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IZVLEČEK
Ljudska pesem je pomemben del narodne kulturne dediščine, tako v glasbenem pomenu
kot tudi glede na njeno vpetost v različne kontekste vsakdanjega in prazničnega
ţivljenja posameznika in skupnosti. Njeno ţivljenje se nadaljuje kljub druţbenim in
tehnološkim spremembam in sicer v pristnih lokalnih okoljih in v raznovrstnih, za oder
prilagojenih oblikah. V središču raziskave je radijska oddaja Slovenska zemlja v pesmi
in besedi, ki ljudsko glasbo kontinuirano predvaja in pribliţuje poslušalcem Radia
Slovenija od leta 1966. Naloga predstavlja oddajo iz različnih zornih kotov in si v mejah
moţnega prizadeva določiti njen vpliv na percepcijo ljudske pesmi na Slovenskem.
Ključne besede: ljudska pesem, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, značilnosti
in raziskovanje ljudske pesmi, vpliv oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi,
percepcija ljudske pesmi

ABSTRACT

Folk song is an important part of a nation's cultural heritage, in a musical sense as well
as in regard to its connection with various aspects of everyday, as well as festive life of
an individual and of the community. Folk songs continue to exist, despite social and
technological changes, in both local settings and in diverse forms adapted for stage
presentations. In the midst of research is the radio program Slovenian Land in Song and
Narration, which continuously, starting from 1966, broadcasts and popularizes folk
music among the listeners of Radio Slovenia. The thesis presents this radio show from a
variety of perspectives and attempts, as much as possible, to determine its impact on the
perception of folk song in Slovenia.
Key words: folk song, the programme Slovenian Land in Song and Narration,
characteristics and research of folk songs, impact of the programme Slovenian Land in
Song and Narration, perception of folk songs.
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UVOD
Ljudska pesem je pomemben del kulturne dediščine vsakega naroda in hkrati sestavni
del njegove današnje kulture, saj je povezana s šegami vsakdanjega in prazničnega
ţivljenja vsakega posameznika ali skupnosti. Njeni začetki segajo globoko v preteklost,
toda njeno ţivljenje se kljub spremembam, ki jih prinaša razvoj gospodarskih in
zgodovinskih okoliščin, nadaljuje v sedanjost. Ko se je s prvo slovensko tiskano knjigo
v 16. stoletju rodila knjiţevnost in so bili potem z ustanavljanjem šol dani pogoji za
izobraţevanje, ki je prineslo razvoj tistega, kar obsega pojem umetne ali visoke kulture,
pa ljudska pesem ni izgubila svojega pomena. Umetna pesem je ni razvrednotila niti
nadomestila, saj ima vsaka svoje značilnosti. Večina slovenskih pesmi je razširjena in
sprejemljiva po vsem narodnostnem območju, saj vsakogar nagovarja s svojo
preprostostjo in razumljivostjo.

Glavni cilj diplomske naloge je ovrednotiti pomen in percepcijo ljudske pesmi v
sodobnosti, pri katerem je imela pomembno vlogo tudi radijska oddaja Slovenska zemlja
v pesmi in besedi.
Diplomsko nalogo sem razdelila na štiri poglavja.
V prvem poglavju najprej opredeljujem pojem ljudske pesmi, podam značilnosti ljudske
pesmi v nasprotju z umetno. Predstavljam začetek zbiranja in raziskovanja slovenske
ljudske pesmi ter kako se njeno raziskovanje nadaljuje v sodobnosti.

V drugem poglavju nadaljujem z glasbeno podobo ljudske pesmi, in sicer z njeno
melodiko in ritmom. Prav tako me zanimajo, kakšne načine ljudskega petja poznamo,
od enoglasnega petja do večglasja ter kje se pojavijo. Zanimajo pa me tudi razlike med
umetnim zborovskim in ljudskim petjem.

V tretjem poglavju predstavljam radijsko oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi
skozi zgodovino in vsebino. Pri tem se opiram na arhiv oddaj, ki jih hranijo v
glasbenem uredništvu Radia Slovenija, pripoved ustvarjalk oddaje Jasne Vidakovič,
Vesne Sever, Simone Moličnik ter na članke, objavljene v različnih revijah.
6

V četrtem poglavju s pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla z različnimi ljudskimi
pevci na območju Prekmurja in Prlekije, in sicer z Vero Bezjak (Ljudske pevke iz
Lipovec), z Ludvikom Rudolfom (Fantje od Male Nedelje), z Vero Gašper (Ljudske
pevke iz Gornjega Senika), z ljudsko pevko Emo Tanacek iz Vadarec, z Ireno Grah
(Gračke pevke iz Kruplivnika pri Gradu na Goričkem), z ustvarjalkami oddaje, Uršo
Šivic, Tomaţem Rauchom in Bogdano Herman odgovorim na vprašanje o vplivu oddaje
Slovenska zemlja v pesmi in besedi na ljudsko pesem in njeno percepcijo v sodobnem
svetu.

Veliko se opiram na gradivo dr. Zmage Kumer iz tega razloga, ker velja za eno največjih
raziskovalk in poznavalk slovenske ljudske pesmi.
V prvih dveh poglavjih diplomske naloge je poudarek na študiju pisnih in notnih virov,
v tretjem gre za kombinacijo pisnih in zvočnih virov. V četrtem poglavju pa gre
predvsem za terensko delo, ki sem ga izvedla v Prekmurju, na Goričkem in Prlekiji.
Intervjuje, bili so polstrukturiranega tipa, z izbranimi sogovorniki, sem snemala z
diktafonom. Pri izbiri sogovornikov sem poskušala upoštevati dejstvo, da so to
pevci/pevke ljudskih pesmi, ki so pri svojem izvajanju čimbolj izvirni. Pri tem izboru
sta mi bila v veliko pomoč Milan Zrinski in Tomaţ Rauch.

Z babico sva veliko prepevali in iz tega razloga se je rodilo moje zanimanje za ljudsko
pesem in odločitev, da se lotim pisanja diplomske naloge s takšno tematiko. Ljudska
pesem je tako zame ţe od nekdaj bila pomemben del v ţivljenju posameznika. Moji
pogledi so se nanjo skozi pisanje diplomske naloge spremenili na ta način, da se zdaj še
bolj zavedam, da ohranjanje in pisanje o ljudski pesmi v prihodnje sloni na nas, na
mlajših generacijah.
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1. ZNAČILNOSTI IN RAZISKOVANJE LJUDSKE PESMI
1.1. Opredelitev pojma

Pojem »ljudska pesem« je kot strokovni izraz na Slovenskem prišel v rabo po drugi
svetovni vojni namesto starejšega pojma »narodna pesem«, ki ga je v pogovornem
jeziku še slišati, medtem ko v ljudski govorici ni ne enega ne drugega, kot ugotavlja
Zmaga Kumer (Kumer 1996: 9).
Prvi1 izraz je pomenil pesem, ki je izšla iz ljudi/ljudstva, se med njim oblikovala in
prenašala preko ustnega izročila. Ljudstva so nosila svoje pesmi s seboj tudi tja, kamor
so se selila. Takšne pesmi so se sčasoma pomešale s pesmimi tamkajšnjega ljudstva in
okolja. Izraz »narodna pesem« pa definira pesem določene narodne skupine, za katero
ni nujno, da je vezana na drţavne meje (npr. narodna pesem ameriških Slovencev
zagotovo ni isto kot slovenska ljudska pesem iste skupine ljudi) (Reichenberg 2004:
92).
»Etnična glasba« naj bi bil nadomestni pojem za ljudsko glasbo. Ta označuje glasbo, ki
je povezana z določeno skupino ljudi v podobnem geografskem, druţbenem in
političnem okolju. Sprva se je zdela sprejemljiva zamenjava za nejasen izraz – »ljudska
glasba«, vendar se etnomuzikologi in glasbeni antropologi izogibajo, saj je enako ali še
bolj nejasen kakor prejšnji pojmi, obenem temelji na sporni predstavi o izomorfizmu
med narodom ali ljudstvom in njegovo »pristno« glasbo. V širšem pomenu lahko
zajema vso glasbo, ki jo izvajajo pripadniki neke etnične skupnosti (naroda), ne glede
na zvrst, v oţjem pomenu besede pa zajema tradicionalne glasbene zvrsti nekega naroda
(ljudstva) in tiste sodobne zvrsti, ki se kakorkoli navdihujejo pri tradicionalnih (Muršič
2004: 113).

Na Slovenskem je v publicistiki v rabi od poznih 80. let 20. stoletja. Najpogosteje

1

Slovenski jezik namreč ne pozna različice med pesmijo, ki se prepeva (npr. nem. Lied, fr. chanson, ang.

song) in med pesmijo kot izrazom za stvaritev v verzih (npr. nem. Gedicht, fr. poésie, angl. poem).
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označuje koncertno dogajanje z nastopi skupin, ki izvajajo derivate tradicionalne glasbe
z različnih delov sveta ali sodobne izvedbe slovenske ljudske pesmi (folk revival); v tem
primeru praviloma izraza ne slovenijo, uredniki in publicisti uporabljajo izraz
»etnoglasba« namesto »etnična glasba«. Prilastek »etno« se povezuje z različnimi
glasbenimi zvrstmi (etnorock, etnojazz) ali gre kar za splošno oznako. V različne
glasbene ţanre šolani ustvarjalci in poustvarjalci vključujejo bolj ali manj obseţne
glasbene elemente različnih narodov, s čimer ţelijo ljudem pribliţati ţe pozabljeno
avtentično glasbo in ji povrniti njeno vrednost (Muršič 2004: 113, Terseglav 1998: 11).
»Tradicijska glasba« je pojem, ki ga zagovarja Mednarodni svet za tradicijsko glasbo
(ICTM), vodilno svetovno zdruţenje etnomuzikologov. Pri njem je poudarek na
tradicijskih izhodiščih in ne na nacionalnem pojmovanju glasbe, ki je tako ali drugače
prisotno pri pojmih »ljudsko« in »narodno«. Pojem na Slovenskem vsaj zaenkrat ni
širše obravnavan in sprejet predvsem zaradi tujega izvora besede »tradicija« (Pettan,
ustna komunikacija 2010).2

1.2. Značilnosti ljudske pesmi

V zgodovini raziskovanj ljudske pesmi se je zgodaj oblikovalo spoznanje o dveh
različnih ustvarjalnih fenomenih: ljudski in umetni pesmi. Kot ustvarjanje ljudskega
tako umetnega pesništva je na začetku ustvarjalnega procesa neke pesmi izhajalo iz
enakega nagiba – potrebe po izpovedi, kasneje pa sta se začela razvijati v dveh
vzporednih smereh in dobivati atribute, ki so ju začeli ločevati. Zdaj oba tokova lahko
prepoznamo v njuni drugačnosti in podobnosti, vendar se zdi, da sta obe poetiki na
začetku soobstajali skupaj (Pibernik 1978: 163).
Po mnenju Valensa Voduška je značilno za ljudsko pesem, da je večinoma spontana in
improvizatorična dejavnost, za katero sta značilna ustni slog in variantnost, njena

2

Pettan poudarja razliko med tradicionalnim, ki upošteva tradicijo in tradicijskim, ki se nanaša na

tradicijo (prim. SSKJ).
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produkcija in reprodukcija sta si zelo blizu, od umetne pa se razlikuje po načinu
ţivljenja, melodiji in jezikovnem ustvarjanju (Kumer 1988: 90).
Posebne razlike med ljudskim in umetnim pesništvom je prvi ugotovil leta 1907 Cecil
Sharp z mislijo, da obstaja »pravo nasprotje med ljudsko in umetno pesmijo kot
nasprotje med pesmijo, ki je proizvod spontane in intuitivne uporabe nešolanih
sposobnosti, in ono, ki nastane z zavestno in namensko uporabo sposobnosti, posebej
gojene in razvijane za ta namen« (Vodušek 1980: 55).

John Meier je v svoji publikaciji Kunstlieder im Volksmund (1906) razkril, da so veliko
besedil nemških pesmi, ki jih imamo za ljudske, v resnici zloţili bolj ali manj znani
umetni pesniki. S tem naj bi bilo dokazano, da ljudstvo samo sprejema od višjih,
izobraţenih slojev in da je ljudska pesem večni in neprestani plagiat. Nove sestavine in
oblike poetičnega izraţanja ustvarja vedno le umetna poezija, ljudska pa ţivi ob tem, da
prevzeto tuje blago po svoje oblikuje in vedno znova variira. Nasprotno pa je Josef
Pommer (Das Volkslied in Österreich, 1906) izhajal iz poznavanja pesemskega izročila
svoje rodne štajerske deţele in trdil, da je ljudstvo ustvarjalno. Ljudstvo je po njegovem
tisti del druţbe, ki mu manjka višja izobrazba, vendar pa ni popačeno (glej tudi Kumer
1988: 82-83).
Po Robertu Leydiju pa je vsa glasba ljudska, saj je kot del druţbenega ţivljenja z
modnimi smernicami, vzgojo okusa in preko kulturno-druţbenih ventilov prenosljiva
»od ust do ust« in iz »roda v rod«. Leydi pravi v nadaljevanju, da bi tako lahko rekli, da
ni umetne glasbe, ki bi bila prikazana samo s sistemom pisave, pa tudi ne ljudske
glasbe, na katero vsaj v zahodnem svetu ne bi vsaj nekoliko (posredno ali neposredno)
vplivala pisna kultura (Leydi 1995: 185).
Tekstura ljudske pesmi je njena melodija, ki je nepogrešljiva sestavina. Tega se je
zavedal tudi Johann Gottfried Herder, saj je zapisal:
»Bistvo pesmi je petje… Pesem je treba slišati ne videti!« ( Stockmann 1958: 6).

Tudi umetna pesem je lahko uglasbena, vendar obstaja predvsem kot besedna umetnina.
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Hrvaška raziskovalka ljudske pesmi Tanja Perić ugotavlja, da v tistih pesmih, v katerih
prevladuje tekst, govorimo o prevladovanju poetične funkcije, v tistih, kjer pride do
prevladovanja melodije, pa o prevladi glasbene estetske funkcije. Velikokrat pa gre za
harmonijo obeh (Perić Polonio 1988: 197).
Za umetno poezijo bi teţko rekli, da ima v sebi to dvojnost (lahko ima poudarjeno
zvočnost in melodičnost, nima pa melodije kot enakovredne sestavine pesmi), saj je
Thomas Stearns Eliot zapisal:« ..ko bi dosegli stanje glasbe, bi bilo to konec poezije..«
(Eliot 1977: 234). Kadar pa se posamezni elementi ljudskega (ritem, besede) prenesejo
iz posamezne ljudske pesmi v novonastalo umetno pesem, ji lahko dodajo muzikalnost
(Goleţ 1990: 53 in Kumer 1988a: 92).

Besedilo pri ljudski pesmi je individualna vsebinska in oblikovna produkcija in
reprodukcija posamezne pesmi, medtem ko je besedilo pri umetni pesmi enkraten zapis,
ki je izviren in avtorski. Elementi v razločevanju ljudskega od umetnega so pri besedni
analizi obeh naslednji: jezik, način izraţanja in oblikovanja, pesemske in verzne oblike
ter metrične in ritmične posebnosti. (Goleţ Kaučič 2003: 26).
Jezik ljudske pesmi je t.i. »govorjeni jezik«, vendar ni čisto narečje in tudi ne knjiţni
jezik, saj je ta jezikovni sistem nastajal pred zakonsko utemeljenim knjiţnim jezikom.
Zmaga Kumer meni, da je jezik ljudske pesmi »privzdignjen nad običajno govorico« in
da ni čisto narečen (Kumer 1975: 68).
Sistem jezika umetne pesmi je podvrţen zakonom pisanega jezika ter odvisen od stila,
obdobja in avtorja. Ljudska pesniška in pripovedna ustvarjalnost spadata v začetek
oblikovanja človeške besede, zato sta bliţje jeziku kot literaturi (Čistov 1972: 346-348).
Jezik kot ena izmed razločevalnih lastnosti med ljudskim in umetnim ne more sloneti na
vrednostni razdelitvi na mnoţično in elitno, saj je jezik ljudske pesmi v svojih
zakonitostih prav tako popoln in »umetniško« dograjen kot jezik visoke umetnosti.
Jezik ljudske pesmi v nasprotju z jezikom umetne pesmi ni manj razvit, gre samo za
drugačne načine izbora besed (Hendrics 1990: 1723).
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Zmaga Kumer ugotavlja na podlagi svojih izkušenj: »Jezik preprostega človeka je
bogat, slikovit, poln domiselnih prispodob, ima svojevrstno oblikovane stavke, jasen je
in nazoren, ne izgublja se v puhlostih. Na ljudski govorici sloni vse ljudsko pesništvo in
pripovedništvo, ki umetniško ni nič manj pomembno kot visoka poezija in proza šolanih
umetnikov« (Kumer 1975: 22-23).
Ljudska pesem je lahko zajeta širše. Poleg péte pesmi namreč štejemo sem tudi tisto, ki
se praviloma nikdar ne poje in ne podaja na poseben, recitativni način (parlando) (npr.
nekatere jurjevske obhodne pesmi otrok). Med samo govorjene pesmi spadajo predvsem
ritmizirana dela iz otroškega sveta (izštevalnice, uspavanke, vpraševalnice, kolednice,
voščila, besedne igre, zabavljice, oponašanja) in tudi iz sveta odraslih (rimani klici,
vasovalski verzi, ritmizirana besedila, ki spremljajo šege, šaljive litanije, narekanja,
parodije, zagovori) (Goleţ Kaučič 2003: 28, Vodušek 2003: 37).
Poleg teh pesemskih stvaritev v širšem pomenu brez petja pa so upoštevani tudi tisti
tradicionalni pojavi, ki največkrat nimajo pesemskih prvin v besedilu, pač pa so
praviloma zdruţeni s petjem, čeprav včasih v najpreprostejši ali tudi elementarnoprimitivni obliki (npr. pastirski klici, ulični klici prodajalcev, delovne pesmi v oţjem
pomenu, narékanja, parodije cerkvenih obrednih spevov ob pokopavanju pusta - kurenta
ali v vinogradniških litanijah). Ljudska pesem v tem pomenu tako obsega vse
ustaljenejše spontane glasbeno-vokalne pojave, celó tudi vriskanje, ki je različno v
posameznih pokrajinah in večkrat tudi ne nastopa samo zase, temveč je ritmična
sestavina pesmi (ponekod na Štajerskem) ali pa njeno dopolnilo (v Reziji) (Vodušek
2003: 37).
Ljudsko glasbo naj bi določal ustni način prenašanja, v novejšem času pa se prenaša
tudi s tiskanimi pesmaricami ali z zbirkami ljudskih pesmi. Ta obratni proces v
novejšem času, ko se pevci učijo pesmi iz tiskanih virov ali iz drugih medijev (zvočne
izdaje, radio) lahko zasledimo pri recepciji Vodovnikovih pesmi, ki so se jih pevci
naučili iz knjige o Vodovniku in jih zdaj pojejo po »knjiţni predlogi« (Goleţ 1988: 1314).
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Pomemben razločevalni element med umetnim in ljudskim je njuna vloga. Ljudska
pesem je neločljivo povezana z ţivljenjem ljudi, umetna pa nastaja individualno, čeprav
tako ne ţivi v praznem prostoru. Ves druţbeni in kulturni kontekst vpliva nanjo, toda
njena vloga je predvsem estetska, medtem ko je pri ljudski pesmi druţbena funkcija
pred estetsko. Tako ugotavlja Kumrova, da je ljudska pesem sestavni del običajev,
uporabljena za razvedrilo, pa tudi kot izraz nezadovoljstva z druţbenim redom. Njena
vloga ji dostikrat določa vsebino in obliko (tiste pesmi, ki jih pojejo ob koledovanju, se
začenjajo s pozdravom, naštevajo darove, ki naj bi jih koledniki dobili in se sklepajo z
zahvalo, mrliške pesmi govorijo o slovesu umrlega, svatovske pesmi ţelijo mladima
srečo...) (Kumer 1980: 52).
Vloga umetne pesmi pa je predvsem vzbuditi umetniško doţivetje. Prav tako je umetna
pesem predvsem individualna stvaritev, ki lahko zunanje dejavnike prezre ali se jim
upre in ustvarja samo za ozek krog ljudi (Terseglav 1981: 193).
Za ljudsko pesem je značilna tradicionalnost. Ţivljenje ljudske pesmi niha med tradicijo
na eni strani in razvojnim spreminjanjem zvrsti, oblik, melodij na drugi strani. Zmaga
Kumer je mnenja, da starosti, tradicionalnosti ljudskega izročila ne smemo precenjevati,
a tudi ne podcenjevati. V ljudskem glasbenem izročilu more ţiveti zelo stara pesem
poleg najnovejše. Raziskovanje tradicionalnih oblik omogoča razumevanje nekaterih
novejših pojavov, razen tega pa tradicionalne oblike v pesemskem izročilu razkrivajo
kulturne stike in sorodstvene vezi med narodi (Kumer 1996: 12-13).

