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IZVLEČEK

V disertaciji Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih
preučujemo odnos mladih srednješolcev (od 14. do 18. leta) z otoka Krka do tradicijske
glasbe otoka Krka v kontekstu praznovanja svetnikov zavetnikov krajev v cerkvenih
enotah, imenovanih kapitlji. To so mesta Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška.
Raziskava ima dva sklopa, teoretičnega in empiričnega. Teoretični del diseratcije ima tri
dele: sociolingvistični, geografsko-kulturni in muzikološki del.
V raziskavi smo uporabili metode s področij etnologije, kulturne antropologije in
folkloristike, muzikologije in sociologije, pedagogike, teologije ter zgodovine in
geopolitike, ki so podatkom dodale kvalitativno globino izraza in izražanja lokalne
identitete skozi tradicijsko glasbo in odnos do mladih. Metodološki pristop raziskovanja
življenja in pomena tradicijske glasbe se nam razkrije prek pričevanj sogovornikov.
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo s pomočjo vprašalnika v srednješolskem centru
Hrvatski kralj Zvonimir v mestu Krku. Celotni vzorec vpisanih srednješolcev (šolsko leto
2016/2017) predstavlja 154 vprašanih. Z raziskavo odnosa mladih do tradicijske glasbe
otoka Krka z vidika njenega varovanja in odnosa mladih do tradicijske glasbe smo dobili
rezultate, ki predstavljajo izhodišče za poglabljanja te teme. Pozitiven odnos do
tradicijske glasbe otoka Krka imajo tisti mladi, ki izvajajo kakršnokoli obliko tradicijske
glasbe (cerkveno petje, folklorno društvo in igranje na tradicijsko glasbilo) in tisti, ki
prisostvujejo verskim običajem. Ključno vlogo pri pozitivnem odnosu do tradicijske
glasbe ima mati kot prenašalka kulture, vzgoje in tradicije. Civilne in verske organizacije,
ki varujejo tradicijsko glasbo, bodo zato morale usmeriti svoje delovanje v družino kot
središče vzgoje, versko skupnost in šole ter zunajšolske dejavnosti, v katerih so mladi
konkretno v stiku s tradicijsko glasbo in jo lahko tudi izvajajo.

Ključne besede: tradicija, tradicijska glasba, odnos, kapitelj, glagoljaško petje, kanat po
domaću, nota, mot, varovanje.
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ABSTRACT

FEAST DAY MUSIC IN KRK DIOCESAN CHAPTERS
AND ITS RECEPTION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

This dissertation deals with the attitude of high school youth (ages 14 to 18) toward the
traditional music from the island of Krk in the context of patron saint celebrations in
former bodies of the church, called chapters. The towns are: Omišalj, Dobrinj, Vrbnik
and Baška.

The research consists of two parts, theoretical and empirical. The former is divided into
three parts: sociolinguistic, geo-cultural and musical. The main, empirical part of this
dissertation focuses on discovering how the young population of the island feels toward
the traditional music. The empirical research was carried out via a questionnaire, handed
out to students at Hrvatski kralj Zvonimir high school centre in the town of Krk. Based
on four hypotheses, we try to establish the external factors that contribute to either
positive or negative relationship of the youth toward the traditional music.

By researching the topic of the relationship of the youth towards the traditional music of
the Krk island from the point of view of its conservation, we have obtained results, which
represent an excellent starting point for the conservation efforts and for further research
of the topic. It was found that the positive relationship towards the traditional music is
found mostly in the youth who perform the traditional music in any way (church singing,
folklore associations, playing a traditional instrument) and those who actively participate
in religious ceremonies. The key role in establishing a positive relationship with the
traditional music is played by the mother, who transfers the culture, education and
tradition onto the child. The civil and religious organisations which nurture traditional
music will have to focus their efforts on the family as the core source of education, as
well as on the religious community, schools and extracurricular activities in which the
young can be in actual contact with the traditional music and can learn to perform it.

Key words: tradition, traditional music, chapter, Glagolitic chanting, kanat po domaću,
nota, mot, safeguarding
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PREDGOVOR
Mesto Omišalj na otoku Krku je eden izmed kapitljev in kastelov, ki so v ospredju te
naloge. Tu sem živel od rojstva in tu sem se prvič srečal z glasbo. Glasba je sestavni del
mojega odraščanja že od zgodnjega otroštva, spremljala me je v mladosti in spremlja me
tudi danes.
Prvič sem s tradicijsko glasbo – in ko rečem glasbo, mislim na ples, igranje glasbil in
petje – prišel v stik v Omišlju, ko sem še kot majhen otrok tekal naokoli po placi (po
mestnem trgu) in opazoval odrasle, ki sem jih skoraj vse tudi poznal, kako v nenavadnih
oblačilih plešejo po melodiji in ritmu, ki ga dajeta dva glasbenika – t. i. sopca, ki igrata
na sopele. Kot otrok sem spremljal prav vsak gib, predvsem zato, ker so bili med plesalci
moji družinski člani in sorodniki. Že doma sem jih opazoval, ko so si nadeli posebno
narodno nošo in se nato odpravili na trg, v cerkev ali kam drugam. Ves ta proces sem
spremljal že v najzgodnejšem otroštvu. Priprave pa niso bile kar tako. Morda sta ženska
in moška noša videti enostavni, vendar nista, sploh ženska ne. Sem so sodile tudi posebne
pričeske, ki so jih dekletom pletle starejše ženice.
Spominjam se, kako je nona moji teti pomagala oblačiti nošo in kako ni šlo vedno brez
težav. Mladim to ni bilo vselej po godu, zlasti v poletnih mesecih, ko je bilo vroče. Nositi
toliko slojev oblačil je bilo res noro. Toda ko so se vsi zbrali, si poiskali par in se napotili
proti kraju, kjer bodo zaplesali (tencat), sta vsa prejšnja napetost in upor nenadoma
izpuhtela. Čeprav tu ne pripovedujem o sebi, temveč o drugih, sem kasneje tudi sam
spoznal, kaj je bilo tisto, kar nam je vsem pomagalo pri premagovanju mladostniških
težav, kar nas je vodilo – skupnost, družba! To je bil trenutek odkrivanja in občudovanja
plesa, ritma, pesmi in melodij.
Nato je prišel čas za vpis v prvi razred osnovne šole. S prvim razredom so se začele tudi
priprave na krščanske zakramente. Vsak večer smo hodili v župnijsko cerkev, in ker
pravzaprav nisem še nič vedel, sem bil prisiljen napeto poslušati in ponavljati.
V polmraku župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja sem vsak dan opazil moža, ki je
klečal na klečalniku, v rokah pa držal veliko knjigo. Naj je bilo poletje ali zima, vedno je
nosil plašč. In pel! Pel nekaj, česar nisem razumel. Spraševal sem se, v katerem jeziku
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poje. To je bil zdaj že pokojni Tome Lesica, mežnar – cerkovnik, sopec, kantur (pevec).
V Omišlju so ga ljubkovalno pa tudi zaradi položaja klicali Tome Veli. Knjiga, ki jo je
držal v rokah, je bil brevir ali misal, jezik, v katerem je pel, navidezno počasne melodije
z malo besedila in veliko notami, pa je bil starocerkvenoslovanski. Spomnim se, da sem
nekoč, očitno sem se tega res dobro naposlušal, skupaj z njim zapel melodijo, čeprav je
nisem zares poznal. Takrat sem bil star devet let.
Tome Lesica je bil požrtvovalen človek, vedno v cerkvi in pri molitvi. Spoznal se je prav
na vse. Zdelo se mi je, da ga duhovniki vselej sprašujejo za nasvet in da je tisto, kar je on
rekel, vedno obveljalo. Vsi smo se ga bali, vendar me to ni ustavilo pri tem, da ne bi,
takrat ko ga ni bilo, pokukal v njegove knjige in molitvenike. Poskusil sem brati v tem
jeziku, pa mi ni šlo. Še manj pa sem lahko bral molitvenik, ki je bil napisan z nekakšnimi
zame takrat zelo čudnimi črkami – glagolico.

Tome Lesica je bil tisti, ki je neposredno bral glagolico in glagoljal. Nato se je zgodilo
nekaj, kar je bilo takrat strašljivo, a mi je bilo očitno usojeno. Medtem ko sem listal po
njegovih knjigah, misleč, da ga ni tam, se je nenadoma pojavil in me zasačil pri delu.
Čigav si pa ti? No, zdaj pa sedi tu k meni in te bom učil.1 In tako me je vsak večer učil
domačih napevov in starega petja, glagoljaške liturgije in župnijskih šeg.
Tretji razred je bil morda največja prelomnica v moji glasbeni rasti in v odnosu do
tradicijske glasbe ter običajev mojega rodnega Omišlja. Takrat sem se namreč vpisal v
glasbeno šolo.
Tistega leta je v službo v Omišalj prišla redovnica s. Valentina Marinović, odlična
organistka s čudovitim in močnim sopranom. Ker je po rodu iz Dalmacije, naših napevov
in običajev sploh ni poznala, zato se jih je morala naučiti, saj je bilo celotno bogoslužje,
zlasti praznično, prežeto s starim petjem in starimi običaji. To je veljalo tudi za zunanje
prireditve. Žal takrat številnih napevov niso zapisovali, Tome Lesica pa je bil tik pred
smrtjo. Ko v neki župniji pride do osebne zamenjave, ni časa za učenje, temveč je treba
k delu pristopiti takoj, kot da že vse veš in znaš. Tako sem vsak dan prepeval skupaj s s.
Valentino in po posluhu iskal harmonije k posameznim tonom, s. Valentina pa je vse te

1

Čigov si ti? E sada ćeš sest ovdi do mene, pa ću te navadit.
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melodije tudi zapisala. Zdaj, ko to pišem, se zavedam, da prav zaradi mojega prispevka
te melodije prepevajo še danes.
Aprila leta 1991 je bila s. Valentina odsotna. Tistega leta sem prvič igral velo mašo –
nedeljsko mašo. Star sem bil deset let, v zboru pa je bilo takrat okrog trideset ljudi.
Slovesno zapeti večernice, hvalnice, hvalospevi in drugo so bili tako pristni, da sem jih
takrat znal že na pamet.
Istega leta se je Kulturno-umetniško društvo Ive Jurjevič iz Omišlja, ki ga je takrat vodil
dedov brat Jerko Ilijić, odločilo, da bo otroke in mladino vpisalo v folklorno šolo.
Spomnim se, da je bilo to nekje v začetku junija. V društvu sem po naključju slišal za to
in vsi smo se odločili, da bomo sodelovali. Čeprav nisem vedel, za kaj točno gre, sem se
odpravil v šolo na prvo srečanje. Vse poletje smo se s prijatelji in znanci korak za
korakom učili plesati (tencat). Ker imam veliko družino in veliko sorodnikov, nas je takrat
folklorno šolo obiskovalo kar sedem.
Bližal se je dan župnije Marijinega vnebovzetja, praznik, med ljudstvom imenovan Vela
Gospoja ali stomorina. Ob tem prazniku predstavljajo predvsem tradicijske plese in
običaje. V noči s 14. na 15. avgust prebivalci Omišlja uprizorijo običaj dvigovanja
bandire (dvizanja bandiri).2 Tisto leto sem prvič dejavno sodeloval pri postavljanju
bandire. Takrat odrasli moški skupaj s svojimi ženami in vsemi obiskovalci na trgu ob
suhih smokvah in vinu iz vrča (bukaleta) prepevajo narodne pesmi.
Naslednji dan v župnijski cerkvi obhajamo slovesno mašo. Verniki so v narodnih nošah,
v cerkvi pa doni pesem (kanat). Spominjam se, da so ljudje peli skupaj z zborom, ki jih
je vodil, kar kaže na to, da so vsi poznali marijanske praznične tradicijske pesmi in da so
2

Dvigovanje bandire je slovesno dejanje, pri katerem fantje na predvečer praznika vnebovzetja blažene
Device Marije ali po ljudsko Vele Gospoje (14. in 15. avgust) na mestnem trgu v tišini dvignejo bandiro s
pomočjo vrvi, zategnjenih v križ in privezanih na strehe, dekleta pa medtem pomagajo privezovati dodatne
facole (rutke) in sadje na vrvi. Facoli so svilene rute, ki so jih nekdaj doma zbirale ženske in dekleta.
Podarili so jim jih njihovi očetje in možje mornarji, ki so jih kupovali v Benetkah, Ameriki in drugih krajih,
kamor so pluli, simbolizirajo pa angele, ki na Marijo, vzeto v nebo, gledajo s štirih strani sveta. Med dva
facola zavežejo sadež (grozdje, hruško, figo), plod človeških rok, kot darilo vnebovzetju. Bandira ali drog
na sredini, kjer se stikajo vse štiri vrvi, simbolizira blaženo Devico Marijo. Krasijo jo najlepši in
najrazličnejši facoli. Na vrhu je krona, ki simbolizira Marijino kronanje za Kraljico neba in zemlje.
Stomorina visi dva dni, na dan Vele Gospoje in naslednji dan na rokovo, 16. avgusta, ko pod njo poteka
zabava.
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ljudem veliko pomenile. To so bile glasbene molitve, posvečene Mariji na njen praznik,
ob katerih so se spominjali umrlih svojcev in prijateljev. Po maši so se vsi odpravili na
trg, kjer se je praznovanje nadaljevalo.
Mi, 'novopečeni' folkloristi, pa smo težko čakali naslednji dan (16. avgust), ko smo na
trgu prvič zaplesali po domače (zatencat po domaću). Mestne zabave ob župnijskem
prazniku nikoli nismo praznovali na dan praznika, temveč naslednji dan. Na ta način smo
želeli jasno pokazati, da je praznik sakralne narave in poteka v liturgičnem in družinskem
vzdušju, posvetna zabava pa šele naslednji dan.

To velja tudi za stomorino. Ljudsko praznovanje praznujemo naslednji dan, 16. avgusta.
To je bil trenutek, ko se je zame vse spremenilo. Doslej sem dogajanje opazoval navzven,
zdaj pa sem postal del tega, postal sem dejavni udeleženec.
Čeprav je bila lokalna stomorinska zabava profana, so imeli plesalci in plesalke (tencuri
in tencurice) vedno osrednjo vlogo na tej prireditvi. V mojem prvem letu smo bili
razdeljeni v dve skupini. Na starejše plesalce (tiste, ki sem jih dotlej opazoval) in na nas,
mlajše plesalce. Ne bi rekel, da smo nastopali zato, da naše narodno bogastvo ne bi utonilo
v pozabo, temveč lahko zatrdim, da smo imeli to v krvi. Zakaj? Ker so, ne glede na naši
dve skupini, z nami zaplesali tudi številni drugi pari. Na trgu je bilo mogoče skupaj videti
tri generacije (ded, sin in vnuk, mama {nona-babica}, hči in vnukinja).
Prišel je čas za naslednji korak. Učenje sopnje.3 S prijateljema Marinom Zubovićem in
Alenom Gregom smo se obrnili na Nikolo Mika Fabijanića, najslavnejšega sopca v
Omišlju. Slednji je pustil velik pečat tudi pri nastajanju te disertacije. Najprej je preveril
naš posluh, nato nam je v roke potisnil sopele, in smo začeli. Žal smo po nekaj srečanjih
vsi obupali.
Zame je bila folklorna skupina prostor, kjer smo se družili. Potovali smo v druge kraje po
otoku Krku in širše. Sodelovali smo na številnih prireditvah, nastopih, gostovanjih in
predstavitvah našega kraja in običajev. Pri vsem tem so nas spremljali starši in drugi
starejši, saj so bili tudi oni dejavni člani. Ker smo bili vsi iz istega kraja, je na folklornih

3

Sost v omišljanskem govoru pomeni igrati na sopelah. V drugih delih otoka Krka slišimo tudi sopat.
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nastopih z nami vedno nastopal tudi cerkveni pevski zbor. To so bili bolj ali manj isti
ljudje. Tako smo torej povsod, kjer smo bili, ljudem predstavili tudi našo cerkveno glasbo.
Folkloro sem dejavno plesal vso osnovno in srednjo šolo, vse do mature. Tudi kot
duhovnik sem se večkrat pridružil plesu. Nikoli ga nisem pozabil.
Na dan moje nove maše, 2. julija 2006, sem si zaželel, da bi peli slovesno začetno pesem
v stari cerkveni slovanščini in da bi tudi maša potekala v tem jeziku. Nova maša v Omišlju
je bila zame najsvetejši trenutek v življenju. Imel sem veliko podpore, saj tudi sicer velja,
da se duhovništvo rojeva v skupnosti. In to občestvo je svojo skupnost izrazilo na
najsvetejši način: s pesmijo in plesom (kantom, pjesmom in tencom).
Leta 2007 sem bil v škofiji imenovan za predstavnika za mladinsko pastoralo. Od takrat
se ukvarjam z mladimi, večinoma srednješolci z desetih kvarnerskih otokov (krško
škofijo sestavljajo otoki: Krk, Cres, Lošinj, Unije, Ilovik, Susak, Vele Srakane, Male
Srakane, Rab in severni del otoka Paga).
Deset let sem opravljal to službo, ki je bila zahtevna, vendar tudi polna izzivov in nadvse
zanimiva. To je bil čas, ko smo se z mladino zbirali ob glasbi, ko sem organiziral različne
delavnice, se seznanil z njihovimi župnijami in njihovimi družinskimi navadami, zato
sem tudi v pastoralno delo želel vnesti nekaj šeg in značilnosti. Tu velja opozoriti, da ko
govorim o običajih in pastoralnem delu, mislim le na področje otoka Krka.

Zanimivost, na katero sem naletel in mi pravzaprav ni bila nepoznana, je, da mlade iz
štirih kapiteljskih središč (Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška) najmočneje povezuje in
določa ravno tradicija, in ko rečem tradicija, mislim konkretno na glasbo. Povedano
drugače, njihov prepoznavni znak je njihova verska opredelitev, ki se kaže v življenju in
sobivanju v župnijskih skupnostih, ki v liturgiji varujejo avtohtoni glasbeni izraz, v
melodijah, melosu (kanat) in ritmu plesa kot viru veselja in zabave. Tu seveda ne moremo
govoriti o velikem številu akterjev, vendar tudi srednješolec, ki je v vlogi opazovalca,
četudi morda na vse gleda ravnodušno, še vedno jasno prepozna, kaj je njihovo – svoje in
to tudi spoštuje. Tradicijska glasba ima za nas veliko moč.
Ob spremljanju razvoja mladih in spoznavanju njihovih pogledov in stališč sem začel
razmišljati o prihodnosti običajev in udejstvovanju mladih v teh običajih oziroma bolje
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rečeno o njihovem odnosu do tradicije s poudarkom na tradicijski glasbi. Zame je bila
motivacija za pisanje te doktorske disertacije osebna rast in sobivanje s tradicijsko glasbo
in običaji ob pastoralnih izkušnjah in delu z mladimi, vse z namenom ohranjanja in
varovanja dediščine.
Tema, ki sem si jo izbral in jo željno raziskal, je zame izjemo pomembna in dragocena,
ker je glasbena tradicija na otoku Krku sredstvo za doseganje enotnosti in krepitev
skupnosti. Ta enotnost in skupnost pa prideta do izraza predvsem pri svečanih slavjih
zavetnikov posameznih kapitljev in kastelov – danes praznikov mest, župnij in občin –,
ki združujejo župljane in domačine, pa tudi prebivalce okoliških krajev in župnij.
Na otoku Krku živimo v dveh stvarnostih, povezanih s tradicijsko glasbo, ki ju bom v tej
nalogi tudi predstavil. Na eni strani so prebivalci Krka, ki glasbeni izraz svojega kraja
vidijo kot nekaj, kar je neločljivo povezano z njihovo osebnostjo, na drugi strani pa so
skupine navdušencev in ljubiteljev svojega kraja, ki se vključujejo v folklorne skupine in
na ta način živijo s tradicijsko glasbo. Oboji spadajo v skupino ohranjevalcev tradicijske
glasbe.
Krška škofija kot nosilka zgodovinske dediščine in ena glavnih gonilnih sil dejavne
vzgoje mladih v duhu tradicijske glasbe mora skupaj s kulturno-umetniškimi društvi in
turističnimi skupnostmi otoka Krka zapisati in ohraniti stare liturgične napeve in običaje
ter mlade generacije naučiti, kako jih varovati, predvsem pa jim privzgojiti vrednote vere,
kulture in identitete, katerih nepogrešljivi del je tudi glasba.
Prepričan sem, da se bom s svojim raziskovanjem in delom vsaj nekoliko oddolžil
prednikom, ki so bogastvo tradicijske glasbe prenesli name ter da bo to koristilo tudi
prihodnjim rodovom pri novih raziskavah, predvsem pa pri ohranjanju in varovanju te
glasbe.
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1. UVOD

Naš kanat
i naše sopeli glas
je Božji glas,
va njin je naša beseda
slaja od meda
i najslaje zvoni,
z domaće zemlji ona raste
i va našen srce cvate
i lepo diši.
Diši ...
(Ante Dukić, »Naš domaći glas«, nav. po Sam Palmić 2008: 86)4
V disertaciji Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih
raziskujemo odnos mladih5 do tradicijske glasbe otoka Krka, ki se jo izvaja ob svečanem
proslavljanju svetnikov zavetnikov nekdanjih kapitljev.6 Danes so ti kraji župnije in enote
lokalne samouprave: Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška.
O tem, za kakšno tradicijo in tradicijsko glasbo gre, govorimo v teoretičnem delu
disertacije, ki smo ga razdelili na sociolingvistični, geografsko-kulturni in muzikološki
del. Ker je tradicija, tako kot glasba, večplasten izraz, ki se uporablja v najrazličnejših
Prevod: Naš kanat in naših sopel glas je Božji glas, v njih je naša beseda slajša od medu in najslajše
zveni, iz domače zemlje raste in v naših srcih zacveti in lepo diši. Diši ...
5
V poročilih Sveta Združenih narodov (A/36/215, 1981; A/40/256, 1985; A/RES/50/81, 1995) je mladostna
doba opredeljena takole: Združeni narodi za statistične namene kot mlade definirajo osebe, stare med 15
in 24 let (https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf). Na področju
otoka Krka in krške škofije pod mladostnike uvrščamo že 14-letnike, torej tiste, ki so vstopili v
srednješolsko izobraževanje, pri čemer pa je treba omeniti tudi to, da na otoku obstajajo samo srednješolska
središča, fakultete pa ne. Ko torej v tej raziskavi govorimo o mladih, mislimo na osebe, stare od 14 do 18
let.
6 Kapitelj (lat. Capitulum rurale) je cerkveni izraz, ki označuje kraj, kjer živi skupnost duhovnikov, ki ta
kraj upravlja in v njem pastoralno deluje. Obstajata dve vrsti kapitljev: zborni in podeželski. Zborni kapitelj
sestavljajo kanoniki, ki škofu pomagajo pri vodenju škofije in sodelujejo v pastoralnem delu v stolni cerkvi.
Podeželski kapitlji (lat. Capitulum rurale) pa so vsi kapitlji, ki so zunaj sedeža škofije. To so kraji, v katerih
deluje skupnost krajevnih duhovnikov iz tega kraja. Glavni duhovnik se imenuje plovan, ostali duhovniki
pa popi. Danes so to župnije (Bolonić 1966; 122–123). S kulturnozgodovinskega vidika so bili kapitlji kraji,
kjer so v bogoslužju posebej ohranjali glagolico in staroslovanski jezik, zato duhovnike, ki so liturgijo
obhajali v staroslovanskem jeziku, imenujemo tudi popi glagoljaši. V slovenskem jeziku besedna zveza
podeželski kapitelj ne obstaja, obstaja le izraz kapitelj, ki je opredeljen kot zbor kanonikov nestolne cerkve,
določen za skupno bogoslužje (opredelitev kapitlja na https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskegaknjiznega-jezika-2/3652317/kapitelj?All=kapitelj&IsAdvanced=True).
4
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znanstvenih diskurzih, se v prvem, splošnem delu osredotočamo na sociolingvistični
govor o tradiciji in tradicijski glasbi ter opredelimo muzikološko terminologijo z
namenom čim boljšega razumevanja, pomena in konteksta našega raziskovanja. Nato v
geografsko-kulturnem delu spregovorimo o lokacijah oziroma kapitljih in kastelih 7 Krka
kot o krajih, kjer živi tradicijska glasba. V tem delu predstavimo kraj obstoja in delovanja
tradicijske glasbe, ki se izvaja ob praznovanju svetnikov zavetnikov mest Omišlja,
Dobrinja, Vrbnika in Baške. Čeprav omenjeni kraji niso samo cerkvena središča, temveč
tudi kastelska središča oziroma kraji s civilno oblastjo, se tu osredotočamo predvsem na
cerkvene enote oziroma kapitlje kot kraje, kjer obstaja in se uporablja tradicijska glasba.
To poglavje v podtemah, ki govorijo o ustroju in pastoralnem delu vaškega kapitlja,
popov glagoljašev in njihovi vlogi pri uporabi glagoljaškega petja – glagoljanja,
predstavlja liturgična in krajevna praznovanja zavetnikov kapitljev na Krku. V Omišlju
se praznuje stomorina – vnebovzetje blažene Device Marije, v Dobrinju stipanja –
najdenje relikvij sv. Štefana, v Vrbniku in Baški pa ivanja – rojstvo sv. Janeza Krstnika.
Te praznike preučujemo tako, da raziščemo, kako so jih praznovali in kako so ob tem
izvajali tradicijsko glasbo včasih in danes, da bi čim bolj jasno predstavili pomen, ki ga
ima tradicijska glasba v krajih, kjer odraščajo mlade generacije, v našem primeru so to
srednješolci kot nosilci oziroma ohranjevalci glasbene dediščine. To poglavje zaključimo
s podpoglavjem o Antonu Mahniču (Kobdilj, 1850 – Zagreb, 1920), krškem škofu (1896–
1920), ohranjevalcu, varuhu in zagovorniku glagolice in glagoljaške liturgije ter
ustanovitelju Glagoljaške akademije na Krku (1899).
Naša raziskava zajema dve skupini mladih srednješolcev (od 14 do 18 let) in njihov odnos
do tradicijske glasbe glede na značilnosti njenega ohranjanja in varovanja. Glede na
rezultate empirične raziskave v ti dve skupini spadajo:
mladi, ki odnos do tradicijske glasbe gojijo v svoji družini. To pomeni, da družina
tradicijo neposredno in neformalno prenaša na svoje otroke, s starejše na mlajšo
generacijo;

7

Kaštel oziroma po slovensko kastel (lat. castrum), utrjeni grad, dvorec na zlahka branljivem mestu, sedež
deželnega gospoda; trdnjava (Anić 1991: 256). Kot civilna enota se kastel ne nanaša izključno na utrdbo
(kaštel, kešte, turan) ali obrambni stolp tega kraja, temveč gre za nižjo enoto civilne uprave, ki ima širše
meje in lahko vključuje tudi nekaj zaselkov. Danes so to civilne enote. Civilne meje so ozemeljsko
sovpadale s cerkvenimi, zato so okoliški zaselki spadali h kapitlju in kastelu.
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mladi, ki ohranjajo tradicijsko glasbo znotraj organizacije ali kulturnoumetniškega društva, folklorne skupine ali cerkvenega mladinskega zbora.

V prvi skupini mladih je odnos do tradicije in tradicijske glasbe podedovan oziroma
prenesen z vzgojo in življenjem v družini ali skupnosti. Druga skupina mladih nima
družinske predispozicije odnosa do tradicijske glasbe, temveč jo doživlja skozi
organiziran (premišljen) sistem ohranjanja.8 Kar zadeva skupno ohranjanje in varovanje,
druga skupina ne izključuje prve, temveč skupaj s prvo skupino najde zanimanje in željo
po udeležbi v izvajanju tradicijske glasbe svojega kraja. Čeprav smo mlade razdelili v
dve skupini, pa velja omeniti, da obstajajo tudi tisti mladi, ki sodijo v obe skupini in torej
spontano izvajajo tradicijsko glasbo ter hkrati delujejo v organiziranih okvirih.
Avtorji (Hastrup 1993: 175; Zebec 2003: 183) govorijo o »raznolikosti domačega«. V
našem kontekstu lahko ta izraz pripišemo omenjenima skupinama mladih, ki sodelujejo
pri varovanju tradicijske glasbe in tradicijskih običajev svojega kraja, pri čemer so prvim
odnos do tradicijske glasbe privzgojili v družini, drugi pa ga gojijo v formalizirani
folklorni ali župnijski skupnosti. Z opazovanjem mladih na ta dva načina preučujemo
njihov odnos do tradicijske glasbe njihovega domačega kraja in otoka Krka.
Nesporno velja, da prva skupina lažje dostopa do tradicijske glasbe, saj jo neformalno
sprejema v družini. V drugi skupini ni te družinske komponente, zato ti mladi k varovanju
pristopajo prek institucij, torej po formalni poti. Tu vsekakor velja omeniti tudi nevednost
in nezmožnost posameznikov (npr. staršev otrok iz druge skupine), da bi v svoji družini
vzpostavili odnos do tradicijske glasbe in običajev, čeprav pri otroku ta želja obstaja. Ti
8

Zaradi diskurza o prihodnosti tradicijske glasbe na otoku Krku je v središču naše raziskave ohranjanje
glasbene dediščine in običajev otoka Krka pri mlajši generaciji. Termin, ki prevladuje na območju raziskave
in v znanstvenem diskurzu ter ga uporabljamo tudi v naši raziskavi, je ohranjanje tradicijske glasbe in
običajev (hrv. njegovanje). Ohranjanje dediščine določenega območja, tako kulturne kot naravne, je ena
pomembnejših značilnosti pri delu z otroki, vse od zgodnjega otroštva (Kostović-Vranješ 2015: 446).
Unescova konvencija o ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, ki jo je hrvaški parlament ratificiral leta
2003, vključuje ohranjanje (hrv. njegovanje) in skrb za tradicijsko glasbo otoka Krka (Nikočević 2012:
446). V zvezi z uvrstitvijo dvoglasja ozkih intervalov na Unescov seznam nesnovne dediščine je angleška
beseda safeguarding (ki jo najdemo v obrazložitvi nominacije za uvrstitev na Unescov seznam nesnovne
dediščine) prevedena v hrvaščino z besedo ohranjanje (očuvanje), Hauser (Hauser 2014: 233) pa meni, da
je pravilnejši prevod varovanje (hrv. njegovanje). Matušek (Matušek 1987: 153) omenja problematiko
spodbujanja mladih k ukvarjanju s kulturo, med glavne kulturne dejavnosti pa prišteva prav ohranjanje
(njegovanje). Sam Palmićeva (Sam Palmić 2009: 97) v svoji raziskavi predstavi izsledke raziskave med
vzgojitelji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah glede glasbene dediščine Hrvaškega primorja in navaja, da
so vsi anketirani vzgojitelji izrazili prepričanje, da je treba z ohranjanjem glasbene dediščine začeti že v
predšolski vzgoji.
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otroci se nato, skladno z določenim krajem in zmožnostmi, ki jih ponuja, vpišejo v
folklorne skupine, župnijske zbore in društva, ki varujejo tradicijsko glasbo.
Muzikološki del disertacije obravnava tradicijsko glasbo na otoku Krku. Tu uporabljamo
termina v etnoteoriji nota in mot.9 Predstavili smo Stil tijesnih intervala Istre i Hrvatskog
primorja (Bonifačić 2001) z obravnavo problematike t. i. istrske lestvice. V
muzikološkem delu predstavimo tri vrste tradicijskega krškega glasbenega izraza, in
sicer: glagoljaško ali staroslovansko petje v krških kapitljih, tradicijske posvetne pesmi
(pučki kanat po domaću) ter ples (tenec). Medtem ko se glagoljaško petje nanaša na
bogoslužje in praznovanje v cerkvi, se kanat po domaću in tenec nanašata na uporabo pri
posvetnem praznovanju. V nadaljevanju predstavimo tri glasbila, ki jih uporabljajo na
otoku Krku: sopele, dvojnice in mih. Ker je uporaba tradicijskih sopel v liturgiji tako
edinstvena in redka, v tem poglavju navedemo tudi razlago in funkcijo liturgične uporabe
sopel v Omišlju. Njihova uporaba bo v tej disertaciji prvič zabeležena, saj omenjena
tehnika doslej ni bila še nikjer zapisana ali objavljena, uporablja pa se samo v liturgičnem
praznovanju v Omišlju.
Empirični del je glavni del naše raziskave. Ob preučevanju odnosa mladih do tradicijske
glasbe otoka Krka lahko opazimo dva sloga, dva načina pristopa, odnosa in izvajanja
tradicijske glasbe med mladimi srednješolci. In sicer: mladi, ki odnos do tradicijske
glasbe gojijo v svoji družini, kar pomeni, da družina oziroma njihov otrok spontano varuje
in izvaja / poje / tenca / sope tradicijsko glasbo kot živo prisoten organizem; in mladi, ki
varujejo tradicijsko glasbo znotraj organizacije ali kulturno-umetniškega društva,
folklorne skupine ali zbora.
Da bi dosegli cilj raziskave in torej ugotovili, kakšen je odnos mladih do tradicijske glasbe
otoka Krka in kakšna je njihova recepcija te glasbe, smo postavili glavno hipotezo: Odnos
mladih do tradicijske glasbe otoka Krka je pozitiven. Da bi čim bolje pojasnili glavno
hipotezo, smo oblikovali naslednji podhipotezi: Domnevamo, da obstaja statistično

9

Gre za dva lokalizma. Termin nota pomeni napev, ki ga mora pevec poznati in ga znati tudi dobro izvesti.
Ta izraz se zelo pogosto uporablja na celotnem otoku (npr. Kant'a se na om'išljansku notu). Toda nanaša
se le na tradicijske pesmi, torej tiste, ki jih imajo izvajalci (duhovniki, kanturji, sopci, vodje zborov) za
stare oziroma domače. Za novejše skladbe uporabljajo novejši izraz, četudi z drugačnim poudarkom –
melod'ja.
Izraz mot pomeni ritem, gib telesa tencurja (plesalca), v večji meri pa se izraz uporablja za veščino sopnje
pri sopcih po motu. Omenjena izraza se zelo pogosto uporabljata na celotnem otoku.
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pomembna povezava med očetovo formalno izobrazbo in odnosom njegovega otroka do
tradicijske krške glasbe; in Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med
materino formalno izobrazbo in odnosom njenega otroka do tradicijske krške glasbe.
Vsak kapitelj in kastelsko središče je eno glavno mestno središče (Omišalj, Dobrinj,
Vrbnik in Baška), h kateremu spadajo okoliške vasi in zaselki, ki so sestavni del župnijske
in lokalne enote. Odnos, ki ga imajo mladi do tradicijske glasbe in šeg, vodi v diskurz o
odraščanju in vzgoji v večjem ali manjšem okolju, pa tudi v različnih kapitljih. Zato nas
v naslednji podhipotezi zanimajo morebitne razlike med vprašanimi in njihova
raznolikost. To preučujemo glede na kraj, iz katerega prihajajo, torej: Ali obstaja
statistično pomembna razlika med srednješolci štirih kapitljev glede njihovega odnosa do
tradicijske glasbe otoka Krka?
Metodološki pristop k raziskavi je potekal z uporabo kvalitativne etnografske metode
polstrukturiranih osebnih pogovorov s poznavalci (sogovorniki) tradicijske glasbe in
mladimi (Zebec 2006; Čapo Žmegač in sod. 2006; Potkonjak 2014; Škrbić Alempljević
2016) ter z uporabo posebej sestavljenega vprašalnika, prilagojenega starosti vprašanih.

