

goljufivka

1

Dečva

prizanesi
3

4

zlo, slabo

se je razšla

po cesti pa an liep marš gre
lihpolje, strmec
zapisal o. dev 1910

Po cesti pa an liep marš gre,
tam ondi1 tud moj šocej je;
on se dro znad vseh spozna,
k' an liep zelan pušelc ma.
Pršov boš v miste 2 liepe
in vidov boš dečve liepe,
pa kne pozabi na me,
spomni se še kdaj na me.
Pršov boš v miste velče
in piv boš vinčece svadče,
pa pij na zdravje mane,
oh, da bi bva pr tabe!

slovenci se moramo zavedati, da bi brez narodne pesmi
naš narod ne bil zdržal v tisočletnem boju z močnejšimi
narodi, ki so hoteli zbrisati s sveta vse, kar je bilo in
je slovenskega. prav koroška narodna pesem pa je vredna
pozornosti naših komponistov, ker nosi v sebi vso prvo··
bitno moč in vse značilnosti slovenskega petja.
rado simoniti

1

tamkaj

2

mesta

sem hodov po gmajni
št. jakob
zapisal a. nagele 1969

Sem hodov po gmajni,
je pokava hrast 1 ;
nisem mislov na hrast,
le na dečvo ves čas.

1

suhljad,

dračj e

V gmajno sem stopov
na ravno pole,
je pa dečva po hoji
spoznavlava me.
Kravarica me sreča,
ko krave pela,
dobro jutro mi vunša 2 ,
pa polubiva se.

rožanska pesem je otožna, mehka, a tudi vesela
igrana; je odsev koroške duše.
anton nagele

2

in

ra.>

vošči

(iz

nemščine)

ko v hribe k svoji

dečvi

grem

okolica borovelj
napev iz 1904 zapisal h. novak

Ko v hribe k svoji dečvi grem
noj stopam po dolin,
najlepšo pesem zapojem
in juckam prot pvanin.
Že bajtca mi je pred očmi,
pa dečva mi nasprot leti;
vsa srečna mi poda roko :
„Moj puob, da s' le pršov!"
Seveda sem pr njej ostav
oh, cevo dovgo nuč,
pa tudi sem bol mavo spav,
saj nuč ma svojo muč.
Ko se posveti mvadi dan,
ji roko dam še ves zaspan :
„Zašribana boš v srce mi,
oj, zbogom, dečva ti!"
In ko od dečve se podam
nazaj v dolinski dom,
še ambart1 ji roko podam :
„Pozabov te kna bom."
In iz pvanine dečve gvas
me spremla skoz v domačo vas:
„Oh, puobič, zmiram rad me mej,
noj kmav le prid še kej!"

ljudstvo , ki ljubi svojo besedo in pesem, ne more umreti .
radovan gobec

1

enkrat

snuoči

sem dobiv pisemce

spodnji rož
zapisal z.

švikaršič

ok. 1911

Snuoči sem dobiv pisemce
od moje ta prave lubic:e,
da moram drievi k njej iti,
troštovat nje srce.

„Kaj pa je tebi, lubica,
da si ti tako žavostna?
Jaz tebi na očieh poznam,
da si se jokava."
„Puobič, saj knisem žavostna,
saj se še knisem jokava;
se šele bom, se šele bom,
kadar te vidva ča 1 bom."

„Kadar bom v Clovcu na vahti stav,
bo tabe drug štemav;
komaj bom storov marša dva,
meva boš drujega."
dečva,

ljudska pesem vzvalovi najbolj skrite strune v človeškem
srcu. bodi preprost, bodi izobražen - če se nisi odtujil
svojemu ljudstvu, boš ob nji čutil: srce naroda bije v nji.'
matija tomc

1

nič več

ne bom

pesem od brovlancov
borovlje
besedilo objavil j . scheinigg 1899
napev zapisal h . novak

'No pesem hočmo zdaj zapeti,
od Brovlancov kaj poveti1,
kako se v Brovlah zdaj godi,
kadar pr piljah 2 deva nči.

1

2

povedati

v puškami

Ko so v Brovlah devo meli,
so po oštarijah peli,
al zdaj pa v Brovlah deva nči,
se pa le žavostno godi.
Nove grunte so kopali,
da so štore ven jemali,
pa tist k' je dro najmanši biv,
je pa največji štor valiv.
Po Trbižu so hodili,
so se mvatiti 3 učili,
oh, Boštov Folt je najbol znov,
k' je svojmu španu 4 nus odbov.

lwroški slovenci bomo živeli , dokler bomo peli.
pavle kernjak

3

pretepati

4

prijatelju

•

v

vv

ta zima ze zapusca nas
zgornji rož
besedilo objavil j. scheinigg 1889
napev zapisal z.

švikaršič

ok. 1911

Ta zima že zapušča nas,
sedaj bo krajši čas;
in pršva bo luba vigred,
bo stajov se ta led.
Bojo pršle drobne tičice
na zaleno mvado drevjece,
juhu, juhu,
da b' jih skoraj slišat bu1 .
1

Pvaninco tica zapusti,
na pole prleti.
Ko vidi široko pole,
ki vse rjavo je,
tam po polu se je sukava
in prov mivo je zakukava :
ku-ku, ku-ku,
saj ne poje nič lapu.
Pastir pa pase ovce tri,
tam v senci se hvadi,
'na drobna tica prleti,
na vejci obsedi.
Tam na vejci se je sukava
in prov fletno je zakukava:
ku-ku, ku-ku,
saj zapeva je lapu.

koroško slovensko ljudsko pesem označujeta dve bistveni
potezi: pristno čustvovanje in mišljenje, po glasbeni plati
fJa težnja po harmonično ubranem štiri- in petglasnem
petju .
zdravko

švikaršič

bilo

na notranjih straneh je fotokopija zapisa koroške slovenske ljudske pesmi iz leta 1819. zapisovalec edvard v. moro. izvirnik v arhivu gesellschaft der musikfreunde na dunaju.

izdal mešani pevski zbor št. jakob v rožu - za
vsebino odgovarja f. rasinger, št. peter, 9184 št.
jakob v rožu - opremila j. koželj in m. kerin -založila krščanska kulturna zveza, celovec natisnila tiskarna družbe sv. mohorja v celovcu .