Ljudska pesem se v razmerju do umetnega odkriva v troplastnosti stvaritve in odkriva
tri ravnine raziskovanja. Ravnine besedila, melodije in spleta vseh zunanjih dejavnikov
ob izvedbi so med seboj tesno povezane. Ustvarjalec (poustvarjalec) je četrti element v
tej strukturi, ki za ţivljenje ljudske pesmi ni odločilen, a je vendarle za njeno ustvarjanje
pomemben člen.3

3 Ustvarjalec se povezuje s skupnostjo, ko poje, tisti, ki posluša, je aktivni udeleţenec v ustvarjanju. V
slovenskem prostoru so poslušalci velikokrat tudi ustvarjalci, saj se petju pogosto pridruţijo (Goleţ
Kaučič 2003, 24).
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Herman Bausinger v članku Jezik v etnologiji poudarja prepletenost vseh treh ravnin:
besedila (teksta), melodije (teksture) in splet vseh zunanjih dejavnikov ob izvedbi
(konteksta), kjer naj bi bila tekstura most do konteksta (Bausinger 1987: 35-49).
Kontekst je druţbeni okvir, v katerem se uresniči ljudska pesem, katero pa publika
mnogo bolj usmerja kot umetno. Elementi, ki ustvarjajo ta druţbeni okvir, so tudi
zgodovinske in druţbene razmere (Bogatyrev 1976: 28).
Pri ljudski pesmi so pomembni tudi tisti dejavniki, ki določajo vsakokrat drugačen način
izvedbe, pogoji, ki spremljajo petje pesmi, sodelovanje ljudi, način petja in dogodek
(šega ali navada), ki je povezana s petjem določene pesmi. Pri umetni pesmi pa moramo
biti pozorni na nastanek pesmi, avtorjev poloţaj, mesto, ki ga zavzema v druţbi, stilno
obdobje, v katerem ustvarja, politične in duhovne razmere, v katerih pesem nastane
(Goleţ Kaučič 2003: 24).
Avtorji ljudskega materiala večinoma niso znani, vendar pa to seveda ne pomeni, da ne
obstajajo oziroma da niso obstajali. Ontološko gledano je ljudska pesem nujno plod
kreativnega dejanja posameznika, ki je ne glede na svojo anonimnost njen avtor. S tega
zornega kota se ljudska kreativnost na noben način ne razlikuje od t. i. umetne
produkcije. Kar se pa tiče vpetosti v kolektiv in druţbeni kontekst, je le-ta določujoča za
obe v opozicijo postavljeni obliki ustvarjalnosti. Noben ustvarjalec, pa naj bo poznan ali
anonimen, ne more izstopiti iz socialnega konteksta, v katerem se nahaja. Nujno je vpet
v neki druţbeni in kreativni okvir, ki posredno določa njegovo početje (Narat 2005:
201).

Variantnost ljudske pesmi je v nasprotju z enkratnostjo umetne pesmi, ki variira v
vsakič novi interpretaciji skozi obdobja, a je nespremenljiva v vsebini in obliki.
(Terseglav 1987: 37-39).
Ljudska pesem se kasneje s pomočjo variant spreminja in postane last celotne skupnosti.
Sprejemalec ljudske pesmi je hkrati lahko tudi njen poustvarjalec, medtem ko je ob
branju umetne pesmi bralec samo bralec, čeprav ob asociiranju na vse miselne strani
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ustvarja svoje lastno besedilo, oziroma ga po svoje interpretira. Ljudskega ustvarjalca
pogosto zaničujejo in opisujejo s pridevniki preprost, naiven, neizobraţen, v nasprotju z
izobraţenim in kultiviranim umetnim pesnikom. Vendar pa ljudski ustvarjalci niso taki,
kot se zdi in opisuje, ampak o svetu le razmišljajo drugače kot izobraţeni ljudje. Poleg
tega se gibljejo samo v okviru svojega zaznavnega in predstavnega sveta, vezanega na
prostor svojega domačega kraja (Rosenberg 1991: 13).
»Ljudski ustvarjalec čuti, da je ohranjevalec tradicije, medtem ko ustvarjalec umetne
pesmi (vsaj zadnjih nekaj stoletij) bolj poudarja svojo osebnost in individualnost
svojega dela« (Rosenberg 1991: 13).
Nosilci ljudske kulture pa niso samo znotraj niţjih druţbenih slojev, ampak lahko
zasledimo v srednjem veku, da so bili ustvarjalci ljudske glasbe v skandinavskih
deţelah doma znotraj plemiških krogov. Ti so bili nosilci balade, ki je po vseh znakih
ljudska in se je ohranila deloma tudi do današnjih dni (Vodušek 2003: 22).

Ljudska pesem veliko pogosteje vpliva na umetno kot obratno. Pri tem se lahko iz
ljudske pesmi v umetno prenesejo posamezne prvine (npr. ritmični vzorec) ali pa se
povzamejo pojavi v celoti (npr. imitacija ene ţanrske oblike, npr. ljudska balada).
(Pavličić 1983: 129-139).
Umetna pesem prevzema tiste elemente ljudske pesmi, s katerimi ţeli doseči uresničitev
kakšne poetološke zamisli, izpostaviti pomen iste prvine v novem okolju umetne pesmi.
Prehajanje posameznih umetnih pesmi v ljudsko pesništvo pa se dogaja takrat, kadar
posamezno pesniško delo posnema ljudsko pesem v vseh njenih notranjih in zunanjih
zakonitostih, kar je značilno za ponarodelo pesem (Goleţ Kaučič 2003: 32).

Boris Merhar je razumel ponarodelo pesem kot prehodno stanje umetne pesmi, ki v
nekem trenutku prestopi v polje ljudske. Odločilni trenutek za pesem pa je, po
njegovem mnenju, tisti, ko avtorstvo pesmi preide v anonimnost oziroma ko se ljudje
avtorstva ne zavedajo več. Trditev se po mnenju Urše Šivic zdi vprašljiva, saj pevci bolj
izjemoma kot pa praviloma vejo za avtorja. Prav tako védenje o avtorju ne more biti
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odločilno za presojo ponarodelosti oziroma ljudskosti, saj je povsem prepuščeno
naključju. Po mnenju Šivičeve je nemogoče opredeliti odločilni zgodovinski trenutek
prehoda umetne pesmi v ljudsko, ker terenski zapisi (kljub številčnosti) ne dajejo
absolutne popolne slike, ki ne bi dopuščala izjem. Predvsem pa je za etnomuzikološko
raziskovanje takšna trditev neuporabna in neutemeljena, saj skoraj ni najti terenskega
podatka, ki bi kazal na to, da pevci poznajo skladateljevo ime (Šivic 2008: 11-12).

Po razlagi Zmage Kumrove je ponarodela pesem tista pesem, ki ima znanega pesnika,
skladatelja ali oba. Načina, ki sta avtoričinem mnenju za ponarodelo pesem odločila sta
dva: da se pesem poje enakovredno z domačimi (to je s »pravimi« ljudskimi,
aninomnimi pesmimi) in da ima izoblikovane variante. (Kumer 1996: 11).
Marko Terseglav je pojem »ponarodela pesem« postavil pod vprašaj z utemeljitvijo, da
so značilnosti ponarodele pesmi jasne, in sicer z argumentom, da je odveč govoriti o
ponarodelih pesmih. Po njegovem mnenju ima ponarodela pesem le dve ustvarjalni
struji: avtorsko (še nevariantno, vendar ţe popularno) in ljudsko (variantno), ki
izključujeta ponarodelost kot prehodno stanje med umetno in ljudsko pesmijo ter s tega
vidika upravičeno zavračata avtorstvo (Terseglav 2001: 207, Šivic 2008: 12).
Marjetka Goleţ Kaučič pa trdi, da je ponarodela pesem vendarle poseben pojav, ko
pride do prehoda iz ene poetike v drugo, vendar obe poetiki, ne glede na kasnejše
spremembe in variantnost, ostaneta povezani znotraj posamezne pesmi. Ko pa se pesem
trdno zasidra v ljudsko pesništvo, je ponarodelost le tisti razločevalni element, ki
raziskovalcu pove, kje naj išče izvor pesmi (Goleţ Kaučič 1999: 22).
Kako tako pesem sprejme skupnost, lahko razloţimo s tako imenovano »psihološko
ljudskostjo«, ki je za oblikovanje razmerja med ljudskim in umetnim še posebej
pomembna. Richard Weiss meni, da sta v vsakem stanu in v vsakem človeku prisotni
obe plasti. 4

4 V vsakem človeku obstajata plast individualne in ljudske kulture - vezane na skupnost in tradicijo.
Čeprav se posamezni druţbeni sloji med seboj razlikujejo glede na prevlado ene ali druge kulturne plasti
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Podobno se opredeljuje Walter Wiora, za katerega ljudskost zajema temeljne plasti
naroda in je tako psihološka kot sociološka kategorija (Wiora 1969: 1-10).
Ob stiku ljudskega in umetnega pesništva pa se plast individualne in ljudske kulture
lahko medsebojno spojita, in sicer tako, da so različne jezikovne in vsebinske sestavine
prepoznavne in palimpsestno zdruţene. Tako lahko razmerje med ljudskim in umetnim
opazujemo tudi v različnih in podobnih načinih oblikovanja posameznega dela, v
postopkih oblikovanja, v stilnih in vsebinskih podobnostih (Goleţ Kaučič 2003: 26).
Pri ločevanju »pristno ljudskega« od izvorno umetnega, predvsem pri ponarodeli pesmi,
nam je v pomoč ugotovitev Zmage Kumer, ki pravi: »V pesmih o kmečkem delu,
rokodelcih, samskem in zakonskem stanu, zaman iščemo takih stilnih podobnosti, kot so
obrazci. To dokazuje, da po nastanku niso ljudske in tudi gotovo ne stare, naj so po
vsebini še tako vsakdanje. Torej je ne le vsebina, oblika ali melodija, ampak tudi način
izraţanja spoznavni znak pri presojanju, ali je neka pesem po nastanku ljudska ali samo
posvojena« (Kumer 1975: 68-81).

Tudi Albert Bates Lord je ugotavljal, da je ponavljanje raziskovalni element v odnosu
med ljudskim in umetnim, in sicer glede formule, ki je oblika ponavljanja: »Vsaka
formula (obrazec) ima zasnove ponavljanja, vendar ni vsako ponavljanje formul« (Lord
1986: 19).
V ponarodeli pesmi ni pesniške in glasbene ustvarjalnosti anonimnega posameznika iz
ljudstva. Variantnost nastopi, ko je prvi korak – pesniško-kompozicijska predloga – ţe
opravljen; proces ponarodevanja se začne šele z ljudsko ustvarjalnostjo, torej z ljudskim
pevcem koz ustvarjalcem pesemske dediščine z izoblikovanim čutom za melodijo,
ritem, metrum ali besedilo (Kumer: 1977: 180).

v njih, sta vendar v vsakem stanu in v vsakem človeku prisotni obe plasti, kar pojasnjujejo ugotovitve o
sprejemanju ljudske kulture oziroma pesništva v različnih druţbenih plasteh od kmeta do intelektualca. To
je tudi psihološka in ne le sociološka ljudskost (Terseglav 1987,17-18).
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Jezikovne prvine in prispodobe so del ţive govorice, porajajo se iz ustvarjalčeve lastne
besedne zakladnice. Ljudska pesem za izraţanje čustev in doţivetij ne pozna abstraktnih
besed, zato uporablja konkretne izraze iz zunanjega sveta in jih z njimi primerja. V
razmerju z umetno pesmijo je ljudska v jezikovnem izraţanju stvarnejša in
konkretnejša, umetna pesem je abstraktnejša. Ob stikanju ljudskega z umetnim pa se
zgodi to, da se način, ki ga ima ljudska, prenese tudi v umetno pesem (pevci uporabijo
narečne besede, spustijo kakšno kitico, izpustijo melodične zakonitosti, verze, rime)
(Goleţ Kaučič 2003: 28).