1.1. Cilj, izvirni prispevek in omejitve disertacije

Cilj disertacije je preučiti odnos mladih srednješolcev na otoku Krku oziroma mladih,
starih od 14 do 18 let, do tradicijske glasbe otoka Krka oziroma konkretneje do tradicijske
glasbe, ki jo izvajajo ob proslavljanju svetnikov zavetnikov v krških kapitljih Omišalj,
Dobrinj, Vrbnik in Baška. Ta raziskava predstavlja prvi sistematičen prikaz tradicijske
glasbe glede na mlado prebivalstvo. Za razumevanje raziskave je treba upoštevati dejstvo,
da gre za pionirsko raziskavo, kar pomeni, da takšna raziskava med srednješolci na otoku
Krku še nikoli ni bila izvedena in da je nemogoče narediti primerjavo, saj na to temo ni
nobenih drugih raziskav.

1.2. Raziskovalna hipoteza in podhipoteze empirične raziskave
Na podlagi cilja raziskave smo postavili glavno hipotezo:
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GH: Odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka je pozitiven.
Z začetno glavno hipotezo, ki temelji na cilju raziskave, se domneva, da je odnos mladih
do tradicijske glasbe otoka Krka pozitiven. Na podlagi preučevanja v dveh smereh: mladi
ne/poznajo tradicijske/o glasbe/o, raziskujemo (ali potrjujemo) pozitivnost odnosa do
tradicijske glasbe.
Da bi čim bolje pojasnili glavno hipotezo, smo oblikovali tudi tri podhipoteze. Poudarek
je na vzgoji v družini in odnosu staršev do svojih otrok, iz katerih se rojeva odnos do
kulturne in verske identitete na splošno. Vprašanje je, ali izobrazba staršev, s čimer
mislim na njihovo šolanje (osnovna in srednja šola, fakulteta), vpliva na to, da ima njihov
otrok pozitiven odnos do tradicijske glasbe. Iz tega izhajata naslednji dve podhipotezi:
PH 1: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med očetovo
formalno izobrazbo in odnosom njegovega otroka do tradicijske krške
glasbe.
PH 2: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med
materino formalno izobrazbo in odnosom njenega otroka do tradicijske
krške glasbe.
Ker ima vsak kapitelj in kastelsko središče eno glavno mestno središče (Omišalj, Dobrinj,
Vrbnik in Baška), h kateremu spadajo okoliške vasi in zaselki (glej tabelo na str. 25), ki
so sestavni del župnijske in lokalne enote, odnos, ki ga imajo mladi do tradicijske glasbe
in običajev, vodi v diskurz o odraščanju in vzgoji v večjem ali manjšem okolju, pa tudi v
različnih kapitljih. Zato z naslednjo podhipotezo preverjamo trditev, da med vprašanimi
obstajajo določene razlike glede na kraj, iz katerega prihajajo, oziroma:
PH 3: Obstaja statistično pomembna razlika med srednješolci štirih kapitljev
glede njihovega odnosa do tradicijske glasbe otoka Krka.
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1.3. Metoda in načrt dela
V tej nalogi smo svojo osnovno raziskavo razširili z dodatnimi znanji iz drugih strok, z
uporabo literature in metod s področij etnologije, muzikologije, kulturne antropologije in
folkloristike (Bonifačić 1991, 1994, 1994a, 1995, 1995a, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005;
Bezić 1960, 1966, 1971, 1979, 1980, 1982, 1983; Ceribašić 1998, 2012, 2014; Hauser
2010, 2014/15; Karabaić 1955, 1956, 1956a; Pettan 1995, 2001; Zebec 1994, 2005, 2006,
2009), sociologije (Dobrota 2016, Hallam 2010; Ilišin 2007, 2008; Ilišin in sod. 2013;
Stefanija 1991, 2008, 2010), pedagogike (Drandić 2010; Sam Palmić 2009, 2012,
Šulentić 2010, 2010a) teologije (Ilijić 2006, 2012; Martinjak 2000, 2003; Matulić 2010;
Ratzigner 2001; Šaško 2004; Žižić 2007), zgodovine (Bogović, 1982, 1998, 2003, 2013,
2019; Bolonić 1966, 1968, 1968a, 1980; Šišić 1919, 1925; Strčić 1987, 1995, 1995a,
1996, 1998; Velčić 2002, 2013, 2017) geopolitike (Zorko in sod. 2012). S sociološkimi
analizami, ki dopolnjujejo muzikološke in etnološke kvalitativne analize, dobiva ta
raziskava razsežnost interdisciplinarnosti v humanistiki in družboslovnih študijah.
Raziskava ima posledice za interdisciplinarno znanstveno področje, v katerega
raziskovalec vstopa, s čimer se povečujejo obseg, znanstvena raven in kakovost doktorske
disertacije. Raziskovalec k tej nalogi pristopa kot teolog in glasboslovec ter na ta način
združuje svojo strast do tradicijske glasbe s področjem svojega dolgoletnega dela v
mladinski pastorali. Poda tudi sociološko analizo, ki jo dopolnjuje z muzikološkimi in
etnološkimi kvalitativnimi analizami. Pri tem uporablja metode s področij etnologije,
kulturne antropologije in folkloristike, muzikologije in sociologije, pedagogike, teologije
ter zgodovine in geopolitike, ki so podatkom dodale kvalitativno globino izraza in
izražanja lokalne identitete skozi tradicijsko glasbo in odnosa mladih do glasbe.
V uvodnih poglavjih poleg predstavitve cilja raziskave oz. preučitve odnosa mladih
srednješolcev z otoka Krka do krške tradicijske glasbe raziskovalec predstavi
metodologijo pristopa k snovi skozi štiri poglavja. V drugem poglavju z naslovom
Tradicija in tradicijska glasba, ki vsebuje tri podnaslove, je predstavljena
sociolingvistična analiza terminologije in izrazov. Ker je tradicija večplasten izraz, ki se
uporablja v najrazličnejših znanstvenih diskurzih, je uvodoma predstavljena
terminologija izrazov z namenom čim boljšega razumevanja, pomena in konteksta našega
raziskovanja. Že na samem začetku definiramo in opredelimo izraz tradicijska glasba, ki
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ga v tej nalogi uporabljamo kot osnovni etnomuzikološki termin, saj vsebuje vse potrebne
prvine za razumevanje fenomena prenašanja, vedenja, verovanja, delovanja in sobivanja
mladih prebivalcev otoka Krka. Preučujemo ga kot dinamičen organizem, nagnjen h
generacijskemu spreminjanju, pa tudi k časovnim in generacijskim spremembam.
Tretje poglavje Krški kapitlji in kasteli – kraji, kjer živi tradicijska glasba obravnava
kulturno-geografski vidik sobivanja prebivalcev krških kapitljev s tradicijsko glasbo.
Razdeljeno je na osem podpoglavij. V tem poglavju predstavimo mesto obstoja in
delovanja tradicijske glasbe, ki se izvaja ob praznovanju svetnikov zavetnikov mest
Omišlja, Dobrinja, Vrbnika in Baške. Čeprav omenjeni kraji niso samo cerkvena središča,
temveč tudi kastelska središča oziroma kraji s civilno oblastjo, se tu osredotočamo
predvsem na cerkvene enote oziroma kapitlje kot kraje, kjer obstaja in se uporablja
tradicijska glasba. V podtemah tega poglavja, ki govorijo o ustroju in pastoralnem delu
vaškega kapitlja, popov glagoljašev in njihovi vlogi pri ohranjanju glagoljaškega petja –
glagoljanja, predstavimo liturgična in krajevna praznovanja zavetnikov kapitljev na
Krku. V Omišlju se praznuje stomorina – vnebovzetje blažene Device Marije, v Dobrinju
stipanja – najdenje relikvij sv. Štefana, v Vrbniku in Baški pa ivanja – rojstvo sv. Janeza
Krstnika. Te praznike preučujemo tako, da raziščemo, kako so jih praznovali in kako so
ob tem izvajali tradicijsko glasbo včasih in danes, da bi čim bolj jasno predstavili pomen,
ki ga ima tradicijska glasba v krajih, kjer odraščajo mlade generacije, v našem primeru
konkretno srednješolci kot nosilci oziroma ohranjevalci glasbene dediščine. Poglavje
zaključimo s podpoglavjem o Antonu Mahniču (Kobdilj, 1850 – Zagreb, 1920), krškem
škofu (1896–1920), varuhu in zagovorniku glagolice in glagoljaške liturgije ter
ustanovitelju Glagoljaške akademije na Krku.
Za našo raziskavo so pomembne mikrokulture krških kapitljev, ki predstavljajo izhodišče
za preučevanje odnosa mladih do tradicijske glasbe otoka Krka. Sam Palmić (2012, 2015)
omenja mikrokulturo. Raziskava obravnava komponento odnosa med sobivanjem več
kultur in več vrst tradicijske glasbe. V vseh omenjenih krajih na Krku živijo namreč tudi
priseljenci, ki so na Krk prišli iz notranjosti Hrvaške in od drugod ter s seboj prinesli svoje
običaje in svoje glasbene tradicije. Tako ponekod na otoku živijo otroci muslimanske ali
pravoslavne vere, katerih imena že takoj razkrijejo, da niso z otoka Krka, vendar dejavno
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sodelujejo v tradicijskih običajih in glasbi. 10 Tu gre seveda za folklorne skupine in šolsko
vzgojo, ki z zunajšolskimi dejavnostmi prispeva k sodelovanju in sobivanju ter s tem k
varovanju tradicijske glasbe otoka Krka.
Četrto poglavje predstavlja etnomuzikološki del disertacije z naslovom Nota in mot otoka
Krka. Raziskava temelji na:
1.

Muzikološki

analizi

glasbenega

repertoarja,

uporabljenega

pri

praznovanju svetnikov zavetnikov v kapitljih na Krku;
2.

opisni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja,
kjer smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo.

Ko govorimo o melodiji in ritmu tradicijske glasbe na otoku Krku, uporabljamo krajevna
etnoteoretična termina noto in mot. To poglavje je sestavljeno iz štirinajstih podpoglavij,
v katerih v prvi vrsti predstavimo Slog ozkih intervalov Istre in Hrvaškega primorja
(Bonifačić 2001), s predstavitvijo problematike t. i. istrske lestvice.11 V muzikološkem
delu predstavimo tri vrste tradicijskega krškega glasbenega izraza, in sicer: glagoljaško
ali staroslovansko petje v krških kapitljih, posvetne pesmi (kanat po domaću) ter ples
(tenec). Medtem ko se glagoljaško petje nanaša na bogoslužje in praznovanje v cerkvi, se
kanat po domaću in tenec nanašata na uporabo pri posvetnem praznovanju. V
nadaljevanju predstavimo tri glasbila, ki jih uporabljajo na otoku Krku: sopele, dvojnice
in mih. Ker je uporaba tradicijskih sopel v liturgiji tako edinstvena in redka, v tem
poglavju navedemo tudi razlago in funkcijo liturgične uporabe sopel v Omišlju. Njihova
uporaba bo v tej disertaciji prvič zabeležena, saj omenjena tehnika doslej ni bila še nikjer
zapisana ali objavljena, uporablja pa se samo v liturgičnem praznovanju v Omišlju. V tem
delu bomo spregovorili tudi o krajih, kjer danes ohranjajo tradicijsko glasbo in običaje,
to pa so kulturno-umetniška društva.
S pomočjo muzikološke analize smo sestavili in predstavili seznam glasbenih del, ki se
izvajajo pri praznovanjih svetnikov zavetnikov ter seznam glasbil in plesnih vrst.

10

Verska, nacionalna in kulturna pripadnost ter ime in priimek so lahko vprašljivi, ko gre za merilo
prepoznavanja drugačnosti in priseljevanja, v primeru otoka Krka pa sta ne glede na tuje poreklo in
priseljensko ozadje obe strani sprejeti in spoštovani.
11 Ker ne gre samo za tonski sistem, temveč tudi za način vodenja glasov, harmonijo in okrase, uporabljamo
izraz »slog«.
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Analiza rezultatov prinaša prvo sistematično izdelano raziskavo o tradicijski glasbi otoka
Krka in odnosa mladih do te glasbe. Pri zbiranju gradiva smo uporabili kvalitativno
etnografsko metodo polstrukturiranih osebnih pogovorov s poznavalci (sogovorniki)
tradicijske glasbe in mladimi (Zebec 2006; Čapo Žmegač in sod. 2006; Potkonjak 2014;
Škrbić Alempljević 2016). V naši raziskavi je sodelovalo šestindvajset sogovornikov, od
teh smo jih trinajst vključili v raziskavo. Od omenjenih trinajstih smo pogovore sedmih
v celoti vključili v besedilo teoretičnega dela disertacije.

Raziskovalec se skozi celotno raziskavo opira na emsko in etsko metodo (Harris 1968;
Supek-Zupan 1976; Zebec 2006; Špoljar Vržina 2015), saj je v njej udeležen kot akter
tradicijske glasbe pa tudi kot znanstveni raziskovalec. V veliki meri se opira na raziskavo
Zebca (2006) zaradi procesa kontinuiranih terenskih raziskav, analize gradiva z
dopolnjevanjem in povezovanjem emskega in etskega, pa tudi diahronega in sinhronega
vidika. Raziskava Zebca (2006) zagovarja doseganje komunikacijske kompetence in
način odkrivanja globljih družbenih struktur, filozofije in simbolike preučevanja otoških
skupnosti. Razkrije se večplastna identiteta raziskovalca. Raziskovalec na ta način
pristopi k terenskim raziskavam, ki jih izvaja na sam dan praznovanja svetnikov
zavetnikov kapitljev na otoku Krku. Ob teh priložnostih smo zabeležili obredne dele in
vse ostale značilnosti ohranjanja tradicijske glasbe in dediščine. Ker preučujemo odnos
mladih do tradicijske glasbe otoka Krka in njihovo vpetost v običaje in praznovanja
njihovega kraja, smo slednje obravnavali kot aktivne in kot pasivne udeležence.

1.4. Dosedanja literatura
Glasba je del vsakdanjega življenja. Izbiramo jo glede na lastne potrebe in želje. Ker
obstajajo določeni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšen je odnos mladih do glasbe in katera
glasba jim je najbolj všeč, v nadaljevanju predstavljamo nekaj tovrstnih raziskav.
Dejavniki, ki vplivajo na preference in posameznikov odnos do glasbe, so lahko:
sociodemografski, kot so spol (Dobrota 2008; Reić Ercegovac in Dobrota 2011; Bunič
2013), vrstniki (Schäfer 2008; Selfhout in dr. 2009), mediji in prosti čas (Szubertowska
2005; Sjever in Hargreaves 2007; Dobrota 2008; Bunič 2013), družina (Szubertowska
2005; Hirano 2010) in izobrazba (Szubertowska 2005; Dobrota 2008; Droe 2008;
Dobrota in Reić Ercegovac 2009; Bunič 2013). Številne raziskave so pokazale, da na
glasbene preference vplivajo tudi osebnostne lastnosti (Rawlings et al. 1994; Kemp 1996;
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Rentfrow in Gosling 2003; Schwartz in Fouts 2003; Pearson in Dollinger 2004; Nater in
sod. 2005; North in sod. 2005; Popović 2006; Perkins 2008; Rawling in Leow 2008;
Schäfer 2008; Sigg 2009; Reić Ercegovac in Dobrota 2011). Tudi preferiranje glasbenega
žanra lahko vpliva na identiteto posameznika (Choen 1991; Firth 1996; Hargreaves in
sod. 2002; Hudson 2006; Chamarro - Permuzic in Furnham 2007; Rice 2007; Lundberg
2010).
Ob pregledu razpoložljive literature smo ugotovili, da raziskava, ki bi obravnavala odnos
določene skupine mladih srednješolcev (od 14 do 18 let) do tradicijske glasbe otoka Krka
še ne obstaja, zaradi česar je ta disertacija prvi tovrstni prispevek k razčlembi in
interpretaciji te teme. Etnomuzikološko raziskovanje tradicijske glasbe Istre in Hrvaškega
primorja se namreč začne v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja, v času po drugi
svetovni vojni. Takrat so začeli sistematično zapisovati tradicijsko glasbeno gradivo,
običaje itd., omenjene raziskave pa opravlja predvsem Zavod za ljudsko umetnost iz
Zagreba. O pomenu in nalogah Zavoda je Žganec zapisal:

Zato se z ustreznimi organi resno pogovarjamo o ustanovitvi neodvisnega
inštituta za ljudsko glasbo, kjer bi moralo delati vsaj 6 do 8 strokovnjakov,
ki bi morali najprej zbrati vse glasbeno gradivo, ki se je do danes ohranilo
pri naših ljudeh ... Dokler tega ne storimo, ne moremo govoriti o resnem
znanstvenem delu na tem področju. To zahteva leta in leta dela. Je pa
skrajni čas, da to storimo, saj je tega našega narodnega bogastva iz dneva
v dan manj (Bezić 1998: 24).
Etnomuzikološke raziskave so bile do 70. let prejšnjega stoletja (Rihtman 1968; Žganec
1921, 1956, 1962; Matetić Ronjgov 1925a, 1925b, 1926, 1935–36, 1936–37; Bezić 1960,
1966, 1971, 1971a, 1973, 1974, 1979, 1980, 1982, 1983, 1998; Karabaić 1955, 1956,
1956a, 1956b; Zlatić 1972a, 1972b; Sremec 1978, 1986, 1988; in dr.) osredotočene
predvsem na zbiranje glasbenega gradiva in zapisovanje dediščine, ki je izginjala. Želeli
so ustvariti korpus narodne folklorne dediščine, ki bo tudi osnova za nadaljnje
raziskovanje. V 70. letih prejšnjega stoletja je bil v središču raziskovanja komunikacijski
vidik glasbe (Bezić 1998: 33). Čeprav so sistematične regionalne raziskave v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja opustili (Bezić 1998: 35), so jih v manjši meri, regionalno in
tematsko, še vedno opravljali. V zadnjih desetletjih pa sodobna etnomuzikologija in
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glasbena antropologija raziskujeta tradicijsko glasbo v njenem kulturnem kontekstu in si
prizadevata ugotoviti povezavo med glasbo in sociokulturnimi dejavniki (Bonifačić 1991,
1994, 1994a, 1995, 1995a, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005; Zebec 1994, 2005, 2006, 2009;
Ceribašić 1998, 2012, 2014; Hauser 2010, 2014/15).
Ker omenjene raziskave o odnosu mladih srednješolcev do tradicijske glasbe otoka Krka
ne obstajajo, bi bilo preučevanje odnosa mladih do tradicijske glasbe na splošno preveč
obsežno. Zaradi konteksta odnosa do tradicijske glasbe kaže izpostaviti nekaj
etnomuzikoloških in glasbeno-antropoloških raziskav. Ko govorimo o glasbeni zvrsti,
razpoložljiva literatura razkriva več poimenovanj, ki so v diskurzu o tradicijski glasbi
uporabljena kot sinonimi ali sopomenke (Lomax 1968; Bumann 1991; Stokes 1994;
Magrini 1999; Hofstede 2001; Marošević 2001; Pettan 2001; Ceribašić 2003; Nettl 2005;
Hofstede in sod. 2006;). In to so: folk glasba, domača, ljudska, folklorna, stara glasba in
drugo.
Ker je v evropskih državah ljudske glasbe na pretek, se v naši raziskavi ne bomo spuščali
v zgodovinski vidik evropske tradicijske glasbe in njene valorizacije, temveč se bomo
ustavili le pri razpoložljivih glasbeno-antropoloških raziskavah, pomembnih za našo
temo. Vpogled v literaturo kaže, da so v mnogih evropskih državah devetdeseta leta
prejšnjega stoletja prinesla številne pomembne spremembe na področju tradicijske glasbe
in njenega preučevanja. Dober primer najdemo na Norveškem. V središču svoje raziskave
(Thedens 2004) preučuje odnos mladega Norvežana do tradicijske glasbe s poudarkom
na mladi osebi kot njenem akterju. Zaradi rasti in popularizacije norveške tradicijske
glasbene scene ter vse večjega zanimanja za norveške tradicijske glasbene izraze je
mogoče izraz »akter tradicijske glasbe« razumeti z več vidikov, na primer: mladi
Norvežan je tradicijski glasbenik, ki svojo glasbo izvaja v okviru folklorne organizacije;
je zgolj tradicijski glasbenik in, je mladi Norvežan, spontani izvajalec norveške
tradicijske glasbe.12
Raziskava odnosov (Thedens 2004) proučuje razmere, kraje in organizacije, ki prispevajo
k zanimanju mladih za tradicijsko norveško glasbo. To omenjam, ker me v tej raziskavi
zanima smer diskurza, usmerjenega k mladim, ki odnos do tradicijske glasbe gojijo v
svoji družini, kar pomeni, da družina oziroma njihov otrok spontano ohranja in izvaja /
Izraz »spontan« uporabimo večkrat, z njim pa označujemo konkretno naravno sobivanje tradicijske
glasbe pri družini, posamezniku ali skupnosti.
12
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poje / tenca / sope tradicijsko glasbo, in k mladim, ki ohranjajo in varujejo tradicijsko
glasbo znotraj organizacije oziroma kulturno-umetniškega društva, folklorne skupine ali
zbora. Zelo pomembno je, da znamo jasno razlikovati med odnosom mladih do spontanih
tradicijskih glasbenih praks in na drugi strani njihovim odnosom ter dojemanjem
folklornih društev in njihovega delovanja.
Thedens (2004) na enak način primerja odnos starejših generacij in mladine do tradicijske
glasbe. Po njegovem obstaja več razlogov za nenadno prebujanje zanimanja za tradicijsko
glasbo prek norveških tradicijskih glasbenih izrazov in vprašanja odnosa mladih do te
glasbe. Po Thedensovem mnenju je bila namreč v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
tradicijska glasba predstavljena kot nekaj staromodnega in dolgočasnega. V osemdesetih
letih pa je splošni odnos do folk glasbe na nacionalni ravni postal pozitiven.
Thedens vidi razlog za nenaden pozitiven odnos do tradicijske glasbe v postavljanju vzora
mladim generacijam. Ta vzor se kaže v priljubljenosti dveh mladih norveških pevk, ki sta
začeli igrati na fiddle (godala – najpogosteje violina). To sta Annbjørg Lien in Susanne
Lundeng. Prijavili sta se na različna državna mladinska glasbena tekmovanja in dosegli
dobre rezultate ter tako hitro postali vzor in navdih številnim mladostnikom. Thedens
poudarja, da sta glasbenici s svojim zanosom kmalu postali eni najvidnejših izvajalk
tradicionalne fiddle glasbe na norveški televiziji (Thedens 2004: 55).
Takšen odnos je močno vplival na odprtje šol in centrov tradicijske glasbe ter na pozitiven
pogled mladih na tovrstno glasbo. Thedens v tej koreniti spremembi vidi pomembno
vlogo v krepitvi nacionalne zavesti in identitete ter v medijih, ki v svoji propagandi
govorijo in predstavljajo folk glasbo v pozitivni luči ter namenjajo dovolj medijskega
prostora mladim folk glasbenikom. Drugo dejstvo, ki vpliva na odnos mladih do folk
glasbe, je gospodarska varnost in visok življenjski standard, ki ga mlada generacija danes
uživa na Norveškem, medtem ko v času njihovih staršev tega ni bilo. Še nekaj prispeva k
odnosu mladih do folk glasbe, in sicer svojevrstna preobrazba tradicijske glasbe. Pod tem
razumemo različne variacije na tradicijske melodije s pomočjo sodobnih pristopov in
obdelav.13 Avtor v tem segmentu vidi prihodnost tradicijske glasbe, pa tudi pozitiven
odnos prihodnjih generacij do tradicijske glasbe. Iz zgoraj navedenega sklepamo, da
prebujanje nacionalne zavesti, ki v tradicijski glasbi najde medij izkazovanja pripadnosti,
Vprašanje preobrazbe tradicijske glasbe ni vprašanje zatiranja izvirnosti melodij. Raziskava bo pokazala,
da je preobrazba potrebna zaradi ohranjanja in varovanja.
13
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identitete in prepoznavnosti, ob upoštevanju pozitivne gospodarske politike in visokega
življenjskega standarda, mladim generacijam omogoča pristen odnos do tradicijske
glasbe, s katero se lahko poistovetijo.
Glasbeno-antropološke raziskave (Huron 2003; Schwartz, Fouts 2003; McDermon in
Hauser 2005; Dobrota 2006; Ilišin 2007; North in Hargreaves 2008; Miranda 2011;
Brđanović 2012; Tonković, Krolo, Marcelić 2014; Dobrota, Maslov 2014; Ercegovac,
Dobrota, Surić 2016/17 in dr.) kažejo, kakšen odnos imajo mladostniki do glasbe, ki jo
poslušajo in kako vpliva na njihovo socialno in vzgojno komponento ter njihovo rast in
vključenost v družbo. Z drugimi besedami, te raziskave poudarjajo glasbene preference
mladih in ena od njih je tudi tradicijska glasba.
Ker želimo geografsko osrediniti območje našega zanimanja, smo se odločili, da bomo
izpostavili raziskavi Renate Sam Palmić (2012; 2015). Čeprav njeno delo (2012)
obravnava tradicijsko glasbo na splošno in ne izključno na otoku Krku, sta njena rojstna
hiša in prebivališče (Reka) ter kulturni bazen Kvarnerja dobro izhodišče za raziskovanje
opazovanih odnosov. Palmićeva v tej raziskavi (2012) problematizira tri tematska
področja: tradicijsko glasbo, medkulturnost in osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje. K
tradicijski glasbi pristopa z vidika svojih mikro- in multikulturnih značilnosti ter
medkulture kot prevladujoče razsežnosti varovanja tradicijske kulture in glasbene
identitete. Sam Palmićeva izhaja iz domneve, da je Hrvaška v manjših skupnostih še
vedno monokulturna. V raziskavi se osredotoča na dejavno stanje večkulturne družbe v
večjih urbanih središčih. Ker gre za večkulturno sobivanje prebivalcev večjih mest, ki jih
obravnava Palmićeva, je paradoksalno govoriti o eni sami glasbeni identiteti. Gre namreč
za več glasbenih identitet. Sam Palmićeva meni, da lahko mladi z medkulturnim
pristopom v multikulturni družbi s pomočjo tradicijske glasbe bolje spoznajo druge
kulture in običaje ter razvijejo občutek enakopravnosti. Drugače povedano, tradicijska
glasba vsebuje tudi vzgojno komponento.
Raziskava (Palmić 2015) se osredotoča na razmišljanje o potrebi in možnostih
vključevanja predšolske vzgoje in izobraževanja v dejavno ohranjanje in spodbujanje
domače glasbene kulture po vzoru krške glasbe. Sam Palmićeva izhaja iz dejstva, da na
otoku Krku obstajajo bogate in raznovrstne ljudske vsebine, oblike in glasbene dejavnosti
s tradicijo, pri katerih generacijsko sodeluje veliko število prebivalcev, določeni kraji pa
so središča »ohranjanja« tradicijske glasbe. V drugem delu svoje raziskave preučuje
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percepcijo in odnos staršev do vključenosti njihovih predšolskih otrok v tradicijske
glasbene dejavnosti na otoku Krku ter odnos vzgojiteljev do tradicijske glasbene vzgoje.
Ugotavlja, da so starši in vzgojitelji pomemben člen pri ustvarjanju odnosa do tradicijske
glasbe.14
Nadalje Snježana Dobrota (2006) preučuje odnos učencev do umetniške glasbe in
glasbenega pouka v osnovnih in srednjih šolah ter vpliv izpostavljenosti umetniški glasbi
v srednjih in visokih šolah na odnos učencev do umetniške glasbe in glasbenega pouka.
Rezultati njene raziskave potrjujejo pozitiven vpliv izpostavljenosti umetniški glasbi med
šolskim izobraževanjem na odnos do umetniške glasbe in glasbenega pouka.
Raziskava (Ilišin 2007), ki se osredotoča na interesno usmerjenost mladih, ugotavlja, da
mlade najbolj zanimajo pojavi, ki predstavljajo zasebno življenje. To se nanaša predvsem
na različne oblike družbenih stikov in prostega časa ter na delo in šolanje. Ilišin zapiše,
da komponenti zasebnega življenja sledijo pojavi, ki v enaki meri pripadajo javni in
zasebni sferi. Gre za šport, znanost, tehnologijo, umetnost, religijo in narod. Ker v
raziskavi ne omenja samostalnika glasba, je očitno, da je slednji del raziskovalnega
termina umetnost. V našem diskurzu pa moramo nujno upoštevati tudi zanimanje za
religijo, saj je tesno povezana z umetnostjo oziroma glasbo. Sploh zato, ker obravnavamo
tradicijsko glasbo in odnos mladih do glasbe v določenem trenutku: praznovanju
zavetnikov krajevnih kapitljev.
Ob domnevi (Ilišin 2007: 182), da so interesi mladih pogosto povezani s prostim časom
in da posamezniki svoj prosti čas preživljajo skladno s svojimi interesi, prinaša raziskava
štiri dejavnike interesne usmerjenosti mladih: spoznavna interesna usmerjenost,
sociabilna, tradicionalistična in tekmovalna interesna usmerjenost mladih. Na tem mestu
se bomo dotaknili sociabilne interesne usmerjenosti, saj kot latentna razsežnost zajema
interese, ki najbolje kažejo na potrebo mladih po druženju in zabavi. Govor o praznovanju
in proslavljanju zavetnikov krških kapitljev vključuje: liturgično občestvo in ljudsko
občestvo. Čeprav je izraz »zabava« težko umestiti v liturgični kontekst, raziskava (Ilišin