1.3. Zbiranje, raziskovanje in ohranjanje ljudske pesmi

Prva pisana pričevanja o slovenski ljudski pesmi so nastala v poznem srednjem veku. V
nekem nemškem rokopisu iz 14. stoletja je odlomek zahvalne pesmi, ki jo je ljudstvo
pelo na Gosposvetskem polju ob umeščanju koroškega vojvode (Kumer 1975: 105).
V Stiškem rokopisu, ki je nastal sredi 15. stoletja, je zapisan začetek stare velikonočne
pesmi, in v Celjski kroniki iz istega stoletja je omenjeno, da poje tamkajšnje ljudstvo
neko pesem o rojenicah. O obstoju naše puntarske pesmi lahko sklepamo iz slovenskih
verzov, ki jih vsebuje nemška pesem o kmečkih uporih iz. 16. stoletja. Gre za refren: Le
ukup, le ukup, le ukup, le ukup uboga gmajna (Kumer 1975: 105).
Ljudsko pesem (tako naboţno kot posvetno) omenjajo naši protestanti v svojih spisih. Iz
leta 1575 je znana Trubarjeva koledniška kitica: Mi smo prišli pred vrata. V istem
stoletju omenja furlanski zgodovinar Nicoletti v svojem rokopisnem ţivljenjepisu
oglejskega patriarhata d'Alencona, da Tolminci pojejo razne pesmi o Kristusu in
svetnikih, prav tako pa tudi o ogrskem kralju Matiji in drugih znamenitih osebah
svojega naroda (Kumer 1975: 105).
Tudi 17. stoletje je prineslo ob manj pomembnih zapisov nekaj zapisov starih naboţnih
pesmi. Te najdemo v Kalobskem rokopisu iz srede 17. stoletja in v italijanskoslovenskem slovarju devinskega redovnika Alasia de Sommaripa, ki je bil natisnjen
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1607 (Kumer 1975: 105).
Medtem ko so si v začetku 18. stoletja nekateri duhovniki prizadevali izpodriniti ljudske
legendarne pesmi z izdajanjem umetnih naboţnih pesmi, pa so se nekaj desetletij kazala
prva znamenja o pravilnejšem vrednotenju ljudskega pesemskega izročila. Poziv k
zbiranju »starih pesmi« v Macphersonovem Ossianu je namreč navdušil Marka Pohlina,
da je dal pobudo za nastanek prve rokopisne zbirke slovenskih pripovednih pesmi
(Kumer 1975: 105).
Prvo resnejše zanimanje za naše ljudske pesmi in petje se je pojavilo v drugi polovici
18. stoletja v okviru Pohlinovega prerodnega kroţka, v katerem je okoli 1775 nastala
majhna zbirka slovenskih pripovednih pesmi, ko je ljubljanski redovnik discalceat p.
Dizma (Joţef) Zakotnik zapisal pet besedil pripovednih pesmi, med katerimi so pesem o
Pegamu in Lambergerju, o nesrečnem lovcu, o kralju Matjaţu, o Juriju Kobili in o lipi
na Starem trgu. Vsebino prvih dveh lahko razberemo iz Linhartovih nemških
prepesnitev, zadnja pa je bila najbrţ balada o povodnem moţu (Kumer 2002: 200).
Za prvega sistematičnega zbiralca slovenskih ljudskih pesmi moremo šteti Valentina
Vodnika, ki pa mu svoje zbirke (okoli 140 poskočnic, nekaj stanovskih, ljubezenskih in
legendarnih) ţal ni uspelo izdati. (Kumer 2002: 200).
Leta 1819 je »Društvo prijateljev glasbe na Dunaju« organiziralo prvo načrtno zbiranje
ljudskih pesmi avstrijskih narodov. Na Kranjskem se je za to zavzela Filharmonična
druţba v Ljubljani in ţe v prvem letu so nabrali več kot 100 pesmi. Od vsega je v arhivu
druţbe ostalo 39 pesmi s Koroškega, iz Idrije, iz okolice Postojne in iz vitanjske fare,
drugo gradivo se je izgubilo (Kumer 1975: 106).
Zbiranje slovenskih ljudskih pesmi na začetku 19. stoletja je bolj ali manj odmev
romantičnih teţenj, ki so se širile po Evropi in so bili zanje dovzetni mlajši slovenski
izobraţenci. Tako je Vodnikov učenec Janez Primic, ustanovitelj »Slovenskega društva«
v Gradcu, vključil v društveni program tudi ljudske pesmi. Na Primčevo pobudo je
začel na Koroškem zapisovati Urban Jarnik, pozneje Matija Majar Ziljski, ki je nabral
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še pesmi iz drugih krajev. Leta 1846 je izšla v Celovcu njegova Pesmarica cerkevna,
zbirka besedil naboţnih ljudskih pesmi. Na Kranjskem je imel Andrej Smole do leta
1823 ţe tolikšno zbirko, da je mislil na izdajo, vendar pa se načrt ni uresničil in so
nekateri njegovi zapisi izšli v Kranjski Čbelci (Kumer 2002: 201).
Pri nas je bil v tistem času najpomembnejši Stanko Vraz, ki je sam veliko zapisoval, ne
samo v domačem kraju, ampak je šel tudi na Koroško in v Rezijo. Čeprav ni bil
glasbeno izobraţen, je vseeno zapisal okrog 300 pesmi. Leta 1833 je nameraval izdati
večjo zbirko, vendar pa je izšel le 1. zvezek z naslovom Narodne pesni ilirske. Nekaj
njegovega gradiva je iz zapuščine uporabil hrvaški zbiralec Franjo Kuhač v svoji zbirki
Juţnosovjetske narodne popievke, pozneje pa so nekatera bila vključena v Štrekljevo
zbirko. Zavedal se je, da ljudska pesem ni poezija in je skušal zapisovati tudi melodije,
vendar ne prav spretno, saj besedila ni vedno zapisal pod note, ampak nekje ob strani
rokopisa in tako dostikrat ni razvidno, kam katera melodija spada. Vraz je napisal tudi
prvi prikaz slovenske ljudske pesmi, ko je v pismu nemškemu pesniku Anastasiusu
Grünu leta 1847 na njegovo prošnjo poročal o besedilih, verzu, tonaliteti, pevcih in
načinu petja (Kumer 2002: 201).
Zasluge za zbiranje naših pesmi si je pridobil tudi Poljak Emil Korytko. V časopisu
Illyrisches Blatt je objavil poziv slovenskim »rodoljubom« k zbiranju in je res dobil
nekaj zbirk. Nameravane izdaje pa ni mogel sam pripraviti, ker je leta 1839 umrl. Izšla
je brez njegovega imena v petih zvezkih od 1839-1844 z naslovom Slovenske pesmi
kranjskega naroda (Kumer 2002: 203).
Korytkova zbirka je pomembnejša od Vrazove, ker je bila objavljena. Gradivo je bilo le
s Kranjskega, vrednost posameznih primerov pa je bila zaradi različnih zapisovalcev
zelo različna. Vraz je imel gradivo iz vsega slovenskega ozemlja. Prav tako pa si je
pridobil veliko zapisovalskih izkušenj. Pesmi je poslušal in ni le bral tujih zapisov.
Zavedal pa se je pomena pevcev in bil je prvi, ki je mogel dati o slovenski ljudski pesmi
vsaj skromno strokovno označbo. Na Koroškem je bil naprizadevnejši zbiralec Matija
Majar-Ziljski, ki je svoje zapise naboţnih pesmi objavil v knjiţici Pesmarica cerkevna,
na Štajerskem pa je v 40. letih 19. stoletja veliko zapisoval framski ţupnik, jezikoslovec
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Oroslav Caf (Kumer 2002: 203).
Nova pobuda za zbiranje pesmi se je pojavila z načrtom, da naj bi Slovenska matica, ki
je takrat bila na Slovenskem najvišja kulturna ustanova, med svoje izdaje uvrstila zbirko
ljudskih pesmi. Leta 1868 je Ferdu Kočevarju v Zagrebu prišla v roke Vrazova
zapuščina. O tej svoji najdbi je poročal v mariborskem časopisu Slovenski gospodar in
ni miroval, dokler Matica Ilirska ni odstopila Vrazove zapuščine Slovenski matici, ki se
je odločila hkrati z Vrazovimi pesmimi objaviti še druge zbirke iz svojega arhiva, saj je
1865 dobila zapuščino Ravnikarja-Poţenčana. Ureditev izdaje so najprej hoteli zaupati
graškemu profesorju slavistu Gregorju Kreku, pa je delo odklonil. Gradivo je nato
prehajalo iz rok v roke, toda nobeden od naprošenih se ni čutil dovolj sposobnega,
dokler se ni zavzel za stvar Krekov naslednik na graški slavistični stolici Karel Štrekelj
(Kumer 2002: 205).
Njegov načrt je bil velikopotezen, saj naj bi izšle vse dotlej zbrane slovenske ljudske
pesmi, bodisi ţe kje natisnjene ali še v rokopisu. Zato je v reviji Ljubljanski Zvon 1887
objavil »Prošnjo za narodno blago«. Odziv je bil velik, saj so mu od vseh strani začeli
pošiljati zapise, ki jih je sproti urejal in pripravljal za tisk. Zaradi teţav z matičnimi
odborniki je prvi snopič izšel šele leta 1895 z naslovom Slovenske narodne pesmi.
Izdaja je bila uvrščena med redne knjige Slovenske matice in izhajala je v snopičih. Prvi
je izšel 1895, zadnji pa šele 1923, 11 let po Štrekljevi smrti. Na platnicah snopičev je
Štrekelj objavljal, kdo, kdaj in koliko zapisov mu je poslal, tako da je iz teh poročil
videti, koliko zavzetosti je bilo takrat za ohranitev izročila. Teţave so se pozneje še
večale in urednik je moral nekaj pesmi izločiti. Konca svojega dela ni dočakal. Do leta
1911 je uredil tri snopiče 4. knjige, naslednje leto pa je umrl (Kumer 2002: 207).
Nadaljevanje je bilo zaupano graškemu knjiţničarju Joţi Glonarju, ki je s 16. snopičem
leta 1923 dokončal njegovo zbirko. Dodal je tudi obseţen predgovor, v katerem je
popisal nastajanje dela, ni pa več pripravil dodatkov in seznamov, ki jih je v načrtu imel
Štrekelj. Vzrok je bil deloma tudi v tem, da sta se urednika razlikovala v pogledih, ki sta
jih imela na ljudsko glasbo. Izdaja je bila uvrščena med redne knjige Slovenske matice
(Kumer 2002: 207).
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Štrekelj je pripravil zbornik z 8686 primeri in okrog 300 melodijami. Upošteval je tudi
hrvaško-kajkavske pesmi iz območij na slovensko-hrvaški meji, ker je mislil, da bodo
sicer ostale neopaţene. Pozneje vezani snopiči so dali štiri zajetne knjige. Prva obsega
pripovedne pesmi, druga ljubezenske s poskočnicami, tretja boţično-novoletnotrikraljevske kolednice, kresne pesmi, svatovske, plesne in pivske z zdravicami, v četrti
knjigi pa so najprej vojaške, rokodelske, pesmi o samskem-zakonskem stanu, otroške in
šaljive. Glonar je po Štrekljevi smrti prevzel skrb za to delo in v uvodu 4. knjige
natanko opisal zgodovino nastajanja z vsemi teţavami in odmevi (Kumer 1996: 21-22).
Nastala zbirka je vsebovala dobrih 13.000 zapisov pesmi z melodijami, katero je najprej
hranila Glasbena matica, potem Etnografski muzej v Ljubljani, leta 1957 pa ga je
prevzel v last Glasbenonarodopisni inštitut (Kumer 1996: 22).
Leta 1934 je bil pri Glasbeni matici v Ljubljani ustanovljen Folklorni inštitut po zamisli
in načrtu Franceta Marolta, ki je bil tudi njegov prvi vodja. Marolt se je posvetil
zborovodstvu in s svojim Akademskim pevskim zborom uspešno opozarjal slovensko
javnost na vrednote ljudske pesmi. Inštitut naj bi zbiral in raziskoval ljudske pesmi,
instrumentalno glasbo, ljudska glasbila in plese po celotnem ozemlju Slovenije. Izsledki
raziskovanj naj bi prišli v javnost z objavljanjem razprav, končni cilj pa naj bi bila
izdaja vseh slovenskih ljudskih pesmi in plesov. Takšen je bil Maroltov načrt in v skladu
z njim so bili ustanovljeni trije oddelki in sicer: 1. za glasbeno raziskovanje (oddelek za
etnomuzikologijo) 2. za pesemska besedila (oddelek za tekstologijo) in 3. za ljudski ples
(oddelek za etnokoreologijo) (Goleţ Kaučič 2004: 6).
V vojnih letih resno delo še ni bilo mogoče in prav tako tudi zbiranje ne, ampak komaj
prepisovanje zbirke med leti 1906-1913, ki si jo je izposojal iz Etnografskega muzeja.
Inštitut je bil sprva Narodopisni referat tedanje »banske uprave«. Po vojni je bil najprej
v okviru Akademije za glasbo, v letih 1951-1972 samostojna ustanova z imenom
Glasbenonarodopisni inštitut (v nadaljevanju GNI). Med leti 1972-1994 je bil kot
Sekcija za glasbeno narodopisje pridruţen Inštitutu za slovensko narodopisje pri
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, od 1994 je spet samostojen in se imenuje
GNI, vendar pod okriljem Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (Kumer 2002: 210-211).
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Njegova temeljna usmeritev je danes poleg rednega raziskovalnega dela in objavljanja
raziskav predvsem izdajanje temeljnih znanstvenih in drugih zbirk ljudskih pesmi,
sistematično izdajanje zbirk ljudskih plesov, izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje
izvirnega gradiva na kasetah in zgoščenkah, spremljanje sodobne dejavnosti, povezane
z glasbenim, pesemskih in plesnim izročilom ter strokovno posredovanje na tistih
področjih, na katerih se poustvarjalnost oplaja z glasbenonarodopisnim izročilom
(Goleţ Kaučič 2004:6).
Inštitut hrani tudi dragoceno rokopisno (rokopisi, pesmarice, zapuščine, transkripcije,
zapisniki) in zvočno gradivo (posnetki na voščenih valjih, posnetki na gramofonskih
ploščah, magnetofonskih trakovih, kasetah, digitalnih zvočnih kasetah, zgoščenkah),
vizualno dokumentacijo ter zbirko ljudskih instrumentov. Arhiv GNI sodi med največje
tovrstne arhive v Evropi (Goleţ Kaučič 2004: 6).
Poleg tega, da inštitut opravlja izvirno znanstveno delo, tudi skrbi za popularizacijo
ljudskega, pesemskega in plesnega izročila z vsakoletnimi koncerti ljudskih pevcev in
godcev z naslovom Zajuckaj in zapoj; od leta 1966 sodeluje tudi pri pripravi radijskih
oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi (Goleţ Kaučič 2004: 6).
Konec 80. let 20. stoletja je Philip Bohlman pozval raziskovalce glasbenega izročila, naj
teţišče raziskovanja ljudske glasbe prestavijo v sodobni svet, zmoţen odgovarjati na
izzive, ki jih prinašajo spremenjene druţbene, politične in gospodarske razmere, katerim
se sočasno prilagaja (ali pa kljubuje) tudi t. i. ljudska ustvarjalnost. Ţe preliminarna
študija »terena«, kjer je mogoče vzporedno raziskovati vrsto sodobnih in tradicionalnih
manifestacij ljudske glasbe, nam odkriva raznovrstno mreţo druţbeno-kulturnih
situacij, v katerih se danes pojavlja ljudska glasba – najsi gre za organizirane (koncerti
in festivali »folk revival« glasbe, srečanja ljudskih pevcev in godcev, folklorne revije
ljudskih plesov, plesne hiše) ali neformalne, spontane (izvajanje ljudske glasbe ali petja
v intimni sferi - v gostilni, hiši, na ulici) dogodke (Juvančič 2005: 29).
Od leta 1997 pa sodi med najpomembnejše usmerjevalce kulturnega razvoja v drţavi
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD). Ta
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sestavlja dobro organizirano kulturno, izobraţevalno, svetovalno in posredniško mreţo
za različne kulturno-umetniške dejavnosti. Posveča se predvsem skupinam in
posameznikom, ki se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko (v prostem času, a zato nič manj
profesionalno), njegove temeljne funkcije pa so: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in
poustvarjalnosti,

omogočanje

dostopnosti

kulturnih

vrednot

širokim

plastem

prebivalstva, omogočanje kakovostnega preţivljanja prostega časa, uresničevanje ciljev
socialne kohezije ter splošna kulturna vzgoja in izobraţevanje (Knific 2004: 10).
JSKD v okviru folklorne in etnodejavnosti skrbi za uresničevanje ciljev, povezanih z
ohranjanjem in poustvarjanjem prvin ljudskega izročila; torej z delovanjem otroških,
mladinskih in odraslih folklornih skupin; z delovanjem pevskih in godčevskih sestavov,
ki poustvarjajo našo glasbeno dediščino; z dejavnostmi, povezanimi s prenašanjem
dediščine v sodobnost; z izobraţevanjem in usmerjanjem vseh, ki jih to področje
zanima. JSKD organizira različne prireditve, ki so namenjene predstavitvi poustvarjanja
plesnega in glasbenega izročila (npr. srečanja otroških in mladinskih folklornih skupin),
seminarje in delavnice, namenjene učenju plesov, pesmi in ljudskih viţ, spoznavanju
oblačilnega videza, šeg in navad ter seznanjanju z načini za ustrezno odrsko
interpretacijo in prenašanje v sodobnost (Knific 2004: 10).
Kulturno društvo Folk Slovenija, ki je ustanovljeno leta 1996, je zdruţenje ljudi, ki se
ukvarjajo s preučevanjem, izvajanjem, poučevanjem in/ali populariziranjem ljudske
glasbe v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Je poskus institucionalizacije gibanja,
ki ga v širšem evropskem kontekstu imenujemo folk music revival, njegovi nosilci – ti
se razlikujejo od podeţelskih pevcev, godcev in plesalcev kot tudi od članov folklornih
skupin, ki pripravljajo glasbene in plesne priredbe za potrebe odrskega nastopanja v
ljudskih kostumih – pa si prizadevajo predvsem za prenašanje znanj o ljudski glasbi v
vsakdanje ţivljenje. Cilj društva so skrb za odgovoren odnos do ljudskoglasbene
dediščine ter kvalitativna rast posameznikov, ki se z njo ukvarjajo; zbiranje gradiva in
afirmacija virov, povezovanje članstva skozi raznovrstne oblike dejavnosti (koncerti,
vokalne, instrumentalne in plesne delavnice, predavanja, okrogle mize, simpoziji) in
seznanjenje širše javnosti z doseţki. Kot rezultat prizadevanj za bolj neposrednim
povezovanjem kulture in znanosti ter prakse in teorije, se je društvo leta 2010
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preimenovalo v Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. Jasna Vidakovič,
ki bo pozneje izpostavljena v kontekstu obravnave oddaje Slovenska zemlja v pesmi in
besedi, je prevzela funkcijo podpredsednice društva (Pettan 2004: 13).

2. GLASBENA PODOBA LJUDSKIH PESMI
2.1. Melodika

V ljudski pesmi obstajajo najrazličnejši tipi melodij, in sicer od najbolj preprostih,
kratkih do širokorazpetih, večdelnih. Značilno je, da je mogoče najti v izročilu ene
etnične skupine ali območja melodije iz zgodovinsko različnih obdobij drugo poleg
druge in da so melodični pojavi, ki jih smatramo za začetek petja, tudi sestavni del
pesemskega izročila.

Constantin Brailoiu navaja v delu Problems of Ethnomusicology (1984) ruskega
skladatelja Rimskega-Korsakovega, ko je na začetku svojega zbiranja ljudskih pesmi
dvomil, ali je nek primer ruske svatbene pesmi na samo treh tonih sploh melodija. Pri
tem pa se je zavedal, kot se je izrazil, »obredne« pesmi in igre najbolj zanimive, saj so
bile po njegovem mnenju najstarejše, izvirale naj bi iz poganskih časov in ohranile
večino svojih značilnosti (glej tudi Vrčon 2000: 9-10).
Danes so razmišljanja o pentatoniki kot o najstarejšem tonovskem načinu zastarela, saj
prištevamo k pesmim celo take, ki jih pojejo samo na enem samem tonu. Med drugim
tako pesem v svojih zapisih s poti po Bosni omenja Vodušek. Slovenskega primera na
dveh tonih ne poznamo, presenetljivo veliko starinskih glasbenih oblik pa imamo
ohranjenih na slovensko govorečem ozemlju v Italiji (Rezija), kjer prevladujejo
melodije na treh tonih. Za drugo slovensko središče arhaičnih oblik pa velja Bela
krajina. To ne velja samo za tiste pesmi, ki jih imamo za dediščino Hrvatov ali Uskokov,
temveč tudi za tiste, ki imajo popolnoma slovenski značaj. V pesmi Bog daj, bog daj
dober večer si pojeta dve skupini pevk v štiritonski melodiji, pripev Daj Bog, Marija
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daj dobro leto pa ponavljajo vse pevke skupaj na samo treh tonih (Vrčon 2000: 10-11).
Tudi Prekmurje je tako kot vse naše obrobne pokrajine ohranilo veliko pesmi arhaičnih
oblik. Mednje spadata s štiritonsko melodijo tudi znani napev pesmi Marko skače,
marko skače po zelenoj trati in pesem Pojdmo v Prekmurje (Vrčon 2000: 197).
Tetratonske melodije so sestavljene iz štirih različno visokih tonih s poljubnimi
intervali. V tetratoniki je po Vodušku izvor akordične melodike, ki je zelo značilna za
slovensko ljudsko glasbo. Po terminologiji harmonsko pogojene umetne glasbe gre tu za
»razloţeni akord«, ki se povzpne do kvinte in pogosto do oktave. Do nedavnega je bilo
med muzikologi razširjeno prepričanje, da je tovrstna melodika dokaj nov pojav, v zvezi
z baročno glasbo, torej iz 18. stoletja. Wiora pa je opozoril, da se je taka melodika
pojavljala ţe v srednjem veku. Zagotovo bi pa naj bila še starejša, saj je razširjena pri
t.i. primitivnih ljudstvih5, kar meni Brăilou. Med drugim najdemo »razloţeni akord«
tudi v gregorijanski pentatonski psalmodiji (Vodušek 1990: 89-98).
Po Kumrovi je pentatonika vrsta petih različnih tonov, ki jo v različnih oblikah najdemo
skoraj na vseh celinah, tudi na slovenskem etničnem ozemlju. Ločimo hemitonsko in
anhemitonsko pentatoniko, pri čemer slednja ne vsebuje poltonov (Kumer 1988: 107).
Vodušek z izrazom »pentatonika« označuje tisto razdelitev oktave na pet tonov, ki jo
nekateri označujejo z izrazom »kvintna« ali »kvartna pentatonika« in jo predstavlja
zaporedje črnih tipk na klavirju (transponirano npr. g a h d e g), podaljšano z ustreznimi
toni navzdol ali navzgor. Vsak od teh petih tonov mora biti temeljni ton pentatonske
lestvice ali podobnega sistema, kar nekateri imenujejo I., II., III., IV., V. modus,
madţarski muzikologi pa z do, re, mi, sol in la pentatoniko. I. modus ali do-pentatonika
naj bi bila temeljna oblika vseh pentatonskih pojavov na Slovenskem, torej lestvica g a
h –d e g, kjer je g tonalno središče (Vodušek 2003: 101).
Tetratonske in pentatonske pojave najdemo po celotnem slovenskem območju. Doslej je
5

Primitivna ljudstva se nanašajo na staroselce zunaj evropskega prostora.
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najbolj znano področje pentatonskih melodij v Sloveniji v Prekmurju, kjer bi jo lahko
razlagali z vplivom madţarske ljudske glasbe, na kar sta ţe opozorila muzikologa
Stanko Vurnik in France Marolt pred nekaj desetletji (Vodušek 2003: 102).
Po Kumrovi se čista pentatonika ne pojavlja samo v Prekmurju, ampak tudi na vseh
obrobnih območjih, pa tudi v središču, v notranjosti Slovenije, kjer pa pomeni bodisi
ostanek praslovanskega izročila ali celo dediščina staroselcev (Kumer 2002: 64).

Take pesmi so zlasti obredne (jurjevske, svatbene, kolednice), pripovedne in balade.
Eno izmed obrobnih območij, ki je ohranilo kar precej starinskih pojavov v glasbi, je
tudi Bela krajina. Take pojave najdemo v kresnih, svatbenih, plesnih in pripovednih
pesmih. Še več je takih pesmi, kjer so melodije izvirno tetratonske ali pentatonske, toda
vsebujejo tu in tam tudi poltone, torej ţe kaţejo na predhodno stopnjo v diatoniko.
Tretje območje, na katerem se je ohranilo več pesmi s čisto tetratoniko in pentatoniko v
melodijah, je Koroška, zlasti Ziljska dolina (Vodušek 2003: 104).
Območje, ki je prav tako ohranilo tetratonske in pentatonske pojave je območje osrednje
Slovenije severozahodno od Ljubljane: Ihan, Moravče, Domţale, okolica Kamnika in
Tuhinjska dolina. Vsi primeri na Slovenskem pripadajo sistemu do-tetratonike (I.
modus) in do-pentatonike. Samo na severozahodnem delu Prekmurja, blizu madţarske
meje, najdemo razmeroma redke primere V. modusa pentatonike, la-pentatoniko, s
povsem drugačno melodiko. Ti primeri so verjetno prevzeti od Madţarov. Eden izmed
dokazov za to je dejstvo, da so primeri la-pentatonike v Prekmurju, enako kakor v
Medjimurju in na Madţarskem, vedno samo enoglasni, medtem ko je vsa druga
pentatonika v Prekmurju in drugod po Sloveniji večglasna (Vodušek 2003: 105). V
Prekmurju najdemo tudi pentatonsko dvoglasje, čeprav se tale značilnost nadaljuje prek
Hrvaškega Zagorja še v Podravino, vendar se je pa v najčistejši obliki ohranila ravno pri
nas. 6

6 Josip Dravec ima v svoji zbirki »Glasbena folklora Prekmurja« (Ljubljana 1957) med 425 melodijami
samo nekaj dvoglasnih, toda v njih je tudi 2. glas diatoniziran z vodilnim tonom.

27

Balada s čisto pentatoniko

Slika 1: Neţa hodla proso ple't (Vodušek 2003: 105)

in dvoglasno pentatoniko iz Prekmurja:

Slika 2: Ftiček mi sidi (Vodušek 2003: 106)
Značilnost tega dvoglasja je kriţanje spodnjega glasu z zgornjim v končni kadenci.
Domačini ga imenujejo óber peti ali prejk vlejči. Kriţanje nastane tako, da se v končni
kadenci zgornji glas spusti prek sekunde na toniko, spodnji pa skoči čez njega in
spremlja zadnja dva tona s kvinto in terco. Ta pojav je le v starejših melodijah, ki se
končujejo v vodilnem glasu na toniki. Ta način petja bi naj bil najstarejši in je zaradi
njega v poznejšem razvoju zgornji glas prevzel v kadenci vlogo bivšega spodnjega
glasu. Tako se več pentatonskih melodij konča na terci, čeprav se enako kakor starejše
začenjajo s toniko (Vodušek: 2003: 105-106).
V Reziji imamo podobno dvoglasje kot v Prekmurju, le da je tu starejši pojav. Tukaj še
bolj razločno prehaja spodnji glas s stalnega borduna v pentatonskih melodijah npr:
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Slika 3: Na hödi hornata Ćanen (Vodušek 2003: 108)
Medtem ko so v večglasnem petju primeri pentatonike razmeroma redki, številnejši pa
tetratonski, so enoglasne melodije pripovednih pesmi v Reziji preteţno pentatonske
(Vodušek 2003: 107).
Vodušek je med melodijami v Reziji našel primere, ki kaţejo postopno prehajanje
tetratonike in pentatonike v diatonske durovske melodije, saj sta do-pentatoniki
potrebna le dva poltona, da preide v heptatonsko lestvico, se pravi, v dursko. Domneval
je, da je »podobno razvojno pot prešla vsa ljudska glasba na Slovenskem, da je dospela
do današnjih oblik, v katerih prevladujejo durovske heptatonske melodije. Kdaj in kje se
je začel ta razvoj, je vprašanje« (Vodušek 1990: 97).
Iz številnih ostankov tetratonike in pentatonike po Sloveniji lahko sklepamo, kako je
nastal dur v tem delu Evrope. Do-tetratonika in pentatonika sta dali z bordunom trden
tonalni temelj, toniko v pravem pomenu besede in zgradbo, ki je zelo blizu durskemu
značaju. Potem je bilo potrebno samo še z dvema poltonoma preiti iz pentatonske
razdelitve oktave na heptatonsko oz. dursko7 (Vodušek 2003: 109).

2.2. Načini petja

Slovenska ljudska pesem kaţe pisano podobo glede načina petja, saj je pri tem
pomembno število glasov, njihovo vodenje, razmerje vodilnega pevca do skupine,
razlika med ţenskim in moškim petjem ter poimenovanje posameznih glasov.
Na Slovenskem ne zasledimo enoglasnega petja. Izjemoma ga lahko slišimo v
prekmurskih vaseh, kjer je posledica vpliva enoglasne madţarske ljudske pesmi ter v
7

Razvojna razlaga je Voduškovo mnenje, ki odseva njegov čas, in ni splošno sprejeta.
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belokranjskih kresnih pesmih. Po Kumrovi enoglasni zapisi ali zvočni posnetki nikakor
niso dokaz za obstoj enoglasnih pesmi, ampak jih lahko razumemo kot znamenje, da
zapisovalec oz. zbiralec ni imel pri roki več pevcev ali pa da nobeden od navzočih ni
znal tistih pesmi (Kumer 2002: 76).

Najbolj znano petje je dvoglasno petje v tercah ali sekstah. V prvem primeru je vodilni
glas spodaj in spremljajoči zgoraj, pri petju v sekstah pa je vodilni glas zgoraj. Tako
pojeta dve ţenski ali moški in ţenska ali pa večja skupina. Raziskovalci so mnenja, da
pri terčnem dvoglasju pevci včasih ne razlikujejo več med vodilnim in spremljajočim
glasom. Če poje samo en pevec, poje spremljajoči glas kot melodijo pesmi, ki se zato
konča na terci tonike (Kumer 2002: 76).
Po Robertu Vrčonu je tako dvoglasno petje v tercah samo poenostavljeno triglasno petje
z opustitvijo basa, ki ga ima večina nepoznavalcev za značilno slovensko petje.
Terčni paralelizem v Sloveniji je danes splošno razširjen v novejših plasteh naše ljudske
glasbe. Še veliko več tega je v srednji Evropi, zato je danes najverjetneje takšen način
vodenja glasov posledica severnih, novejših (predvsem nemških) vplivov na slovensko
ljudsko pesem (Vrčon 2000: 16)
V Reziji se je ohranil starejši način dvoglasja, kjer ostaja spremljajoči glas pod vodilnim
na istem tonu kot bordun:

Slika 4: Da pleši, pleši čarni kuk (Kumer 2002: 76)
Prekmursko dvoglasje je v vodenju glasov svobodnejše, saj se glasova včasih oddaljita
za kvarto, kvinto ali seksto. Kadar se zgornji glas spusti prek sekunde na toniko, spodnji
pa skoči čez njega in spremlja zadnja dva tona s kvinto in terco, nastane kriţanje glasov.
To se pojavi v starejših pentatonskih melodijah, ki se v vodilnem glasu končujejo na
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toniki (Vodušek 1990: 94).
V nekaterih belokranjskih vaseh se glasova ponekod pribliţata na sekundo in na koncu
spojita v unisono. Najdemo pa tudi primere, kjer se glasova oddaljita do kvinte, končata
pa v unisono (Kumer 2002: 77).
Na Slovenskem območju pa je precej razširjeno triglasno fantovsko petje. V večini
primerov poje en sam pevec naprej, kot temu rečejo ljudski pevci. Po višini in funkciji,
ki jo ima ta pevec v okviru triglasne glasovne razporeditve, ustreza 2. tenorju ali
baritonu v umetni zborovski literaturi. Drugi glas, ki se temu pridruţi nekoliko kasneje,
poje čez, to je večinoma kar v vzporednih tercah s prvim. Vsi ostali, čeprav jih je več,
basirajo. Pri takem petju je vedno glavni in vodilni glas tistega, ki poje naprej. Ta
pesem s svojim glasom vodi, določi ji višino in deloma tudi hitrost izvajanja (Vrčon
2000: 10).
Podobno

moškemu

oziroma

fantovskemu

triglasnemu

petju

je

na

vsem

osrednjeslovenskem področju tudi ţensko triglasno petje. Staro ljudsko poimenovanje
za te ţenske glasove je od moškega nekoliko drugačno. Skoraj povsod po Sloveniji
pravijo, da najvišji ţenski glas tenko poje, debelo poje vodilni glas, tretji, najniţji pa
tudi pri ţenskem triglasju basira (Vrčon 2000: 10).
Primer moškega triglasja iz Gorenjske:

Slika 5: Šov bom v planinco v vas (Kumer 2002: 78)
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Primer moškega triglasja iz Dolenjske:

Slika 6: Hladna jesen ţe prihaja (Kumer 2002: 78)
Ljudsko štiri- pet- ali celo šestglasno petje je bilo razširjeno pravzaprav skoraj povsod
po Sloveniji, a se je zaradi različnih razlogov ohranil samo na nekaterih območjih. To je
predvsem vsa slovenska Koroška, severni del Primorske z gornjo Soško dolino, severna
Gorenjska in severozahodni del Štajerske, torej ves alpski del. Za štiriglasno petje
obstaja v ljudski govorici izraz »na tretko«, za petglasje »na četrtko«, s čimer so
označevali glasove nad basom. Torej »na tretko« pomeni trije oziroma »četrtko« štirje
glasovi nad basom (Vrčon 2000: 16-17).
Štiriglasno petje tako ni posnetek umetnega zborovskega štiriglasja, ki se je pri nas
pojavilo pribliţno od 19. Stoletja. Nastane tako, da se nad glas, ki poje nad vodilnim,
vzpne še eden, tretji glas na basom (Vrčon 2000: 16).

Zborovsko petje pa je vplivalo na ljudsko. Eno izmed znamenj njegovega vpliva je v
tem, da se po zgledu zborovske razvrstitve glasov (1., 2. tenor, 1., 2. bas) tudi v
ljudskem štiriglasju pojavljata dva niţja pod vodilnim. Čeprav je ljudsko štiriglasje
praviloma značilno za moško petje, prav tako slišimo tudi ţensko štiriglasno petje.
Nadaljnji vpliv zborovskega petja se kaţe v tem, da vsi glasovi začnejo hkrati, medtem
ko je za ljudsko večglasno petje značilno, da začenja vodilni pevec sam in s tem nakaţe
spremljajočim glasovom, v kateri legi bodo peli. Hkratni začetek pa ni mogoč brez
intonacije vodilnega na začetku, zato je na nastopu ob kakšnem srečanju ljudskih
pevcev treba uporabiti piščalko-intonirko. Tako pa se skupina odreče pomembni
značilnosti ljudskega večglasnega petja. Ljudsko štiriglasno petje se od zborovskega
razlikuje tudi po tem, da se včasih najvišji glas zadrţuje na enem ali dveh tonih, kar daje
pesmi nenavadno zvočno barvo (Kumer 2002: 79-80).
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Primer štiriglasja:

Slika 7: Ja dečva, koj mene (Kumer 2002: 80).

Ljudski pevci posnemajo pevske zbore tudi s ponavljanjem zadnje vrstice v pesmi, z
ritardandom na koncu pesmi in s pavzo pred zadnjim tonom. Za »olepšanje« pesmi pa
se zgledujejo pri zborih še z uporabo agogike in dinamike in tako uvajajo nekaj, česar
sploh ni v ljudskem petju (Kumer 2002: 80-81).
Pet- in šestglasno petje je nastalo z delitvijo posameznih glasov.
Primer petglasja iz Koroške:

Slika 8: Je pa davi svanca padva (Kumer 2002: 81)
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Tudi za tako večglasno petje je značilno, da pesem začne vodilni glas, nato pa se mu
pridruţijo še ostali (solo-tutti). V nekaterih pesmih zapoje vodilni pevec sam 1. vrstico
kitice in se mu skupina pridruţi šele z njeno ponovitvijo. Lahko se s skupino menjavata
dva solista. Najprej zapoje vodilni pevec 1. vrstico kitice, odgovori mu 2. solist z 2.
vrstico, nato končajo kitico skupaj, npr:

Slika 9: Stoji, stoji Ljubljanca (Kumer 2002: 83).
Ta način petja se pogosto pojavlja v pripovednih pesmih, najdemo pa ga tudi v
ljubezenskih, kjer vodilni zapoje sam obe vrstici kitice (Kumer 2002: 81-83).
Po Kumrovi se pri večglasnem petju na nekaterih območjih jugovzhodne Štajerske
pojavlja stopničasto petje. To pomeni, da vodilni pevec začne vsako naslednjo kitico
pesmi nekoliko višje, skupina pa jo povzame. Pesem se na ta način vzpenja do tiste
lege, ki jo pevci še zmorejo. Lahko pa vodilni glas začne vsako naslednjo kitico niţje in
se pesem stopničasto spušča navzdol (Kumer 1990: 84).
Poseben način petja obstaja za kresne pesmi v Beli krajini. Tako petje velja za dekleta,
kjer pesem začneta peti dve dekleti, nato pa vpadeta drugi dve s ponovitvijo ali z
naslednjo kitico, preden sta prvi dve svojo dokončali. Tako s se izmenjujejo do konca
pesmi (Kumer 1990: 84).
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2.3. Ritem

Pri ljudski pesmi je pomemben tudi ritem, saj daje osnovo in ogrodje melodiji, pesmim
pa dodaja tudi gibanje. Prvi zapisovalci, ki so bili vajeni ritma iz šolskih učbenikov, so
imeli vsako odstopanje od šolskih obrazcev za nepravilnost. Posebnost, ki so jo morda
opazili, so pripisali pevčevi pomoti, neznanju ali primitivnosti ljudske glasbe. Vso
bogastvo ritmičnih značilnosti se je razkrilo šele, ko je bilo mogoče petje snemati in je
nastal notni zapis po večkratnem poslušanju zvočnega posnetka (Kumer 2002: 66).
Po Josipu Dravcu je ritem pri ljudski pesmi teţko določiti, ker pevec pri ponavljanju
pesmi vsaj malo spremeni kvantiteto posameznih tonov, včasih tudi celih fraz. V takem
primeru se z vsako novo kitico pojavljajo nove ritmične variante, vendar ga moramo po
pazljivem zapisovanju ter poznejšem vestnem pregledu poudarjenih in nepoudarjenih
metričnih enot le določiti, tako da bo sorazmerno verna podoba pevčevega petja
(Dravec 1957: 34).
Po značaju razlikujemo pri ritmu dva tipa: giusto in rubato. V prvem primeru je
melodija strogo urejena, poteka v skladu z ritmičnim obrazcem. Pri drugem pa so
odstopanja tolikšna, da je ritmični obrazec zaznaven le kot okvir, neka osnova. V
slovenski ljudski glasbi se rubato ritem pojavlja pri večglasnem moškem petju.
Najpogostejši taktovski načini, ki se pojavljajo v slovenskih ljudskih pesmi so: 2/4, 4/4,
3/4 in 3/8 (Kumer 2002: 66).