Palmićeva v svoji raziskavi (Sam Palmić 2015) govori konkretno o tradicijski glasbi otoka Krka, njenem
pomenu in bogastvu ter z vidika njenega ohranjanja preučuje odnos staršev do vključenosti otrok v
tradicijske glasbene dejavnosti in vlogo vzgojiteljev in učiteljev pri spodbujanju tradicijske glasbene
kulture. Palmićeva uporablja izraza »domača glasba« in »domača glasbena vzgoja«.
14
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2007) preučuje vse, kar posameznika izpolnjuje, in v tem kontekstu lahko govorimo o
liturgičnem občestvu kot trenutku izpolnitve.
Čeprav govorimo o interesih, ki so najbolj zastopani pri mladini, avtorica domneva, da je
prav ta družbena interesna usmerjenost med mladimi tudi najpomembnejša, kar kaže na
to, kakšen odnos imajo mladi do glasbe in zakaj je glasba zanje pomembna.
Tej interesni usmerjenosti so najbolj naklonjeni učenci, mladi ljudje,
katerih očetje imajo srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo, pa tudi tisti,
ki so odrasli in živijo v velikih mestih ter v Istri in Primorju (Ilišin 2007:
196).
Vzorec, na podlagi katerega je Ilišin opravil raziskavo, sestavljajo mladi iz vseh delov
Republike Hrvaške. Za našo raziskavo je zanimiv podatek, da so prav vprašani s področja
Hrvaškega primorja in Istre v veliki meri usmerjeni v družbo in ustvarjanje družabnega
vzdušja, v katerem živijo, glasba pa je zanje pomemben dejavnik.
V nadaljevanju navajamo literaturo, ki je pomembna za našo raziskavo:
Nedjeljko Karabaić (1956) v svoji knjigi Muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre
(Glasbena folklora Hrvaškega primorja in Istre) govori o tradicijski glasbi otoka Krka.
Karabaić je s tem delom v prvi vrsti želel dati svoj kulturni prispevek (prihaja iz Malinske
na otoku Krku), ki ga, kot pravi sam avtor: »predolgo ni bilo, kar gre na škodo njegove
estetske vrednosti.« Čeprav njegov opus zapisanega glagoljaškega petja in melodij še
čaka na objavo, se je v tem delu osredotočil izključno na kant in sopnjo skozi zapise
melodij nekaterih skladb in plesov ter na samo teorijo glasbe Hrvaškega primorja.
Duhovnik in arhivist z otoka Krka Mihovil Bolonić (1980) v svoji knjigi Otok Krk,
kolijevka glagoljice (Otok Krk, zibelka glagolice) na enem mestu združi vse podatke o
krških kapitljih oziroma o popih glagoljaših in glagoljanju. To je edini vir za raziskovanje
in preučevanje življenja in dela krških popov glagoljašev in kapitljev, ki se ga poslužujejo
sodobni zgodovinarji, etnologi in etnomuzikologi (Strčić 1987, 1995, 1995a, 1996, 1998;
Zebec 2005; Velčić 2002, 2013, 2017). Bolonić izhaja iz dejstva, da je otok Krk zibelka
glagolice, ki ponuja najbogatejše znanstveno gradivo za preučevanje hrvaškega
glagoljaštva, vse, kar je ostalo iz tistega zgodovinskega časa, pa imenuje odsev
duhovnega dela krških glagoljaških popov.
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Ko govorimo o plesih, tancih na otoku Krku, etnolog in etnokoreolog z Inštituta za
etnologijo v Zagrebu Tvrtko Zebec (2005) v svoji knjigi Krčki tanci (Krški plesi) opiše
šege otoka Krka, ki se osredotočajo na krške tance. Avtor predstavi svoje terenske
raziskave in izjave sogovornikov, na podlagi katerih ustvari splošno okrilje, pod katerim
plesi nastajajo, se izvajajo in ohranjajo. Zbrano gradivo primerja in dopolnjuje s podatki
iz obsežne literature o zgodovini, migracijah in kulturni dediščini otoka, kar je za našo
raziskavo še kako pomembno. Gre za plesno-etnološko študijo, kjer so osnovna načela
raziskovanja in način obravnave gradiva ter interpretacija zastavljeni skladno z
metodologijo plesne etnologije.
V našem preučevanju ne moremo mimo raziskav in dela etnomuzikologinje Ruže
Bonifačić. Bonifačićeva, rojena v kraju Punat na Krku, je s svojim tridesetletnim aktivnim
delom na Inštitutu za ljudsko umetnost in kasneje Inštitutu za etnologijo nedvomno največ
prispevala k razumevanju krške in v širšem pomenu istrsko-primorske tradicijske glasbe.
Izsledke svojega raziskovanja je predstavila v 12 znanstvenih člankih (1987–2009). Pri
raziskavi smo se opirali predvsem na njena glasbeno-antropološka preučevanja (1991,
1994, 1994a, 1995, 1995b, 2001, 2004) glasbenega strukturiranja glede na zasnove
nosilcev tradicije in na raziskave o opredelitvi t. i. istrske lestvice.
Ker je raziskava o odnosu mladih srednješolcev do tradicijske glasbe otoka Krka
pokazala, kako pomembno vlogo ima mati pri ustvarjanju in ohranjanju otrokovega
odnosa do tradicijske glasbe, raziskava rednega profesorja na Pedagoški fakulteti
Univerze v Tuzli Adnana Tufekčića (2012) Religijski odgoj djece u tradicijskoj kulturi
(Religijska vzgoja otrok v tradicijski kulturi), ki jo je objavil v knjigi Osnove etnopedagogike, predstavlja rezultate terenskega etno-pedagoškega raziskovanja odnosov do
najpomembnejših dejavnikov verske vzgoje otrok v tradicijski kulturi v prvi polovici 20.
stoletja. Čeprav je bila raziskava izvedena na ozemlju Bosne in Hercegovine, je segment
tradicijske vzgoje za našo raziskavo nesporen. Tufekčić ugotavlja, da je verska vzgoja v
tradicijski družbi dopolnjevala materinsko vzgojo. Mati je kot poglavitna prenašalka
verskih vsebin in implicitnih verskih zamisli najpomembnejši dejavnik verske vzgoje v
najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja. V srednjem in poznem otroštvu pa so v
poučevanje verskih vsebin poleg matere vključeni tudi drugi odrasli (očetje, kateheti,
duhovniki).
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2.

TRADICIJA IN TRADICIJSKA GLASBA

2.1. Uvod
V tem poglavju, ki predstavlja sociolingvistični del, govorimo o tradiciji in tradicijski
glasbi. Ker je glasba precej široko vključena v kulturo in identiteto naroda ter
posameznikov, so se v znanstvenem in splošnem diskurzu sčasoma uveljavile različne
sopomenke, ki so v določenem časovnem obdobju oziroma glede na okus tistega, ki jih
uporablja, zaznamovale njen značaj in bistvo. Kot sopomenke se uporabljajo: narodna,
folk, stara, ljudska, domača, avtohtona glasba. Mi smo se opredelili za izraz tradicijska
glasba, saj kot tak pomeni neprimerljivo več kot samostalnik, iz katerega je izpeljan
(Ceribašić 2012) ter je povezan s področjem etnologije, folkloristike, etnomuzikologije
in sorodnih ved. Definicijo tradicijske glasbe, sprejeto na 7. Mednarodnem svetu za
tradicijsko glasbo v Sao Paulu (Brazilija 1954), v našem diskurzu obravnavamo kot
kontinuiteto, ki povezuje sedanjost s preteklostjo, variacijo, ki izvira iz ustvarjalnega
impulza posameznika ali skupine in resničnosti znotraj skupnosti, ki določa obliko ali
oblike, v katerih glasba živi (Journal of IFMC 1955: 23).

2.2. Tradicija
V središču našega raziskovanja je odnos mladih do tradicijske glasbe. Zato bomo za
boljše razumevanje izrazov, uporabljenih v naši raziskavi, posegli po etimologiji besede
tradicija ter s tem podali konkreten kontekst uporabe terminologije. Tradicija je namreč
večplasten izraz, ki se uporablja v najrazličnejših znanstvenih in drugih diskurzih.
Beseda traditio v latinščini pomeni prenašanje ali izročanje in ima pomen zaupanja,
prenosa, pripovedovanja in ustnega poučevanja (Noyes 2009: 235). Za razjasnitev
samega izraza v našem raziskovalnem kontekstu navajamo še nekaj drugih opredelitev
tradicije iz različnih znanstvenih virov.

V svetovnih enciklopedijah pod pojmom tradicija najdemo:
V Hrvaški enciklopediji ima pojem tradicija tri pomene, in sicer:

35

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

1. Izkušnje in kulturna dediščina (običaji, verovanja, norme, vrednote itd.) neke
skupnosti, ki se – ustno, pisno ali z uporabo – prenašajo iz roda v rod; prenos.
2. V pravu izročitev stvari, dejanje, s katerim prejemnik dobi dejansko lastništvo nad
stvarjo. Uporablja se tudi kot način pridobitve lastništva nepremičnine, če so
skladno z zakoni izpolnjeni tudi drugi predpogoji, razen v primeru prenosa
lastništva. Tradicijo se lahko izvrši tudi z izročitvijo pravnega dokumenta ali
simbolov (npr. ključev stanovanja).
3. Na splošno tisto, kar je v daljšem časovnem obdobju postalo običajno na nekem
področju (npr. angleška pravna tradicija, hrvaška jezikovna tradicija) (Hrvatska
enciklopedija 2017).
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je tradicija opredeljena v treh točkah:
1. kar se je ustalilo v življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod;
2. kar se je uveljavilo, doseglo na področju kake dejavnosti med njenim daljšim
obstajanjem, izročilo;
3. uveljavljena, dalj časa trajajoča dejavnost. 15
V italijanski enciklopediji je tradicija izraz, ki je utemeljen v starem rimskem pravu,
pomeni pa: »Predaja/prenos spominov in pričevanj iz roda v rod; tudi ohranjenih
spominov.«16

Ker se izraz tradicija v italijanski govorni sferi najpogosteje uporablja v etnologiji in
kulturni antropologiji, saj obe disciplini preučujeta človeka in družbo kot akterja ter kot
prostora obstoja in spreminjanja kulture, enciklopedija prinaša delitev z antropološkega
vidika družbe na tradicionalno in inovativno:
Glede na antropologijo je tradicionalna družba statična, potopljena v
tisočletno zgodovino in ni nagnjena k spremembam. Po drugi strani so
družbe inovacij (inovativne družbe), ki se pojavljajo predvsem na zahodu,

15

Opredelitev tradicije na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=tradicija
Trasmissione nel tempo, da una generazione a quelle successive, di memorie, notizie, testimonianze;
anche le memorie così conservate (Treccani).
16
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nasprotne tradicionalnim družbam. Zanje veljajo neizogibne in nenehne
preobrazbe in spremembe, ki vplivajo in dajejo tradiciji določen značaj.17
Iz navedenih definicij je razvidno, da tradicija označuje dinamični, ne statični pojem, kar
vodi k ugotovitvi, da se tradicija v stiku z različnimi konstitutivnimi družbenimi diskurzi,
kot so glasbena umetnost, moda, politika, religija in vse, s čimer se človek dandanes
ukvarja in kar vpliva nanj, nenehno spreminja.
Pojmu tradicije, ki povezan z glasbeno umetnostjo tvori kontekst našega zanimanja,
dodajamo razmišljanje Ive Supičiča. Slednji namreč piše o tradiciji umetniških del,
nekatere njegove misli pa so lahko dober uvod v razmišljanje o tradicijski glasbi:
Glasbena tradicija ni nujno sestavljena iz celote vseh rezultatov
glasbenega delovanja, ki so podedovani iz preteklosti znotraj enega
družbenega, kulturnega in umetniškega okolja. Sestavljena je le iz tistih
rezultatov, ki živijo v tem okolju in imajo dejavni vpliv nanjo. Tradicija ni
le skupek »ujetih stvaritev«, ampak tudi »preteklost, kot živi v nas«. Ni le
vsota dejstev in vrednot, ki obstajajo in jih lahko najdemo, ampak tudi
celota človeških idej, prepričanj in vedenj, okusov in običajev, ki se
podedujejo in prenašajo. Glasbena tradicija zajema oba elementa. Zaradi
tega jo moramo definirati dinamično, ne pa statično: kot živo resničnost,
ki je hkrati kontinuirana in ukoreninjena v preteklosti, vendar pa se tudi
lahko prekine, ki se nahaja v gibanju in spremembah in v kateri novi
elementi nastajajo v trenutku, ko drugi izginjajo. Tisto, kar je tradicija
enega družbenega, kulturnega in umetniškega okolja, ni nujno tradicija
nekega drugega okolja in tudi tradicija enega zgodovinskega trenutka ni
nujno tradicija zgodovinskega trenutka, ki je bil takoj pred ali za njim
(Supičić 2006: 259, v Carlin – Gortan 2011: 20).

La nozione di società tradizionali nasce dall’idea, oggi messa in discussione, secondo cui le società
oggetto di studio degli antropologi sarebbero statiche, immerse in t. millenarie e poco propense al
mutamento. Le società dell’innovazione (l’Occidente in primo luogo) vengono così contrapposte alle
società della tradizione.
Gli studi compiuti dagli antropologi in varie parti del mondo a partire dalla seconda metà del 20° sec.
hanno tuttavia messo in luce le inevitabili e continue trasformazioni e i mutamenti che caratterizzano la
tradizione (Treccani).
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2.3. Tradicijska glasba in njene opredelitve
Po opredelitvi izraza tradicija prehajamo na izraz glasba, iz katerega bomo, ob združitvi
s pojmom tradicija, prešli na izraz tradicijska glasba.
Obstajajo številne definicije glasbe. To nam pove, da je glasba v življenju ljudi prisotna
že od samih začetkov civilizacije (Šaško 2004: 71). V Hrvaški enciklopediji je glasba
opredeljena takole:
znanje in veščina oz. umetnost časovne organizacije zvoka; umetnost
kombiniranja zvokov po pravilih (ki se spreminjajo glede na kraje in
obdobja), organiziranja trajanja s pomočjo zvočnih elementov; proizvod
te umetnosti.18
Glasba služi številnim ciljem in namenom. Je sredstvo, s katerim se posameznik in družba
razvijata, zabavata in sproščata, lajša stres in ima tudi terapevtski učinek. Glasba je po
svoji naravi močan komunikator in spodbuja interakcijo: pot, po kateri prispe določeno
sporočilo od pošiljatelja oziroma ustvarjalca glasbe (skladatelja, pevca, godca) do
poslušalca. Glasba izraža stanje duha: žalost, veselje, stisko, hvaležnost ter vpliva na
kognitivni in socialno-čustveni razvoj in dozorevanje. Glasba prav tako pooseblja misli
in vrednote določene osebe in skupnosti kot prepoznavna značilnost kraja, mesta, kulture
in vere.

»To je eden redkih slovanskih izrazov (v drugih jezikih se izraz opira na grš. μουσıϰή; lat. musica, arap.
mūsīqī itd.); izvira iz XIX. stol. (< glas-ba, glas = zvok) in se v hrvaški jezikovni praksi uporablja predvsem
kot sinonim za muziko […]. Področja sodobne glasb. arheologije, etnomuzikologije in antropologije so
časovno in prostorsko razširila spoznanje o obstoju glasbe daleč izven evropskega kult. kroga.
Univerzalnost njenega obstoja in izrazita družabnost njenega bistva sta bili potrjeni v vseh znanih družbah
že v prazgodovini. V neevropskih kulturah je tradicionalna glasba večinoma povezana s kultom, religijo ali
drugo neposredno družb. funkcionalnostjo, medtem ko se je, z nekaj izjemami, samo v evr. kult. krogu ob
analognih pojavih in prigodah razvil pojem in prvotni sistem umetniške glasbe, ki služi izključno potrebi
po doživljanju lepega na področju zvoka. […] Glasbo ustvarjajo toni, organizirani v tonske sisteme, ki se
razlikujejo glede na okolje in obdobje, v katerem se pojavijo. Gl. so elementi, s katerimi se oblikuje
glasbeno delo oz. se sklada: ritem, ki se kaže v izmenjavanju tonov različnega trajanja in poudarka ter v
njihovem združevanju v ritmične enote; melodija, zaporedje vodoravno, linearno razporejenih tonov, ki se
jih sliši drugega za drugim; harmonija, navpična razporeditev tonov, ki jih v sklopih akordov slišimo
sočasno; polifonija, sočasno zvenenje več samostojnih melodij; barva, ki je odvisna od sredstev, s katerimi
je ustvarjeno glasb. delo, oz. od človeškega glasu ali vrste glasbila; oblika, zvočna enota, ki temelji na
različnih možnostih predstavitve, medsebojnega kombiniranja, spreminjanja, nizanja ali oblikovanja tonske
zgradbe – zvočnih elementov.«
Prim. Glazba, v: Stjepan Radić (ur.), »Hrvatska enciklopedija«. Mrežno izdanje, Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, (2017), na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=22246 (Pristop: 16. 8. 2018).
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Ker je močan komunikator, ima tudi velik vpliv na posameznikov razvoj. Za naš diskurz
o odnosu mladih do tradicijske glasbe in njihovih preferencah je treba upoštevati
značilnosti njenega vpliva. Pri tem se opiramo na raziskavo (Nikolić 2018) glasbene
pedagoginje, ki ponuja pregled dosedanjih raziskav o vplivu glasbe kot take, pa tudi
glasbene vzgoje na otrokov razvoj. Zaradi podobnosti z našo raziskavo v nadaljevanju
navajamo pozitivne izsledke glasbenega vpliva iz njene raziskave:
Pozitivni izsledki vključujejo: psihofizično sproščenost in popuščanje
psihofizične napetosti; čustveno sproščanje in zmanjšanje občutka stresa;
občutek sreče, dobro razpoloženje, občutek veselja in zanosa; občutek
boljšega osebnega, čustvenega in psihofizičnega počutja; povečanje
vznemirjenja in energije; spodbujanje kognitivnih sposobnosti –
pozornosti, koncentracije, spomina in učenja; večji občutek samozavesti
in samospoštovanja; občutek terapevtskega učinka pri dolgoročnih
psiholoških in socialnih težavah; prakticiranje psihofizičnih sistemov,
vključenih v psihofizični napor, zlasti pljuč; discipliniranje mišičnoskeletnega sistema z obvladovanjem pravilne drže; vključenost v
dejavnost, ki je cenjena kot pomembna, smiselna in dragocena ter občutek
doseganja namena in boljše motivacije (Hallam 2010b: 273 v Nikolić
2018).
Nikolićeva (2018) si je za cilj postavila pregled dosedanjih raziskav, ki bi pomagale
osvetliti, kakšen vpliv ima glasba na ljudi, še posebej na razvoj otroka. Po njenem mnenju
lahko glasbena vzgoja pri otrocih vpliva na boljšo samopodobo, samozavedanje,
samonadzor in gojenje pozitivnega odnosa do sebe, skupaj z občutki samozavesti in
motivacije.
Raziskave, izvedene v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so dokazale,
da glasbena vzgoja krepi samozavest otrok (Rickard in sod. 2013). Ker
samozavest pri mlajših osnovnošolcih sčasoma upada (Rickard in sod.
2013), je okrepljena samozavest pri tistih, ki so sodelovali v glasbenem
programu, pomembna prednost za njihov osebni razvoj. Pred kratkim so
bile opravljene raziskave o posebnih koristih, ki jih ima petje na zdravje
odraslih, ki pa lahko veljajo tudi za otroke. […] Socialno-emocionalne
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kompetence so tesno povezane z akademskim uspehom. Kar nekaj raziskav
je pokazalo, da so pri mlajših otrocih socialno-emocionalne kompetence
še posebej pomembne za njihov prihodnji akademski uspeh, tvori pa jih
skupek spretnosti, ki jih imenujemo samoregulacija. Otroci, ki imajo
razvite veščine samoregulacije, nadzorujejo svojo impulzivnost, so
pozorni, delajo v smeri ciljev in izkazujejo sposobnost načrtovanja in
organiziranja svojih dejavnosti. Poleg primerov iz prakse, kjer vzgojitelji
glasbo uporabljajo v situacijah, kjer je samoregulacija najbolj potrebna,
so ugotovitve raziskav (Kochanska in sod. 1996; Kochanska, Murray in
Harlan 2000; Ritblatt in sod. 2013; Scott 1992) pokazale, da sodelovanje
v glasbenih programih (kot je Kindermusik) vodi tudi do večje
samoregulacije pri predšolskih otrocih (Nikolić 2018: 150).
V hrvaški tradicijski kulturi pod pojmom tradicijska glasba razumemo umetnost različnih,
večinoma manjših skupin ljudi, znotraj katerih so se člani med seboj poznali in se ustno
sporazumevali brez posrednikov (Vitez, Muraj 2001: 189). Moč tradicijske glasbe in
celotne tradicijske kulture je v tem, da prinaša nove smeri oblikovanja stališč in
multikulturnih odnosov:

Tradicijska glasba sodeluje pri oblikovanju identitete, po svoji naravi
spodbuja komunikacijo in interakcijo, v neformalnem jeziku angažira vse
udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa v smeri razumevanja,
sprejemanja, spoštovanja in vrednotenja, brez predsodkov do kakršne koli
različnosti med kulturami (Drandić 2010: 95).
V Hrvaški glasbeni enciklopediji ni posebne opredelitve tradicijske glasbe, zato se
opiramo na deklaracijo Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo.19 Skladno s to
deklaracijo, sprejeto na 7. Mednarodnem svetu za tradicijsko glasbo v Sao Paulu
(Brazilija 1954), je tradicijska glasba opredeljena kot:

19

International Council for Traditional Music (ICTM) je mednarodna organizacija, ki preučuje, uporablja,
dokumentira, ohranja in širi tradicijsko glasbo. Ustanovljena je bila leta 1948 kot International Folk Music
Council (IFMC), vendar se je leta 1981 preimenovala. Razlog za preimenovanje je bila prošnja azijskih
etnomuzikologov, ki so menili, da je izraz »traditional music« precej širši in pravilnejši izraz za
razumevanje glasbe.
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a) kontinuiteta, ki povezuje sedanjost s preteklostjo,
b) variacija, ki izhaja iz ustvarjalnega nagona posameznika ali skupine,
c) skupnost, ki določa obliko ali oblike, v katerih glasba preživi (Journal
of IFMC 1955: 23).20
Po etnomuzikologinji Bonifačićevi (1994):
Pod pojmom tradicijska glasba (lat. tradere = prenašati, izročati) mislim
na sloj folklorne glasbe, ki se v določenem časovnem in prostorskem
okviru prenaša iz roda v rod. Tradicije ne razumemo kot gotove danosti,
skupka predvidenih kulturnih vrednot, temveč kot živ proces, »v katerem
vsaka generacija na novo opredeli svojo kulturno dediščino in identiteto«
(Supek-Zupan 1983: 62), kot dinamičen predmet vzorca raziskovanja
folkloristov in etnologov.
Proces spreminjanja in variacij kot bistvenih značilnosti tradicijske glasbe moramo torej
obravnavati kot pendant stabilnosti. Spremembe znotraj tradicijske glasbe ne zmanjšujejo
njenih posebnosti, temveč se medsebojno dopolnjujejo in izmenjujejo. S tega vidika
bomo obravnavali tradicijsko glasbo otoka Krka.
Etnomuzikologinja Naila Ceribašić z Inštituta za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu je
izvedla sistematično raziskavo o razumevanju tradicije v hrvaški etnomuzikologiji in
različnih disciplinah humanističnih in družboslovnih znanosti, na katero se v tem
poglavju močno opiramo.
Raziskava (Ceribašić 2012) obravnava uporabo pojma tradicija v hrvaški etnologiji,
folkloristiki in etnomuzikologiji ter je nujna za našo raziskavo in za določitev
terminologije in pomena pa tudi za nadaljevanje diskurza. V omenjenih znanstvenih
disciplinah se običajno uporabljata izraza tradicionalno in tradicijsko. Razlika med njima
obstaja tako na morfološki kot na semantični ravni.

Več o dejavnikih tradicijske glasbe na: http://ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/
009%20IFMC%20Bulletin%20%28Oct%2055%29.pdf (6. 6. 2018).
20
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Tradicijsko namesto tradicionalno, ko in kjer se pojavlja, nakazuje na
jezikovno samostojnost in spoznavno udomačenost. Še pomembneje pa je,
da bi, morfološko še bolj oddaljeno od tradicionalističnega kot
tradicionalnega, tradicijsko orisalo (oziroma bi moralo orisati)
konceptualizacijo tradicije kot dinamične in spremenljive, kakor se je
navsezadnje tudi razvijala (čeprav le v enem delu etnološke in
folkloristične produkcije) od časov, ko je tradicija prevzela mesto
osrednjega pojma etnoloških, folklorističnih, etnomuzikoloških in z njimi
povezanih raziskav (Ceribašić 2012: 5).
Hrvaški jezikovni standard narekuje tvorbo pridevnikov iz samostalnikov, zato je
pravilna oblika tradicijski (od tradicija). Izraz tradicionalen izvira iz pridevnikov,
prevzetih iz drugih jezikov (lat. traditionalis, nem. traditionell, ang. traditional), ta oblika
tvorbe pa ne spada v hrvaško leksikalno normo.
Ceribašićeva je mnenja, da je izraz tradicijsko – in to precej bolj kot samostalnik, iz
katerega je izpeljan – povezan s področjem etnologije, folkloristike, etnomuzikologije in
sorodnih ved (Lomax 1968; Bumann 1991; Stokes 1994; Magrini 1999; Hofstede 2001;
Marošević 2001; Pettan 2001; Ceribašić 2003; Nettl 2005; Hofstede in sod. 2006). Z
raziskavo je torej pokazala, da je pridevnik tradicijski v zadnjih tridesetih letih postal
eden osnovnih terminov v etnologiji, folkloristiki, etnomuzikologiji in sorodnih vedah ter
da ga lahko uvrstimo v sinonimni niz: tradicionalen, tradicionalističen, ljudski, star.
Ceribašićeva v prispevkih Milovana Gavazzija najde najzgodnejšo, četudi sporadično
uporabo pridevnika tradicijski. Gavazzi se v svojih treh prispevkih iz 1950-ih let z
uporabo te pridevniške oblike sklicuje na nespremenjen segment ljudske kulture, ki se ga
modernizacija ni dotaknila (tradicijska govedoreja, ki se je vse do danes dokaj dobro
ohranila v tradiciji – 1956: 411) in na tradicionalizem ljudske kulture (»srečanje
zakoreninjenega tradicionalizma, ki je bil stoletja skoraj brez civilizacije, s strojem
sodobne civilizacije«, pri čemer se »tradicionalizem nanaša na ljudsko življenje in pesem,
ljudsko življenje in tradicijo ali ljudsko tradicijsko kulturo« – 1954: 167). Gavazzi
pridevniško

obliko

tradicijski

povezuje

s

pridevnikom

ljudski.

Podrobnejše

opredeljevanje ljudskega s pridevnikom, izpeljanim iz pojma tradicija, nadaljuje
Ceribašićeva, Gavazzi ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja samo nakazal, razvije pa
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se v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, še posebej zato, ker je bil
kanoniziran izraz ljudski podvržen kritiki.
V šestdesetih in sedemdesetih letih so avtorji začeli uporabljati pridevnik, izpeljan iz
samostalnika tradicija, saj je novi izraz s širjenjem koncepta ljudskega veljal za
mehkejšega, izborili pa so si pravico, da svoje raziskave osredotočijo bolj ali manj na
predmet kulturnozgodovinske etnologije, torej na kmečke, starinske, krajevne,
nacionalno specifične izraze, ki jih ne povzemajo več s pojmom ljudski, temveč s pojmom
tradicionalni oziroma redkeje tradicijski.
Ceribašićeva v nadaljevanju navaja, da izraz tradicijski, ki so ga vpeljali v prej omenjena
znanstvena področja, ni zasedel prostega mesta na področju etnomuzikologije in
etnologije niti ni označeval nečesa novega, temveč je zaradi svoje, lahko bi rekli nenadne
pogostosti, postal terminus technicus.
Ceribašićeva navaja več etnomuzikoloških primerov tega premika. Prvak hrvaške
etnomuzikologije Jerko Bezić v svojem raziskovanju uporablja izraz tradicionalno
(izjemoma tudi tradicijsko) v istem jezikovnem stičišču in pomenu. Bezić je v svoji
raziskavi z naslovom Odnosi starije i novije vokalne narodne muzike na zadarskom
području (Odnosi med starejšo in novejšo ljudsko vokalno glasbo na zadrskem območju)
zapisal: »Imamo še veliko živečih tradicionalnih oblik ljudske glasbe« (Bezić 1966: 32).
Nekje drugje je zapisal: »mlajše skupine (godcev) živahno sodelujejo v tradicijskem
ljudskem življenju in šegah« (Bezić 1974: 327). Avtor v svojih delih pridevnik tradicijski
pogosto povezuje s komponento starinskega. Tako navaja: »Etnomuzikološko delo je
usmerjeno predvsem na starejše in tradicionalne oblike ljudske glasbe« (Bezić 1966: 32)
ali »današnje starinsko tradicionalno petje« (Bezić 1971: 131).
Na koncu želimo izpostaviti spoznanja Dunje Rihtman-Auguštin z Inštituta za etnologijo
in folkloro v Zagrebu, ki v več svojih člankih preučuje odnos med tradicijsko kulturo in
sodobnostjo. Avtorica izhaja iz tradicionalnega v smislu kontinuitete vzorcev pretežno
kmečke kulture, ki tudi v sodobnosti določa vedenje ljudi (Rihtman-Auguštin 1971: 3–
4). V svoji raziskavi govori o tradiciji kot dinamični (notranje konfliktni, razslojeni,
heterogeni) in spreminjajoči se kulturi (Rihtman-Auguštin 1971: 8).
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V tem smislu gre za prepletanje novega in starega. Zgoraj navedeno kaže na to, da
pridevnik tradicionalno že sam po sebi predvideva tudi spremenljivost kulture, zaradi
česar avtorica namesto termina tradicionalno začne uporabljati natančnejši termin
tradicijsko (Ceribašić 2012: 9). Z uvedbo pridevnika tradicijski kot izraza, ki je
dinamičen in spremenljiv, je pridevnik tradicionalen vse pogosteje v uporabi, kadar je
govora o konservativnem, tradicionalističnem.

Kot je razvidno iz dosedanjih primerov, je obravnavanje izraza tradicijski kot zamenjave
za izraz ljudski v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pripeljalo do evolucijskega in
uporabnega procesa, v katerem je izraz tradicijski postal vseprisoten strokovni izraz s
specifičnim pomenom v etnologiji, folkloristiki, etnomuzikologiji in sorodnih vedah.
Če to povežemo z vsemi prej omenjenimi viri, lahko sklepamo, da pridevnik
tradicionalno v svojih običajnih pomenih predvideva prenašanje iz roda v rod;
posnemanje ustaljenih postopkov, struktur, spoznanj in vrednot, prevzetih iz zgodovine,
medtem ko je pridevnik tradicijski sprejet in uporabljen kot označevalec namernega
konstruiranja, kontinuitete sprememb ter identificiranja skupnosti in posameznikov kot
ključnih vidikov razumevanja tradicije.
V naši raziskavi smo se odločili za pridevnik tradicijski: najprej zato, ker ta disertacija
predstavlja prispevek k humanistiki in etnomuzikologiji, zato uporabljamo znanstveni in
strokovni izraz, ki se je v teh disciplinah izkristaliziral kot optimalen glede na svoj pomen.
To pomeni, da vsebuje vse potrebne prvine za razumevanje fenomena prenašanja,
vedenja, verovanj, delovanja in sobivanja skupine mladih rodov z otoka Krka z glasbeno
in folklorno dediščino ter njihovega odnosa do tradicije. Glede na to, da preučujemo
odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka, ga moramo nujno obravnavati kot
dinamičen organizem, nagnjen h generacijskemu oplemenitenju, pa tudi k časovnim in
generacijskim spremembam; je inovativen in vedno znova obnovljiv ter vabljiv in včasih
morda odbijajoč, vendar kljub temu ne preneha biti sestavni del kulture in identitete.
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KRŠKI KAPITLJI IN KASTELI – KRAJI, KJER ŽIVI TRADICIJSKA
GLASBA

3.