V prekmurskih in belokranjskih pesmih prevladujejo napevi v 2/4 takti, ki je obenem
najštevilnejša skupina vrste taktov. Napevov v tridobnih taktih 3/4 in 3/8 je malo, kar
pomeni, da je vpliv sosednjih pokrajin Avstrije zelo majhen (Dravec 1957: 35 in Vurnik
1931: 175).
Ena posebnih značilnosti slovenske ljudske pesmi pa je tudi menjajoči se taktovski
način 3/4 + 2/4 takta. Nekateri so ga označevali tudi kot »5/4 takt« (Kumer 2002: 68).
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5/8 taktovski način nastopi v pesmih prav tako zelo pogosto, da ga lahko imamo za
značilnost naših ljudskih pesmih. Glasbena teorija, po kateri so se ravnali naši prvi
zapisovalci, ga ne pozna, zato so bili prepričani, da naša pesem ne pozna petdelnosti in
so zato take melodije pisali v 3/4 taktovskem načinu s punktirano prvo četrtinko, v dobri
veri, da je nepravilnosti treba popraviti. Zvočni posnetki so kasneje pokazali, da ljudski
pevci vsepovsod po Sloveniji tako pojejo (Bajuk 1928: 4).
Slovenska ljudska pesem je v ritmičnem pogledu vse prej kot enolična, kar je opazil tudi
raziskovalec Marko Bajuk, saj je ţe zelo zgodaj v svojem spisu Mera v slovenski
narodni pesmi opozarjal na pogosto menjavanje taktovske mere, npr. dvodelne in
štiridelne, zlasti pa dvo- in trodelne (Bajuk 1982: 4).
Radoslav Hrovatin pa v študiji Glasbene prvine slovenskih ljudskih napevov s primeri v
5/8 in 5/4 taktu iz vseh slovenskih pokrajin (razen Prekmurja) izpodbija trditev, da
slovenska ljudska pesem ne pozna petdelnosti in da gre za spremembo dvodobnosti v
tridobnost (Dravec 1957 :36).
Vodušek, ki je ta ritem posebej raziskoval, je ugotovil, da ga moremo imeti za dediščino
keltskega izročila in smo ga verjetneje morali prevzeti ob naselitvi od staroselcev, saj ga
drugi slovanski narodi in tudi ne naši neslovanski nesosedje ne poznajo. Pesmi s
takšnim menjajočim se taktom imajo ozek tonski obseg. Značilno je, da ima veliko
primerov tega tipa tetratonske in pentatonske melodije, po vsebini pa so mnoge pesmi
pripovedne. Pesmi s takšnim ritmom se najpogosteje in izraziteje pojavljajo na dveh
območjih: v Reziji in sosednjem gornjem Posočju ter po vaseh Tuhinjske doline in
Moravške kotline pod Kamniškimi planinami (Kumer 2002: 68).
Menjajoči taktovski način se lahko pojavlja zaradi redne pavze med vrsticami. Prav tako
tudi zaradi tega, ker pevci na nekaterih mestih v melodiji pohitijo ali se zaustavljajo,
npr:
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Slika 10: Ko zbrani gremo vsi skoz vas (Kumer 2002: 70).
Po Kumrovi se najverjetneje ustavijo iz občutka, da je tako potrebno, ker pesem boljše
zazveni. Vzrok pa je lahko tudi odsev petja v rubato ritmu ali pa vpliv zborovskega
petja, ne pa zavestno interpretiranje, kakor pri šolanih pevcih (Kumer 2002: 70).
Najdemo tudi primere, da se menjajoči takt pojavlja zaradi redne pavze med zvočnimi
vrsticami, npr:

Slika 11: Treba bo slovo jemati,

(Kumer 2002: 69)

Dokler sem še mlada bila
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3. ODDAJA SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI
Pojem »oddaja« se nanaša na cikel oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi pod
skupnim imenom, ne na posamično oddajo.

3.1. Pred začetkom oddaje

Še pred vojno, ko je bil radio Ljubljana (danes radio Slovenija), ustanovljen leta 1928
pa do 2. svetovne vojne, je program v ţivo ustvarjal Avgust Stanko z harmoniko in
priredbami ljudskih pesmi, saj takrat še ni bilo studiev in magnetofona. Z njim so
nastopali vsi pomembnejši pevci, tudi kasnejši operni pevci bodisi sami ali v duetu. Po
vojni pa je za mladinsko, otroško, zborovsko in folklorno dejavnost skrbel Janez Bitenc
(Vidakovič. Intervju. 2010).
Pred letom prve oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi so poslušalci radia Ljubljana
lahko občasno spremljali oddaje Iz domače skrinje, ki jih je vodil tedanji radijski
napovedovalec Peter Ovsec. V njih so nastopali predvsem tedaj aktivni pevci in godci
»narodnih pesmi« (Vidakovič 1997: 68).

3.2. Zgodovina oddaje
22. oktobra 1966 se je na pobudo Zmage Kumer postavila oddaja Slovenska zemlja v
pesmi in besedi, ki pa ni bila redna tedenska, ampak je bila na sporedu enkrat mesečno.
Bila je različno dolga od 35, 40 do 50 min, kot so si zamislili vodje glasbenega
programa. Kot uvod k prvi in pozneje vsaki naslednji ter tudi današnji oddaji Slovenska
zemlja v pesmi in besedi se je oglasil za simfonični orkester prirejeni belokranjski napev
Aj, zelena je vsa gora, ki je mojstrovina skladatelja Uroša Kreka. Prvo oddajo je brala
Julka Sever, poročena Vahen, pozneje pa so jo največkrat vodili sprva Marija Velkavrh
in Marjan Kralj, nato Edo Mohorko, Simona Juvan, Nadja Jarc, Igor Velše. Dve
desetletji pa je vse svoje avtorske oddaje vodila Jasna Vidakovič (Vidakovič 2006: 6061).
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Sprva so bili ustvarjalci oddaje sodelavci GNI, ki so precej hodili po terenu, tudi izven
slovenskih meja. Bili so v slovenski Benečiji, Porabju, na avstrijskem Koroškem, tako
da je bila zelo pestra podoba ljudske pesmi. Ti ustvarjalci iz GNI so bili: Zmaga Kumer,
Julijan Strajnar, Valens Vodušek, Milko Matičetov, Uroš Krek, Mirko Ramovš in še
nekateri drugi zunanji sodelavci, večinoma kulturnoprosvetni delavci v različnih krajih
Slovenije. Valens Vodušek je v več oddajah

razpravljal o značilnostih slovenskih

ljudskih melodij. Ustavljal se je ob pojavih različic pesmi ali pa predstavljal pevske
druţine ali druţbe v določenem kraju. Zmaga Kumer je največ pozornosti posvetila
pripovednim pesmim, vsebinam in literarnim oblikam in v primerjalno zasnovanih
oddajah umestila naše baladno izročilo v evropski prostor. Mirko Ramovš se je ukvarjal
s plesnim delom glasbenega izročila, hkrati pa pripravljal portretne oddaje pevskih
skupin iz krajev, v katerih so gradivo posneli. Marka Terseglava so zanimale vsebinske
in oblikovne podobe ljudske pesmi. Julijan Strajnar je v oddajah govoril o godcih in
godčevstvu, pripravil pa je tudi krajši niz oddaj o radijskem sodelovanju na tekmovanju
magnetofonskih posnetkov ljudske glasbe v Bratislavi, ki se ga je udeleţil kot
predstavnik Radia Slovenija. V letu 1980 pa je predstavil še serijo oddaj o ohranjenem
izročilu slovenskih izseljencev v Franciji. Poskrbel je tudi za mentorstvo pri terenskem
zbiranju gradiva iz arhiva inštituta pri začetkih dela redakcije. V prvem desetletju je
nekajkrat prispeval gradivo in komentar tudi Milko Matičetov in osvetlil rezijansko
pripovedno izročilo ter izročilo Krasa. Pri pripravi oddaj je sodelovala tudi Marija
Stanovnik, ki se je večkrat oglasila s tematiko slovenskih folklornih pripovedi, Marija
Makarovič pa je spregovorila o nošah (Vidakovič 1997: 68).
Ena najzvestejših sodelavk brez akademskih naslovov, vendar pronicljivega duha in
vedrih misli pa je bila Ančka Lazar z dekliškim priimkom Kralj ali po domače
Vintarjeva Ančka iz Zagorice v Dobrepolju na Dolenjskem, ki je otroška leta preţivela v
druţbi stare matere. Ta ji je pripovedovala in prepevala ţe kot majhni deklici o ljudskih
navadah in tako vzbujala zanimanje za ljudsko izročilo. Tako se je po Ančki ohranila
stara dobrepoljska varianta balade o mrtvem ţeninu. Po njeni zaslugi je za vedno
rešenih pred pozabo veliko šeg, pesmi, folklornih pripovedi, godčevstva, del iz
kulinarike in mitologije ter veliko šaljivih zgodb (Vidakovič 2004: 61).
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Ker pa so sodelavci GNI imeli veliko dela, od zbiranja, raziskovanja, objavljanja v
strokovni literaturi so se dogovorili z vodstvom radia Ljubljana, da se poišče človeka, ki
bi skrbel za tovrstno glasbo. Tedaj je kot absolventka muzikologije prišla na to delovno
mesto Jasna Vidakovič. Takrat je bil vodja glasbenega oddelka Marjan Vodopivec. Leta
1973 je postavila redakcijo za ljudsko glasbo, ki je delovala znotraj redakcije za resno
oziroma klasično glasbo, in njena glavna naloga je bila, da skrbi za torkove oddaje
oziroma za redno predstavljanje izvirnega slovenskega ljudskega izročila: pesmi,
godčevskih viţ in narečnih besed. Naprej je bilo potrebno napolniti in opremiti radijski
arhiv za prve oddaje. Z sodelavci GNI so se dogovorili, da je lahko Vidakovičeva
presnemavala najznačilnejše zvoke terenskih zapisov iz arhiva GNI, saj je tako laţje
pripravila oddaje. Tako se je v prvem letu nabralo za kakšnih 600 minut posnetkov, tem
pa se je sčasoma pridruţilo še terensko gradivo snemalne ekipe radia Ljubljane.
Pribliţno leto dni jih je spremljala na terenu, tako da je spoznala, kako poteka delo na
terenu, kako se človek vede, kako se pristopa do ljudi, kakšna vprašanja so tista, ki
pripeljejo do pravih ljudskih pesmi in se naučila ter privadila uho, kdaj je ljudsko petje
po načinu res ljudsko in kdaj ni (Intervju. Vidakovič. 2010).
V letu 1975 in še nekaj let potem je v redakciji sodeloval tudi Marjan Kralj, ki je tedaj
vodil priljubljeno radijsko oddajo V nedeljo zvečer. Tedaj sta v torkovem ciklu z
Vidakovičevo zasnovala niz oddaj, v katerih sta med pogovori z znanimi Slovenci
razpravljala o vlogi in pomenu naše ljudske pesmi, njihovem osebnemu odnosu do nje
in vrednosti znotraj slovenske kulturne samobitnosti. Niz teh oddaj je leta 1975 potekal
pod naslovom Jaz pa vem za tisto pesem... Leta 1975 pa je potekal tudi niz oddaj s
podnaslovom Večeri z ljudskimi pevci in godci, v katerih so se ob arhivskih posnetkih
zadrţevali ob vinskih, ljubezenskih pesmih, ljudskih plesih, pesmih o delu ali pa
predstavili izročilo določenega kraja (Vidakovič 1997: 69).
Kot zunanja sodelavka v uredništvu za ljudsko glasbo na Radiu Slovenija pri urednici
Jasni Vidakovič, pa je pribliţno 15 let delala tudi etnologinja in kulturna antropologinja
Vesna Sever. Na začetku je bilo njeno delo dokumentarne vrste, saj je pomagala pri
urejanju radijskega arhiva. Sledilo je praktično spoznavanje terenskega dela, kasneje pa
je tudi sama začela snemati na terenu in pripravljati radijske oddaje (Intervju. Sever.
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2010).
Leta 2007 se je dolgoletna urednica Jasna Vidakovič upokojila in je njeno mesto 1.
marca 2008 prevzela Simona Moličnik. Od takrat naprej uredništvo še zmeraj ostaja
usmerjeno v opazovanje, zvočno zapisovanje, arhiviranje, posredovanje, poročanje in
komentiranje vseh pojavnih oblik ljudskega izročila znotraj slovenskih etničnih meja,
vendar pa ţeli Moličnikova poslušalcem posredovati tudi aktualne, izobraţevalne in
informativne vsebine (Moličnik 2008: 78).
Moličnikova pravi, da je bila tudi ţelja vodstva Radia Slovenija, da na ljudsko glasbo
pogledajo iz širšega konteksta, saj se je ljudska glasba v 90. letih 20. stoletja začela
pojavljati tudi v populističnih zvrsteh, kar pa je bliţje širšemu občinstvu, tudi mlajšim
poslušalcem. Osnovno vodilo uredništva za ljudsko glasbo je torej dokumentiranje in
posredovanje ljudske kulture danes – take kot ţive na slovenski zemlji v pesmi in besedi
(Intervju. Moličnik. 2010).
Vidakovičeva pa skupaj z Vesno Sever na radiu Ognjišče nadaljuje koncept o izvirni
ljudski glasbi kot je bila nekoč oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi v oddaji Pevci
zapojte, godci zagodte, kjer spremljata in še naprej sledita ţivemu petju po pokrajinah in
se poskušata čim bolj izogibati sodobnim preoblekam ljudske pesmi (Intervju.
Vidakovič. 2010).

3.3. Vsebina oddaj

Radijska oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je namenjena glasbeno-govornim
vsebinam, povezanim s slovensko kulturno dediščino. Vseskozi je zvesta izvirnemu,
neprirejenemu, nemanipuliranemu glasbenemu in govornemu izrazu Slovencev, ki
ţivijo znotraj in zunaj domovine. Skozi glasbo in besedo se predstavlja in seveda
nekako ohranja vsaj spomin na včerajšnje in predvčerajšnje ţivljenjske navade ljudi na
podeţelju in v mestu (Vidakovič 2006: 60).
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Oddaja ohranja in spodbuja naše značilno večglasno petje, v nekaterih predelih
Slovenije prepoznavno in nezamenljivo s kakršnim koli drugim evropskim izročilom.
Ohranja in spodbuja k negovanju narečne govorice. Išče in predstavlja godce na ljudska
glasbila, manj običajna glasbila in tiste, ki s klasičnimi inštrumenti povezujejo nekdanjo
in današnjo godčevsko tradicijo pri nas (Vidakovič 2006: 60).
Vidakovičeva meni, da je Slovenska zemlja v pesmi in besedi vključevala slovensko
pesem, ne pa manjšine kot so srbska ali pa hrvaška manjšina pri nas. Za te so poskrbeli
v drugih oddajah, to je bila redna tedenska oddaja Iz glasbene tradicije jugoslovanskih
narodov in narodnosti. Italijanske manjšine niso zastopali, ampak le v toliki meri
kolikor se je dotaknila naših pesmi v Istri. Redno pa so vključevali naše zamejce v
Porabju (Madţarska), na Koroškem (Avstrija) in Benečiji (Italija), čeprav so bile meje
pred osamosvojitvijo Slovenije bolj zaprte, še posebej v Porabju. Pokrajine so pribliţno
enakomerno zastopane, le Gorenjski in Primorski del sta manj zastopani (Intervju.
Vidakovič. 2010).
V tematskih, reportaţnih in portretnih oddajah so namenili pozornost bogastvu
ljudskega petja (šestglasju v Lučah ob Savinji, petglasju v Selah nad Borovljami,
štiriglasju v Veliki Varnici v Halozah, triglasju vsepovsod po Dolenjskem, dvoglasju v
Istri, Prekmurju in Porabju), pri katerem so bili posebej pozorni na način interpretacije
in na kakovost posameznih glasov in petja v skupinah, in sicer v pesmih različnih
vsebin in namenov: ljubezenskih, vojaških, vseh vrst obrednih, pripovednih, šaljivih,
poučnih, stanovskih, voščilnih, zdravicah. Posvetili so se tudi ljudskemu godčevstvu,
oblikam ter pojavom ljudskih plesov. V folklornih pripovedih so iskali značilne izraze in
zvočne odtenke besednih narečij za vsako snovno in nesnovno kulturno izročilo vseh
etničnih pokrajin. Zvočno so tako zapisane mnoge pripovedi, pripovedke, pravljice,
resnične in izmišljene zgodbe, uganke, običaji in tabuji (Vidakovič 2006: 61).

Slovenska zemlja v pesmi in besedi je spremljala tudi javne prireditve ljubiteljske
kulture. Gre za predstavitve ljudske kulture, ki so jih pripravili v Zvezi kulturnih društev
Slovenije ali pa tudi v občinskih zvezah. Tako so bili tudi v oddaji predvajani zvočni
posnetki vsakoletnih srečanj z ljudskimi pevci in godci s prireditev »Druţina poje« v
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Andraţu pri Polzeli, z beltinškega folklornega festivala, z »Zlate harmonike« v Ljubečni
pri Celju ter s prireditve »Zlate citre« v Griţah pri Ţalcu (Vidakovič 1997: 70).
Oddaja je spremljala tudi izide zvočnih kaset in plošč s slovensko ljudsko glasbo, nekaj
oddaj iz tega cikla pa je ob pomoči tedanje kulturne skupnosti vsako leto izdala na
kasetah tudi produkcija kaset in plošč RTV Slovenija. Zadnjih se je nabralo kar enajst,
vendar so zaradi manjše naklade in neustreznega distributiranja pošle (Vidakovič 1997:
70).

3.4. Arhiv ljudske glasbe na Radiu Slovenija
Vsebina tega poglavja temelji na članku Jasne Vidakovič iz revije Glasba v šoli ter na
arhivu ljudske glasbe, ki ga hrani glasbeno uredništvo Radia Slovenija na 1. Programu.
V arhivih Radia Slovenija so shranjeni zvočni zapisi na gramofonskih ploščah (LP), na
magnetofonskih trakovih v hitrosti 19cm/s ali 38 cm/s, na digitalnih kasetah (DAT) in
na zgoščenkah (CD).

Ljudska glasba je razdeljena na slovensko ljudsko glasbo, ljudsko glasbo nekdanjih
jugoslovanskih republik in ljudsko glasbo evropskih drţav.
Slovenska ljudska glasba ima še vrsto drugih podob: zvočne zapise v izvirni, avtentični
obliki, nastale bodisi na terenu (pri pevcih doma, na odrih vaških kulturnih domov) ali
pa v studiih in na koncertnih odrih ljubljanskih kulturnih hramov.
Velik del zvočnih zapisov sodi tudi k t. i. prerodni oziroma prirejeni ljudski glasbi.
Ljudska glasba drugih deţel ni posebej razdeljena, razen v arhivu, ki je nastajal ob
aktivni udeleţbi na mednarodnem tekmovanju magnetofonskih zapisov izvirne in
prirejene ljudske glasbe v Bratislavi v letih od 1973 do 1991. V njem so ohranjeni
najboljši posnetki izvirne ljudske glasbe posameznih evropskih radijskih postaj, pa tudi
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prirejene ljudske glasbe za različne vokalno-instrumentalne sestave.
Precej izvirne glasbe in boljših priredb ljudske glasbe je Vidakovičeva dobila ob obiskih
radijskih postaj nekdanjih jugoslovanskih republik in pokrajin (Makedonije, Kosova,
Srbije, Vojvodine, Bosne in Hercegovine, Hrvaške).

Arhivirani so tudi celotni cikli, kot so Slovenska zemlja v pesmi in besedi, Iz glasbene
tradicije (oddaja o glasbenem ljubiteljstvu na Slovenskem), Festival Evroradia sodobna ljudska glasba (posnetki koncertnih nastopov tujih in slovenskih prerodnih
glasbenih skupin) in drugi.
Posnetki se za zdaj lahko poiščejo le s kartotečnimi karticami (ne prek računalnika).
Zvočno gradivo izvirne slovenske ljudske glasbe in slovenske prerodne oziroma
prirejene glasbe lahko razdelimo glede na to kje je bilo posneto:

Izvirna slovenska ljudska glasba:
1. Presneto gradivo iz GNI (gre za pribliţno 600 enot) iz prvih let delovanja redakcije
za ljudsko glasbo (1973 in 1974), iz arhiva inštituta in iz oddaj Slovenska zemlja v
pesmi in besedi.
2. Terenski posnetki (pribliţno 15.000 minut)
Posnetki so iz krajev na Dolenjskem, Gorenjskem, Štajerskem, Koroškem, na
Primorskem, Notranjskem, v Kostelu, Beli Krajini, Posavju in Prekmurju, pa tudi med
zamejskimi Slovenci v Beneški Sloveniji in Reziji, na avstrijskem Koroškem in v
Porabju.
3. Posnetki prireditev na odrih slovenskega podeţelja in Ljubljane
Gre za vsakoletna ali občasna srečanja ljudskih pevcev in godcev območne, lokalne ali
republiške narave: Pevci nam pojejo, godci pa godejo, Druţina poje, Druţinsko petje v
Mozirju, Partizanski harmonikarji, srečanja pritrkovalcev Slovenije, oddaja Jaz pa nekaj
znam v studiu 14 Radia Slovenije, javne oddaje iz cikla Slovenska zemlja v pesmi in
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besedi.

4. Posnetki dobrih, izvirnih skupin, narejenih v studi Radia Slovenija
Med njimi so pevci in pevke ter citrar iz Dobrega Polja na Dolenjskem, pevci in pevke
iz Sel na avstrijskem Koroškem, pevke iz Haloz, pevci in pevke iz Reke nad Laškim.

Slovenska prerodna oziroma prirejena glasba:
1. Vsakoletna finalna tekmovanja Zlata harmonika Ljubečne – godci solisti na
diatonično harmoniko
2. Vsakoletne prireditve Zlate citre v Griţah in tekmovanja slovenskih citrarjev,
nagrajencev v okviru Slovenskega citrarskega društva
3. Vsakoletna srečanja tamburaških in mandolinskih sestavov Slovenije
4. Vsakoletna srečanja godcev na ustno harmoniko v Mokronogu

5. Koncerti osrednjih folklornih skupin ob obletnicah (npr. Akademske skupine Franceta
Marolta v Cankarjevem domu)
6. Koncerti poustvarjalcev sodobne ljudske glasbe preteţno v studiu Radia Slovenije
(npr. Prifarski muzikanti, Terra Folk, Katalena, Brina in String.si, Etnodelia, Citrarji,
Trutamora Slovenica, kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija).
7. Snemanja za arhiv Radia Slovenije ali zgoščenke:
Med njimi so Prifarski muzikanti, Ljoba Jenče, Bogdana Herman, Marko banda,
orkester Mandolina, Kurja koţa, Tolovaj Mataj, Katice, tamburaši iz Dragatuša, Ragle
iz Trebnjega, Duma, Vital Ahačič s harmoniko, Miha Dovţan s citrami, Rado Kokalj z
različnimi citrami, citrarka Tanja Zajc, Kamniški koledniki (pevca, citre), Joţe Zajc –
violinske citre, Marjan Beton – kitarske citre, Rastko Tepina – lajna, Franjo Kozelj –
haloška ţvegla, Oskar Kjuder – harmonika plonerca, Trutamora Slovenica, nekateri
zmagovalci Zlate harmonike Ljubečne, Folklorna skupina Franceta Marolta, slovenske
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plesne viţe v priredbah in izvedbah skupin akademskih glasbenikov.
8. V arhivu Radia Slovenije so še številni posnetki njegove lastne in drugih produkcij
npr. Avgusta Stanka s pevci in triom, ansambla Tončke Maroltove, ansambla Miška
Hočevarja, malega orkestra Miha Gunzka, Vaškega kvinteta, ansamblov Avsenik,
Boruta Lesjaka, Borisa Franka, Lojzeta Slaka in Milčeta Steguja, Istranove, Istrijanskih
muzikantov, skupine Trinajsto prase, Zasavskih rogistov, Slovenske grude in Šukarja.

3.5. Primer oddaje

Primer oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Ljudska pesem - prva
partizanska pesem

Slika12 : Ovitek kasete oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi
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Slika13: Ovitek kasete oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Uvod v oddajo začenja belokranjski napev Aj, zelena je vsa gora skladatelja Uroša
Kreka. Sledi pripoved Eda Mohorka in Marije Velkavrh o značilnostih partizanskih
pesmi, ki so opevale bitke in ţivljenje slovenskega naroda v narodnoosvobodilnem
obdobju ter jim s tem lajšale ţivljenje.
Ena izmed takih pesmi je priredba vojaške pesmi Regiment po cesti. Gre za spevno
koračnico, ki poje o dekletu, ki daje fantu-partizanu šopke, da ga bodo spominjali na
njeno ljubezen, varovali v boju in pripeljali do končne zmage.
Med pesmimi se najdejo tudi stihi in posmehljivke sovraţnikom npr:
»Jaz nisem Italijanka in tudi ne bom, sem zvesta Slovenka in ljubim moj dom!«,
»Pobič sem star šele sedemnajst let, Hitler me hoče k soldatom imet.
Kako bom soldat, k sm fantič premlad!
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Ne moram še puške drţat, komaj sem si dekle zbral.
Sam Tito mi je puško dal. Moral sem dekle zapustit, vojakom v sluţbo it!«
Mnogo je pesmi,

ki so

nastale ob veselih ali ţalostnih dogodkih med

narodnoosvobodilnim bojem. Napisali so jih skromni, preprosti ljudje, v njih pa beremo
radost ali globoko bolečino, ki so jo občutili ob padlih ţrtvah, kar lepo opisujejo stihi in
pesem Padel je padel mlad partizan, ki so predstavljeni v oddaji.
Po starejši ljudski pesmi je nastala pesem Zvedel sem nekaj novega od svojga dekleta
zaljubljenga, ki napol na resen napol na šaljiv način opozarja dekleta, ki so se druţili z
okupatorjevimi ljudmi in če se ne bodo spametovale, jih doleti striţenje in javni
posmeh.
Neizbeţnosti okupatorjevega zasedanja se je slej ko prej zavedal vsak Slovenec. O
takem spoznanju govori pesem o kmetu Preko Save tam, preko Drave tam, ki je s
trudom obdeloval zemlja govori o kmetu, ki je obdeloval zemljo, ob času ţetve pa je bil
iz nje pregnan.
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4. VPLIV ODDAJE SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI NA PERCEPCIJO
LJUDSKE PESMI
Gradivo, ki sem ga uporabila v tem poglavju, sem črpala predvsem iz intervjujev, ki
sem jih opravila z Jasno Vidakovič, Vesno Sever, Simono Moličnik, Tomaţem
Rauchom, Milanom Zriskijem, Uršo Šivic, Bogdano Herman ter z ljudskimi pevci iz
Prekmurja in Prlekije.

4.1. Izvirna ljudska pesem in ljudski pevci danes

Tomaţ Rauch pravi, da v današnjem času o izvirnem ljudskem petju v pravem smislu
teţko govorimo, saj se je precej spremenilo z vplivom cerkvenega petja in medijev.
Verjetno bi ga lahko zasledili samo še v zelo odmaknjenih krajih. Bistvena razlika je to,
da nekoč o ljudskem petju pravzaprav niso razmišljali in je bila sestavni del ţivljenja,
danes pa je to cenjena glasba in gre za ohranjanje kulturne dediščine.
Urša Šivic iz GNI je tudi mnenja, da je izvirno ljudsko petje teţko razloţiti. Pojem
»izvirno« iz okolja GNI je vezan na podobo ljudske glasbe nekega obdobja. Podoba je
odvisna od obdobja, ki si ga zastavimo, pri čemer ne gre za melodijo ali besedilo,
ampak za zvočno podobo. Po njenem mnenju, če govorimo o rekonstrukciji neke glasbe
določenega obdobja in če hočemo imeti popolno podobo, potrebujemo posnetek. Pri
govoru o izvirnem ljudskem petju je odvisno, o katerem območju govorimo. Šivičeva
pravi, da je na Štajerskem območju še danes moţno govoriti o izvirnem petju, na
Gorenjskem pa zasledimo redke primere. Ponekod za izvirnost jemljemo petdeseto,
ponekod sedemdeseto leto. Lahko pa je še kje vezana tradicija izvirnega izročila.
Po Vidakovičevi je izvirno ljudsko petje tisto petje, ki so ga pevci prinesli z ustnim
izročilom od svojih prednikov, ohranili kontinuiteto pesmi, besedila, način podajanja in
ga niso občutno spreminjali pod vplivom zborovstva, radijskih in televizijskih
programov.
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Severjeva trdi, da se ljudska glasba spreminja in ţivi še danes, seveda na drugačen način
kot nekdaj. Če so nekdaj peli zase ob različnih priloţnostih, saj je bila ljudska pesem
spremljevalka vsakdanjega in prazničnega načina ţivljenja, danes pevci pojejo zaradi
ţelje po ohranjanju ljudske pesmi, v lastno veselje, pa tudi za publiko. Druţijo pa se v
organizirani obliki. Gradivo iščejo v svojem primarnem okolju, v raznih pesmaricah,
zvočnih virih in se srečujejo na vajah, kjer vadijo za nastope. Tistim, ki so odraščali z
ljudsko glasbo, je stik z izročilom bliţji in ti imajo ljudsko pesem, način petja, navadno
»ţe v ušesih«, spet drugi, navadno mlajši, katerim je to odmaknjeno, pa se morajo petja
»učiti« na novo. Stik z izročilom je najmočnejši pri skupinah na Štajerskem in
Dolenjskem pravi Severjeva.
Nekaj ljudskih pevskih skupin in ohranjevalcev ljudskega kulturnega izročila pa sem
zasledila tudi v Prekmurju in Prlekiji.

Slika 14: Ljudske pevke iz Lipovec

Skupina ljudskih pevk iz Lipovec deluje ţe čez petdeset let. Današnja zasedba je
sestavljena iz desetih pevk in deluje od leta 1996. To so pevke s povprečno starostjo
šestdeset let, najmlajša jih ima oseminštirideset. Mlajše se ţal ne pridruţujejo skupini.
Veliko nastopajo in zbirajo pesmi same, tudi od drugih skupin. Zbranih imajo okrog 200
pesmi in skoraj vse znajo zapeti na pamet. V glavnem se učijo same, kadar pa gredo na
kakšen nastop pa pokličejo pevovodjo Joţeta Tivadarja, ki je ljudski godec in ima
glasbeno izobrazbo, da jim da kakšen nasvet. Večinoma pojejo dvoglasno, saj v
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Prekmurju pevci niso navajeni peti večglasno pravi Vera Bezjak:
» Večkrat smo ţe bile izbrane na republiškem tekmovanju ljudskih pevcev in so nam tam
tudi rekli, čemu ne pojemo triglasno. Ampak pri nas tega ni, mi nismo navajene peti
triglasno. To je skupina, ki se ne pomlajuje. Triglasje je ţe bolj zahtevno« (Bezjak.
Intervju. 2010).
Pojejo bolj zase, za dušo. Prav tako jim petje pomeni sprostitev v druţenju, saj, ko
pridejo skupaj, se najprej malo pomenijo in potem zapojejo. Pojejo vsebinsko različne
pesmi, od ljubezenskih, domovinskih, do vojaških, drugače pa večinoma prekmurske
ljudske, ki so precej otoţne, pa tudi pesmi iz drugih regij.
Bezjakova je pela ţe od svojega otroštva, kjer sta največkrat prepevali s kolegico.
Nekoč so veliko peli ob vsakdanjih opravilih npr. ob pletenju košar, kot pravi sama.
Veliko pesmi je tudi sama prinesla v to skupino ljudski pevk.
Na različnih srečanjih ljudskih pevcev velikokrat spoznajo tudi druge skupine, kjer si
med drugim izmenjajo kakšne pesmi, vzamejo njihov CD, ga poslušajo in če jim je
kakšna pesem všeč, se je potem tudi naučijo. Pesmi prilagodijo za prireditve. Če katera
pevka ne zmore česa zapeti, pesem prilagodijo glede na njene zmoţnosti.
Zelo rade prikaţejo tudi kakšen star običaj npr. kakšno staro zaroko. Poleg tega se
ukvarjajo še z drugimi stvarmi, samo da se srečujejo. Delajo namreč tudi roţice iz
papirja, nabirajo zelišča in ob tem pojejo.
Letos so med drugim obudile tudi običaj jurjevo, skupaj z moškim pevskim zborom iz
Lipovec. Kot pravi Bezjakova, so prostor najprej okrasili, nato pekli »cvrtino«
(umešana jajca), ji dodali še kislico in ob tem prepevali.
Bezjakova o tem, kako ljudje danes sprejemajo ljudsko petje in običaje:
»Šle smo tudi po vaseh, vendar so nas ljudje malo čudno opazovali, češ, kaj se je tem
strgalo. Ljudje danes tega več ne sprejemajo. Spomnim se pred tridesetimi leti, kako se
je pelo in bilo je lepo« (Bezjak. Intervju. 2010).
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Skupina fantov iz Male Nedelje deluje ţe več kot dvajset let, vendar danes ţe v tretji
zasedbi. Prej jih je bilo osem ali devet. Potem jih je nekaj odstopilo, tako da jih je zdaj
pet. Trije so ţe od vsega začetka in med njimi je tudi Ludvik Rudolf. Povprečna starost
v skupini je šestdeset let.
Z glasbo se ukvarjajo ljubiteljsko in njihovo vodilo od vsega začetka je bilo pravzaprav
to, da je v Prlekiji močno stagniralo ljudsko petje. Če ne bi takrat poprijeli za delo, bi
bilo zelo malo ohranjenih pesmi. Tako se je začelo njihovo druţenje in petje.
Pevska kariera Ludvika Rudolfa se je verjetno ţe začela v zibelki, saj je njegova mati
bila cerkvena pevka, poleg tega pa so ljudske pesmi nekoč peli tudi ob delovnih
opravilih, kot je luščenje semena, med kopači. Njegova prva mentorica je bila mati, ki ji
je tudi sam napisal pesem v spomin.
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Slika15: Ludvik Rudolf – Mati moja
Prepeval je tudi njegov oče, drugače pa je bil ljudski godec. Igral je harmoniko. Poleg
tega pa so imeli v šoli dobrega pevovodjo in tam so z veseljem prepevali.
Rudolf se spominja, kako si je nekoč sam zapomnil pesmi:
»Spominjam se še iz otroštva, ko sem še sam sledil pesmim koscev. Slišal si njihovo petje
in si še sam lovil besedilo in melodijo, da bi si čimprej zapomnil« (Rudolf. Intervju.
2010).
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Večinoma pojejo triglasno, vmes tudi štiriglasno. Pojejo zelo malo prleških ljudskih
pesmi, npr. Dere san ja mali bia, pa tudi sam je napisal nekaj takih pesmi v prleškem
narečju, da se ohrani izrazoslovje. Pesmi Rudolfa so čustvene in zgodovinske (pesmi o
koscih, mlatcih, pesem o veterinarju).