3.1. Uvod
To poglavje govori o krških kapitljih kot cerkvenih enotah, današnjih župnijah, in kastelih
kot civilnih enotah, danes krajevnih upravah ali občinah. To pa so Omišalj, Dobrinj,
Vrbnik in Baška. V raziskavi obravnavamo kapitlje kot kraje, kjer tradicijska glasba živi
skozi glagoljaško petje, posvetne pesmi (pučki kanat po domaću) ter igranje na tradicijsko
glasbilo in ples (sopilo in tenec). Te tri tradicijske glasbene izraze preučujemo v luči
praznikov zavetnikov krških kapitljev, in to so: stomorina, stipanja in ivanja. Ključno
vlogo v obstoju in spodbujanju tradicijske glasbe so imeli popi glagoljaši, ki so pripadali
podeželskim kapitljem, v katerih so opravljali službo duhovnih razsvetljevalcev naroda.
Naša raziskava je obogatena s pričevanji sogovornikov o tem, kako so v njihovih krajih,
torej kapiteljskih središčih, nekoč praznovali stomorino, stipanjo in ivanjo ter kakšno
vlogo je imela tradicijska glasba pri praznovanju v liturgičnem, krajevnem in družinskem
življenju. Poglavje zaključimo s predstavitvijo življenja in dela krškega škofa Antona
Mahniča (1986–1920), borca za ohranitev glagoljaškega jezika in petja.

3.2. Zgodovinski okvir
Osnovni predpogoj za boljše razumevanje sodobnih prebivalcev otoka, pa tudi za
razumevanje človeka v njegovi okolici in skozi običaje na splošno je predstavitev
preteklosti njihovega življenja. Preteklost je namreč dragocen vir, saj se njegova
selektivna konstrukcija odraža v sodobnih življenjskih pogojih (Zebec 2005: 46). Glavno
mesto otoka Krka in sedež krške škofije je bilo mesto Krk. Že v 4. stoletju se je imenovalo
»Splendidissima civitas Veglensis« 21. O starosti krške škofije je zgodovinar Daniel
Farlati zapisal: »primordia ecclesiar Veglensis tam antiqua sunt, quam ipsa christiana
religio« (Bolonić 1966: 124).22

21
22

V prostem prevodu: Slavno mesto Krk.
V prostem prevodu: Krška cerkev je stara toliko kot krščanstvo.
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Otok Krk je imel svoje štiri kastele in kapitlje 23, kjer so se ukoreninili in ohranjali
glagoljaško bogoslužje, domači kant, sopnja in tenec, to pa so: Omišalj, Dobrinj, Vrbnik
in Baška. Pozneje sta bili dodani tudi Dubašnica in Poljica, in sicer konec 15. in v začetku
16. stoletja (Bolonić 1966: 126).
Kaštel oziroma po slovensko kastel (lat. castrum) je utrjeni grad, dvorec na zlahka
branljivem mestu, sedež deželnega gospoda; trdnjava (Anić 1991: 256). Prvotni pomen
izvira iz rimskih časov, iz vojaške postojanke legionarjev, obdane z visokimi zidovi in
stolpi, ki je bila zgrajena po točno določenih pravilih – rimski kastrum. V srednjem veku,
pa tudi kasneje, je kastel postal samostojna utrdba ali posamezni objekt (npr. obrambni
stolp) v nekem utrjenem kompleksu. Ko govorimo o kastelih na območju otoka Krka,
moramo poudariti, da so se ti kot takšni na svojem zemljepisnem položaju pojavili v času
vladavine Liburnijcev. 24
Kot civilna enota se kastel ne nanaša izključno na utrdbo (kaštel, kešte, turan) ali
obrambni stolp tega kraja, temveč gre za nižjo enoto civilne uprave, ki ima širše meje in
lahko vključuje tudi nekaj zaselkov. 25 V poznem srednjem veku je na ozemlju otoka Krka
tej upravni enoti, torej gradu ali kastelu, ustrezala cerkvena struktura župnije ali plovanije,
v kateri je deloval podeželski ali vaški kapitelj (Bozanić 2010: 43). Civilne meje so
ozemeljsko sovpadale s cerkvenimi, zato so okoliški zaselki spadali h kapitlju in kastelu. 26
To je razvidno tudi iz naslova te disertacije. Za našo raziskavo smo izbrali prve štiri
omenjene.

Na območju kastelov so tudi cerkvene enote – kapitlji, ki jih sestavljajo krajevni duhovniki na čelu z
župnikom ali plovanom. Organizirana ustanova vaških kapitljev je zelo stara, zato lahko rečemo, da njihovi
začetki segajo v čas, ko so Hrvati sprejeli krščanstvo (7.–8. stoletje).
24
Liburni so bili ljudstvo, ki je naseljevalo ozemlje od Krke (Titius) v Dalmaciji do Raše (Arsia) v Istri in
sosednjih otokov (od 4. do 1. stoletja pr. n. št.). Zahodno od njih so živeli Histri v Istri, v Dalmaciji južno
od Krke pa Delmati, medtem ko so bili v notranjosti njihovi sosedje Japodi. Čeprav veljajo za rod ilirskega
plemena, nedavne raziskave zavračajo njihovo pripadnost ilirskemu etničnemu kompleksu (Liburni v:
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=36372).
25
Še danes je v Omišlju ulica, imenovana Prikešte, kar pomeni Pri-kaštelu, vodi pa v nekdanji Frankopanski
kastel, ki so ga porušili v začetku 19. stoletja.
26
Prebivalci še danes govorijo Gren va Grad, kar pomeni, da gredo v središče mesta. V strogo središče
nekdanjega kastela in kapitlja.
23
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Tabela 1 – Kastelska in kapiteljska središča s pripadajočimi zaselki
OMIŠALJ

DOBRINJ

VRBNIK

BAŠKA

Njivice

Kras

Garica

Draga Bašćanska

Sv. Vid - Miholjice

Gabonjin

Risika

Batomalj

Rasopasno

Kampelje

Jurandvor

Sužan

Stara Baška

Gostinjac
Polje
Šilo
Sv. Ivan Dobrinjski
Tribulje
Klanice
Klimno
Soline
Čižići
Hlapa
Županje
Žestilac
Sv. Vid Dobrinjski
Rudine
V raziskavi smo se osredotočili na cerkveno strukturo oziroma kapitelj, saj se prav ta tema
dotika praznovanj zavetnikov kapitljev skozi glasbene oblike, ki so za vsako praznovanje
drugačne. Obravnave naše teme se ne bomo lotili z delitvijo na kapitlje in kastele, temveč
bo v govor o kapitlju samodejno vključen tudi segment mestne uprave oziroma kastela,
saj se njune meje ozemeljsko prekrivajo.
Kapitlje sestavljajo krajevni duhovniki na čelu z župnikom ali plovanom. Ker so v
bogoslužju uporabljali glagolico – starocerkvenoslovanski jezik, jih imenujemo tudi popi
glagoljaši. Pop je naziv za duhovnika. Beseda pop izvira iz grške παπάς (papás – oče).
Tudi dandanes se v primorskih krajih za katoliškega duhovnika uporablja naziv pop, ki
se je uveljavil v času popov glagoljašev, vendar vse redkeje, saj s tem imenom pogosteje
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imenujemo pravoslavne duhovnike. 27 Vaški (podeželski) kapitlji so bili torej skupnosti,
v katerih je bila zbrana vsa krajevna duhovščina posameznih kastelov.
Pri določanju časa nastanka vaških kapitljev kot organiziranih institucij smo se oprli na
razpoložljive vire. Domnevamo, da so prebivalci otoka Krka, ki so krščanstvo sprejeli v
času pokristjanjevanja Hrvatov (7.–8. stoletje), potrebovali krajevne duhovnike, ki bi
skrbeli za njihovo duhovno rast in življenje (Bolonić 1980: 49). Ob pregledu arhiva krške
škofije smo naleteli na zahtevo avstrijske vlade za »istituzione, fondazione delle parrochie
e della Chiesa Cattedrale« (za ustanovitev / osnovanje župnije). Tedanji krški škof Ivan
A. Šintić28 je zapisal, da ne more posredovati zahtevanih podatkov o ustanoviti župnij in
vaških kapitljev, saj nima starejših dokumentov tridentinskega koncila (starejši škofijski
arhiv je namreč zgorel). Ob vsem tem pa Šintić meni: »che l'istituzione dei Cleri dell'isola,
come al presente sono, ella e dei tempi remoti« (BAK 1804).29
Tabela 2 – Število popov glagoljašev v kapitljih od ustanovitve do ukinitve
Leto:

Omišalj

Dobrinj

Vrbnik

Baška

1549

17 (4)

17 (6)

46 (5)

13 (2)

1555

13 (3)

18 (1)

50 (4)

12 (3)

1590

11

18 (5)

39 (11)

12

1603

6 (10)

25

30

17 (3)

1650

11 (2)

19 (1)

32 (11)

20 (6)

1688

15

20

60

40

1715

28 (8)

30 (8)

48 (12)

50 (15)

1770

38

16

32 (10)

52

1823

17 (4)

-

20 (2)

27 (5)

To je žal posledica domovinske vojne iz leta 1991, ki je prinesla še večjo razdelitev, češ naj bo tisto, kar
je hrvaško, jasno ločeno od tistega, kar je tuje. Med drugimi je tudi naziv pop izgubil svoj prvotni pomen
in pridobil slabšalni pridih.
28
Ivan Antun Šintić iz Krka, krški škof od 1792 do 1837. Bil je prvi škof združene škofije Krk (od leta
1828).
29
V zasebni korespondenci škofa Šintića najdemo pismo iz leta 1804, v katerem zapiše, »da so bile
župnijske strukture na otoku ustanovljene že v davnih časih«.
27

48

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

V tabeli 2 so prikazani podatki o številu duhovnikov glagoljašev (pop) in diakonov
(žakan) v kapitljih od 1549 do 1823 (Bolonić 1980: 96–97).

3.2.1. Organizacija in pastoralno delo vaškega kapitlja
Skupina krajevnih duhovnikov je na območju svoje župnije opravljala pastoralno skrb za
svoje vernike kapitlja. Vsak dan so opravili uradno, skupno t. i. konventno mašo, vsak
dan so v cerkvi molili skupni oficij. Koralne službe v nedeljo in za praznike so se morali
udeležiti vsi kapitularji,30 medtem ko so se v običajnih dneh pri molitvi brevirja
posamezni kapitularji izmenjevali, kar imenujemo per turnum (Bolonić 1980: 57).
Celotno bogoslužje je potekalo v starocerkvenoslovanščini, kar pomeni, da so morali
duhovniki dobro poznati starocerkvenoslovanski jezik in bogoslužje. Njihova vzgoja je
potekala izključno iz glagoljaške knjige, zaradi česar so se ločili od latinske duhovščine
mesta Krka, ki je obrede slavila v latinščini. Na ta način so bili bližje običajnim ljudem,
s katerimi jim ni bilo skupno le to, da so se rodili v kraju, v katerem so službovali, temveč
so skupaj z njimi tudi opravljali različna dela, kot denimo ribolov, obdelovanje zemlje,
opravljanje obrti itd. (Štefanić 1960: 11).
Od 16. stoletja dalje so poleg bogoslužja v glagolici začeli pisati tudi matične knjige
krščenih, poročenih in umrlih. V glagolici so prepisovali potrebne liturgične knjige,
opravljali storitve javnih notarjev, pisali uradne dokumente in okoli sebe zbirali tiste, ki
jih je to zanimalo ter jih poučevali o temi, ki so jo sami obvladali (Bozanić 2012: 122).
Kapiteljske župnijske cerkve so bile še posebej cenjene kot glavne (matične) cerkve na
območju plovanije (danes župnije), zato jih v starejših pisnih virih navajajo kot stolne
cerkve (na primer: crikva stolna sv. Ivana Krstitelja va Baški; stolna crikva svete Marie
va Omišlju; kapitularna crkva sv. Marije va Vrbniku, ki se imenuje tudi vela kaptolska
crkva).

Kapitularji – splošno ime za duhovnike, ki pripadajo enemu kapitlju.
http://fran.si/iskanje?View=1&Query=kapitular
30
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3.3. Stomorina, stipanja in ivanja – prazniki župnijske in krajevne skupnosti
V središču naše raziskave so glasbene značilnosti, ki spremljajo praznovanje zavetnikov
v nekdanjih kapiteljskih središčih, danes župnijah in enotah lokalne samouprave v
Omišlju, Dobrinju, Vrbniku in Baški. Vsak od omenjenih kapitljev in kastelov je imel
svoje praznike in svetnike zavetnike. In ti so: Omišalj – vnebovzetje blažene Device
Marije, t. i. stomorina, ki se praznuje 15. avgusta; Dobrinj – najdenje relikvij prvega
mučenca sv. Štefana, t. i. stipanja, ki se praznuje 3. avgusta; Vrbnik – rojstvo sv. Janeza
Krstnika, t. i. ivanja, ki se praznuje 24. junija in jo praznujejo tudi v Baški.
Zaradi metodološke jasnosti in natančnosti se bomo v tem podpoglavju močno opirali na
naše sogovornike – domačine in župljane krškega kapitlja, ohranjevalce –, saj smo s
pomočjo njihovih spominov na otroštvo preučili, kako so praznovali stomorino, stipanjo
in ivanjo. Izbrani sogovorniki so: Nikola Fabijanić (Miko Škurić) iz Omišlja, Ivan
Pavačić Jecalićev iz Gostinjca (Dobrinj), Marica Stašić Milić iz Vrbnika in Ivica Katunar
iz Baške.31
Vsak verski praznik znotraj bogoslužja pomeni reaktualizacijo nekega svetega dogodka,
ki je med ljudmi poznan kot »dan posebne odprtosti za vse sveto«, in stik določene
skupine (župnije) ali posameznika z božjim posrednikom v določenem času, ob priprošnji
svetnikov (Zorić 1991: 18).
Naše terensko preučevanje teh štirih praznovanj je razkrilo, da svetost praznika počasi
bledi, posvetnost pa postaja vedno pomembnejši element praznovanja, pri čemer se,
skladno s posameznim časovnim obdobjem, postavljajo ali bolje rečeno, iz česar izvirajo
novi cilji praznovanja in slavljenja.
Verska udeležba pri prazniku pomeni izstop iz običajnega časovnega
trajanja, da bi se združili s časom trajanja dogodka, ki ga zaznamuje
praznovanje. To je prvotna zamisel slovesnega praznovanja in obredov, ki
mu pripadajo, čeprav moram reči, da je ta povezava danes precej šibka in

Ker sodobna etnologija pripovedovalcev ne obravnava kot predmet raziskovanja, temveč izsledke
raziskav skupaj ustvarjata sogovorništvo in dialog med raziskovalcem in subjektom, v naši nalogi namesto
izraza pripovedovalec uporabljamo izraz sogovornik.
31
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je pravzaprav […] bolj spodbuda za popolnoma drugačno reaktualizacijo
in reintegracijo (Zorić 1991: 18).

3.3.1. Stomorina32
V primeru kapiteljskega središča Omišalj si prebivalci niso edini glede tega, kateri je
glavni praznik njihovega mesta. Poleg stomorine tam praznujejo še en zavetniški praznik:
binkoštni torek. Binkoštni torek je nastal kot zaobljuba prebivalcev Omišlja, če bodo
rešeni kuge. Pobožnosti tega praznika opravljajo drugi dan v binkoštni osmini ali po
prazniku Svetega Duha, ki se praznuje na petdeseti dan po veliki noči. V Omišlju so se
vse do danes ohranile pobožnosti in praznovanje omenjene zaobljube. Po običaju se na ta
dan zgodaj zjutraj (okoli 5. ure) verniki zberejo v župnijski cerkvi (prej kapitularni)
Vnebovzetja blažene Device Marije v Omišlju, od koder krene procesija do pokopališča
Sveti Duh (približno 2 km stran) na jutranjo mašo. V procesiji v dveh zborih (pevski
župnijski zbor skupaj z duhovniki in ljudstvo) pojejo litanije vseh svetnikov. Ta stari
praznik v Omišlju je bil t. i. veli principal, poleg maše in procesije na binkoštni torek pa
je v tistih dneh potekal tudi semenj, ki so se ga udeležili ljudje iz okoliških krajev:
Njivičarji, Dobrinjci, Gorinci in tisti z bolj oddaljenih delov otoka Krka ter celo z Reke,
Bakra in Kraljevice. Danes se praznuje kot dan občine Omišalj. Ljudje se še vedno
zberejo zgodaj zjutraj ter se v procesiji odpravijo k maši, sejma ne organizirajo več. 33
Binkoštni torek praznujejo tudi izseljenci iz Omišlja, ki že tretjo generacijo živijo v
Združenih državah Amerike in se zbirajo v klubu Club Omišalj.
Ko smo med raziskavo sogovornike vprašali, zakaj praznujejo ta praznik in ne Velike
Gospe, smo dobili različne odgovore. Nekateri pravijo, da so ta dan praznovali njihovi
predniki in zato zdaj oni nadaljujejo to tradicijo, drugi pa pravijo, da praznujejo stomorino
zato, ker se ta praznik praznuje poleti, takrat ko se med dopustom vrnejo v rodni Omišalj.

V nadaljevanju bomo predstavili praznovanje zavetnikov krških kapitljev. S kvalitativno etnološko
metodo terenskih raziskav smo v štirih kapitljih s pomočjo sogovornikov in vpogleda v obstoječo literaturo
poskušali rekonstruirati praznovanje v preteklosti in danes. Ponekod je bilo to mogoče, drugod spet ne.
33
Sogovornik Nikola Fabijanić (Miko Škurić) se spominja zadnjega semnja (sejma), ki je bil na binkoštni
torek organiziran v Omišlju: Spomnim se, kako sem šel k Tomu Kraljiću, ki je imel ključe od cerkve,
pomagat pripravit vse za mašo na ta dan. To je bilo leta 1940. Na trgu in po mestu so stale stojnice za
prodajo na sejmu, prodajalci pa so spali v loži. Tisto poletje je bilo zadnje, ker so nato prišli Italijani in
začeli uničevati vse, kar je bilo domačega. Po tem poletju sejma ni bilo več.
Italijanski okupatorji so se namreč 15. aprila 1941 izkrcali v mestnem pristanišču na Krku in od tam zasedli
ves otok, ki so ga držali vse do 8. oktobra 1943 (Kovačić 2005: 61).
32
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Ti odgovori za našo raziskavo niso relevantni, saj ne gre za odgovore na vprašanje o tem,
kako dolgo praznujejo ta dva praznika in jih zato ne bomo upoštevali. 34
Bandira [stijeg, omotan u marame] prikazuje Mater Božjo, kako leti po
zraku, rutke na vrveh pa angele, ki letijo okoli nje in jo nosijo v nebesa.
Stomorina visi dva dni, na Velo Gospojo in drugi dan na rokovo (Turato
Mešter 1970: 456).35

Stomorina ali Vela Gospoja je krajevno ime za praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga
praznujemo 15. avgusta. Krajevno poimenovanje stomorina je različica latinskega imena
Sancta Maria/St Maria (Sveta Marija), iz katerega izhaja. Kapiteljska cerkev in kastelsko
središče v Omišlju sta za svojo patrono ali zavetnico izbrala Marijo in praznik Marijinega
vnebovzetja. Zunanji simbol, povezan s praznikom, je bandira – sinonim za stomorino.
Obstajata dve vrsti bandir. Prvo, starejšo, je predstavljal majhen lovorov venček, ki so ga
postavili pred glavni oltar z Marijino podobo v župnijski cerkvi v Omišlju. Na venček so
položili sadje (fige, grozdje, hruške, jabolka), simbol dela človeških rok, ki ga ljudje
prinesejo Mariji v znak hvaležnosti, molitve in spoštovanja. Ta venček še danes postavijo
pred njen oltar. Druga stomorina je vela bandira z rutkami in plodovi zemlje, ki jo
postavijo na trgu pred cerkvijo.
Sogovornik Nikola Fabijanić nam je predstavil svoje spomine o proslavljanje stomorine
skozi nekaj faz.

Pripravljalna faza:

Nisem bil prepričan, katerega od teh dveh praznikov (binkoštni torek ali Velika Gospa stomorina) naj
obravnavam kot zavetniški praznik omišljanskega kapitlja. Ko sem o tem povprašal meščane in svojo
družino, sem naletel na različne odgovore. Manj jih je menilo, da je pravi zavetniški praznik starega kastela
in kapitlja binkoštni torek, večina pa jih je bila za stomorino. Ker je stomorina praznik Velike Gospe, ki ji
je posvečena župnijska cerkev v Omišlju, ki po svoji starosti sega daleč pred začetek praznovanja praznika
binkoštnega torka in ker je z njo povezanih veliko tradicijskih običajev in tradicijske glasbe, kot tudi zaradi
pomena, ki ga ima med današnjimi prebivalci Omišlja in drugimi prebivalci otoka Krka, je prevladala
odločitev, da je primernejša svečanost praznik Velike Gospe (stomorina), zavetnice župnije in župnijske
cerkve.
35
Bandira prikazuje Majku Božju kako leti po ajeru, a facoli na konopih su anjeli, ki lete okolo nje i nose
ju na nebo. Stomorina visi dva dni, na Velu Gospoju i drugi dan na Rokovu (Turato Mešter 1970: 456).
34
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Stomorina je bil predvsem praznik mladih. Čast Materi Božji se izkazuje s
plodovi (fige, grozdje, hruške), zato je bil to praznik za fante in dekleta.
Fantje in dekleta so se v okviru mladinske skupnosti o vsem dogovorili in
priredili praznik. Pred določenim rokom so se zbrali in popisali vse, ki
bodo sodelovali.
Običajno so se vpisali tudi tisti, ki so želeli vstopiti v društvo. S tem je bilo
veliko dela. Najprej je bilo treba po hišah pobrati facole [rutke]. Fantje so
se obvezali in hodili po mestu iskat facole za stomorino. Tako se je vključil
ves kraj. Vsi so hoteli, da bi bili njihovi facoli del praznika. Facol ni le
okras, je tudi družinska dediščina, dragocenost in posebnost. Zato ga bo
dobila stomorina [Mati Božja], ker si ga najbolj zasluži.
Ko so prišli do hiše, kjer so jim dali facol, so na kartico zapisali hišno
številko, da bi vedeli, čigav je facol, da bi ga kasneje lahko vrnili. Številko
so nato prišili na facol. Tako so zbrali dovolj facol za bandiro in pokritje
vseh vrvi. Potrebno je bilo več kot 100 facolov, še več! Bandira je namreč
precej visoka. Bandiro za stomorino je izdelalo dekle najmlajšega
mladeniča. Lahko je bila tudi starejša od njega. In poslušajte to! Bandira
od stomorine ima na vrhu krono, prav takšno, kot so jo nosile neveste na
svoji svatbi.
Če je šlo za koledvo ali pir, so naredili bandiro, vendar nanjo nikoli niso
postavili krone. Razlika med tisto bandiro in to, ki se uporablja za koledvo,
je v kroni, saj je bila Mati Božja vzeta v nebo in kronana za kraljico neba
in zemlje. Ko so šli po bandiro, je bilo vse tiho in dostojanstveno. Za
razliko od koledve.
Takrat so šli po bandiro in zraven peli jutranjo pesem. Bandiro so dvignili
v tišini, ne tako kot danes (Pogovor s sogovornikom Nikolom Fabijanićem
iz Omišlja, 11. marca 2013).36

Prije svega Stomorina je bila blagden od mladih. Počast Majki Božjoj su mladice, zato je ova fešta bila
za mladiće i divojke. Mladići i divojke su se kako kumpanija dogovorili i organizirali blagden. Prije
36
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V nasprotju z majhno bandiro, ki jo odnesejo v cerkev, danes večji pomen pripisujemo
veliki bandiri, ki jo postavijo na mestnem trgu.
V noči s 14. na 15. avgust prebivalci Omišlja uprizorijo običaj dvigovanja bandire
(dvizanja bandiri). To je slovesno dejanje, pri katerem fantje na predvečer praznika na
placi (na trgu) v tišini dvignejo bandiro s pomočjo vrvi, zategnjenih v križ in privezanih
na strehe, dekleta pa medtem pomagajo privezovati dodatne facole (rutke) in sadje na
vrvi. Facoli so svilene rute, ki so jih nekdaj doma zbirale ženske in dekleta. Podarili so
jim jih njihovi očetje in možje mornarji, ki so jih kupovali v Benetkah, Ameriki in drugih
krajih, kamor so pluli, simbolizirajo pa angele, ki na Marijo, vzeto v nebo, gledajo s štirih
strani sveta. Med dva facola zavežejo sadež (grozdje, hruško, figo), plod človeških rok,
kot darilo vnebovzetju. Bandira ali drog na sredini, kjer se stikajo vse štiri vrvi,
simbolizira Marijo. Okrašen je z najlepšimi in najrazličnejšimi facolami. Na vrhu je
krona, ki simbolizira Marijino kronanje za Kraljico neba in zemlje. Stomorina visi dva
dni, na dan Vele Gospoje in naslednji dan na rokovo, 16. avgusta, ko pod njo poteka fešta
(zabava). Stomorina je danes prava turistična atrakcija.
Na Velo Gospojo (15. 8.) okoli četrte ure zjutraj, ko je še temno, pridejo
vsi na plac dvigovat bandiro. Nihče ni vedel, kdaj in ob kateri uri jo bodo
mladeniči in mladenke dvignili. To so vedeli samo mladeniči in mladenke
iz društva. Danes je vse to turistična atrakcija, ki je izgubila veliko svoje
vrednosti. Vse je bilo treba končati pred zoro do male maše, ki je bila ob
5. uri zjutraj. Stomorina je visela na dan Vele Gospoje in na rokovo, nato

određenog roka su se okupili i popisali sve ki će sudjelovat. Obično su se upisivali ki bi oteli poć va to
društvo. Bilo je to peno posla.
Prvo je rabilo pokupit facoli po kućama. Mladići su se ontrat obavezali i hodeli po mestu iskat facoli za
Stomorinu. Tako je celo mesto sudjelovalo. Svi su oteli da njihovi facoli, budu del blagdena. Facol ni samo
ukras, on je i nasljeđe fameje, vrednost i posebnost. Zato će se dat za Stomorinu (Majci Božjoj) jer ona
najviše zamerita. Kad bi prišli va kuću bi jim dali facol i ontrat na kartičinu bi zapisali kućni broj da se
zna čigova je facol kako bi je potla vrnuli. Taj bi broj zašili na facol. Tako su pokupili dosta facoli za oblić
bandiru i za pokrit sve konopi. Rabilo je više od 100 facoli, više! Jer bandira je poprilično zela.
Bandiru za Stomorinu je delala divojka od najmlajega muškoga. Ona je mogla bi i starija od njega. I pazi
sad! Ona bandira od Stomorini, ima na verhu krunu, jednako kako su nevestice imele krunu na svome piru.
Ako je koledva ili pir pa su načineli bandiru, ontrat se nikad ni stavjala kruna. Razlika od one bandiri do
ove ka se koristi za koledvu, je va kruni jer je Majka Božja bila vaznesena va nebo i okrunjena za kraljicu
neba i zemje. Kad se šlo zet Bandiru, bilo je sve va tišini, dostojanstveno. Za razliku od koledvi. Ontrat se
bandiru gre zet zi mantinjadun. Bandira se dvizala va tišini, ne kako denes.
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pa so jo zvečer spustili. Če je bilo slabo vreme, so jo morali tudi večkrat
spuščati. Ponoči pa so jo mladeniči obvezno varovali (Pogovor s
sogovornikom Nikolom Fabijanićem iz Omišlja, 11. marca 2013).37
Naslednji dan, na dan praznika, v župnijski cerkvi obhajajo slovesno mašo. Nekdaj je v
celoti potekala v starocerkvenoslovanskem jeziku, danes pa gre za kombinacijo
starocerkvenoslovanščine in sodobnega hrvaškega jezika.
Maša je bila zgodaj, ob 5. uri, ker so ljudje skrbeli za živino. Velika
slovesna maša pa je bila ob 10. uri. Popi so maševali v terci. Vsi so bili v
nošah.

Ob vstopu so zapeli: veliki znak se pojavi v nebesih. Potem so kantali
poslanico in evangelij na prižnici, goriki. Potem je potekala svečana
večernica. Vse dneve so pritrkovali.
V cerkvi je bila majhna bandira, majhna stomorina. Stala je visoko pred
velikim oltarjem Matere Božje. Slišal sem, kako je neka etnologinja
povedala, da krščanstvo ne prinaša materialnih darov Bogu, temveč
sadove zemlje. Zagotovo so nekatere stvari prevzeli od poganov.
Ta običaj je povezan s starodavnim rimskim mestom Fulfiniumom. Ko so
prišli benediktinski glagoljaši, so krstili Rimljane, vendar so prevzeli tudi
nekaj njihovih običajev. Rimljani so 15. avgusta praznovali dan boga vina,
zato so benediktinci ta segment, povezan z grozdjem in vinom, vključili v
praznovanje Vele Gospoje. Na rokovo je prišel tudi pop, vendar le kot
opazovalec (Pogovor s sogovornikom Nikolom Fabijanićem iz Omišlja,
11. marca 2013).38

Na Velu Gospoju (15. 8.) jutrin oko četire ure dok je još mrak bi prišli svi na placu dvizat bandiru. Niki
to ni zna kada i na ku uru će je mladići i divojke dvignut. Samo su mladići i divojke zi kumpanije znali.
Denes je to sve turistička atrakcija ka je zgubila peno vridnosti. Sve se je moralo obavit prije svitla do male
maše ka je bila oko 5 ur jutrin.
37

Stomorina je visela na Velu Gospoju i na Rokovu, a onda večer rokove bi je kalali. Znali bi je i više puti
kalat ako je loše vrime i nevera. Ali piko noći bi je obavezo mladići čuvali.
38

Rana je maša bila na 5 ur jer su judi hodeli za blagom. A Vela maša svečena bi bila na 10 ur. Popi su je
mašili in terca. Svi su bili va nošnjama. Za pristup se pjevalo: Znamjenje velje javi se na nebesi. Onda su
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Dogajanje po svečani maši:
Po maši so šle ženske domov pripravljat kosilo, možje pa so šli na trg pod
bandiro in se postavili v krog. Bilo je tudi več krogov. Potem so začeli
razpravljati. Eden od njih je bil diskutant. On je odprl temo in nato so
razpravljali.
Razpravljali so o različnih temah: narodnih, političnih, pogovarjali so se
o prednikih itd. Zelo pomembno je bilo, da se nič ne kanta. Treba je bilo
ločiti med verskim

in »posvetnim« praznovanjem

(Pogovor s

sogovornikom Nikolom Fabijanićem iz Omišlja, 11. marca 2013).39
Posvetno praznovanje stomorine v Omišlju, s katerim se izkaže spoštovanje Veli Gospoji,
se praznuje na rokovo.

Na rokovo je stvar potekala takole. To je bilo zunanje praznovanje. Danes
bi rekli posvetno. Toda stomorina (Mati Božja) je bila ves čas v središču.
Vedeli smo, kaj delamo in za koga to delamo. Na dan samega praznika ni
bilo nobene fešte ali zabave. Praznik smo spoštovali. Praznovali smo ga v
verskem smislu. Na rokovo smo ga lahko lumpali in se zabavali. Treba je
bilo vse pripraviti, jedačo in pijačo za vse ljudi. Okrog tretje ure popoldne
so se mladeniči in mladenke zbrali na južini, nato pa so zaplesali na placi.
Najprej so tencali samo mladeniči in mladenke. Ob polki in tulali pa so se
jim pridružili tudi ostali. Na večernico so hodili samo fantje in dekleta.
Ves čas so plesali in peli posvetne pesmi. Ni nam bilo dolgčas.

kantali i poslanicu i Vanđelje na pulpitu, gorika. Zapodne je bila svečana vičitnja. Sve dane se kampanalo!
Va crikvi je bila mala bandira, mala Stomorina. Stavjala se na visoko pred veli oltar Majke Božje. Ču sen
govorit jednu etnologinju kako kršćanstvo ne prinaša materijalne darove Bogu, nego plodove zemlje.
Svakako neke su stvari preuzeli iz poganštine.
Ovaj običaj je povezan zi starim rimskim gradom Fulfiniumom. Kad su prišli benediktinci glagoljaši, ontrat
su pokršćanili rimljane ali su neke njihove običaje zeli. Rimljani su 15. augušta slavili dan boga vina, pa
su zato benediktinci i taj segment grožđa i vina uklopili su slavlje Vele Gospoje. I pop bi priše na Rokovu,
ali kako promatrač.
39
Potla maše ženske su šle doma parićat obet. A muški bi šli na placu šoto bandiri i stavili bi se va krug.
Znalo je bit i po više krugi. Tada bi počela diskusija. Jedan med njimi je bi diskutant. On bi otvori temu i
onda bi se debatiralo. Govorile su se razne teme: narode, političke, govorilo se o prediki itd. Jako se držalo
do toga da se ne kanta niš. Bilo je naglašeno blagden i vjersko slavlje od 'svjetovnog'.
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Pridružili so se nam tudi Njivičarji, ker smo bili iz iste župnije. Na
stomorino so si morda vzeli kakšno dekle iz Omišlja, ali pa si je Omišljan
izbral Njivičarko (Pogovor s sogovornikom Nikolom Fabijanićem iz
Omišlja, 11. marca 2013).40
Čeprav so stomorino nekoč praznovali samo prebivalci in župljani Omišlja, pa danes to
slovesnost praznujejo tudi verniki iz okoliških krajev in številni duhovniki. 41 Na rokovo
priredijo krajevno fešto s priljubljeno instrumentalno zasedbo (bend), ki nato dolgo v noč
zabava vse prisotne. Osrednji del fešte je prihod folklorne skupine, ki tako kot nekoč
tenca pod bandiro. Na koncu se jim pridružijo tudi vsi ostali, ki želijo zaplesati.

3.3.2. Stipanja
Stipanja je krajevno ime za praznik najdenja relikvij svetega Štefana, ki ga koledarsko
praznujemo 3. avgusta v kapiteljskem središču, današnji župniji in občini Dobrinj. 42
Osrednja proslava je sveta maša, ki jo praznujejo v cerkvi sv. Štefana, pri kateri sodelujejo
župljani mesta Dobrinj in Dobrinjštine.

40

Na Rokovu bi stvari hodele ovako. To je bilo vanjsko slavlje. Rekli bi denes, svjetovno. Ali Stomorina
(Majka Božja) je vavik bila va centru. Znali smo če delamo i za koga delamo. Na sam blagden ni bila
nikakova fešta ni zabava. Poštivali su blagden. Oni su se držali vjernički.
Na Rokovu se je moglo i lumpat i pozabavit. Rabilo je parićat i jelo i pilo za sve judi. Oko trih ur zapodne
bi se mladići i divojke okupili na južini, a onda tenec na placi. Mladići i divojke bi samo tencali. A ontrat
bi se za polku i tulalu priključili drugi. Ontrat se hodelo na vičiru samo mladići i divojke. Celo se je vrime
tencalo, kantalo po domaću. I ni nam bilo dosadno.
Njivičari bi se isto priključili jer smo bili ista plovanija. A morda su zeli neku divojku z Omišja va
Stomorinu, ili Omišjan Njivičarku.
41
Spominjam se, da so ljudje peli skupaj z zborom, ki jih je vodil, kar kaže na to, da so vsi poznali
marijanske praznične tradicijske pesmi in da so ljudem veliko pomenile. To so bile glasbene molitve,
posvečene Mariji na njen praznik, ob katerih so se spominjali umrlih svojcev in prijateljev.
42
Sveti Štefan je bil diakon. Po njegovi mučeniški smrti je njegovo truplo odnesel judovski učenjak in pisar
Gamaliel in ga pokopal v novi grob na svoji zemlji blizu Jeruzalema. Po izročilu je okoli leta 415 duhovnik
po imenu Lucian v prikazovanju izvedel, kje je grob, v katerem je pokopan diakon Štefan. Ostanke sv.
Štefana so izkopali in pozneje častili tudi na zahodu. Praznik sv. Štefana, prvega mučenca, praznujejo v
božičnem času, 26. decembra, spomin na dan odkritja – najdenja telesa sv. Štefana, prvega mučenca,
praznujejo 3. avgusta (ta praznik je bil po koncilski reformi leta 1965 umaknjen iz katoliškega koledarja).
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Naš sogovornik iz Gostinjca (Dobrinjština) Ivan Pavačić Jecalićev je bil rojen leta 1936
v Dobrinju. Z nami je delil spomine iz otroštva in kasnejših let. Na vprašanje o tem, kako
so stipanjo praznovali včasih in kako ga praznujejo danes, je odgovoril:43
Spomnim se, da sem še kot deček z očetom in materjo hodil v mesto
praznovat stipanjo. Stipanjo smo vedno praznovali dva dni. Prvi dan je bil
predvečer praznika. Zvon je vabil vso Dobrinjštino na 1. večernico, kjer
so kantali v staroslovanščini. Najbrž mi je to takrat zvenelo nenavadno,
ampak zanimivo. Že takrat sem sam pri sebi pomislil: tudi sam bom to
počel nekega dne. Mi, ki nismo živeli v mestu Dobrinj (prihajam iz
Gostinjca), smo morali od doma daleč pešačiti do vhoda v mesto. Tam so
imeli vaščani svoje hleve, kjer smo se najprej preoblekli v čisto in lepo
obleko za na večernico.
Po koncu večernice smo se na hitro pogovorili na trgu, vendar to ni bil
čas praznovanja. Odšli smo domov, kjer so nas čakale živali. Naslednje
svečano jutro, na dan stipanje, smo se zopet odpravili v mesto na veliko
mašo. Bila je okrog 10. ure. Na njej je bilo veliko popov, ki so prišli iz
drugih mest, in ljudi iz okoliških krajev na otoku. Danes jim rečemo
romarji. Kot otrok sem bil pozoren na vse, danes pa govorim kot kantur in
negovalec starih ljudskih pesmi. Maša se je začela z začetno pesmijo. Med
mašo smo peli v staroslovanščini (Gospodi, Slava, Veruju, Svet in
Aganče). Vsa cerkev je pela. Včasih so popi zapeli v zboru, ljudje pa so
jim odgovarjali. Danes, ko niti popi ne znajo več peti v staroslovanščini,
pojemo vsi vse.
Pesem obhajila so izvajali antifonalno v glagoljaškem jeziku iz Misala.
Popi so morali obvezno znati peti. Tako je bilo včasih. Tudi sopile so bile
v cerkvi, vendar niso tako kot v Omišlju sopale s popi in ljudmi, temveč so
jih uporabili za najsvetejši del maše: dvig Najsvetejšega.

43

Pogovor s sogovornikom, melografom in ohranjevalcem tradicijske glasbe otoka Krka, gospodom
Ivanom Pavačićem Jecalićem iz Gostinjca pri Dobrinju (25. april 2012, 17. september 2013, 30. marec
2019).
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Ko je bila maša končana, smo se vsi sprehodili do trga. Takrat se je začela
narodna zabava. Mi smo kristjani tako znotraj kot zunaj cerkve. Peli smo
pesmi o življenju, o Dobrinju, o času in človeku. Vsi so bili v narodni noši
in vsi smo plesali. Ljudje so delili hrano drug z drugim. Vsak je pripravil
kaj za pod zob in to podelil z drugimi. Tak je naš zavetnik sveti Štefan. Uči
nas, da delimo z drugimi. Tisti dan nismo šli domov na obed, saj je
Dobrinjština velika, zato smo morali veliko prehoditi. Pojedli smo na trgu
in se nato naprej družili in plesali. Najprej smo zaplesali naše dobrinjske
plese, nato pa še polko in druge plese, ki so jih hoteli plesati tudi drugi z
otoka (Pogovor s sogovnikom Ivanom Pavačićem Jecalićem v Gostinjcu,
1. avgusta 2014).44
Na vprašanje o primerjavi med tistim, česar se spominja, in tistim, pri čemer je že kot
odrasel in do današnjih dni tudi sam sodeloval, je sogovornik odgovoril:
Danes ni več tako. Danes se nas nekaj trudi peti domače pesmi v cerkvi,
čeprav smo vsi že stari. Na žalost se nam mladi nočejo pridružiti, vendar
še nisem izgubil upanja. Tudi njihovi očetje in matere ne pojejo z nami,
zato bi to težko pričakovali od otrok. Mi pa smo še vedno tu. Stipanja je
danes bolj sekularizirana kot kdaj koli prej. Maša je še vedno ob 10. uri,

44

Kako mali, pametim da son zi ocen i maretum hode va Grad slavit Stipanju. Stipanja je nikdar bila slavje
od dva dni. Prvi dan je bila uočinica. Zvon je poziva celu dobrinjštinu na 1. vičernju ku su kantali po
staroslavenski. Domišjam se da mi je sve to čudno ali zanimljivo zvučalo. Već son tada va sebi misle: ovako
ću i ja jeden dan. Mi ki smo živeli van Grada Dobrinja (ja son zi Gostinjca) hodeli bi od doma hodeć do
ulaza va Grad. Tamo su niki imeli svoje kućice za blago (životinje) tako da bi se tamo prvo probekli va
čistu i lipu robu za poć na vičirnju. Kad bi finela vičirnja, morda bi se kratko na placi razgovarali, ali ni
to bilo vrime od slavlja. Hodeli su doma jer je blago čekalo.
Drugo jutro svečano, na dan Stipanje, zopet smo hodeli va Grad na Velu Mašu. Bila je oko 10 ur. Bilo je
puno popi ki su prišli zi drugih mest, ali bilo je i judi z okolnih mest na otoku. To su kako se danas uža reć:
hodočasnici. Kako mali sam sve pazi, a sada govorim kako kantur i njegovatelj kanta po staru.
Maša bi započela ulaznom pjesmom. Pjevala bi se misa (Gospodi, Slava, Veruju, Svet i Aganče) po
staroslavenski. Cela crikva je kantala. Nekada su popi pjevali va jednom koru, a narod bi odgovara. Danas
kad više ni previše popi ki znaju kantat po staroslavenskom, ontrat svi kantamo sve. Pričesna pjesma bi
bila antifona na staroslavenskom iz Misala. Popi su obavezno morali i znali kantat. Tako je bilo nikada. I
sopile su bile va crikvi. One nisu kako va Omišju sopale z popi i narodom. One su bile za najsvečaniji del
maše: podizanje Svetotajstva. Kad bi maša finila, svi bi hodeli na placu. To je ontrat bilo narodno veselje.
Kršćani smo i va crikvi i van crikve. Kantalo bi se pjesme o životu, o Dobrinju, o vrimenu i o čoviku. Svi
su bili va narodnoj nošnji, pa se i zatancalo. Judi su jedni druge hranili. Seki bi parića malo za pojist pa
bi podilili. To je naš patron sveti Stjepan. On nas uči da dajemo jedni drugima. Toga se dana ni hodelo na
obed doma, jer je dobrinjština vela, pa je rabilo dosta hodit. Pojilo bi se na placi i nastavilo druži i tencat.
Prvo naši dobrinjski tanci, a ontrat i polke i drugi tanci va ki bi hodeli i drugi zi otoka tanc
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a ker nas je malo in ne moremo vsega sami, kantamo malo po domače in
malo po sodobno. Tudi na trgu se po maši še vedno družimo ob slaščicah.
Danes vse to pripravijo na občini, tega ne počnejo več ljudje sami. To se
je izgubilo. Potem pa se okoli 18. ure zvečer začne zabava z modernim
bendom in kakšno dobro znano skupino zabavne glasbe. V središču
pozornosti pa je še vedno ljudski ples. Nekoč smo se odločili, da bomo
poklicali kulturna društva iz drugih krajev, kot so Omišalj, Melinska,
Baška, Gabonjin in Vrbnik. Lahko rečem, da je šlo za nekakšno
predstavitev domačih plesov (Pogovor s sogovnikom Ivanom Pavačićem
Jecalićem v Gostinjcu, 1. avgusta 2014).45
Etnolog Ive Jelenović, doma s področja Dobrinjštine, je o praznovanju stipanje,
tamkajšnjih običajih in tradicijski glasbi zapisal:
Zabava se je začela s plesom polke, mladeniči so dekle izbrali tako, da so
vzkliknili njeno ime in s prstom pokazali na izbrano dekle. Na dan stipanje
so plesali tudi tradicionalni ples. Mladeniči so tekmovali, kdo bo prvi
zaplesal (povesti tonoc). Prvi plesalec (toncur) je bil tisti, ki je sopcem
ponudil največ denarja in ta je imel čast otvoriti ples. Preden se je ples
začel, je izbral dve dekleti, ki sta z njim vodili ples. Biti prvi plesalec je
bila izjemna čast in privilegij. Potem ko je prvi plesalec skupaj s
spremljevalci zaplesal prvi krog, so se mu pridružili še drugi mladeniči s
svojimi spremljevalkami. Tradicionalna oblika zabave traja, dokler se z
dobrinjskega zvonika ne zasliši angelskega pozdrava (Zdrava Marija –
okoli 19. ure), nato pa se ljudje razidejo in praznovanje nadaljujejo v
družinskem krogu. Dandanes se zabava nadaljuje po večerji s sodobno
glasbo in traja dolgo v noč (Jelenović 1948: 78–99 v Zebec 2005: 208).

45

Danas više ni tako. Denes se trudimo nas nekoliko, iako smo svi stari kantat va crikvi po domaću. Mladi
nam se nažalost nerado pridružuju, ali ne gubim nadu. Ni njihovi otec i mat isto ne pridu kantat, tako da
ne moreš previše ni od dice očekivat. Ali mi smo tu.
Stipanja je danas više nego ikad jako sekularizirana. Maša je i dalje na 10 ur, ali jer nas je malo i jer ne
moremo sve sami, kantamo malo po domaću malo po moderno. Isto tako i na placi, potla maše je ostalo
druženje uz kolače. Danas to parića Općina, ne više sami judi. To se je zgubilo. A ontrat večer okolo 18,
počinje javno veselje uz moderni bend i neku poznatu grupu zabavne glazbe. Va centru te večeri je i danas
domaći tonoc. Jedno vrime smo se odlučili zvat i kulturna društva iz drugih mest: zi Omišja, Melinske,
Baške, Gabonjina i Vrbnika. Moremo reć da je to bila kako mala smotra domaćega tanca.
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3.3.3. Ivanja v Vrbniku
Zavetnik kapitlja in kastela današnjega mesta in župnije Vrbnik je sveti Janez Krstnik,
čigar praznik obhajamo 24. junija, krajevno ime zanj pa je ivanja. Tako kot v Omišlju in
Dobrinju se tudi ivanja začne s slovesno mašo, v kateri sodelujejo verniki župnije Vrbnik
in njihovi potomci, ki so se preselili v druge kraje na otoku in dlje. Sveti maši sledi ples
na mestnem trgu, imenovanem Škujica.
Naša sogovornica iz Vrbnika, pesnica in vernica župnije Vrbnik gospa Marica Stašić
Milić, je na vprašanje, kako so ivanjo praznovali nekoč in kako jo praznujejo danes,
odgovorila:46
Spomnim se, da smo imeli, ko sem bila še otrok, na ivanjo navado zakuriti
ogenj. Možje in mladeniči so preskakovali ogenj, ženske in dekleta pa smo
okrog tega ognja plesale kolo. Radia in televizije nismo potrebovali. Vsi
smo se zbrali in uživali v praznovanju ivanje, praznika, ki smo ga zelo
spoštovali. Zato smo najprej šli v cerkev, prepevali naše stare pesmi in
molili k sv. Janezu. In v veliki cerkvi in v mali cerkvi, v sv. Janezu pod
Škujico. Veselili smo se, nato pa smo šli po našem starem običaju plesat
kolo. Danes tega ni več. Ivanja danes ni več to, kar je bila. Njen duh se je
izgubil (Pogovor s sogovornico Marico Stašić Milić v Vrbniku, 11. junija
2013).47
Za ta praznik je značilen še en običaj, ki se ga danes spominjajo starejše generacije:
Dekleta so pletla rožne venčke in jih nosila na glavi med mašo in tudi po
maši. Ko jih nismo več potrebovale, smo jih pometale v morje. Vrbnik je

Pogovor s sogovornico, gospo Marico Stašić Milić iz Vrbnika (11. junija 2013).
Domišjam se kako dite da je bi običaj zapalit ogenj na Ivanju. Muži i mladići bi preskakali priko ognja,
a mi ženske i divojke oko toga istoga ognja bi smo tencale kolo. Ni bilo potribe ni za radijom ni televizijun.
Svi smo se držali skupa i uživali i na velo poštivali Ivanju. Zato smo svi hodeli prvo va crikvu, pjevali naše
stare kanti i molili sv. Ivana. I va veloj crkvi, ma i va maloj, va sv. Ivanu šoto Škujice. Zi tuda smo zemali
radost, a ontrat šli va kolo, tanec i naše stare užance. Denes toga više ni. Ne drži se više do Ivanje kako
nekada. Zgubi se je duh.
46
47
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mesto nad morjem, visoka gora, zato so dekleta metala venčke v morje, da
bi se zahvalile morju in naravi za vse, kar jim je dala.48
Liturgična praznovanja ob prazniku ivanja v Vrbniku:
Prvi dan (dan pred ivanjo) smo v veliki cerkvi peli večernico v
staroslovanščini. Spomnim se, kako smo peli v dveh zborih (korih). Kot
majhna tega nisem znala, vendar sem se naučila s poslušanjem mame in
drugih v cerkvi, ki so kantali. To so bile nekoliko slovesnejše melodije,
besedila psalmov pa so se spreminjala. Sčasoma je knjižna hrvaščina
zamenjala staroslovanščino, zato se je vse manj tudi pelo. Tisti, ki so znali
tako peti, so umrli. Danes je pomembnejši pevski zbor.
Drugi dan na ivanjo smo imeli mašo. Pri tej maši se ni kantalo, smo pa
zato kantali pri veliki maši ob 10. uri. Celo jutro so zvonili zvonovi in
vabili ljudi, naj gredo v cerkev. Vrbniška cerkev je bila v tistih časih polna.
V njej so bili mladi in stari. Vsi so bili tam. Nekdaj v nošah, danes pa je
tega vse manj. Zapeli so slovesno začetno vstopno pesem in mašo v
staroslovanščini. Nekoč so tako peli popi v dveh zborih, za njimi pa ljudje
in starejši fantje, ki so pomagali popom [pučki pjevači].
Ko se je maša končala, smo šli na trg plesat. Vsi smo plesali. Tudi gostje,
ki so prišli iz drugih krajev na Krku. Popoldne je potekala slovesna
večernica, tudi v glagoljaškem jeziku (Pogovor s sogovornico Marico
Stašić Milić v Vrbniku, 11. junija 2013).49

48

Prevod: Divojke se pleli venčiće od cvića. Nosili su ih na glavi za na mašu i za potla maše. Ontrat bi jih,
kad nam više ne bi rabili, šli namori hitit va more. Vrbnik je grad nad morem, visoka planina, zato bi
divojke hitale venci va more kako zahvalu moru i prirodi na svemu če im je dala.
49 Prvi dan (dan prije Ivanje) smo imeli pjevanu vičirnju na staroslavenski va Veloj crikvi. Domišjam se
kako smo va dva zbora (kora) pjevali. Kako mala, nisen znala, al san se navadila slušajuć moju mater i
druge va crikvi kako kantaju. To su bile melodije malo svečanije, a tekst psalmi bi se minja. Zi vrimenom
je književni hrvatski preuze staroslavenski tako da se je sve menje kantalo. Judi su umirali ki su znali. Denes
je više zbor važen. Drugi dan na Ivanju bila je rana maša. Na toj maši se ni kantalo. Ali zato na veloj na
10 ur je. Zvona su zvonela celo jutro kako bi pozivala narod da gre va crikvu. Vrbnička je crikva tada bila
plna. I mladi i stari. Svi su bili. Nekada i va nošnjami, denes sve to manje. Kantala se je svečana ulazna
pjesma i maša po staroslavenski. Nekad su to čineli popi va dva kora, a potla narod i stariji mladići ki su
pomagali popima (pučki pjevači). Kad bi maša finila hodelo bi se na placu na tanec. Svi bi tencali. I gosti
ki su prišli od drugih mest na Krku. Zapodne bi bila svečana vičirnja isto na staroslavenski.
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3.3.4. Ivanja v Baški
Tako kot v Vrbniku so tudi v baščanskem kapitlju izbrali sv. Janeza za svojega nebeškega
zavetnika. Terenske raziskave so pokazale, da danes ni več spremljevalnih tradicijskih
vsebin, ki bi bile neposredno povezane s praznovanjem ivanje v Baški.50
Naš sogovornik, prečastiti Ivica Katunar, današnji baški župnik, ki to službo opravlja od
leta 2008, navaja, da se je ivanja povsem izgubila in da je danes to predvsem dan župnije
in mesta.
Težko bi rekel in primerjal, kako je bilo nekoč, dejstvo pa je, da je cerkev
še vedno edino mesto, ki daje pečat temu prazniku, kar je tudi normalno,
saj praznujemo svetnika. V devetdesetih letih, po osamosvojitvi domovine
in ko so bile na otoku Krku ustanovljene lokalne samouprave, je Baška kot
nova enota prevzela prav sv. Janeza (Ivanja) tako za svoj novi občinski
grb, pa tudi kot praznovanje ob dnevu občine (Pogovor s sogovornikom
Ivico Katunarom iz Baške, 30. maja 2013).
Praznovanje ivanje vključuje posvetno ljudsko zabavo s sodobno glasbo, ki jo največkrat
izvajajo vokalno-instrumentalni ansambli in znani pevci s hrvaške glasbene scene, vendar
tudi to počasi ugaša. Naša sogovornica Sonja Polonijo že vrsto let opaža, da je podrejanje
turizmu oziroma predstavitev Baške širši mednarodni javnosti privedlo do tega, da ivanjo
na lokalni ravni danes praznujejo v manjšem obsegu.
Ko danes omenjamo Baško in njeno turistično ponudbo, poleg čudovitih
plaž ljudje samodejno pomislijo na Črno ovco – festival športa, glasbe in
jagnjetine. Ker festival pozna širša javnost, je pri nas vse usmerjeno v to
tridnevno prireditev, ki poteka sredi maja, en mesec pred ivanjo. Na »Črni
ovci« pa ni prostora za tradicijo (Pogovor s sogovornico Sonjo Polonijo
v Jurandvoru, 27. februar 2019).

Kot krški duhovnik s koreninami iz Baške se imam vsako leto priložnost udeležiti praznovanja sv. Janeza
v Baški. Ustno dobim vabilo od župnika, pisno pa v obliki uradnega vabila, ki ga pošlje občina Baška, saj
je to tudi dan občine Baška. Zanimivo je, da je na vabilu občine kot osrednji dogodek praznovanja ivanje
navedeno praznovanje svete maše v cerkvi svetega Janeza na hribu nad Baško (mesto nekdanjega kastela
in kapitlja), maša pa se imenuje: sveta maša »po starinsko«. Raziskava je pokazala, da se izraz »po
starinsko« nanaša na glagoljaški napev mašnega ordinarija (Gospodi, Slava, Veruju, Svet, Aganče).
50

63

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

3.4. Škof Anton Mahnič – negovalec staroslovanskega bogoslužja in ustanovitelj
Staroslovanske akademije v Krku
Čeprav je v središču našega raziskovanja glagoljaško petje, je slednje samo sestavni del
bogoslužja, bogoslužnega govora in običajev otoka Krka. Toda kadar govorimo o
prizadevanju za staroslovanski jezik, govorimo tudi o boju za glasbo. Ob kratki
predstavitvi

nekaterih

zgodovinskih

dogodkov,

povezanih

z

obstojem

starocerkvenoslovanskega jezika, ne moremo mimo vloge krškega škofa dr. Antona
Mahniča, rojenega v Sloveniji (Kobdilj, 1850 – Zagreb, 1920).
O tem, da je bilo vprašanje uporabe staroslovanskega jezika in liturgije aktualno še nekaj
sto let pozneje ter je bilo v nenehnem konfliktu z drugače mislečimi, ki tega vprašanja
niso razumeli, najbolje pričajo prizadevanja in delovanje škofa Mahniča (1896–1920).
Njegovo imenovanje za krškega škofa je zasenčilo pereče vprašanje glede glagoljaškega
jezika.51 Ker je bil Mahnič na Krku tujec in je bil znan po svojem neomajnem stališču in
vdanosti Rimu in papežu, so se ob njegovem prihodu mnogi bali in se spraševali, zakaj je
prišel. Ravno zaradi tega ljudje še danes zmotno verjamejo, da so Mahniča poslali na Krk,
da bi v liturgiji ukinil staroslovanski jezik in glagolico kot pisavo. Vprašanje glagolice je
resda bilo aktualno, vendar pa to ni bila škofova naloga (Bogović 2017).
Krk je bil v tistem času revno večetnično središče. Škof je tam začel preučevati glagolico,
da bi razjasnil situacijo in se kot tujec seznanil s to problematiko.

Rezultat njegovega pristopa k tedanji bojazni okolice glede prihodnosti glagolice je bil
sklic prve krške sinode (leta 1901). Sinoda se ukvarja z vprašanji liturgičnega jezika in
teološke logike, ki je vodila duhovnike na čelu z Mahničem, in to je, da ljudje svoje vere
ne bi smeli doživljati samo osebno, ampak tudi navzven, zato se udeležujejo liturgičnih
obredov, da pa bi tam lahko pokazali svojo vero, mora imeti zelo pomembno vlogo

Bogovič, zgodovinar in poznavalec starocerkvenoslovanskega jezika, zapiše: Malce zahodneje, v krški
škofiji se Hrvati niso bali vzhoda, temveč zahoda oziroma italijanskega nacionalizma, ki je bil proti
glagolici, saj je vsaka glagolska črka, kjerkoli je že bila odkrita, pomenila, da je kraj hrvaški. Zato je bila
za hrvaške rodoljube glagolica močan zaveznik v boju za pravice hrvaškega naroda. V tem smislu je treba
razumeti gesto kapitularnega vikarja Ivana Volarića, ki je na prvem srečanju duhovščine in ljudstva z
novim škofom slednjemu izročil glagolski Parčićev misal s sporočilom, da jim glagolice nihče ne bo mogel
odvzeti. Mahnič je sporočilo dobro razumel in se lotil študija. Z veseljem je ugotovil, da to, kar imajo
duhovščina in verniki tako radi, dovoli tudi Sveti sedež. Nato je glagolico zagovarjal tudi pred Svetim
sedežem, ne samo pred politiki (Bogović NL 2017).
51
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element komunikacije in jezika izvajanja bogoslužja skozi govor in petje (Milovčić 2006:
66). Preučevanje je škofa pripeljalo do tega, da je poleg uporabe slovanskega jezika našel
potrdilo o liturgični rabi grškega, latinskega, etiopskega, koptskega, armenskega in
arabskega jezika. Ob seznanitvi z liturgično-pravno težavo svoje škofije je Mahnič
ugotovil, da se je na območju krške škofije (ki je od leta 1828 vključevala tudi nekdanjo
osorsko in rabsko škofijo) ob grškem jeziku 52 nadaljevala uporaba glagoljaškega jezika,
kar potrjujejo že omenjene papeške bule, čeprav v nekaterih cerkvah kot liturgični jezik
obstaja tudi latinščina (Jagić 1913: 22; Milovčić 2006: 64).
Zaključek, ki je danes več kot očiten, je, da je glagoljaško bogoslužje samo prevod
rimskega obreda v staroslovanski jezik. Na sinodi je bilo skladno s papeževim navodilom
sklenjeno, da se staroslovanščino lahko uporablja samo v tistih župnijah, v katerih to
počnejo že več kot trideset let. V ta namen so sestavili tudi seznam cerkva in kapelic s
privilegijem bogoslužja v staroslovanščini, pa tudi seznam tistih, kjer mora biti maša
opravljena v latinskem jeziku.53
Seznam privilegijev, prikazan v sklepih sinode, ni spremenil liturgične prakse na otoku,
temveč je bila slednja samo popisana. Na tem seznamu je otok Krk razdeljen na tri
dekanate – krškega, vrbniškega in omišljanskega – in za vsakega od njih so navedene
župnije, ki imajo pravico do glagoljaškega bogoslužja.
Razvidno je, da prva krška sinoda pri ustanavljanju dekanatov ter pri pastoralni in upravni
razdelitvi otoka Krka z določenimi spremembami uporablja prav meje nekdanjih
kapiteljskih središč s pripadajočimi vasmi. Baška že takrat (1901) ni bila omenjena kot
samostojno središče, temveč je bila priključena Vrbniku, česar pa v zapisih o njeni
zgodovini ni najti. Iz tega lahko sklepamo, da sta bila v baščanski kotlini pastorala in
število prebivalcev že takrat v zatonu.
V krški dekanat spadajo: Poljica, Punat, Kornić in Linardići s tremi pripadajočimi
frančiškanskimi samostani v Krku, Košljunu in na Glavotoku; v vrbniškem dekanatu so

52

Jagić navaja, da so bila številna mesta v knjigah prevedena iz grškega jezika in urejena po vzoru latinskih
prevodov.
53
Poročilo o zastopanosti glagoljaškega jezika v liturgiji na območju krške škofije, ki ga je Mahnič poslal
škofu, sem našel v Vatikanskem tajnem arhivu, št. 447/1901 (15. januar 2013).
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bile naslednje glagoljaške župnije: Baška, Draga Baška in Vrbnik (z Risikom in
Garicom), v omišljanskem dekanatu pa Omišalj, Dobrinj (z vasmi Kras, Polj in
Rasopasna) ter Dubašnica in Miholjice (Bolonić 1980: 42).
Jasno je, da je glagoljaško bogoslužje že od svojih začetkov doživljalo vzpone in padce,
odobritve in prepovedi, veljavo in tudi zanikanje zaradi nevednosti, strahu in cerkvenih
vprašanj. Liturgija in petje kot njen sestavni del sta se skozi čas spreminjala, se oblikovala
in prevzela obliko zahodnega liturgičnega obreda z uporabo živega hrvaškega jezika
(Bezić 1971). Kljub temu pa se je pri ljudeh in vernikih ukoreninilo ter vsaj v določeni
meri ostalo prisotno vse do danes.
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4.

NOTA IN MOT OTOKA KRKA

4.1. Uvod
V naslovu poglavja smo uporabili lokalna izraza nota in mot. Izraz nota pomeni melodijo,
ki jo mora pevec poznati. Ta izraz se zelo pogosto uporablja na celotnem otoku (kant'a
se na om'išljansku notu). Toda nanaša se le na tradicijske pesmi, torej tiste, ki jih imajo
prebivalci Krka za stare oziroma domače. Za novejše pesmi tudi sami pripovedovalci
uporabljajo novejši izraz, četudi z drugačnim poudarkom melodija (melodija) (prim.
Bonifačić 1991: 49). Izraz mot pomeni ritem, gib telesa tencurja (tistega, ki pleše oz.
tenca), v večji meri pa se izraz uporablja za veščino sopnje pri sopcih po motu (v ritmu).
To muzikološko poglavje, ki govori o specifičnem izrazu tradicijske glasbe otoka Krka
in njenih prvinah – glagoljaško petje, posvetne pesmi, tradicijska glasbila ter prispevki o
današnjem življenju in ohranjanju tradicijske glasbe in odnosu mladih – bomo začeli z
besedami krajevnega krškega folklorista Nedjeljka Karabaića, 54 ki pravi: »Tisti, ki so
otroštvo preživeli v krajih, kjer se pojejo te pesmi, vedo, kaj pomenijo ti zvoki, ki so hkrati
žalostni in veseli« (Karabaić 1956: 3).
Ta trditev velja za glasbeni izraz vsakega človeka, ne glede na njegovo kulturo in na to,
od kod prihaja. Glede na to, da je napisana v kontekstu glasbene folklore Hrvaškega
primorja in Istre, jo uporabljamo, ko govorimo o tradicijski glasbi otoka Krka.
Karabaić (1956) nakaže posebnost in določeno partikularnost tradicijske glasbe, ki izhaja
iz zgodovine in sedanjosti prebivalcev otoka Krka in načina, kako vpliva nanje.