Slika 16: Ludvik Rudolf - Veterinar
Pesmi zlaga zasluţnim ljudem. Besedilo piše tako, da nastopijo rime. V tej njihovi
skupini pojejo tudi okrog dvajset njegovih pesmi. Melodijo si zapomnijo, le besedilo si
včasih pogledajo. Dva CD-ja so posneli samo z namenom, da se bo melodija ohranila še
za njimi, saj Rudolf pesmi notno ne dokumentira, samo besedilo si zapisuje.
Rudolf o ljudski glasbi, zakaj je tako pomembna in drugačna, pravi:
»Ljudska pesem je še zelo pomembna zaradi tega, ker je sestavljena iz veliko kitic, ne
kot današnje popevke, takšne in drugačne pesmi. Pri teh se samo refren ponavlja in to je
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vse. Pri ljudskih pesmih pa si je vsak pevec moral zapomniti veliko besedila. Danes
velika večina pevcev besedil ne zna na pamet kot včasih. To je teţko in ni primerljivo z
nekoč. Danes tisti pevci, ki pojejo ljudske pesmi, potrebujejo več vaje, kot so nekoč, saj
ne pojejo več ob vsakdanjih opravilih, tako da potrebujejo veliko več časa, da se
naučijo. Prav tako tudi danes, ko se dobijo pevci na vajah, ni več tistega elana za petje,
saj pridejo ljudje preveč obremenjeni z vsem, iz sluţb, kmetijskih opravil« (Rudolf.
Intervju. 2010).
Ljudska pevka iz Vadarcev Ema Tanacek poje ţe od malih nog. Izhaja iz druţine, kjer so
vsi peli (mati, oče, babica, dedek), tako da je verjetno od njih podedovala smisel za
petje. Najbolj se spomni pesmi Še kiklco prodala bom za sladko vince dala bom, ki jo je
pela njena babica. Nekaj pesmi ima zapisanih, večji del pa zna na pamet.
Ema Tanacek se spominja svojih pevskih začetkov:
»Najprej sem ţelela peti skupaj s sestro, vendar potem ona ni zmogla, zato sva začeli s
kolegico Elo Potočnik, ki pozna ogromno pesmi. Peli sva dvoglasno. Še sedaj se
spomnim začetka, ko sem šla k njej, da bova najprej poskusili, če nama bo uspelo. Ona
pa je rekla: »Ma, saj midve znava pet« (Tanacek. Intervju. 2010).
Danes Tanackova poje v skupini, kjer jih je osem. Imajo pa tudi mlajše pevke. Enkrat so
nastopili v Beltincih, kjer je najstarejša imela šestinosemdeset let, najmlajša pa šest.
Zdaj nastopajo tudi na različnih srečanjih ljudskih pevcev in pevk, prej pa so bolj po
različnih veselicah ali jubilejih.
Vsebinsko pojejo različne pesmi. Ker so pevske kolegice doma v drugih vaseh, so
pogosto tudi iste pesmi od vasi do vasi ţe nekoliko drugačne. Včasih tudi samo za
kakšno besedo, zato je pesem potrebno zapisati, da si jo laţje zapomnijo, saj nekaj časa
traja, da se jim vtisnejo v spomin.
Ljudske pevke iz Kruplivnika pri Gradu na Goričkem delujejo ţe sedemnajsto leto. V
začetku jih je bilo osemnajst, zdaj jih je pa deset. Povprečna starost v skupini je
sedemdeset let.
55

Pojejo prekmurske in pesmi iz drugih regij Slovenije. Imajo tudi svoje pesmi, katere
piše Irena Grah za različne priloţnosti. Lansko leto so imeli praznovanje čebelarji, za
katere je napisala pesem, drugo pa za ţegnanje konjev. Besedila njenih pesmi govorijo o
različnih opravilih, običajih, kako jih ona doţivlja in kako je vse skupaj potekalo. Ne
piše pa ljubezenskih pesmi.
Grahova se spominja začetkov svojega petja:
»Spomnim se iz otroštva, da so moje tete prinesle veliko pesmi od drugod, poleg tega pa
so pele tudi moje sosede na paši. One so pele alt, jaz pa sopran« (Grah. Intervju. 2010).
Pojejo dvoglasno, vendar bi pa zmogle tudi tri- ali štiriglasno, vendar bi pri tem ţe
potrebovale kakšnega učitelja. Grahova meni, da ji ni teţko začeti pesmi. Poleg tega pa
je navajena peti tudi brez inštrumentalne spremljave.
Ker so ţe starejše, je ţe skoraj nujno, da imajo pri roki besedilo pesmi, ker če vsaka
spusti ţe samo kakšno besedo, pesem zveni drugače. Grahova zna zapeti vse svoje
pesmi na pamet. Zapisuje si samo besedilo, melodijo ima v glavi, si jo pa včasih tudi
sposodi pri kateri drugi pesmi. Pri nastanku pesmi si najprej v mislih sestavi melodijo,
nato pa začne pisati besedilo. Melodij in besedil namerno ne prirejajo, razen ko se ne
spomnijo določenega besedila ali melodije, jo pač zapojejo po svoje.
Ljudske pevke iz Gornjega Senika delujejo od leta 1999, ko je Vero Gašpar prosil
Kozar, ţupnik iz Odrancev, če bi ţelela narediti skupino pevcev, predvsem mlajših, saj
je vedel, da ona pozna precej ljudskih pesmi. Gašparjeva se spominja, da je takrat, ko je
izvedela za ţupnikovo pobudo, imela le tri tedne časa do prvega nastopa. V začetku jih
je bilo osem (štirje moški, štiri ţenske), zdaj jih je sedem. Pojejo tri- in štiriglasno.
Učijo se vsebinsko različne pesmi: ljubezenske, vojaške, domoljubne, mrtvaške,
svatovske, o opravilih. Povprečna starost v skupini je taka, da bi Gašparjevi vsak iz te
skupine lahko bil vnuk ali pa otrok. Sicer pa poje v tej skupini tudi njena hči, ostali so
mlajši od štirideset let.
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Vera Gašpar o tem, kako je začela peti:
»Spominjam se, da sem prepevala z babico, ko sva bili na paši. Naučila sem se tako
ljudske kot cerkvene pesmi. Še preden sem se naučila pisati in brati, sem znala zapeti
veliko pesmi. Prav tako se mi je ţe zelo zgodaj razvil dober posluh. Moja druga babica
je bila Madţarka, vendar madţarskih ljudskih ne znam zapeti.
Od mojih starih staršev, očeta, tete (od moje druţine) sem zbrala 327 pesmi, ki jih imam
urejene v zvezku. Zapisana so samo besedila, a vse melodije znam na pamet. Ko sem
bila majhna, smo veliko prepevali tudi med opravili, med luščenjem koruze na primer«
(Gašpar. Intervju. 2010).

4.2. Vpliv oddaje

Prva oddaja, ki je izvirno slovensko ljudsko petje predstavila v njeni zvočni in besedni
obliki, je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je na nek način vplivala na
ljudske pesmi ter izvajalce ljudskih pesmi.
Rauch pravi, da je njena vloga bila druga, saj so oddaje v začetku pripravljali ljudje, ki
so bili sodelavci GNI, kateri so zavestno poskušali ohraniti ljudske pesmi. Ti
strokovnjaki so dejansko šli v eter s tem namenom in po drugi strani izkoristili medij ter
tako tudi posnetke arhivirali. Tako je za arhiv nastalo veliko kvalitetnih posnetkov.
Vpliv oddaje se po njegovem mnenju kaţe na ta način, da je verjetno marsikdo način
petja spremenil, ker je tisto, kar je slišal na radiu, mislil, da je boljše. Tako se je
spreminjala avtentičnost ljudske glasbe. Glede avtentičnosti je v prednosti Prekmurje,
ker ljudje več kot dvoglasno niso navajeni peti, saj jim probleme povzroči ţe bas.
Vidakovičeva pravi, da so z oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi ţeleli ozavestiti,
kaj je to ljudska pesem in da to ni neko gostilniško petje, ampak da je to en izraz ljudi,
ki so zavezani tradiciji. Oddaja je po njenem mnenju razgibala prostor, saj se je radio
poslušal vsepovsod po Sloveniji. Ljudski pesmi so dali pomen, da je toliko vredna, da se
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oglaša tudi na radijskih sprejemnikih. Takrat ni bilo lokalnih radijskih postaj in tisti, ki
se je slišal na takratnem Radiu Ljubljana, je nekaj pomenil, bil je enakovreden drugim
umetnikom, politikom. Tako so se ljudski pevci Vidakovičevi začeli oglašati, češ da so
poslušali oddajo in da tudi oni vedo zapeti tako pesem, ki je bila predvajana v oddaji,
vendar nekoliko drugače. Na tak način so se ljudski pevci začeli zavedati, da nekaj
pomenijo in so začeli negovati ljudsko pesem po različnih krajih po Sloveniji
Ljudska pesem pa se je s pomočjo oddaje pojavila tudi v mednarodnem prostoru, saj je
oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi bila izbrana tudi za tekmovanje na drţavnem
srečanju radijskih postaj v Ohridu (to je bila oddaja z naslovom Večer v Lučah, kateri so
leta 1979 dodelili posebno nagrado), tekmovala pa je tudi na mednarodnem tekmovanju
»Prix Italia« v glasbeni in dokumentarni kategoriji.

V letu 1995 sta bili v Bologni predstavljeni oddaji z naslovom Koprnenje s portretom
lučkega citrarja in pevca Toneta Mlačnika, ki je tekmovala v glasbeni kategoriji in
Avtoportret radiofonista Staneta Ţeljka iz Zgornjega Suhorja pod Gorjanci v
dokumentarni kategoriji. V letu 1997 je Vidakovičeva pripravila oddajo o smledniških
pritrkovalcih, ki je zastopala našo radijsko postajo na »Prix Italia« v dokumentarni
kategoriji.
Ţe od leta 1973 so v redakciji za ljudsko glasbo vsako drugo leto pripravljali tudi
magnetofonske posnetke prirejene in izvirne slovenske ljudske glasbe za tekmovanje
»Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava«.

Tudi pevci in godci, ki so sodelovali v oddajah, so prav po radijskih poteh stopili tudi v
mednarodni prostor: v ţivo na prvem koncertu koncertne sezone 1998 Evropske
radijske zveze (EBU) in 23. oktobra 1988 na gostovanju v Regensburgu na Bavarskem.
Skupaj z bavarskimi pevci in godci so pred več kot tisoč petsto obiskovalci nastopili na
koncertu Slovenija-Bavarska. V okviru Evropske radijske zveze so 17. decembra lučki
pevci in Joţe Zajc z violinskimi citrami sodelovali na koncertu v Cankarjevem domu in
se vključili v celodnevno praznovanje boţiča na valovih Evroradia.
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Oddaja in arhivirani posnetki so omogočili tudi oblikovanje programa in promocijsko
izdajo zgoščenke z 29 primeri izvirne vokalne in instrumentalne ljudske glasbe ter
pripravo podobnega gradiva, ki je izšla jeseni 1997 pri francoski zaloţbi Ocorav sklopu
sodelovanja in izmenjave posnetkov znotraj Evropske radijske zveze.
Vidakovičeva je razmišljala po vzoru poljske radiotelevizije o ustanovitvi Folklornega
centra RTV Slovenija kot informacijsko-komunikacijskega centra, ki bi v obeh medijih
nacionalne ustanove načrtno in kontinuirano skrbel za predstavljanje naše duhovne
dediščine doma in v tujini ter hkrati predstavljal podobno gradivo drugih deţel
slovenskemu poslušalcu in gledalcu, vendar pa s strani vodstva ni bilo interesa.

Ustvarjalci oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi so spodbujali in ohranjali
slovensko ljudsko pesem tudi na ta način, da so prirejali različne koncerte izvajalcev
ljudske glasbe.
Leta 2004 je Vidakovičeva pripravila koncert izvirne ljudske glasbe z naslovom
Slovenska zemlja v pesmi in besedi v ţivo iz studia 14 Radia Slovenija s prikazom
ljudskega petja iz različnih pokrajin (Bele krajine, Koroške, Prekmurja, Primorske,
Gorenjske, Dolenjske, Štajerske,tudi iz Porabja). Povezovalno besedo je imela Simona
Juvan. Ta koncert je bil posnet in preveden v angleški jezik. Ponudili smo v okviru EBU
mreţe vsem članicam, ki bi jih zanimala slovenska ljudska glasba. Istočasno so
pripravili tudi koncert poustvarjalcev ljudske glasbe, kjer so nastopili Bogdana Herman,
Ljoba Jenče, Vruja, Kurja koţa, kar so prav tako prevedli v angleški jezik. Tretji
koncert, katerega pa so prav tako ponudili v okviru EBU mreţe vsem članicam, pa je bil
koncert, kjer so igrali in poustvarjali na inštrumente (tamburice in citre).
Šivičeva, ki se je ukvarjala z vplivom srečanj ljudskih pevcev, ki ga organizira JSKD,
pravi, da podobno kot na teh srečanjih, lahko pevci prilagodijo petje tudi za oddajo, ga
olepšajo in se nanj pripravijo, saj nenazadnje gre za medij, ki slabega posnetka ne bo
predvajal. Tako kot jim na srečanjih komisija reče, da bi lahko določene stvari še malo
izboljšali, ali pa da je lepo, da pojejo na tak in tak način, lahko tudi pevci v oddaji slišijo
določene načine petja, ki so jim všeč in lahko spremenijo ali izboljšajo petje, kar je
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pozitiven vpliv oddaje, saj se tako ohrani ljudsko petje na star način tudi v prihodnje.
Pevci pa se lahko ob poslušanju oddaje spomnijo tudi kakšnih pesmi, katere so mogoče
ţe pozabili in jih nato na novo obudijo. Poleg tega pa se lahko ob poslušanju oddaje tudi
začnejo prepletati variante ene pesmi, saj pevci slišijo v oddaji varianto od drugod in
npr. tako lahko spremenijo kakšno kitico v njihovi varianti. Po mnenju Šivičeve je
oddaja veliko naredila ravno za ohranjanje slovenske ljudske pesmi.

Bogdana Herman meni, da je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi pomembna, ker
radio lahko spremlja vsa naša dela za razliko od televizije in ker takrat kadar poslušamo
radio ne glede na to kaj delamo zraven, doţivljamo nekaj kar je podobno regresiji, ki je
deloma zavedna deloma nezavedna.

Hermanova pravi, da je pomembna zato, ker se opira na tisti del nacionalne identitete, ki
je zelo pomemben, na kontinuiteto. Bila je tudi edina oddaja, ki je pokrivala vse
slovenske pokrajine in nas je kar naprej opominjala na to, kar vemo o ljudski pesmi in
na to, kar ne vemo. Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je ţe dala ljudski pesmi
večjo vrednost, vendar jo pa večina ljudi ima še zmeraj za kmečko in manjvredno, razen
če jo zapoje kdo drug npr. Katalena ali Vlado Kreslin, pravi Hermanova.
Hermanova se spominja, da so oddajo poslušali tudi njeni stari starši in pogosto
komentirali o tem, ali poznajo pesmi, ki so bile predvajane v oddaji ali ne, kako so jih
oni zapeli in na kakšen način.
Ljudska pesem pa v svojem krogu poslušalcev ni bila le razvedrilna oddaja, ampak so
ljudje glasbo začeli bolj zavestno ohranjevati in ceniti ljudsko pesem, pravi Hermanova.
Hermanova meni tudi, da imajo v zadnjem času verjetno tudi po zaslugi oddaje
Slovenska zemlja v pesmi in besedi različna kulturna društva in zbori po Sloveniji ţe
posnet tudi svoj CD z namenom, da se ohrani njihova pesem.
Moličnikova pravi, da je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi pomembna zato,
ker ohranja slovensko ljudsko pesem. Moličnikova dobi veliko povratnih informacij od
ljudi, ki se ukvarjajo z ljudsko glasbo in se oglasijo tudi zaradi kakšnega posnetka
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ljudske pesmi, katerega potem uporabijo pri učenju ali pa pri predelavi pesmi. Ima tudi
informacijo o tem, da ima ena izmed poslušalk posnete vse oddaje Slovenska zemlja v
pesmi in besedi.

Vera Bezjak o tem, kako je vplivala oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi na
skupino ljudskih pevk iz Lipovcev:
»Preko oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo si izmenjali običaje ter smo se
tudi spomnili kakšne pesmi, ki je bila pozabljena in smo jo potem pele. Oddajo večina
pevk posluša pa dostikrat rečejo, kako so spet lepo peli. Včasih si tudi posnamemo
kakšno oddajo in se potem tako na podlagi poslušanja še kakšno naučimo« (Bezjak.
Intervju. 2010).

Rudolf meni o vplivu oddaje na njihovo skupino tako:
»Oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi redno poslušam, ampak na našo skupino je
delno vplivala. Dam pa priznanje tem strokovnjakom, ki so ustvarjali in še ustvarjajo
oddajo, saj konec koncev ţelijo ohraniti naše narodno izročilo in lepo je, da se sploh še
kdo s tem ukvarja in ohranja ljudsko petje. Gre za neprecenljivo bogastvo našega
naroda. Nekoč sem rekel tudi Milanu Zrinskiju, ki dela oddajo na Murskem valu s
tovrstno glasbo: »Milan, to je takšna vrednota, kar vi delate. To je neprecenljivo«.
(Rudolf. Intervju. 2010).

Ema Tanacek iz Vadarcev meni tako:
»Oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi redno poslušam. Nikoli je ne zamudim. Še
svojim kolegicam povem, da bo zdaj na sporedu tale oddaja in da jo naj poslušajo. V
teh oddajah pojejo pesmi, katere poznam in tudi vse znam zapeti, vendar ko sem sama,
se včasih katere ne morem spomniti. Zato mi je zadosti, ko slišim ţe samo začetek pesmi,
naprej potem ţe gre« (Tanacek. Intervju. 2010).
Vera Gašpar pa meni tako:
»Oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi poznam in ni bistveno vplivala, vendar je
zadnje čase ne morem poslušati, ker je slab sprejem« (Gašpar. Intervju. 2010).
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Po besedah Vanje Kos, ene izmed poslušalk, Ljubljančanke v petdesetih letih: »V naši
druţini smo odraščali ob tej oddaji. Moj brat je bil aktiven v folklorni skupini in
Slovenska zemlja v pesmi in besedi je vplivala ne le na oblikovanje najinega odnosa do
ljudske glasbe in razumevanja le-te temveč tudi na oblikovanje spoštljivosti do
slovenskega izročila v okvirjih takratne skupne drţave (Jugoslavije)«.