Nedjeljko Karabaić (Malinska, 20. 1. 1924–Reka, 26. 9. 1958.), foklorist. Zbral je več kot tisoč ljudskih
napevov in plesov s severnega primorja, Istre in Kvarnerskih otokov.
V zbirki Muzički folklor Hrvatskog primorja i Istre (Glasbena folklora Hrvaškega primorja in Istre) iz leta
1956 je objavil 42 napevov, ki jih je obsežno analiziral, opisal je plese in glasbila, ki jih spremljajo ter
priložil ilustracije narodnih noš in glasbil. V več raziskavah o severno-primorski in istrski glasbeni folklori
je predstavil svoja opažanja o tonskih odnosih, netemperirani lestvici in načinu zapisovanja napevov z
območja Istre, Hrvaškega primorja in otoka Krka (Zapisivačeva razmišljanja o narodnim popijevkama Istre
i otoka Krka {Pisateljeva razmišljanja o ljudskih pesmih Istre in otoka Krka}, O dvoglasju u istarskoprimorskoj muzici {O dvoglasju v istrsko-primorski glasbi}).
Večino njegovih zbranih napevov hranijo na Inštitutu za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu. Čeprav v
manjšem obsegu je bil uspešen tudi pri skladanju (krajše skladbe za orkester, priredbe ljudskih pesmi za
tamburaški zbor, ženski pevski zbor ter za glas in klavir). Bil je sodelavec JAZU-ja in Inštituta za narodno
umetnost v Zagrebu. Objavljal je raziskave in članke v Letopisu JAZU, Zborniku za narodno življenje in
običaje ter drugih revijah. Po: Marić, M. v: Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
2005., na: http://istrapedia.hr/hrv/2546/karabaic-nedjeljko/istra-a-z/ (Pristop 17. 7. 2018).
54
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Z diskurzom o glasbenem slogu in problematiki pravega imena t. i. istrske lestvice se v
poglavju lotimo muzikološkega pristopa do glagoljaškega oziroma staroslovanskega
petja, njegove zgodovine nastanka in izzivov njegove ohranitve vse do današnje rabe in
trenutnega stanja v štirih krških kapitljih. Poleg glagoljaškega petja krški glasbeni slog
opazujemo tudi skozi posvetno petje (kanat po domaću), v okviru druženj in javnih
zbiranj zunaj cerkve, v družini in družbi, pa tudi skozi ples (tenec) in igranje domačih
glasbil. Izraz »istrska lestvica« je problematičen, ker ne gre za lestvico, temveč za niz od
štirih do šestih tonov in ker ni samo istrska. Gre namreč za slog, ki je razširjen v Istri in
v Hrvaškem primorju, na otoku Krku, Cresu, Rabu, Lošinju in v zahodnem delu Paga.
Kakšna glasba je to, kako se jo sliši, kako zveni ter kaj pomeni in izraža, opisujejo
naslednje Karabaićeve besede:
Melodije kvarnerskega območja se bistveno razlikujejo od ostale evropske
glasbe. To izhaja predvsem iz dejstva, da so toni v istrskih in primorskih
pesmih med seboj veliko bližje, kot so si v sodobni glasbi. Zato tista
dvoglasja, ki v sodobni glasbi zvenijo blago in umirjeno, v naši kvarnerski
glasbi ustvarjajo določeno nelagodje in nemir. Zaradi teh razlogov je v
vseh pesmih Istre in Hrvaškega primorja osnovno razpoloženje žalostno
in milo. Melanholija je prevladujoč motiv besedil in napevov tega
področja, in če v pesmi obstajajo veseli in radostni trenutki, to veselje
zamegli melanholija. Vsako veselje skriva v sebi tih prizvok obvladane
bolečine. To osnovno razpoloženje kvarnerskih spevov izhaja iz skrbnega
in trdega življenjskega sloga, ki ga ljudje v teh krajih živijo že stoletja
(Karabaić 1956: 3).
Tradicijska glasba otoka Krka v naši raziskavi vključuje tri ločene vrste, ki pa so
muzikološko, kulturološko in religiozno neločljive, in sicer:
1. glagoljaško petje (glagoljanje);55
2. tradicijske posvetne pesmi (kanat po domaću);

Obstaja več poimenovanj: glagoljaško petje – glagoljati, glagoljaško, staro cerkveno, po domače. V
raziskavi najpogosteje uporabljamo izraz glagoljaško petje, saj se v krški komunikaciji tudi najpogosteje
uporablja kot strokovni izraz, čeprav starejši otočani pogosteje uporabljajo izraz po domače.
55
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3. ples (tenec) ob spremljavi sopel.56

4.2. Dvoglasje ozkih intervalov Istre in Hrvaškega primorja
Govorimo o kompleksnem slogu, tudi o tradiciji (Ceribašić 2019) in načinu izvajanja
glasbe, ki je bolj kot pod imenom dvoglasje ozkih intervalov znan kot t. i. istrska lestvica.
Z dvoglasjem se je prvi intenzivneje ukvarjal Ivan Matetić Ronjgov, ki je tudi skoval izraz
istrska lestvica. Govorimo o sistemu tonskih odnosov, kjer gre za tonski niz od štirih do
šestih tonov, ki ne ustrezajo klasičnemu zahodnjaškemu, t. i. temperiranemu sistemu.
Raziskava (Bonifačić 2001) je pokazala, da ima netemperirani sistem normativno
labilnost posameznih intervalov. Najpogosteje gre za interval med tretjim in četrtim
tonom v nizu, ki je, po raziskavi sodeč, lahko polton, celi ton ali tisto, kar je poimenoval
nulaton (kar pomeni, da so identični, od koder tudi izhaja prej omenjena kompleksnost).
Bonifačić je uvedel pojem heksakordike ozkih intervalov (Bonifačić 1971: 334), s čimer
se izraz ozki intervali prvič pojavi v njegovem muzikološkem diskurzu (Bonifačić 2001:
80; Ceribašić 2019).

Priloga 1: Matetićeve štiri alteracije t. i. »istrske lestvice« (Pernić 1997: 32)
Ker govorimo o območju otoka Krka, ki spada pod Hrvaško primorje, obstajata posebna
glasbena termina za melodijo in ritem, in sicer: nota in mot. Ohranjena glagoljaška nota,
zvok krških sopel in mot (ritam) krških plesalcev kažejo na to, da se znotraj velike družine
tradicijske glasbe slog dvoglasja ozkih intervalov v Istri razlikuje od Hrvaškega primorja.

Na otoku Krku se uporabljajo štiri čakavske variante: -ča, -če, -čo, -ca; v Omišlju in Vrbniku uporabljajo
-če, zato so vse besede pretežno na -e: tencat, kanet itd., medtem ko drugod rečejo tancat, toncat, kanat.
Ker prihajam iz Omišlja in je moj čakavski govor na -če, bom uporabljal besede: tenec – tencat, kanet –
kantat, sopnja – sost itd.
56
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In ker je Hrvaško primorje širše območje, ki obsega severne otoke Jadranskega morja,
moramo zaradi razlikovanja govoriti o krškem slogu dvoglasja.
Etnomuzikologinja Ruža Bonifačić z Inštituta za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu,
sicer po rodu iz naselja Punat na otoku Krku, je izvedla sistematično raziskavo (2001) in
pregled literature o t. i. istrski lestvici. Analizirala je etnomuzikološki diskurz o istrski
lestvici. V tem delu se bomo zato močno opirali na njene ugotovitve.
Ko Bonifačićeva (2001) v svoji raziskavi govori splošno o glasbenem diskurzu, uporablja
izraz istrsko-primorska tradicijska glasba. Istrsko-primorska tradicijska glasba se nanaša
na območje Istre, severnega Hrvaškega primorja (vinodolsko-velebitska obala) in
kvarnerske otoke (veliki otoški niz Krk, Rab–Pag in Cres–Lošinj–Susak). Bonifačićeva
poudarja, da ne smemo pozabiti, da se je raziskovanje te glasbe v Istri začelo in je tam
tudi dlje trajalo ter se šele nato razširilo na druga omenjena področja.
Tudi Karabaić (1956), ko razpravlja o problematiki zapisovanja netemperiranih melodij
z območja Istre in Hrvaškega primorja, navaja, da je raziskovanje Ivana Matetića
Ronjgova pomenilo popoln preobrat v pristopu k tej vrsti glasbe. Matetić netemperirane
tone namreč zapisuje z najbližjim znanim sistemom, in sicer temperirano lestvico, na
podlagi katere je izdelal svojo teorijo o t. i. istrski lestvici na štiri načine. Glede
zapisovanja napevov Karabaić razmišlja o dveh možnostih. Prva predstavlja zapis v
okviru kromatičnega sistema, saj so »intervali v melodijah otoka Krka nekje med
poltonom in tremi četrtinami tona, razlika med celim in poltonom pa je zelo majhna«.
Bonifačićeva meni, da Karabaićev sistem zapisovanja kot takšen izključuje razlikovanje
med velikostjo intervalov in ustvarja funkcionalno dezorientacijo, zato naj bi po
Karabaiću (nasproti Bonifačićevi) na ta način veljalo zapisovati samo kromatične
melodije (Bonifačić 2001: 83). Pri drugem načinu zapisovanja Karabaić kot rešitev
predlaga, naj polstopnja predstavlja manjši interval, cela stopnja pa večjega (Bonifačić
2001: 83). Tako 'prilagojen' niz za večino napevov »ustreza praktični uporabi naše
istrsko-primorske glasbe, saj tak način melografiranja ohranja idejno vrednost prvobitne
glasbe in ni 'oglušujoč' za naše primorske in istrske kmete« (prim. Karabaić 1955: 370 v
Bonifačić 2001: 83). Pri dilemi glede načina zapisovanja melodij Bonifačićeva (2001)
poudarja, da je Karabaićevo osnovno načelo pri zapisovanju melodij funkcionalnost tona,
saj lahko v določenih primerih samo to odloča o fizionomiji zapisa (Karabaić 1955: 372).
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O tem, katero poimenovanje za tonski niz tradicijske glasbe Istre in Hrvaškega primorja
je primernejše, poteka veliko razprav. Tu ne bomo govorili toliko o notnem sistemu
(lestvici, kot jo razumemo v zahodni kulturi), temveč o ustreznejšnem imenu tonskega
niza glede na lokacijo, kjer se izvaja (Bonifačić 2001; Hauser 2010).
Bonifačićeva (2001) je v iskanju ustreznejšega in pravilnejšega poimenovanja pristopila
k pregledu pomembnejših misli, stališč in dejavnosti raziskovalcev in teoretikov, ki so
ponudili v prvi polovici 20. stoletja bogate razprave o tej glasbi in njenih tonskih odnosih
ter podala njihove ugotovitve. Predstavila je t. i. istrsko lestvico skozi Bezićevo
klasifikacijo slogov ljudske glasbe (Bezić 1981: 33–34), po kateri to petje spada v slog
ozkih intervalov:
nekateri intervali v tonskem nizu so ožji, nekateri pa širši od sistema 12
enakih, temperiranih poltonov. Gibanje dveh delov poteka v glavnem v
vzporednih premikih v intervalih, nekoliko ožjih od malih terc, zaključki
pa so v unisonu (če pojeta dve ženski ali dva moška), oziroma v intervalih,
nekoliko širših od velikih sekst z zaključki v oktavi (če pojeta moški in
ženska, v Istri tudi dva moška, pri čemer eden poje v falzetu, ki spremlja
ženski glas).
Interpretacija tega petja je močna, deloma se poje skozi nos, zato je barva
tona nosna. Tonski niz napeva je sestavljen iz štirih do šestih tonov,
nekoliko ožjih in/ali širših od poltona in/ali celega tona, ki se menjavajo
na različne načine. Melodije so zgrajene na krajših melodičnih motivih, ki
so po navadi sestavljeni iz 3 ali 4 tonov. Metro-ritmična in formalna
struktura ter struktura besedila se gibljejo od preprostih do zelo
zapletenih, v vokalno-instrumentalnih izvedbah pa enako velja za odnos
med vokalnim in instrumentalnim delom, ki je prav tako lahko preprosto
ali pa zapleteno (Bonifačić 2001: 74–75).
Da bi dokazala svojo tezo o t. i. istrski lestvici, Bonifačićeva izhaja iz obstoječih raziskav
in ugotovitev raziskovalcev, ki jih je razdelila v dve skupini: prva je izhajala iz dosežkov
zahodnoevropske glasbene teorije z začetka 20. stoletja (Kuhač, Brajša Rašan, Sokol,
Matetić Ronjgov, Žganec, Dugan, deloma Taclik, Preprek, Karabaić), njihova osnovna
značilnost pa je bila njihova zavezanost k približevanju t. i. istrske lestvice že znanim
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sistemom: durskemu in molskemu tonskemu spolu (z določenimi alteracijami) in
starocerkvenim modusom (pogosteje frigijskemu in redkeje dorskemu modusu). Druga
skupina raziskovalcev (Kuba, Radić, deloma Širola, Dobronić, Kirigin, deloma Zlatić,
Gotovac, Grgošević) pa se je po mnenju Bonifačićeve približevala teoretično takrat še
neozaveščenim, a porajajočim se antropološkim določilom.

Tu ne moremo mimo dejstva, da se je raziskovanje istrsko-primorske tradicijske glasbe
začelo na istrskem polotoku, zaradi česar se je pojavil pridevnik »istrski« in se do danes
ohranil kot prepoznaven naziv. K uporabi tega pridevnika je pripomoglo tudi dejstvo, da
je ravno v času začetka raziskav potekal boj za priključitev istrskega polotoka k matični
državi Hrvaški in so lahko tudi na ta način pokazali kulturno in identitetno povezanost in
enotnost. Bonifačićeva se v svojem raziskovanju osredotoča na to, kako bi človek moral
razumeti, kakšen je osnovni tonski niz te glasbe, njegovo intervalno strukturo (v
horizontali), kaj je osnova tonskega niza, ali lahko ta niz imenujemo lestvica in kakšne so
torej njene osnovne značilnosti, kako naj se takšne melodije prepisuje, kako harmonizira
in ali obstaja zakonitost obstoja in spreminjanja te glasbe. Zato najprej opiše razvoj
termina ter njegov nastanek in uporabo.
V znanstveni diskurz je izraz »istrska lestvica« prvi uvedel Vinko Žganec (Žganec 1921).
To, čemur danes pravimo »istrska lestvica«, pa je zapis melografa in skladatelja Ivana
Matetića Ronjgova. Da bi lažje zapisal avtentični glasbeni izraz in netemperirano petje
Istre in Hrvaškega primorja, se je lotil oblikovanja glasbenega sistema.
T. i. istrsko lestvico je ustvaril Ivan Matetić Ronjgov, da bi lahko posebne
zvočne elemente istrske tradicijske glasbe prenesel v umetniško, avtorsko
glasbo in s tem prispeval k ustvarjanju predloge, kar je bilo v njegovem,
povojnem času, dobrodošlo za spodbujanje »nacionalne« ustvarjalnosti.
Netemperirani glasbeni sistem, na katerem temelji dvoglasje ozkih
intervalov, je temperiral in tako našel modus za »materializiranje« 57
nematerialne kulture (Hauser 2010).

Muzikologinja Nuša Hauser je v pogovoru z nami (Pazin, 26. novembra 2018) poudarila, da Matetić
Ronjgov ni nameraval 'materializirati' dvoglasja, temveč je želel ustvariti izhodišče za nadaljnjo uporabo v
umetniški glasbi. S tem načinom iskanja modusa 'materializiranja' je Matetiću uspelo in tako je odprl pot
raziskovalcem ter aktualizaciji in popularizaciji te glasbe.
57
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Bonifačićeva o tem, kako Ivan Matetić Ronjgov v svojem prvem članku O istarskoj
ljestvici (O istrski lestvici) utemeljuje ta izraz z največjo kompaktnostjo melodij, ki
temeljijo na določenih intervalih v Istri, kjer zapiše:
Naj bo, kot želi, jaz sem – glede na prej omenjeni poseben položaj Istre, ki
je danes še bolj aktualen kot kadar koli prej, in zaradi dejanskih
posebnosti naše ljudske glasbe – pravi – za to, da naši ljubi državi ostane
vsaj en privilegij, vendar brez okovov, v katere ga je vpel dr. Žganec in da
torej ne zapisujemo »istrska«, temveč istrska lestvica. Če moji argumenti
s strogo znanstvenega vidika nekoliko šepajo, naj se upošteva, da te vrstice
piše glasbenik, ki je hkrati tudi istrski iredentist (Matetić Ronjgov 1925a:
37 v Bonifačić 2001: 78).
Bonifačićeva (2001) predstavi svoj predlog za pravilnejši naziv:
Ko sem razmišljala o možnih drugih, primernejših izrazih, sem izhajala iz
termina slog ozkih intervalov, ki ga je kot enega od slogov ljudske glasbe
v Jugoslaviji uvedel Jerko Bezić (1981). Bezić je ta slog prepoznal v
različnih delih Hrvaške in Jugoslavije, znotraj njega pa je odkril tudi več
podslogov, ki izstopajo po svojih glasbenih značilnostih. Istrskoprimorsko tradicijsko glasbo tako odlikujejo terčno in sekstno dvoglasno
petje, zaključki unisono, formalna arhitektonika malih motivov, specifično
razmerje med glasbo in besedilom in drugo. Izbrani Bezićev izraz sem zato
vsebinsko zožila in ga podrobneje opredelila glede na geografsko
komponento ter si omislila izraz slog ozkih intervalov istrsko-primorske
regije. V tem nazivu je poudarek na tonskih odnosih, ki so, kot rečeno,
pritegnili pozornost večine teoretikov. Ker to vprašanje do danes ni
rešeno, menim, da bi bilo v prihodnjih prispevkih o tonskih odnosih
istrsko-primorske glasbe bolje uporabljati omenjeni izraz kot izraz, ki je
bil v uporabi do sedaj (t. i. »istrska lestvica«). Vendar pa ta izraz meče
senco na druge značilnosti istrsko-primorske glasbe (že omenjeni metroritmična in oblikovna zgradba, dvoglasno vodenje melodičnih linij,
značilnosti na področju vokalne tehnike izvajanja in druge) (Bonifačić
2001: 89).
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Hauser iz Etnografskega muzeja Istre opozarja na takšno »slabo prakso« uporabe izraza
»istrska lestvica«:

uporablja se kot sinonim za vse oblike tradicijske glasbene kulture
prebivalcev hrvaškega govornega področja, kljub dejstvu, da se te s
svojimi značilnostmi z njim ne morejo in ne smejo enačiti (Hauser 2010).
Zato je treba poudariti, da se izvirnost krške glasbe tako pri religioznem kot pri posvetnem
petju skriva v posebnostih izvajanja ozkih intervalov, v barvi glasov in v posebnosti
melodij. Treba je opozoriti, da ne gre za neko »variacijo na temo« ali kopiranje drugega
petja, temveč je treba korenine nastanka tradicijske krške glasbe iskati na samem otoku
Krku (Bonifačić 1994: 141).
Edinstvenost te glasbe je priznana in ima v svetu širši pomen, zato je UNESCO 30.
septembra 2009 v Abu Dhabiju izdal priporočilo o njeni zaščiti in jo vključil na svoj
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Dokument Konvencije vsebuje smernice v šestih točkah, po katerih je treba pristopati k
tej nesnovni dediščini. Omenjene točke spodbujajo domačine in vse ostale, ki jih to
zanima, k varovanju dediščine.
Hauser (2010) opozarja tudi na:
Opozoriti moramo na angleški izraz safeguarding, ki v postopkih
varovanja nematerialne kulture dobi svoj temeljni pomen in namen.
Pogosto je namreč spregledano dejstvo, da elementi žive kulture v prvi
vrsti pomenijo varovanje in šele nato ohranjanje (kar bi bil primernejši
prevod za safeguarding) in varovanje (hrv. zaštita, ki je običajna različica
v uradni komunikaciji na temo nematerialne kulture) (Hauser 2014/15:
222)

Hauser (2014/15: 233) o terminologiji v zvezi z uvrstitvijo dvoglasja ozkih intervalov na
Unescov seznam nesnovne dediščine postavlja pod vprašaj ustreznost prevoda besede
safeguarding (ki jo najdemo v pojasnilu nominacije za uvrstitev na Unescov seznam

74

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

nesnovne dediščine), ki je prevedena z besedo ohranjanje (hrv. očuvanje), pravilnejši
prevod pa je varovanje (hrv. njegovanje). Zato je izraz varovati pravilnejši prevod in
hkrati pomeni tudi pravilnejši pristop k običajem.
V listini je zapisano, da je Unesco uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine Twopart singing and playing in the Istrian scale oziroma Dvoglasno petje in igranje v istrski
lestvici, s čimer postane izraz »istrska lestvica« tudi pri omenjeni organizaciji sprejet
termin. Iz tega izhaja, da je izraz globoko zakoreninjen kot izraz za opis istrskoprimorskega tonskega niza in da se termin »dvoglasje ozkih intervalov« uvršča na istrski
polotok, s čimer pa izključuje, vsaj iz naziva, Hrvaško primorje in otok Krk. Čeprav
konvencija Unesca v samem naslovu ne omenja Hrvaškega primorja, slednjega poleg
sopel in lokacije (otokov) omenja v pojasnilu k omenjenemu dokumentu:

Two-part singing and playing in the Istrian scale is a complex style of
traditional music in Istria and Croatian Littoral. […] The Istrian scale
tradition comprises several music genres and styles of performing: kanat,
tarankanje, bugarenje and discant in vocal music, and instrumental
genres such as mantinjada (procession tune), dance tunes, and
improvisatory playing. Typical musical instruments are sopele, mih, pive,
dvojnice and šurle among aerophones, and tambura as a chordophone.
[…] Nowadays they are often associated with organized amateur folklore
groups, which are spread throughout the region. […] The Croatian
Littoral (Hrvaško primorje) incorporates the area from Rijeka to Senj, and
North Adriatic islands of Krk, Cres, and Rab.
Vendar so na Ministrstvu za kulturo Republike Hrvaške na svoji uradni spletni strani
naknadno objavili odločitev Unesca in pri tem uporabili pravilnejši naziv: Dvoglasje
ozkih intervalov Istre in Hrvaškega primorja, s čimer so pravzaprav sprejeli izraz, ki ga
je predlagala Bonifačićeva (2001).
Dvoglasje ozkih intervalov Istre in Hrvaškega primorja je zapleten slog
folklorne glasbe, ki ga najdemo zunaj območja Istre in Hrvaškega
primorja, vendar pa prav na tem območju živi najbolj kompaktno. V
osnovi dvoglasje temelji na netemperiranih tonskih odnosih in značilni
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barvi tonov, ki ga v vokalni glasbi dosežemo z močnim petjem delno skozi
nos.58

4.3. Glagoljaško petje v krških kapitljih

4.3.1. Uvod
V prejšnjem poglavju smo govorili o tradicijski glasbi v slogu dvoglasja ozkih intervalov
Istre in Hrvaškega primorja, ki se nanašajo na noto in mot, v tem poglavju pa bomo
opredelili naš diskurz in predstavili glagoljaško ali staroslovansko petje v bogoslužju na
otoku Krku ter prikazali zgodovinsko pot njegovega ukoreninjenja in varovanja oziroma
njegove uporabe vse do današnjih dni. Zaradi vzpostavitve pravilne teološke in
zgodovinske terminologije je treba opozoriti, da ko govorimo o glagoljaškem bogoslužju,
govorimo o »rimskem slovanskem obredu« ali o rimskem obredu v glagoljaškem jeziku.
Glagoljaško petje je cerkveno petje duhovnikov in ljudstva, ki je sprva izhajalo iz
cerkvenega petja v staroslovanskem jeziku, že v srednjem veku pa je vključevalo tudi
petje v živem hrvaškem jeziku; v ožjem pomenu je to petje duhovnikov glagoljašev, ki
uporabljajo besedila v staroslovanskem jeziku hrvaške redakcije, zapisane v glagolici.
Ker želimo jasno prikazati njene distinkcije in kvalifikacije, bomo pri govoru o tradicijski
liturgični glasbi otoka Krka uporabljali izraz glagoljaško petje ali glagoljanje. Sopomenki
za glagoljaško petje sta glagoljaško ali starocerkveno petje. Pod tem mislimo na vse
ljudsko petje v cerkvi, ki je sprva izhajalo iz liturgičnega petja v glagoljaškem jeziku,
kasneje pa tudi v šćavetu.59 Za duhovnika, ki opravlja liturgijo, rečemo, da glagolja.
Pojem glagoljanje se ne nanaša le na duhovnikovo petje v litrugiji ali petje ljudi.
Glagoljati pomeni tudi recitirati dele liturgije v staroslovanskem jeziku.

58

Prevzeto z: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5229 (30. januarja 2019).
Šćavet (po ital. schiavetto namesto slavo: slovanski, torej hrvaški), cerkvene knjige hrvaških obalnih
krajev, napisane v pogovornem hrvaškem jeziku, torej v čakavsko-ikavskem narečju (od XV. do XX.
stoletja). Kljub različnim vplivom vse do 19. stoletja je glagolica ostala globoko zakoreninjena na Krku,
tudi ko so duhovniki na celini že začeli uporabljati šćavete. Duhovniki so to storili zaradi pomanjkanja
liturgičnih knjig, ponekod pa verjetno tudi zaradi slabega poznavanja glagolice. Krški škofje (zlasti
Mahnič) in popi glagoljaši pa so menili, da uvedba narodnega jezika v bogoslužje pomeni zlorabo, saj so
se bali, da to pomeni korak k uvedbi latinščine (prim. Bolonić 1980: 36–37; Zebec 2005: 78–79).
59
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Osredotočili se bomo posebej na kapiteljska središča Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baško,
saj so bila središča in viri glagoljaškega petja, glagoljanja60 in na splošno glagoljaškega
bogoslužnega govora. Predstavili bomo sedanje stanje, podali opredelitev glagoljaškega
petja in njegovega pomena, ki se kaže skozi zgodovinski pregled in učenje, vse do
prizadevanja za ohranitev in varovanje. Po obisku kapiteljskih središč Omišalj, Dobrinj,
Vrbnik in Baška, po udeležbi na praznovanjih zavetnikov in po pogovoru s sogovorniki
je naša raziskava namreč razkrila, kakšno je trenutno stanje uporabe glagoljaškega petja
in njegovega obstoja ter izpostavila tudi težave in prihodnje izzive pri varovanju tega
liturgičnega izraza.
Glagoljaški napevi ne sodijo v nobeno znano vrsto petja v krščanskih
cerkvah in se razlikujejo od gregorijanskih, ambrozijanskih, mozarabskih,
bizantinskih in drugih vrst zgodnjesrednjeveškega monodičnega petja
krščanskih ljudstev. Zato si jih je treba zapomniti pod posebnim glasbenim
izrazom glagoljaško petje.61
Raziskovalcem, ki so se lotili raziskovanja tega pojava – glagoljaškega korala (Širola
1927; Rihtman 1932; Karabaić 1952–53, 1955; Pavačić 2001, 2003; Primorac 2012) ali
katoliškega liturgičnega petja v glagoljaškem jeziku – je delo v veliki meri oteževalo
dejstvo, da napevi tovrstnega petja do danes niso bili zapisani (tudi danes številni še
čakajo na zapis), temveč so se ustno prenašali iz generacije na generacijo, s cerkve –
ljudstva – na posameznika ter od plovana na druge duhovnike.62 Ker ni zabeleženo
oziroma je zabeleženo le deloma, predstavlja izključno agrafično glasbeno dediščino
(Bezić 1973: 41; Zebec 2005: 81). Govorimo o večstoletni evoluciji s postopkom ustnega
prenosa (International Folk Music Council 1954 po Inskip in sod. 2008).

Glagoljanje pomeni obhajanje svete maše v staroslovanskem jeziku.
Livio Marijan: Hrvaško glagoljaško petje, prevzeto s strani: http://www.croatianhistory.net/glagoljica/
gl_pjevanje.html (Pristop 6.2.2019).
62
Plovan je starocerkveni naziv za duhovnika, ki služi kot župnik. V starih kapitljih se ta naziv uporablja še
danes. Če duhovnika imenuješ plovan, to pomeni, da je isti župnik v Omišlju, Dobrinju,Vrbniku ali Baški.
60
61
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4.3.2. Kratka zgodovina uporabe glagoljaškega bogoslužja na otoku Krku – od
potrditve do prepovedi

V vmesnem prostoru med vzhodnim in zahodnim, bizantinskim in rimskim
obredom je slovanska liturgija, ki je umeščena v geografski, teološki in
kulturni vmesni prostor, s čimer ustvarja svojega. Ta vmesni prostor je v
10. stoletju razcepljen na dve veji: rimsko in bizantinsko, kar je mogoče
zaslediti v ohranjenih liturgičnih kodeksih (Kuhar 2017: 65).
Čeprav je težko datirati glagoljaško bogoslužje na področju otoka Krka oziroma krške
škofije63 in čeprav številni raziskovalci menijo, da je skoraj nemogoče ugotoviti, od kod
izvira takšno bogoslužje, kdo ga je uvedel in katere so bile njegove glavne značilnosti,
zaradi katerih se je ukoreninilo med ljudmi in ohranilo vse do danes, bomo za našo
raziskavo uporabili sklepe zgodovinarja Ferda Šišića, ki meni, da je bogoslužje v
glagoljaškem jeziku uvedel sam slovanski apostol Metod, ki je med potovanjem ob obali
Jadranskega morja do Carigrada (881–882) učil in prenašal obredje, začenši s področjem
ninske škofije, od koder se je razširilo na Krk. Avtor navaja, da je novo posvečeni ninski
škof Teodozij odšel v Rim in papeža Janeza VIII. zaprosil za dovoljenje, da bi v svoji
škofiji, kar je pomenilo v celotni tedanji dalmatinski Hrvaški, poleg latinščine lahko
uporabljal tudi slovanski jezik (Šišić 1925: 386).
Njegova [Metodova] navzočnost in lepota slovanskega bogoslužja, ki so
jo Hrvati morda poznali že od svojih panonskih sosedov, je nanje zagotovo
še posebej močno vplivala, in ker takrat niso bili tesno povezani z latinsko
dalmatinsko duhovščino, je zelo verjetno – še posebej, če lahko upravičeno
pomislimo tudi na dovoljenje, ki ga je papež Janez VIII. dal škofu
Teodoziju – da je takrat (okrog 882) med njimi slovansko bogoslužje
pognalo močne korenine, ki so se še okrepile, ko so po Metodovi smrti
(885) nekateri njegovi učenci poiskali zaščito na Hrvaškem, predvsem na
področju ninske škofije in nato tudi v krški (Šišić 1925: 388).