Po oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi se je pojavilo precej oddaj s tovrstno
tematiko tudi na drugih lokalnih radijskih postajah.

Na radiu Murski val je tako pred sedemnajstimi leti nastala oddaja Kak je inda fajn
bilou, ki je na sporedu dvakrat mesečno, prej je bila vsak teden. Po pripovedi voditelja
oddaje Milana Zrinskija je ideja padla zaradi tega, ker je bil glasbeni program radia
Murski val preteţno sestavljen iz tuje glasbe, zaradi česar so se tudi večkrat sporekli. Na
radiu so imeli odličen arhiv izvirnih in prirejenih ljudskih pesmi. Tega bi bilo danes za
okrog 200 CD-jev.
Glede na velik arhiv teh posnetkov se je Zrinskiju zdelo, da bi bilo škoda, da se na njih
samo nabira prah in se je odločil, da bi bilo dobro narediti tudi kakšno oddajo. Vendar
pa je bilo na začetku teţko uskladiti program, saj za tovrstno glasbo nekako ni bilo
prostora. Takrat pa je radio prešel na daljšo oddajanje, celo na 24 ur z nočnim
programom in tako je svoje mesto dobila tudi etno oddaja Kak je inda fajn bilou. Do
danes je bilo ţe 475 oddaj. V zadnjem sklopu oddaje, včasih zadnjih petnajst minut
včasih več, pa predstavijo tudi etno glasbo iz drugih drţav, večinoma priredbe. Imajo jih
za primerjavo z našimi ljudskimi pesmimi.

Zrinski pravi, da je oddaja lepo sprejeta. Poleg tega pa imajo tudi krog resnih
poslušalcev, kar je sicer teţko dokazati, vendar pa, če bi oddajo ukinili, bi vsekakor
naleteli na nasprotovanja.
Oddaja je po nekem nerazumljivem ključu vplivala tudi na ljudske pevce, skupine, ki so
prav tako začeli snemati svoje pesmi. Ekipa oddaje jim je pomagala pri tem, da so
posnetki tehnično kvalitetni in s tem je tudi sama oddaja dobila nov zagon, kjer so
62

začeli predvajati te nove posnetke. Dolgoročno gledano je lahko to garancija, da bodo te
pesmi še dolgo časa ţivele, kar je po mnenju Zrinskija največja zasluga tehnike, ki to
omogoča.
Na to, da je oddaja zares sprejeta med poslušalci kaţe tudi dejstvo, da se veliko
prireditev tovrstne glasbe imenuje po avizu oddaje Kak je inda fajn bilou, ki so ga
pobrali iz začetnih verzov pesmi ljudskih godcev, kar pomeni tisto, kar je nekoč veliko
pomenilo, torej ljudsko petje fantov na vasi.
V oddaji predstavljajo tudi običaje, odvisno od koledarskega termina oddaje. Če je
oddaja na temo poletne pesmi, potem predstavljajo ţetvene pesmi in tista opravila, ki so
značilna za poletni čas. V času boţičnih praznikov je oddaja boţičnih pesmi, vendar ne
samo tistih, ki so v liturgiji, ampak tudi o tistih nekaj boţičnih pripovednih pesmi, ki
veljajo za ljudske. Kadar so kakšne prireditve npr. beltinški folklorni festival ali
iţakovski Büjraški dnevi, kjer je moţnost srečanja različnih ljudskih skupin, izberejo
tovrstne izvajalce in jih predstavijo v oddaji. Vsebine prilagajajo. Nobena oddaja ni
sama sebi namen.
Gostijo pa tudi izvajalce v studiu, vendar posnetke večinoma predvajajo in potem
sprašujejo in se pogovarjajo o različnih običajih v njihovih vaseh, npr. ali se še vedno
poje ob teh in teh praznikih in kakšne so tiste stare navade v vaseh, iz katerih prihajajo
izvajalci.

Zrinski o tem ali je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi vplivala na njegovo
oddajo: »Iz nobene oddaje nismo kopirali. Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je
prav tako zelo poslušana oddaja pri nas kot tale naša, vendar pa ima nekoliko slabši
sprejem. Veliko smo pa sodelovali z temi zbiralci in ustvarjalci oddaje Slovenska zemlja
v pesmi in besedi npr. z Jasno Vidakovič. Gre za oddajo, ki je zaščitna znamka tovrstnih
oddaj. Mi pa imamo svojo usmeritev. Prizademo si za izvirno predstavitev oddaje in
tako sodelujemo tudi z strokovnjaki npr. Tomaţ Rauch, Mirko Ramovš, Bogdana
Herman in drugi« (Zrinski. Intervju. 2010).
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Vidakovičeva pravi, da oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi ni bila namenjena
samo starejši publiki, čeprav so bili to najzvestejši poslušalci, ker jih je vračalo nazaj v
mlada leta, ko je bila ljudska glasba del ţivljenja, ampak tudi mlajšim poslušalcem, kar
dokazuje tudi to, da so ti začeli to glasbo poustvarjati.
Marsikatera poprejšnja oddaja ali prireditev je temeljila zgolj na narodnozabavni glasbi,
danes išče v skrinji ljudske umetnosti. Folklornim skupinam in pevsko godčevskim
zasedbam se danes pridruţuje vse več izvajalcev tako imenovane sodobne, preporodne
ljudske glasbe.
V drugih deţelah Evrope so za ohranitev in popularizacijo svoje duhovne kulture
poskrbeli: v vzhodnih deţelah posamezni poustvarjalci in skupine, kot so narodni
orkestri pri radijskih hišah ali zunaj njih, na Zahodu in Severu posebni oddelki na
glasbenih akademijah in visokošolskih zavodih ter na inštitutih (Kaustinen: Inštitut za
ljudsko glasbo). Danes imajo oboje kot ohranjene izvirne pomnike, bogate zbirke
posnetkov izvirne ljudske glasbe tako tudi razvijajočo se novodobno ljudsko glasbo
raznovrstnih ţanrov in oblik (Norveška, Švedska, Poljska ). Gibanje, ki je populariziralo
predvsem češkoslovaško glasbeno tradicijo in jo primerjalo z drugimi v dveh desetletjih
tekmovanj Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava, je pomenilo tudi temelje
sodobnega snovanja v povezavi z ljudsko glasbeno umetnostjo ter ozaveščanje njenih
estetskih in etičnih značilnosti (Vidakovič 2000: 71).

Slovensko ljudsko glasbo danes po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu ohranjajo
preprosti ljudje bodisi doma, ko se zberejo na praznovanjih, vedno več pa je
organiziranih skupin. Najpogostejša oblika, ki danes ohranja in osvetljuje slovensko
ljudsko petje in godčevstvo, so srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viţ,
ki jih pripravljajo območne izpostave JSKD. Gre za vsakoletna območna in regijska
srečanja, ki se sklenejo z drţavnim srečanjem.
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SUMMARY

Substance of this work is arranged into four thematic units - chapters and follows the
general principle to specific. First chapter contains a definition of folk songs from
various angles, certain fundamental characteristics of the latter, and presentation of the
historical course of collection, research and conservation at the Slovenian folk songs.
The second section focuses on the musical image of folk songs and highlights three
basic components: melody, rhythm and way of singing. Focus of the third, most
itemized chapter is a radio show Slovenian land in song and narration. Presented is the
time before the establishment of the show, followed by a historical outline of the
program through decades of continuous producing, content analysis, insights into the
archive of national radio and case-specific programs. The fourth chapter provides a
discourse on the impact of the show which, in contrast to so far be verifiable facts, it
also brings an interesting methodological challenge: how to determine the actual impact
on the perception of the show of the folk song? I decided for qualitative methodology
and through semi-structured interviews sought answers from the profession and
listeners from different geographical and social contexts in Slovenia.

Show Slovenian land in song and narration perceived folk song in the context of the
national ideology and maintaining our own roots - the heart of musical folklore, by
winning a highly representative Zmaga Kumer. The show also contained instrumental
folk music and continues today, although the show highlighted the "song". During the
era of creator of the show Jasna Vidakovic concept Kumer continued as she sought
above all folk singers who have maintained the original folk song and not singers or
singing groups which may have traced the effects of choir and other popular genres. The
concept of the show is slightly changed by the creator Simona Moličnik as the contents
of the show was extended to observation, communication and promotion of folk music
in all manifestations - the original, reconstructed and modified. Show Slovenian land in
song and narration was not intended to be only for older audience from different parts
of Slovenia and abroad, although these were the most trusted listeners, because of they
desire for the young years back when folk music was a part of life, but also the people
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involved in folk music as well as younger audiences, as evidenced by the fact that they
start remaking this music.
In the words of one listener, from Ljubljana, in the fifties: »In our family we grew up on
this show. My brother was active in the folk group and the Slovenian land in song and
narration affected not only on the creation of our attitude to folk music and the
understanding of this music but also to the creation of courtesy to the Slovenian
tradition in the frames of then common state (Yugoslavia)«. Slovenian folk song lives
on, despite the historical and technological change. Will forever remain audio archived
and written in Slovenian land in song and narration.

66

ZAKLJUČEK
Snov diplomske naloge je razporejena v štiri tematske celote – poglavja in sledi načelu
od splošnega k posebnemu. V prvem poglavju je iz različnih zornih kotov opredeljen
pojem ljudske pesmi, določene so temeljne značilnosti le-te in predstavljen je
zgodovinski potek zbiranja, raziskovanja in ohranjanja ljudske pesmi na Slovenskem.
Drugo poglavje se osredotoča na glasbeno podobo ljudske pesmi in poudarja tri
temeljne komponente: melodijo, ritem in način petja. Fokus tretjega, najbolj
razčlenjenega poglavja je na radijski oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
Predstavljeno je obdobje pred ustanovitvijo oddaje, ki mu sledijo zgodovinski oris
oddaje skozi desetletja kontinuiranega predvajanja, analiza vsebine, vpogled v arhiv
nacionalnega radia ter primer značilne oddaje. Četrto poglavje prinaša diskurz o
vplivnosti oddaje, ki v nasprotju z do sedaj lahko dokazljivimi dejstvi, prinaša tudi
zanimiv metodološki izziv: kako določiti dejanski vpliv oddaje na percepcijo ljudske
pesmi? Odločila sem se za kvalitativno metodologijo in s pomočjo pol-strukturiranih
intervjujev poiskala odgovore pri predstavnikih stroke in poslušalcev iz različnih
geografskih in druţbenih okolij na Slovenskem.

Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je dojemala ljudsko pesem v kontekstu
nacionalne ideologije in ohranjanja lastnih korenin – bistvo glasbenega narodopisja, z
Zmago Kumer kot izrazito predstavnico. Prav tako se je oddaja ukvarjala tudi z
inštrumentalno ljudsko glasbo in se še danes, čeprav je v imenu oddaje poudarjena
»pesem«. V obdobju ustvarjalke Jasne Vidakovič je oddaja nadaljevala koncept
Kumrove, saj je iskala predvsem ljudske pevce, ki so ohranjali izvirno ljudsko pesem,
ne pa pevcev oz. pevskih skupin, pri katerih lahko ţe zasledimo vplive zborovstva in
drugih popularnih zvrsti. Koncept oddaje pa se je z ustvarjalko Simono Moličnik
nekoliko spremenil, saj se je vsebina oddaje razširila na opazovanje, posredovanje in
spodbujanje ljudske glasbe v vseh pojavnostih – izvirnih, obnovljenih in prirejenih.
Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi ni bila namenjena samo starejši publiki iz
različnih delov Slovenije in zamejstva, čeprav so bili to najzvestejši poslušalci, ker jih je
vračalo nazaj v mlada leta, ko je bila ljudska glasba del ţivljenja, ampak tudi ljudem, ki
se ukvarjajo z ljudsko glasbo in pa tudi mlajšim poslušalcem, kar dokazuje tudi to, da so
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ti začeli to glasbo poustvarjati.
Po besedah ene izmed poslušalk, Ljubljančanke v petdesetih letih: »V naši druţini smo
odraščali ob tej oddaji. Moj brat je bil aktiven v folklorni skupini in Slovenska zemlja v
pesmi in besedi je vplivala ne le na oblikovanje najinega odnosa do ljudske glasbe in
razumevanja le-te temveč tudi na oblikovanje spoštljivosti do slovenskega izročila v
okvirjih takratne skupne drţave (Jugoslavije)«.
Najpogostejša oblika, ki danes ohranja in osvetljuje slovensko ljudsko petje so srečanja
pevcev ljudskih pesmi, ki jih pripravljajo območne izpostave Javnega Sklada RS za
kulturne dejavnosti. Gre za vsakoletna območna in regijska srečanja, ki se sklenejo z
drţavnim srečanjem. Na teh prireditvah se predstavljajo skupine, ki gojijo in ohranjajo
domače petje. Takšna srečanja so danes, ko se je ljudska pesem zaradi drugačnega
načina ţivljenje preselila na koncertne odre in prireditvene prostore, priloţnosti za
prikaz glasbenega izročila, kakršno je ţivelo nekoč, oziroma ţivi danes. Tovrstna
srečanja pa pripravljajo tudi skupine same; zase, v lastno veselje in zadovoljstvo.
Nekatere ţe tradicionalno ali ob obletnicah delovanja. Nanj povabijo pevce in godce iz
različnih krajev z ţeljo po druţenju s pevskimi prijatelji in z namenom, da domačemu
občinstvu prikaţejo raznoliko podobo našega glasbenega izročila.

V devetdesetih letih 20. stoletja pa se je pojavilo precej poustvarjalcev slovenske
ljudske pesmi, ki nekdanji ljudski pesmi dajejo pop, rock preobleko npr. Katalena,
Vlado Kreslin, ki je populariziral prekmursko ljudsko pesem (Zrejlo je ţito, Marko
skače), Magnifico - belokranjske ljudske napeve (Pastirče mlado, Zeleni Jurij), Eva
Hren, ki je nadela ljudskemu napevu Lepa Anka jazzovsko preobleko in drugi, saj je
tovrstna glasba v takih preoblekah še posebej priljubljena pri mlajšemu občinstvu. Gre
za enega od svobodnejših pristopov k ljudski pesmi, ki ni napačen, vendar pa je pri tem
še posebej pomembno, da znamo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj so priredbe. Problem
nastane v opredeljevanju, kadar tega ne znamo ločiti in se neka priredba predstavlja za
izvirno ljudsko pesem, kot se velikokrat zgodi z opredeljevanjem ljudske glasbe
nasproti narodnozabavni glasbi.
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Slovenska ljudska pesem bo ţivela še dolgo, kljub gospodarskim in zgodovinskim
spremembam. Za zmeraj bo ostala tako zvočno kot pisno arhivirana v Slovenski zemlji v
pesmi in besedi.
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KRATICE
JSKD – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
GNI – Glasbenonarodopisni inštitut pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske
akademije znanosti in umetnosti
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PRILOGA 1
Vprašanja za ljudske pevke/pevce:
1. Koliko časa deluje vaša skupina in kako je nastala?
2. Kakšno je bilo petje nekoč in kakšno je danes?
3. Kakšni so vaši načini petja?
4. Kakšne pesmi pojete?
5. Kako gledate na priredbe ljudskih pesmi v popularni glasbi?
6. Je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi vplivala na vaše petje? Če je, kako?
Vprašanja za Jasno Vidakovič in Vesno Sever:
1. Kako je bilo z ljudsko glasbo na radiu Ljubljana pred oddajo Slovenska zemlja v
pesmi in besedi? So bile ţe kakšne oddaje o tovrstni glasbi?
2. Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je oddaja o izvirnem ljudskem petju. Kaj
je izvirno ljudsko petje? Je tako petje pri nas še moţno slišati?
3. Kdaj so bile oddaje na sporedu? Kdo je sodeloval pri nastajanju oddaj?
4. Kakšni publiki je bila namenjena oddaja?
5. Kaj pomeni Slovenska zemlja? Je enakomerna zastopanost pokrajin? Ali vključuje
tudi zamejce, izseljence, manjšine?
6. Danes imata Jasna Vidakovič in Vesna Sever oddajo na radiu Ognjišče. Gre za
podoben koncept kot je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi ali se v čem
razlikuje?
Vprašanja za Simono Moličnik:
1. Sledi oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi istemu konceptu še danes, kot so ga
leta 1966 zasnovali sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta in prejšnja urednica
Jasna Vidakovič, ali je koncept drugačen?
2. Kakšni publiki je oddaja namenjena?
3. Se pri ustvarjanju oddaj zgledujete po kakšnih drugih s tovrstno glasbo?
4. Kakšen je vpliv oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi na percepcijo ljudske
pesmi, če je?
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Vprašanja za Tomaţa Raucha:
1. Kako so ljudje včasih dojemali ljudsko petje in kako danes?
2. Kaj je izvirno ljudsko petje? Je tako petje pri nas še moţno slišati?
3. Kako gledate na priredbe ljudskih pesmi v popularni glasbi?
4. Kakšen je vpliv oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi na percepcijo ljudske
pesmi, če je?
Vprašanja za Milana Zrinskija:
1. Kako je nastala oddaja Kak je inda fajn bilou?
2. Kdaj je na sporedu in kakšen je koncept te oddaje?
3. Je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi vplivala na vašo oddajo?

Vprašanja za Uršo Šivic in Bogdano Herman:
1. Kakšen je vpliv oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi na percepcijo ljudske
pesmi, če je?
2. Kakšni so bili pogledi na ljudsko pesem nekoč in kakšni so danes?
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