Krška škofija se nahaja na severnem Jadranu, območju Kvarnerskega zaliva, obsega pa deset otokov:
Krk, Rab, Cres, Lošinj, Pag (Lun, Novalja), Susak, Ilovik, Unije, Vele Srakane in Male Srakane. Na
prostoru današnje krške škofije sta bili tudi osorska in rabska škofija, ki sta bili leta 1828 s sklepom Svetega
sedeža priključeni krški škofiji.
63
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Drugi, nasprotni vir nastanka glagolice in vpliva Cirila in Metoda na njen nastanek
najdemo v raziskavah zgodovinarja Mila Bogovića (1982, 1998, 2003, 2013, 2019).
Bogović (2019: 33) s svojo kontekstualizacijo o glagolici sklene, da sveta brata Ciril in
Metod sploh nista avtorja glagolice in da se je ta pisava pojavila na področju Istre,
Hrvaškega primorja in Like, kjer je največ nepremičnih kamnitih spomenikov v glagolici
in kjer se v liturgiji uporablja že stoletja.
Omenili smo že, da je glagolica na kopno prišla s Krka. Pravzaprav se je
širila hkrati s širjenjem krščanstva v času sprave po obdobju preseljevanja
ljudstev. Omeniti je treba, da so glagolico podprli tudi krški knezi, kasneje
imenovani Frankopani. Ti so uradovali v glagolici. Ta jezik pa ni
staroslovanski, temveč hrvaški. V glagoljaškem jeziku naj bi bila napisana
samo liturgična besedila, vse ostalo pa v narodnem (hrvaškem) jeziku
(Bogović 2019: 270).
Bogović navaja tudi, da se je glagolica pojavila že stoletje in pol pred misijo svetih bratov
oz. je nastala zaradi potrebe po misijonarskem delovanju med Slovani (Bogović 2019:
40).
Poleg že omenjenih Šišićevih in Bogovićevih podatkov bomo predstavili še nekaj
pomembnih dogodkov za glagoljaško in staroslovansko bogoslužje na otoku Krku (od 9.
do 19. stoletja).
Rimski papeži niso bili vedno naklonjeni bogoslužju v domačem jeziku, zato so bili
glagoljaški duhovniki vedno, ne glede na dovoljenja posameznih papežev, pod posebnim
nadzorom. Razlog za to je bilo varovanje svete liturgije pred morebitnimi anomalijami in
krivoverstvom. Za Rim je bil edini veljavni liturgični jezik torej latinščina. Da Rim ni bil
vedno naklonjen glagoljaškemu jeziku in njegovi uporabi v bogoslužju, priča dopis iz leta
925, v katerem papež Janez X. ošteje splitskega nadškofa in njegovega sufragana in
zahteva:
Zato vas spodbujamo, da si prizadevate ... v vseh slovanskih deželah
popravljati ... glede na navade ... rimske cerkve v slovanskih deželah ...
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opravljati skrivnostno darovanje [evharistijo] ... v latinščini ... in ne v tujih
jezikih.64
Pontifikat papeža Janeza X. je trajal od 914 do 928. V času njegovega pontifikata se je
razširil vpliv Rimskokatoliške cerkve na južnoslovanske dežele na vzhodni jadranski
obali. Ohranjena je korespondenca med papežem Janezom in hrvaškim knezom (kraljem)
Tomislavom. V času njegovega pontifikata je v Splitu potekal cerkveni koncil, na katerem
je po papeževem navodilu določeno, da morajo obredi na ozemlju Hrvaške potekati v
latinščini.
Glagoljaško petje je bilo zabeleženo tudi med obiskom papeža Aleksandra III. v Zadru
leta 1177. Sledi opis kardinala Bosona, ki je spremljal papeža:
Od tam [z Visa, 11 galej] so naslednjo nedeljo, preden je vzšlo sonce,
ploveč vzdolž drugih dalmatinskih otokov, skupaj z brati … [našteva
imena] po zaslugi blaženega Petra prispeli v Zadar. In ker dotlej še noben
rimski škof ni vstopil v mesto, sta med duhovniki in prebivalci zavladala
splošno veselje in radost. Hvalili in blagoslavljali so Gospoda, ki je po
svojem sinu Aleksandru, nasledniku blaženega Petra, počastil z obiskom
zadrsko cerkev. Zaradi tega so ga po rimski navadi posadili na belega
konja in ga v povorki ob gromkem prepevanju zahvalnih pesmi v hrvaškem
jeziku vodili po središču mesta do cerkve blažene Anastazije, kjer počiva
devica in mučenka. Po štiridnevnem bivanju v Zadru je zapustil mesto in
veselo plul ob hrvaških otokih in majhnih obalnih istrskih mestih in z
Gospodovo pomočjo prispel v samostan sv. Nikolaja v Rialtu [v
Benetkah].65

Unde hortamor vos … cunctaque per Sclavinicam terram audecter corigere satagastis … ita ut secundum
mores … Romanae ecclesiae in Sclavinorum terra ministerium sacrificii peragant in Latina … lingua non
autem in extrabea (Šišić 1901: 215).
65
Prevod don Ante Strgačića je prevzet s strani: http://www.croatianhistory.net/etf/zadargl.html (15.
januarja 2019): A odatle [tj. s Visa, 11 galija], ploveći mimo ostalih dalmatinskih otoka, prije nego je sunce
granulo, zajedno s braćom ... [nabraja imena] dovezoše ga zdrava i vesela u grad Zadar, koji se nalazi na
rubu ugarskog kraljevstva. A kako dotada nije taj grad posjetio nijedan papa, s dolaska papina nasta u
gradu veliko veselje i neopisiva radost u kleru i puku, i svi su blagoslivljali Gospoda, koji se u naše dane
udostojao pohoditi Zadar preko Aleksandra svoga sluge i nasljednika sv. Petra. I tako, pošto mu je po
rimskom običaju pripremljen bijeli konj, povedoše ga u povorci gradom uz pjevanje bezbrojnih lauda i
kantika, koje su gromko odjekivale u njihovu hrvatskom jeziku, do u glavnu crkvu sv. Stošije, u kojoj počiva
uz počasti pohranjena ona djevica i mučenica. Poslije četiri dana boravka u Zadru iziđe iz grada, te ploveći
64
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Četudi se ta citat ne nanaša na glagoljaško petje na otoku Krku, ponuja zanimiv prikaz
vseprisotnosti glagolice na jadranski obali. Ker sta se meji nekdanje krške in ninske
škofije, pozneje pa tudi zadrske, dotikali, je staroslovanski jezik ena najpomembnejših
vezi v tem prostoru. Citat navaja, da je papež Aleksander III. po obisku Zadra plul ob
hrvaških otokih. Z gotovostjo vemo, da je pristal na otoku Rabu, na območju rabske (prvič
omenjena leta 530 – ukinjena in priključena leta 1828), današnje krške škofije. Tega leta
je namreč papež Aleksander III. posvetil novozgrajeno stolnico v Rabu. Legenda o tem,
kako je papež zaradi slabega vremena prisilno pristal na Rabu na poti v Benetke, na otoku
obstaja še danes. Ko je papež prispel na Rab, so domačini izkoristili njegovo navzočnost
in ga prosili, naj posveti novozgrajeno cerkev.
Uporabo glagoljaškega jezika je benediktincem iz opatije sv. Nikolaja pri Omišlju na
prošnjo krškega škofa leta 1252 odobril tudi papež Inocenc IV. 66
Na protestantsko reformo v 16. stoletju so vplivala svetovna nacionalna in teološka
vprašanja. Ta vpliv se je negativno odrazil v reformatorskem odnosu do liturgičnega
jezika in liturgičnih dejanj (Fućak 1975: 61), ki jih po reformatorskih načelih ni bilo več
dovoljeno izvajati. Kot odgovor na protestantsko reformo se je zgodil tridentinski koncil
(1545–1563), katerega prvotna naloga je bila razrešiti dogmatske težave, ki jih je prinesla
protestantska reforma, in s tem tudi vprašanje liturgije in ljudskega jezika (Fućak 1975:
62). Zaradi novih razmer v Cerkvi, ki so nastale kot posledica reformacije, je želel zbor
v Tridentu zaščititi vero in liturgično prakso ter okrepiti uporabo latinskega jezika v
liturgiji (Fućak 1975: 63). Čeprav je papež Inocenc IV. leta 1252 potrdil uporabo
staroslovanskega jezika in glagolice v Cerkvi (Klaić 1901: 41), so nemiri, ki jih je prinesla
reforma, vplivali tudi na staroslovanski jezik in njegovo uporabo v liturgiji.

Zato so se jezuiti kot izvajalci reforme v jezuitskem samostanu na Reki, ustanovljenem
leta 1627, zavzemali za izkoreninjenje glagoljaškega bogoslužja z območja Severnega
primorja, in sicer zaradi strahu pred širjenjem krivoverstva. To so dosegli s tiskanjem
sretno uz hrvatske otoke i malene primorske gradove Istre, uz pomoć Gospodnju, veseo stiže u samostan
sv. Nikole u Rialtu [u Mletcima].
66
[…] cum ipsi Sclavi existunt et Sclavicas litteras habent, discere latinas litteras non possunt. V prevodu:
… ker so Slovani, imajo slovansko pisavo, zato se jim ni treba učiti latinščine (Klaić 1901: 41).
Ostanki današnje benediktinske opatije sv. Mikule v zalivu Sepen pri Omišlju so dobro ohranjeni in pričajo
o takratnem verskem in liturgičnem življenju. Po obnovi bazilike (2004) župnijski zbor iz Omišlja tam
pogosto poje praznične vesperas (večernice) v glagoljaškem jeziku.
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novih knjig (saj je starih evangeliarijev, misalov in lekcionarjev zmanjkalo), ki niso bile
v glagolici ali staroslovanskem jeziku, temveč v latinskem ali domačem jeziku, ki je bil
ljudstvu najbližji in se imenuje šćavet. Za našo raziskavo je pomembno, da na tem mestu
poudarimo, da ni šlo le za tiskanje knjig v latinščini, temveč tudi za izkoreninjanje
tradicijske glasbe z uvedbo in tiskanjem melodij na medičejske napeve. 67
V obdobju po tridentinski reformi (1545–1563) se pojavi ekumensko gibanje za združitev
zahodne in vzhodne (katoliške in pravoslavne) Cerkve. Katolištvo se je želelo približati
pravoslavju tudi z liturgičnim jezikom. Zadrski nadškof Matej Karaman (1745–1771) je
dal namreč leta 1741 v Rimu tiskati Missal Rimskij v glagolici in cirilici (Kovačić 1971:
354). S tem dejanjem se je začel proces rusifikacije staroslovanskih bogoslužnih knjig iz
cerkvenoslovanskega jezika hrvaške redakcije v cerkvenoslovanski jezik ruske redakcije.
Z rusifikacijo hrvaških srednjeveških bogoslužnih knjig je izginil jezik, ki so ga razumeli
prebivalci Hrvaškega primorja (cerkvenoslovanski jezik, zapisan v glagolici), kar
pomeni, da ljudstvo ni več razumelo bogoslužnih besedil. Ker misal vsebuje besedila, ki
so jih prepevali (glagoljali) popi glagoljaši, lahko domnevamo, da je rusifikacija vplivala
tudi na petje. Seveda so bili glagoljaši zelo nezadovoljni z rusifikacijo svojih bogoslužnih
knjig, zato so tudi neradi sprejeli Karamanov misal (Kovačić 1971: 354).
Pomembno vlogo pri ohranjanju staroslovanske pisave in liturgije je imel frančiškan
glagoljaš Antun Dragutin Parčić (1832–1902), ki je kot poznavalec staroslovanskih
bibličnih in bogoslužnih besedil leta 1893 uredil in dal natisniti novi Misal v
staroslovanskem jeziku, zapisan v glagolici. Ta staroslovanski misal je bil pomemben iz
več razlogov: obstoječe misale v staroslovanskem jeziku je bilo zaradi njihove
dotrajanosti namreč nujno treba zamenjati z novimi, saj so zaradi dolgotrajne uporabe
počasi izginjali. Nujnost tiskanja pa se je v tistem času pomešala z narodnimi
preporodnimi težnjami o tem, da se ne sme pozabiti na glagoljaško kulturno dediščino,
pa tudi o tem, da bi objava takšnega misala pripomogla k zbližanju dveh verskih skupnosti
južnoslovanskih ljudstev, katoliške in pravoslavne (Soldo 1990: 179). S tiskanjem novega

Prim. Rihtman v svoji raziskavi navede primer tiskanja misala Kašićev »Ritual Rimski« istomaccen po
Bartolomeu Kassichiu popu bogolovcu od Druxbae Jesusovae Peninteciru Apostolskomu. Poleg besedila v
narodnem jeziku je vseboval tudi medičejske melodije. Medičejska izdaja gregorijanskega korala ima svoje
začetke v 16. stoletju. Z medičejskimi napevi so želeli reformirati in poenostaviti gregorijanski koral.
Proces uničevanja glagolice in glagoljaškega jezika je bil močno razvit na otoku Cresu in v Istri, na otoku
Krku pa, kot pravi Rihtman, ni imel veliko uspeha, čeprav je tudi tam intenzivno potekal.
67
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staroslovanskega misala v hrvaški redakciji se je po Parčićevi zaslugi prekinilo z
rusifikacijo besedil starejših misalov in se ponovno začelo uporabljati »čisti
cerkvenoslovanski jezik v starohrvaški redakciji« (Soldo 1990: 182). Četudi je imel novi
misal določene pomanjkljivosti v grafiji, je pomenil dosledno vračanje k »hrvaškemu
tipu« oblik črk in jezika (Soldo 1990: 185; Kuhar 2017: 223).
V glagoljaškem bogoslužju je šlo za to, da bi ljudje, ki se udeležujejo obredov, v njih
sodelovali in razumeli besede, izrečene med molitvijo in petjem. V latinskem obredju so
ljudje, ki tega jezika niso znali, lahko sodelovali le pasivno. Med obredi so najpogosteje
molče molili rožni venec, duhovnik pa je pred oltarjem opravljal mašo. Ko so zmolili
vseh pet skrivnosti, so začeli znova.
Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so koncilski očetje odločili, naj se sveto
bogoslužje izvaja v narodnem jeziku posamezne države. Za območje Krka in krške škofije
to ni bilo nič novega, saj so tam že stoletja opravljali liturgijo v ljudskem jeziku.
Že na samem začetku koncila, 12. novembra 1962, je msgr. Josip Arnelić,
takratni šibeniški škof, vodil glagolsko mašo v stolnici, torej v baziliki sv.
Petra v Vatikanu, pred začetkom XVII. splošnega zasedanja. Prepeval je
cerkveni pevski zbor ruske Katoliške cerkve in izvajal dela hrvaških cerkvenih
skladateljev. To sv. mašo v glagoljaškem jeziku so praznovali na predlog
msgr. Frana Franića, takratnega splitsko-makarskega nadškofa, naši škofje
pa so ob tej priložnosti za koncilske očete pripravili dolgo poročilo o
glagolici, njeni zgodovini in dotedanji uporabi v bogoslužju v naših krajih.
Poleg tega so natisnili tudi naslovno stran glagolskega misala iz leta 1927,
glagolska besedila »Gospod usmili se«, »Slava višjemu Bogu« in dvojezično
besedilo v latinskem in glagoljaškem jeziku. Krški škof dr. Karmelo Zazinović
je na tej sveti maši koncilskim očetom pojasnjeval določene dele v latinščini
in jim na splošno govoril o pomenu glagolice in glagoljaške dediščine (Zec
1994: 79).
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4.3.3. Dosedanje preučevanje glagoljaškega ali staroslovanskega petja
Govoriti o glagoljaškem petju ne pomeni govoriti zgolj o melodiji ali besedilu, temveč
pomeni govoriti o slogu in življenju ljudi (Zebec 2005: 80). Ozki intervali, ki niso bili
nikjer zapisani, »so prišli iz človeških src in se skozi njihova grla spojili v melodije, ki so
od zunaj morda zvenele grobo in primitivno« (Matetić Ronjgov 1983: 19), vendar so bile
način izražanja otočanov, Krčanov, Bodul, od Boga in z Bogom. In ker molitev vključuje
celotno bitje (glas, občutke, misli, telo), je vsak navzoči na ta način prispeval k splošni
molitvi Cerkve (skupnosti).
Glagoljaško (staroslovansko) petje v cerkvi je bilo v pravem pomenu
besede tradicijsko, zasnovano izključno na ustnem izročilu, ki je povezalo
generacije, saj v nobenem od številnih ohranjenih glagolskih kodeksov –
misalov, brevirjev, psalterjev in drugih liturgičnih knjig – ni zapisana
nikakršna melodična notacija (Bezić 1973: 41).
Ko govorimo o glagoljaških napevih, moramo v diskurz vključiti tudi vprašanje tonskih
odnosov in s tem njihovega zapisovanja. To vprašanje ostaja v središču zanimanja
raziskovalcev glagoljaških liturgičnih napevov, pa tudi istrsko-primorske tradicijske
glasbe na splošno (Bonifačić 2001: 76).
Avtorji, ki so pomembno prispevali k zapisovanju cerkvenih melodij, so Kuhač, Bezić,
Žganec, Ronjgov, Karabaić, Bonifačić in Pavačić. Ti so, med drugim, želeli ohraniti
glagoljaške napeve. Med omenjenimi avtorji izpostavljamo melografa Nedjeljka
Karabaića, ki je hkrati tudi avtor največjega števila rokopisov iz istrsko-primorske regije:
na otoku Krku jih je zapisal približno 570 (Bonifačić 2001: 82).
Karabaić je posebno pozornost posvetil cerkvenemu petju. V želji, da bi čim bolj zvesto
prenesel melodijo, se je že na samem začetku soočil s težavami, s katerimi so se srečevali
tudi prejšnji zapisovalci.
V prvi vrsti sem zapisoval maše / za žive in mrtve / in legende, ki
najpogosteje obravnavajo življenje svetnikov ali določene dogodke iz
Svetega pisma in krščanske tradicije ter iz nacionalne in splošne
zgodovine. Melodije teh cerkvenih pesmi v sebi nosijo poskuse dramske
resničnosti in se zelo uspešno približujejo besedilu. To je še posebej
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razvidno v pogrebni maši, kjer je elegičnost krškega napeva izrazitejša;
zdi se, da je tragedija smrti našla svojo obliko v preprostosti ljudske
popevke in v njeni karakteristični lestvici ... Besedila, ki so bila pravzaprav
kolednice (ljudje jih še danes tako imenujejo), so pogosto tako fina in
preprosta, da mestoma tekmujejo z melodijo, ker že sama v sebi vsebuje
veliko melodij (Karabaić 1952 v Riman 2020: 37).
Avtor, ki se je lotil zgodovinskega preučevanja glagoljaškega petja v liturgiji, je bil
muzikolog Cvjetko Rihtman. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je preučeval izvor
glagoljaškega obrednega petja v nekdanjih kapitljih, današnjih župnijah Omišalj in
Vrbnik. Posebnost, na katero je naletel, je bila, da čeprav takšno petje v zahodni rimski
liturgiji izvajajo po rimskem obredu, vsebuje tudi sledi bizantinskega liturgičnega petja:
Vso pozornost je torej pritegnilo tradicionalno petje, […] petje, v katerem
nisem mogel opaziti nikakršne zveze z rimskim napevom, bodisi
gregorijanskim bodisi medičejskim, kot sem pričakoval (Rihtman 1968:
34).
Da bi preveril, ali je to, kar je opazil, res, je Rihtman vse, kar je zapisal iz župnij Omišalj
in Vrbnik z otoka Krka, pokazal francoskemu muzikologu in strokovnjaku za
gregorijanski koral A. Gastouéju. Zanimalo ga je namreč, ali ima izvor glagoljaškega
petja kaj skupnega z gregorijanskim. Na svoje presenečenje je Gastoué ugotovil, da so ti
napevi izjemno podobni melodijam bizantinskega obreda. Po besedah Rihtmana je
Gastoué leto dni po prvem srečanju z melodijami Omišlja in Vrbnika zapisal:
Neki prijatelj me je seznanil s petjem […] v nekaterih cerkvah latinskoslovanskega obreda (glagolskega) v Jugoslaviji. Tega glasbenika so
presenetile melodije, ker niso bile niti malo podobne gregorijanskim […],
jaz pa sem na svoje začudenje zapazil – kar je zelo pomembno – da se
pojejo te melodije tekstov, ki so prevedeni iz latinskega bogoslužja, po
napevih bizantinskega, grškega obreda […] (Rihtman 1968: 35).68

68

Prevod Gastouéjevega besedila je objavljen v Ćirilo-Metodskom vjesniku, II. letnik, v Zagrebu 1934.
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Ker je bil otok Krk pod bizantinsko vladavino 69 in tako tudi pod vplivom bizantinskega
obreda, lahko domnevamo, da je prihod glagolice na območje Krka prinesel združitev
glagoljaške pisave in melodij bizantinsko-grškega obreda. V nasprotju z zahodnorimskim
obredom, ki si prizadeva za poenotenje liturgičnih praks in obredov, imajo vzhodni
obredi, ki so vplivali na glagoljaško večglasno petje, več liturgičnih provenienc in praks,
več vrst različnih tradicij.
Za razliko od Rimske cerkve, ki se je uporno in zelo energično borila za
enotno bogoslužje in je kršitev tega včasih označevala kot jeres, Vzhodna
cerkev ni vztrajala na enotnosti jezika, pisave in napevov v cerkvenih
obredih, niti ni poskušala vsiliti takšnega stališča (Rihtman 1968: 36).
Različne cerkve imajo zaradi avtonomije tudi svoj lastni način izvajanja bogoslužnih
obredov. To dejstvo jasno dokazuje, da je treba sam izvor glagoljaškega petja iskati v
vplivu vzhodne liturgične prakse, razlog za to pa je njen svobodnejši pristop h
glasbenemu izražanju, ki je odvisen od države in kulture, v kateri se obred opravlja.70
Najboljše priložnosti za to so bile v Dalmaciji in Makedoniji oziroma v
Severni Grčiji, domovini sv. bratov. Ti kraji so bili namreč pod
bizantinskim vplivom, Bizanc pa je dovolil uporabo različnih pisav in
jezikov, preprosto zato, ker je imelo njegovo cesarstvo več razvitih kultur
(Bogović 1998: 57).

Krk pod bizantinsko upravo: Krk je bil del bizantinskega cesarstva od približno leta 536. Vključen je bil
v Justinijanov jadranski limes, o čemer priča utrdba Korintija v bližini Baške. V pozni antiki je Krk nazadnje
omenjen okoli leta 585 ob zapisu, da je bil krški škof sufragan akvilejskega patriarha. V 7. in do 70. let 9.
stoletja je del bizantinske arhontije Dalmacije, zatem pa bizantinske teme Dalmacije. Takrat je pristanišče
mesta Krka postopoma izgubljalo na pomenu, mesto Fulfinij pa je izginilo. Ni povsem jasno, kdaj se je
začelo naseljevanje Slovanov, vendar je po ohranjenih toponimih mogoče sklepati, da je bilo južno od črte
Punta Pelova–Bašćanska draga rimsko prebivalstvo že dolgo večinsko. Mir v Aachnu leta 812 je potrdil,
da je Krk bizantinska posest. Otok je bil razdeljen na občine, ustanovljene v bližini mesta Krk, torej trdnjave
Baška, Omišalj, Dobrinj in Vrbnik. Konstantin VII. Porfirogenet navaja, da je Krk od poznih 60. let 9.
stoletja plačeval davek hrvaškemu vladarju. Prevzeto: Prim. S. Radić (ur.), Hrvatska enciklopedija. Spletna
izdaja, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2017., na: http://www.enciklopedija.hr/
natuknica.aspx?id=34101 (Dostop 28.1.2019).
70
Joseph kard. Ratzinger (papa emeritus Benedikt XVI.) v svoji knjigi Duh liturgije razmišlja: Vzhod je,
vsaj na bizantinskem območju, ostal pri povsem vokalni glasbi, ki se je na slovanskem ozemlju – verjetno
tudi pod zahodnim vplivom – razširila na večglasje. Njihovi moški zbori se s svojim sakralnim
dostojanstvom in zadržano močjo dotikajo naših src in evharistijo spremenijo v svečanost, praznik vere
(Ratzinger 2001: 143).
69
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Na zahodu je obstajala samo rimska oziroma latinska kultura, zato je bil ustvarjen vtis,
da nobena druga liturgija ni upravičena. Tovrstna zahodna zavest pa se ni mogla utrditi
na ozemlju našega diskurza, zlasti ne na tistem, ki je bil pod stalnim bizantinskim
vplivom, kot so dalmatinska obala in otoki. Bizanc je tako v svojo zavest vključil obstoj
različnih kultur in knjižnih jezikov.

Iz vsega zgoraj navedenega sklepamo, da je bil slovanski jezik, s tem pa tudi slovansko
bogoslužje v glagoljaškem jeziku na kraju, ki ga preučujemo, globoko zakoreninjen, saj
ga je kot takšnega sprejela tudi bizantinska oblast.
Glagoljaško petje predstavlja staroslovanski jezik, uglasben skozi dvoglasje ozkih
intervalov in se, glede na vrsto pesmi (vstopni spevi, mašni ordinarij, hvalnice, antifone,
psalmi, molitve in večernice itd.) običajno poje v dveh zborih ali izmenično (antifonalno
in psalmodično): duhovščina in ljudstvo. Pred ukinitvijo krških kapitljev leta 1823, ko je
bilo v enem kapitlju več popov, je postalo izrazitejše responzorialno (izmenično) petje
med duhovščino in ljudstvom. V kapitljih je veljala edinstvena delitev na malu
(enostavnejši način) in velu notu (komplesnejši način petja ob velikih cerkvenih
praznikih) (Zebec 2005: 81). Mala nota predstavlja napev, ki ga skozi vse leto prepevajo
ob nedeljah in manjših praznikih ter ob običajnih dneh. Vedno je preprosta, pogosto
podobna recitativu, s fleksami na mestih za predah in zato zelo enostavna in dostopna
vsem vernikom. Vela nota pa predstavlja slovesni način petja ob velikih praznikih, t. i.
principalih (velika noč, božič, binkošti, praznik zavetnika kraja). Izvedba svečanih
napevov oziroma vele note je bila težja in zahtevnejša. Svečanost »vele note« se bolj kot
v veličastnosti motivov kaže v zategovanju pri petju (Bolonić 1968: 437). V kapiteljskih
središčih (Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška) so poleg vele in male note obstajale tudi
posebne note za marijanske praznike, za maše za pokojne, pa tudi za postni čas.

Pri petju glagolskih not (glagoljanju) so besede sledile melodiji, kar pomeni, da v melodiji
ne najdemo oblikovane simetrije (a-b-a), ki sicer obstaja v ljudskih napevih in plesih
(Zebec 2005: 80).
Rihtman v svojem zapisu opiše, kako so se izvajale liturgične pesmi:
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Izvajanje obrednega petja na Krku je lahko solistično, skupinsko in
izmenoma skupinsko in solistično. Pri petju, ki se izvaja izmenoma
(responsorialno), sodelujejo poleg duhovnika, ki intonira, predpevec
(cerkovnik), dve skupini pevcev ali dve skupini in predpevec. Pri
responsorialnem petju končujejo vsi pevci skupaj. Poje se enoglasno
(solistično in unisono) in večglasno (polifono). Ljudstvo poje rado
dvoglasno in tako marsikateri pevec noče peti brez drugega. Od polifonih
oblik je najpogostejši cantus gemellus v paralelnih tercah in sekstah s
koncem v unisonu in njegova varianta, ki nastane tako, da 'drugi' glas
upada s sledečo strofo, prej kot je prvi končal, s čimer preide iz vzporedne
funkcije v vodilno (Rihtman 1968: 45). 71

4.3.4. Pogled na današnje stanje glagoljaškega petja
Kakšno je sedanje stanje uporabe glagoljaškega jezika v liturgiji in s kakšnimi izzivi se
srečuje varovanje tradicijske glasbe, smo preverili s terenskimi raziskavami in udeležbo
pri praznovanjih zavetnikov kapiteljskih središč. 72 Med številnimi sogovorniki smo za ta
namen izbrali štiri. Njihove pripovedi bomo predstavili v celoti. Ti sogovorniki so
Valentina Marinović (Omišalj), Dinko Justinić (Dobrinj), Marija Toljanić (Vrbnik) in
Monika Ikić (Baška). Ti ljudje dejavno sodelujejo v bogoslužnem življenju svoje župnije
in mesta ter na poseben način izstopajo po svojem udejstvovanju pri vodenju, spremljanju
in petju v župnijskem zboru. Sogovorniki so iz lastnih izkušenj spregovorili o današnjem

S terenskim raziskovanjem in beleženjem trenutnih razmer sem ugotovil, da se je slog, ki ga je opisal
Rihtman, precej spremenil, ko govorimo o solistih in duhovnikih, ki intonirajo napev.
Pri preučevanju razmer v Omišlju je šlo vse lažje, saj sem po rodu iz Omišlja in zato že od malih nog
poslušam te napeve, gledam pevce in zbore ter vodjo pevskega zbora, kako se menjavajo in kako delujejo,
predvsem pa opažam, kako se je spremenil sam način petja. V Dobrinju skoraj vsako leto sodelujem na
praznovanju zavetnika župnije, praznovanju najdenja sv. Štefana, prvega mučenca. Ob večurnih pogovorih
z lokalnimi župljani, pevci in zlasti z gospodom Ivanom Pavačićem Jecalićevim, sopcem in izvajalcem
tradicijske glasbe otoka Krka, predvsem pa njegovega rodnega Dobrinja, sem prišel do dragocenih
spoznanj. V Vrbniku sem kot župnijski pomočnik in kasneje kot vikar preživel tri leta (2012–2015). Kot
duhovnik sem lahko od blizu opazoval tradicijsko življenje mesta in župnije. Čeprav sem po babici po rodu
iz Baške, v tem kraju nikoli nisem živel, zato sem k raziskovanju pristopil sistematično (2014). Želel sem
popisati vse, kar je ostalo od tradicijske liturgične glasbe (posvetno petje je bilo že precej raziskano, pa tudi
plesi in melodije za sopele) in prek pogovorov s prebivalci Baške in tistimi, ki varujejo dediščino bašćanske
kotline (Franjo Seršić, Sonja Polonijo, muzikologinja prof. Lovorka Ruck, prof. Diana Grubišić Čiković),
sem prišel do novih spoznanj.
72
Danes je v liturgijah na otoku Krku, še posebej v župnijah Omišalj, Dobrinj in Vrbnik, staroslovanski
jezik mogoče slišati na dva načina: prvi način predstavlja duhovnik, ki obhaja liturgijo in bere besedila v
staroslovanskem jeziku, drugi način pa predstavljajo vsi zapeti deli, pri katerih sodelujejo duhovnik-vodja,
pevski zbor in ljudstvo.
71
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stanju glagoljaškega petja. Nekateri so se v omenjene župnije priselili, drugi pa so tam
rojeni in tam živijo, zato je njihova vrednost toliko večja, saj lahko primerjajo sedanjo
situacijo s preteklostjo in izrazijo svoja pričakovanja glede prihodnosti varovanja
liturgične glasbe v svojem kraju.
V župniji Omišalj ima danes župnijski zbor vodilno vlogo v glagoljaškem petju.
Valentina Marinović je vodja župnijskega zbora, ki ga sestavljajo predstavniki različnih
generacij. Lahko jih razdelimo v štiri skupine:73
1. Domačini, posamezniki, ki so se liturgičnih pesmi naučili od svojih staršev in
drugih starejših v cerkveni skupnosti z aktivnim in pasivnim poslušanjem ter
udeležbo pri bogoslužju;
2. Priseljenci, ki so v Omišalj prišli zaradi službe in so, čeprav prihajajo iz notranjosti
Hrvaške ter iz različnega kulturnega in verskega okolja, omišljanske napeve in
tradicijo sprejeli za svoje;
3. Ljubitelji glasbe, verniki, ki radi pojejo in so se s petjem v župnijskemu zboru
naučili starih napevov;
4. Otroci in mladina. Zbrani so v majhni skupini in se pod vodstvom zborovodje
učijo peti bogoslužne pesmi, primerne njihovi starosti, vendar pa zaradi velikega
pomena glagoljaškega petja otroke učijo tudi starih napevov, ki jih nato izvajajo
predvsem na večjih svečanostih, na svojem prvem obhajilu ali sveti birmi.
Ko govorimo o današnjih razmerah in pogledu na uporabo staroslovanskega jezika pri
bogoslužju v župniji Omišalj, se ne moremo izogniti vprašanju prišlekov, torej tistih, ki
so se priselili na otok Krk in Omišalj. Prišlekom, ki so prišli živet na otok Krk, domačini
pravijo furešti. Pomen te čakavske besede je tujec, novinec na otoku, lahko pa se
uporablja tudi za turiste. Včasih ima negativen predznak.

73

Pogovor s sogovornico Valentino Marinović iz Omišlja, 11. aprila 2013.

89

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

Tabela 3 – Število prebivalcev na otoku Krku po www.dzs.hr

1971

1981

1991

2001

2011

Omišalj

976

1235

2723

2998

2983

Dobrinj

2244

1949

1944

1970

2078

Vrbnik

1683

1396

1313

1245

1260

Baška

1568

1439

1456

1554

1647

Otok Krk

13110

13334

16402

17860

19383

Tabela prikazuje rast in upad števila prebivalcev na otoku Krku od leta 1971 do leta 2011
v štirih krških kapitljih in na otoku Krku. V raziskavi (Jovanović in Turk 2013) je
navedeno, da je bila med letoma 1971 in 2011 pri vsakem popisu zabeležena rast
prebivalstva, predvsem zaradi priseljevanja na otok Krk. Največja rast je zabeležena v
občini Omišalj, kjer se je število prebivalcev v 40 letih potrojilo (z 976 na 2983).
Ko govorim o verskem okolju in izražanju, mislim na različne obredne
običaje, ki so značilni za vsako regijo na Hrvaškem. S prihodom, denimo,
iz Slavonije, Srema ali Bosne in Hercegovine novi prebivalci otoka Krka
prinesejo s seboj svoj način praznovanja božiča, velike noči, godu,
rojstnega dne, svoje pesmi in glasbila itn. Ker so za svoje novo
prebivališče izbrali otok Krk, začnejo prevzemati šege, ki jih vključijo v
svoje življenje in dejavnosti. Tako se začnejo ukvarjati tudi z liturgičnim
petjem, folkloro itn. (Pogovor s sogovornico Valentino iz Omišlja, 11.
aprila 2013).
Ko govorimo o verskem izražanju, je vsekakor treba omeniti, da na otoku Krku najdemo
tudi nekatere pripadnike drugih veroizpovedi (npr. muslimane, pravoslavce in tiste, ki se
proglašajo za ateiste), ki so s prihodom na Krk domač izraz sprejeli za svojega.
Opazili smo, da je imela v župniji Omišalj ključno vlogo ravno Valentina Marinović, ki
je ob prihodu v Omišalj (leta 1989) z ljubeznijo sprejela glagoljaško petje, se ga naučila
peti in je nato tudi spodbujala vse tiste, ki so prihajali pet v cerkev kot tudi tiste, ki so
člani župnijskega pevskega zbora. Veliko omišljanskih napevov so zapisali (Marinović,
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Ilijić, Pavačić, Kovačić), da bi jih lahko učili, obstajajo pa tudi tisti nezapisani liturgični
napevi, ki se jih lahko zapoje samo ob navzočnosti določenih pevcev.
Vendar pa je terenska raziskava pokazala, da ljudje, ki danes obiskujejo bogoslužje, ne
sodelujejo pri petju tako, kot so nekoč (izmenično, glej: Rihtman 1932) in pravzaprav
skoraj ne pojejo. Razlogov za to je veliko, a naj omenimo le nekatere: medtem ko so
starejše generacije v mladosti pele pesmi v bogoslužju, ki so se jih naučile z mrmranjem
melodij, so današnje generacije v župniji Omišalj bolj zadržane oziroma menijo, da je
pevski zbor tam zato, da poje in se torej niti ne poskušajo naučiti peti. Naša sogovornica
drug razlog vidi v velikem vplivu protestantske glasbe, ki jo danes mladim predstavljajo
kot sodobno duhovno glasbo. Tovrstna glasba v liturgiji ni več v službi liturgije, temveč
je v službi posameznika, ki jo začuti ali ne, in jo tudi ocenjuje skladno s svojimi občutki:
prijetna je, lepo mi je, všeč mi je, daje mi poseben občutek. Tretja težava nastane, kadar
župnik glasbi ni naklonjen. To je lahko posledica dejstva, da nima posluha, zato ga petje
in spodbujanje ljudi k petju niti ne zanimata.
Čeprav je to dejstvo o preživetju tradicijskega petja na videz zastrašujoče, pa je terenska
raziskava, ki smo jo s pomočjo razgovorov izvedli v Omišlju, pokazala, da četudi imajo
ljudje pri petju samo pasivno vlogo, v njem prepoznajo lepoto in izraz svojih prednikov
ter s tem tudi njih samih in verjamejo, da je tovrstno petje sestavni in nepogrešljivi del
njihove identitete.
Glagoljaško petje v Omišlju neguje le še župnijski zbor in nekaj starejših župljanov, ki
zraven pojejo, ter mlajši pristaši te glasbe, zbrani okrog Valentine Marinović, ki se učijo
in tako negujejo glagoljaško petje v Omišlju. To so predvsem privrženci te glasbe in tisti,
ki jih je Valentina sama spodbujala k petju: otroci, ki obiskujejo verouk, šolski otroci in
mladina. Obstajajo pa tudi starejši ljubitelji, denimo gospodinje in upokojenci.
V župniji Dobrinj danes ne moremo govoriti o načinih responsorialnega in antifonalnega
petja, kot ga je zabeležil Rihtman v svoji raziskavi o Omišlju in Vrbniku iz leta 1932. Ta
način je popolnoma izginil.
Danes v tej župniji ni niti župnijskega zbora. Tu živijo nekateri verniki, ki redno prihajajo
k bogoslužju in se zaradi Boga in ljubezni do pesmi družijo v cerkvi, kjer skupaj
prepevajo bogoslužne pesmi novejšega datuma. V dobrinjskem kapitlju ali danes župniji
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Dobrinjskoj so že pred tridesetimi leti v okviru župnijskega pastoralnega sveta sklenili,
da bodo tri nedelje v mesecu glagoljali, ena nedelja v mesecu pa bo namenjena petju
sodobnejših standardnih liturgičnih pesmi. Razlog za to odločitev je bil kompromis med
tistimi verniki, ki ne priznavajo liturgičnih pesmi novejšega datuma, in tistimi, ki jim
liturgične pesmi po domaću ne ustrezajo. Sogovornik Dinko Justinić, dobrinjski plovan,
je povedal, da dogovor ni trajal dolgo, ker je bilo vse manj pevcev. Župljani, ki so
glagoljali, so umrli, nekateri so šli v domove za ostarele, tista majhna skupina pevcev, ki
je ostala, pa je bila prešibka, da bi lahko tako nadaljevala s petjem. Drugi razlog, mimo
katerega ne moremo, pa je dejstvo, da ostalih vernikov, ki se udeležujejo nedeljskega
bogoslužja, staro petje ne zanima.
Justinić pove, da je ob njegovem prihodu v Dobrinj za župnika leta 2010 prišlo do
spremembe v nedeljskem petju. Odločili so se, da bodo dve nedelji glagoljali, dve pa peli
v knjižnem hrvaškem jeziku:
Pevci, ki varujejo glagoljaško petje, so starejši in »jočejo« za starimi časi.
To je vse, kar jim je ostalo. Mladi z njimi ne sodelujejo, starejši pa so do
mladih skeptični in jim ne zaupajo (ker mislijo, da želijo njihovo petje
spremeniti: na primer hitrost), zato mladi niti nočejo biti v družbi, v kateri
se ne počutijo dobro. Mislim, da je zaprtost zbora, ki izhaja iz
ljubosumnega varovanja not, eden od razlogov, da se tovrstnemu petju v
Dobrinju slabo piše (Pogovor s sogovornikom Dinkom Justinićem iz
Dobrinja, 12. aprila 2015).
Justinić je omenil tudi, da je bilo več razlogov, zakaj je moral spremeniti urnik petja. Eden
od razlogov so mladi, ki niso bili zadovoljni s staroslovanskim petjem, ne zato, ker jim to
petje ni bilo všeč, temveč zato, ker je počasno in zato maša predolgo traja. Terenska
raziskava je pokazala, da tudi sami pevci niso prepričani v svoje petje. To se kaže v
občasno togih medsebojnih odnosih, ki so posledica dejstva, da znajo pevci različne
variante iste note in da se težko poenotijo in je zato »petje nemogoče«. Žal dogovora ni
na vidiku.
Sogovornik Justinić je kot rojeni Dobrinjec (Kras), ki pozna glagoljaško petje, izrazil
začudenje, da morajo biti pevci nujno prisotni na dogovoru in vaji pred mašo, na kateri
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bodo peli po domače. Cerkveni pevci so namreč vedno prostovoljci, ki želijo s svojim
petjem prispevati k župniji in liturgičnim praznovanjem. Za vsako bogoslužje se je treba
pripraviti in vaditi, še posebej ko gre za glagoljaško petje, ki je po besedah sogovornika
Justinića vedno redkejše. Prisotnost članov zbora na skupnih vajah je odvisna od tega, ali
je zbor pripravljen glagoljati v bogoslužju, ki se bo obhajalo. Dejstvo, da morajo pevci
pred mašo, kjer se poje po domače, na vaji zvaditi ta način petja, razkriva, da petje samo
izgublja pomen.
Ko smo Justinića vprašali, kako je z uporabo glagoljaškega petja danes, je odvrnil:
Če na dan zavetnika župnije, na praznik najdenja relikvij sv. Štefana, kdo
zapoje, je še v redu. Ob drugih dneh, praznikih in nedeljah se ne poje več,
ker ni nikogar, ki bi to še znal (Pogovor s sogovornikom Dinkom
Justinićem iz Dobrinja, 12. aprila 2015).

Zebec v raziskavi iz leta 2005 navaja, da Dobrinj izstopa po visoki stopnji varovanja
glagoljaškega petja in da tam vsako nedeljo popoldne v dobrinjski cerkvi pojejo večernice
v glagoljaškem jeziku. To je bilo zapisano leta 2005, danes pa, kot smo lahko ugotovili,
ni več tako. Iz pogovora s sogovornikom župnikom Justinićem pa smo izvedeli, da v
Dobrinju večernic ne pojejo več ne v staroslovanščini ne v hrvaščini ter da jih – kot je
lahko prebral v župnijski kroniki, ki so jo vodili njegovi predhodniki – že dolgo pred
njegovim prihodom v Dobrinj leta 2010 niso peli. Kot razlog navaja dejstvo, da se ljudje
ne udeležujejo več nedeljskih popoldanskih pobožnosti, zato tudi ne pojejo več.
V Dobrinju veliko truda v tradicijsko petje vlaga naš sogovornik Ivan Pavačić Jecalićev,
ki je zapisal veliko melodij s področja Dobrinjštine in širše.
Od začetka šestdesetih let 20. stoletja, ko sem začel zapisovati notno
gradivo, in vse do današnjih dni je zame prepevalo in igralo več kot 160
ljudi iz skoraj vseh krajev otoka Krka. S toliko navdušenja in ljubezni. […]
Ob veliki podpori ožje družine bi rad izpostavil posameznike, ki so vsak
na svoj način izjemno prispevali h gojenju ljubezni do glasbene dediščine
našega kraja […]. Moja mama Jelica Pavačić Šimica (1910–1956), zaradi
katere iz moje duše vznikajo vse te silne duhovne in svetovne note, ki jih z
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izrednim posluhom in pridobljenim znanjem lahko prenašam na mlade.
[…] Vinko Trumbić Nadalić (1903–1980), bard krških sopcev iz
Gostinjca, za prve note na sopelah in ljubezen do njih, ki mi jo je privzgojil
že v mladih letih (Pavačić 2008: 7–8).74
Čeprav župnija Vrbnik po številu prebivalcev (med potekom raziskave leta 2018 jih je
bilo 800) ni večja od Omišlja in Baške – ima najmanj prebivalcev – pa jih med vsemi
kapiteljskimi središči največ redno obiskuje bogoslužje. 75 V nasprotju z ostalimi
nekdanjimi kapitlji v Vrbniku še obstajajo solisti. Kot smo že omenili, gre za izmenično
petje med solistom, ki je bil običajno eden izmed duhovnikov ali diakonov, in drugimi
duhovniki v kapitlju ali pa za izmenično petje med dvema zboroma duhovnikov ter
kasneje tudi med duhovnikom in verniki. Čeprav nimamo zapisov ali pričevanj o tem,
kdaj točno se je to zgodilo, so v Vrbniku službo solistov prevzeli odrasli moški iz
skupnosti vernikov, ki jim danes pravimo pučki pjevači. Čeprav se njihovo število
spreminja, jih je bilo v času te raziskave osem. Slednji niso člani župnijskega zbora,
temveč so popolnoma neodvisni. Vsako nedeljo, ob praznikih in petih večernicah ti pučki
pjevači začnejo s petjem antifon in psalmov, skupnost vernikov pa jim ob pomoči
župnijskega zbora odgovarja ali nadaljuje petje.
Ljudski pevci imajo pred seboj dva misala: Rimski misal v glagoljaškem jeziku in Rimski
misal v sodobnem hrvaškem jeziku, vendar brez notnih zapisov, in vrbniški vesperal.76
Medtem ko sta raziskavi v Omišlju in Dobrinju pokazali, da ljudje ne sodelujejo pri petju,
pa za Vrbnik to ne drži. Sodelujejo namreč župljani Vrbnika.
Sogovornica Marija Toljanić je dejavna župljanka in vodi mladinski pevski zbor v
Vrbniku. Spregovorila je o današanjih izzivih negovanja liturgične glasbe v Vrbniku.

Večkrat sem imel priložnost govoriti z g. Ivanom Pavačićem Jecalićem o njegovi ljubezni do tradicijske
glasbe otoka Krka. Citat iz njegove zbirke notnih zapisov Lusmarine moj zeleni, ki ima 606 melodij (not)
z otoka Krka, sem želel namerno izpostaviti, saj Pavačić Jecalić v njem izrazi občutke, ki jih vzbuja
življenje s tradicijsko glasbo.
75
Vpogled v statistiko verskega življenja v krški škofiji za leto 2018, o kateri sem se posvetoval na
škofijskem ordinariatu na Krku, priča o naslednjem številu župljanov: Omišalj – 1800; Dobrinj – 823;
Vrbnik – 880; Baška – 1013 župljanov.
76
Pučki pjevači v Vrbniku so vsi iz iste družine, družine Toljanić, vsega skupaj pa jih je devet, ki pripadajo
različnim generacijam. Tako se zanimanje in učenje melodij prenaša s starejše na mlajšo generacijo.
74
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V Vrbniku moramo naprej ločiti petje ljudi od petja zbora ali kakšne druge
skupine, ki goji tradicijsko petje.
Ljudstvo poje vse mogoče in v Vrbniku se po domače poje že od nekdaj.
Ker nas je vse manj, ima pri vsem tem pomembno vlogo tudi župnijski
zbor. Naš župnijski pevski zbor ima približno štirideset članov,
najpogosteje pa prepeva večglasne hrvaške bogoslužne pesmi. Zbor
vsekakor neguje tudi glagoljaško senjsko mašo, ki jo poleg nas v Vrbniku
pojejo tudi Omišljani. Vendar pa teh pesmi, ki jih pojemo po domače v
cerkvi, ne vadimo v zboru, temveč so del nas in ker jih že od malih nog
poslušamo in poznamo, ker so nas tako učili naši starši, prebivajo v nas
in jih pojemo brez kakršnihkoli vaj. Najbrž jih ne zapojemo točno tako, kot
so jih peli naši starši, se pa trudimo (Pogovor s sogovornico Marijo
Toljanić iz Vrbnika, 21. oktobra 2018).
Pri terenskih raziskavah se je izkazalo, da ima Vrbnik še eno posebnost, zaradi katere se
razlikuje od drugih kapitljev, in sicer pučke pjevače.
Danes se ne poje več tako kot nekoč. Včasih je bilo vse v staroslovanščini,
danes pa jo mešamo oziroma kombiniramo. V glagoljaškem jeziku pojemo
ob največjih praznikih, pri pogrebih in nekaterih posebnih praznovanjih v
župniji, kot so na primer večernice (večerne molitve – vespri) ob božiču,
veliki noči in ob prazniku sv. Janeza, našega zavetnika. Ko ljudski pevci
intonirajo (bodisi v glagoljaškem bodisi v hrvaškem jeziku), vsi ljudje v
cerkvi to sprejmejo in nadaljujejo petje. Ljudski pevci prepevajo tiste dele,
ki so jih včasih sami peli popi glagoljaši (Pogovor s sogovornico Marijo
Toljanić iz Vrbnika, 21. oktobra 2018).
Pučki pjevači so danes to, kar so bili včasih kapiteljski popi, ki so izmenično intonirali
pesmi. Ta tradicija je v Vrbniku po ukinitvi kapitljev prešla na odrasle moške, ki danes v
bogoslužju intonirajo, zbor pa jim odgovarja oziroma prevzame mesto drugega zbora ali
ljudi/skupnosti. Pučkih pjevačev je danes osem in zanimivo je, da so vsi člani iste družine,
družine Toljanić, ki takšno petje in intoniranje varuje že štiri generacije. Tako danes
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skupaj pojejo dedek, sin, vnuki in pravnuki, pa tudi drugi verniki, ki niso del družine
Toljanić, si pa želijo sodelovati.
Na kakšen način vidi varovanje in razvoj tradicijske glasbe v Vrbniku v prihodnosti in
kakšen je po njeno odnos mladih Vrbničanov do tradicijske glasbe, nam je povedala
sogovornica Toljanićeva:
Težko je karkoli napovedati. Vemo, da je naša tradicija v nenehni krizi, a
iz vsake krize se vedno nekako rešimo. Mislim, da imamo tukaj zelo radi
svoje mesto, svojo vero, Boga in stare ljudi. Dejstvo je, da starejši umirajo
in da bo veliko melodij izgubljenih, pa ne zato, ker jih ne znamo peti,
temveč zato, ker nas ne bo dovolj [da bi jih peli]. Lahko se zgodi, da bo
moral zbor v celoti prevzeti staro petje, vendar tega ne vem.
V Vrbniku se vendarle lahko pohvalimo, da imamo mlade navdušence.
Med njimi so tudi moje hčere in sinovi, pa tudi drugi, ki se samovoljno
srečujejo in se učijo petja. Mladi niso ravnodušni do naše tradicije. Tu ne
govorim samo o glagoljaškem petju, ampak tudi o plesu. Nihče pa si ne
želi obveznosti. Sodelovali bi že radi, nočejo pa se zavezati, da bi prihajali
na vaje. To se mi zdi največja težava. Toda še naprej se bomo trudili, saj
je to naša lepota in posebnost (Pogovor s sogovornico Marijo Toljanić iz
Vrbnika, 21. oktobra 2018).
Župnija Baška je od vseh štirih kapitljev edini kraj, kjer se je glagoljaško petje povsem
izgubilo. Župnijski zbor namreč sestavlja 17 članov (10 ženskih in 7 moških), ki so v
povprečju starejši od 50 let. Naša sogovornica Monika Ikić, organistka in vodja
župnijskega zbora v Baški, pravi, da so razen ene glagoljaške maše (Gospod, Slava, Svet
in Aganče), ki jo pojejo v cerkvi sv. Janeza na pokopališču (ob ivanji), vse ostale melodije
in pesmi prešle v pozabo.
Odkar sem prišla v župnijo Baška, kar je bilo že zdavnaj, v repertoarju
zbora nisem zasledila ničesar v glagoljaškem jeziku, razen ene glagoljaške
maše, ki sploh ni zapisana, ampak jo ljudje pojejo, kakor jo pač znajo.
Druge pesmi, ki jih zbor poje, so izključno ljudske in iz liturgičnega
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kantuala. Pevci so skoraj vsi starejši. Tistih, ki bi morda kaj poznali, že
zdavnaj ni več, tako da ni nič ostalo. Najslabše pa je, da ni nikogar, ki bi
ga lahko prosili, naj nam kaj zapoje, da bi lahko obnovili nekaj napevov
in nadaljevali s petjem (Pogovor s sogovornico Minko Ikić iz Baške, 1.
junija 2016).
Na podlagi naših pogovorov s sogovorniki iz Baške predstavljamo tri dejavnike, ki so
vplivali na to, da je liturgična glasba v Baški utonila v pozabo.
1. Med obema svetovnima vojnama so bila izpraznjena številna naselja, zaradi
demografskih sprememb (izseljevanja mladih in staranja prebivalstva, ki je ostalo
na Krku) ni bilo dovolj ljudi, da bi obdelovali zemljo (Novosel–Žic 1987).
Izseljenci so se v Baško začeli vračati šele po upokojitvi.
V začetku prejšnjega stoletja, predvsem pa po drugi svetovni vojni, so se otočani
začeli množično izseljevati z otoka. Raziskave (Jovanović in Turk 2013: 173)
kažejo, da je izseljevanje postalo glavni vzrok in sočasna komponenta
negativnega gibanja prebivalstva od leta 1910 do leta 1971 v Krku in na celotnem
območju otoka. Od leta 1948 do leta 1971 se je prebivalstvo otoka Krka zmanjšalo
za 25,9 %, največ zaradi izseljevanja na Reko. Zaposlitvene priložnosti na Reki
so pritegnile veliko število priseljencev iz okolice, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev
Hrvaške in drugih republik nekdanje Jugoslavije (Klempić Bogadi 2008).
Zmanjšanje števila prebivalcev na Krku je imelo številne negativne posledice,
tako v demografskem kot v agrarno-geografskem pogledu.77
2. Splošna zavezanost turizmu in turistični dejavnosti je privedla do tega, da je bilo
vse podrejeno gostom (turistom). Tudi sodelovanje srednjih in mlajših generacij
v kulturnem in verskem življenju Baške je bilo minimalno oziroma skorajda ni
obstajalo, saj so zaradi časa in truda, ki so ga namenili turističnim gostom, vse
drugo zanemarili. Starejši niso mogli prenašati starocerkvenoslovanskih napevov
na mlajše generacije, ker jih ni bilo.
3. V župniji Baška že približno 50 let delujejo redovnice sv. Vincencija Pavelskega
– usmiljenke, katehistke, med katerimi ena vselej skrbi za cerkev in petje. Ker
nobena med njimi ni rojena v Baški ali na otoku Krku, temveč so tja prispele iz
Leta 1988 je Društvo prijateljev baškega okraja na Reki izdalo kaseto in ploščo: Lip je kanat krčki po
domaću – Narodne pjesme, svirka i plesovi otoka Krka.
77
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drugih delov Hrvaške in Bosne in Hercegovine, glasbe otoka Krka sploh niso
poznale, zato je niso mogle varovati ali je prenašati na nove generacije, pa tudi
interesa za to niso imele.
Ob tem je treba omeniti tudi, da to ni splošen pogled na problematiko priseljenskih
organistov in zborovodij, temveč gre za poseben primer Baške. To omenjam zato, ker
sem v Omišlju omenil s. Valentino Marinović, ki je po rodu iz Dalmacije, kar pomeni, da
z otokom Krkom ni povezana, vendar se je vseeno uspela tehnično brezhibno naučiti
določeno glagoljaško petje in besede, kar je v popolnem nasprotju s petjem na tanko in
debelo in ozkimi intervali.
Sogovornica Sonja Polonijo navaja še eno negativno dejstvo v zvezi z negovanjem
tradicijske glasbe:
Starši poleti delajo v gostinstvu in turizmu, otroci pa so med poletnimi
počitnicami prepuščeni sami sebi. Naši otroci so razvajeni in brez
delovnih navad, krajevne tradicionalne vrednote pa jih ne zanimajo
(Pogovor s sogovornico Sonjo Polonijo, v Jurandvoru, 27. februar 2019).
Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da imata družina in skupnost veliko vlogo pri
izvajanju in spodbujanju liturgične tradicijske glasbe v svojih krajih. V teh štirih primerih
je moč videti različne značilnosti in načine delovanja glasbenega izražanja, pa tudi
pristopa k njemu: Je tradicijska glasba življenjska ali organizirana?
V središču našega raziskovanja so tiste liturgične pesmi v glagoljaškem jeziku, ki jih
pojejo med praznovanjem svetnikov zavetnikov v krških kapitljih. V nadaljevanju sledi
staroslovanski liturgični repertoar, ki ga še danes uporabljajo pri omenjenih praznovanjih:
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4.4. Repertoar pri praznovanju
4.4.1. Omišalj
Od glagoljaških melodij v Omišlju na praznik vnebovzetja blažene Device Marije še
danes pri sveti maši pojejo liturgično pesem:

Priloga 2: Vstopna pesem (Zapisala: Nikola Kovačić in Saša Ilijić)
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4.4.2. Dobrinj
V Dobrinju na praznovanju najdenja relikvij sv. Štefana pojejo naslednje liturgične
glagoljaške pesmi:
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Priloga 3: Vstopna pesem (Pavačić 2001: 12)
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Priloga 4: Gospodi pomiluj (Pavačić 2001: 15)
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Priloga 5: Slava va višnjih Bogu (Pavačić 2001: 21)
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Priloga 6: Veruju (Pavačić 2001: 27)
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Priloga 7: Svet i Blagoslovljen (Pavačić 2001: 30)
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Priloga 8: Otče naš (Iz Glagolskega misala v Pavačić 2001: 31)
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Priloga 9: Aganče Božji (Pavačić 2001: 32)
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Priloga 10: Pesem za obhajilo (Pavačić 2001: 33)
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4.4.3. Vrbnik
V Vrbniku na praznovanju zavetnika župnije in mesta še danes prepevajo naslednje
liturgične pesmi:
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Priloga 11: Vstopna pesem (Zapisala: Nikola Kovačić in Saša Ilijić)
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4.4.4. Baška
V Baški od liturgičnih staroslovanskih pesmi, povezanih s praznovanjem rojstva sv.
Janeza Krstnika, pojejo samo še naslednjo glagoljaško mašo:

Priloga 12: Gospodi pomiluj (Karabaić 2019: 375)
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Priloga 13: Slava va višnji Bogu (Karabaić 2019: 376)

Priloga 14: Svet i Blagoslovljen (Karabaić 2019: 381)
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Priloga 15: Aganče Božji (Karabaić 2019: 382)
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4.4. Posvetne pesmi po domaću (kanat po domaću)
Poleg glagoljaškega petja obstaja znotraj stila dvoglasja ozkih intervalov še ena različica
tradicijske glasbe na otoku Krku, in sicer posvetne pesmi ali kanat po domaću.78 Kanat
je pravzaprav sopomenka za katero koli obliko petja (tako bomo ljudi slišali reči: bomo
zakantali, ti kantaj prvi glas, jaz bom pa drugega za tabo), lahko pa opisuje tudi konkretno
posvetno petje tradicijske glasbe Hrvaškega primorja. V naši disertaciji ta izraz
uporabljamo, ko govorimo o petju posvetnih pesmi, ki jih ljudje prepevajo ob druženju
na placi (mestnem trgu) ali doma in govorijo o človeškem vsakdanu, življenju, praznikih,
ljubezni, zaroki, dvorjenju, spominu na kakšen dogodek, naravi, različnih krajih in mestih
oziroma posvetnem petju.
Kanat po domaću je izraz, ki se najpogosteje uporablja in je kot tak vpet v vsakdanji
govor, saj v sebi združuje lokacijo, starinskost, specifičnost in stil. Na otoku Krku je
slišati tudi izraza po staru ali po starinski, ki prav tako združujeta zgodovino, identiteto
in vrednote. Tako kot izraz kanat lahko tudi izraz po starinski uporabimo kot sopomenko
za tradicijsko petje.
Vjekoslav Štefanić, veliki poznavalec tradicijske krške glasbe in glagoljaške dediščine,
je zapisal:
Krčan ljubi lirično pesem, morebiti tudi pol lirično, z lirično določenim
motivom, torej romance in balade. Te pesmi poje večinoma s svojim
razvlečenim napevom in uživa (veliko bolj kot v besedah) v melodiki in
posebnem sozvočju dvoglasja (Štefanić 1944: 142).
O značilnosti krškega kanta je Dušan Prašelj povedal:
Osnovna značilnost tega sozvočja je, da par, ki poje ali igra (sope), zapoje
najprej v oktavi ali unisono, nato pa sledijo [drugi] intervali in če jih
zapojeta prav, jima gredo pokonci vse dlake na koži, vtis, ki ga tak zvok

Prebivalci Krka uporabljajo sintagmo kanat po domaću. Iz tega izhaja denimo tudi: Ćemo zakantat po
domaću? (Bomo zapeli po domače?) Tudi sami smo v raziskavi uporabljali izraz kantat po domaću.
78

122

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

pusti, pa je eden najizvirnejših fenomenov glasbenega izražanja v
svetovnem merilu (Prašelj v Pavačić 2008: 13).
Gre torej za petje (kantanje), ki ima naslednje značilnosti:
Najnovejše terenske raziskave (Ilijić 2014–2016) in izjave sogovornikov (rojenih med
letoma 1933 in 1970) so pokazale, da posvetne pesmi v dvoglasju ozkih intervalov
oziroma netemperirane pesmi vedno pojejo v dvoje, pa naj gre za ženske, moške ali
mešane pare. Debelo grlo spremlja tanko grlo, ki običajno kanta za eno oktavo višje
(Brajša v Hauser 2019). Poje se s trdnim, močnim, ostrim in napetim glasom, ki zelo hitro
povzroči hripavost in pevca hitro utrudi, zato se mora na kratko oddahniti in se okrepiti.79
Dinamika petja je ostala nespremenjena (danes je to zaradi starosti kanturjev težje doseči)
skozi celotno izvedbo, večinoma v obliki forte, včasih pa tudi mezzoforte.
Raziskava (Bonifačić 1991) navaja podrobnosti stališč do posvetnega petja po domaću,
ki prispevajo k diskurzu o njegovem pomenu ter o odnosu in recepciji tradicijske glasbe
otoka Krka. Pevec (kantur), ki začne kantat, ima v procesu kantanja pomembno vlogo.
Zato so vsi, ki so se izkazali s svojimi glasovnimi sposobnostmi kot kanturji v krajih na
otoku Krku, pridobili določen ugled in pomen. »Če je pevec izpolnjeval implicitna merila,
ga je skupnost pozitivno ovrednotila« (Bonifačić 1991: 53). V nasprotju s posvetnimi
pesmimi (kantat po domaću) izvajanje sodobnejših pesmi, ki ne izvirajo z otoka,
prebivalci Krka imenujejo petje in pravijo: »Poješ lahko sam, kantaš pa ne. Kako boš
kantal sam? Biti mora še nekdo. Imeti moraš partnerja« (Bonifačić 1991: 53). Glede
obvladovanja pevske tehnike in izvedbe po domaću pa se med prebivalci Krka ne govori
toliko o merilih: »v večini primerov so jih takoj prepoznali in ovrednotili. Očitna so že v
sami izvedbi« (Bonifačić 1991: 53).

Poseben stil kantanja na otoku Krku je tarankanje. Gre za vokalni slog, ki posnema zvok
sopel.

Bonifačićeva je po opravljeni terenski raziskavi (1991) opazila, da ponekod (Kornić in Vrbnik)
prevladuje tišja, nežnejša in bolj melodična izvedba brez pretiranega napenjanja. Navaja tudi, da so merila
v širšem, splošnem dojemanju prebivalcev otoka Krka kljub vsemu drugačna in se razlikujejo od kraja do
kraja (Bonifačić 1991: 53).
79
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Posebno pozornost si zasluži tarakanje (tararanjkanje, tarajkanje,
tararajkanje, tandarekanje, tananikanje), ki ga lahko imenujemo tudi
»most med kantom in sopom« (Bonifačić 2005: 22).
Izvaja se na tri osnovne načine: samo z značilnimi zlogi (ta-na-na, ta-na-ne-na, taj-ta-nanaj, ta-ra-ran), z dodanimi pripevi z značilnimi zlogi ali ob glasbilu (mih). Ta način
ljudskega petja je lahko služil tudi kot spremljava plesu, vendar le v izjemnih primerih,
ko ni bilo mogoče najti igralca na sopele (Pavačić 2011).
Za našo raziskavo je pomembno ljudsko petje v nekdanjih kastelih v Omišlju, Dobrinju,
Vrbniku in Baški.
Terenska raziskava (Ilijić 2014–2016) je pokazala, da je posvetni kanat po domaću v večji
meri prisoten pri starejši generaciji kot pri mladih. Sogovornika Pavačić iz Dobrinja in
Fabijanić iz Omišlja sta soglasno, četudi ob različnih priložnostih, navedla isti razlog,
zakaj po njunem mnenju mlajše generacije nimajo afinitete do posvetnih pesmi po
domaću. Razlog vidita v načinu vzgoje v družbi.
Ne moremo več tako kot nekoč kantat »pomalo« (počasnejši ritem), danes
človek nima več časa za nič. Ves čas je v pogonu in vedno kam zamuja. In
zato je tako s kantom. Če misliš kantat, moraš stati in si želeti biti v družbi.
Kantanje samo po sebi je druženje in zabava, vendar ne za današnjo
mladino. Ta ima raje hitrejše ritme. Zato jim je kantanje dolgočasno in
pravijo, da je za stare ljudi, ne pa za njih, mlade (Pogovor s sogovornikom
Nikolom Fabijanićem iz Omišlja, 11. marca 2013).80
Pavačić pa v diskurz o odnosu mladih do kanta doda še eno dimenzijo:

80

Ne more se više kako je nekad bilo kantat 'pomalo' (sporiji ritam), denes čovik više nima vrimena za niš.
On vavik teče nikamo i vavi kesni. A onda je tako zi kantom. Ako ćeš kantat onda moraš stat, moraš otit
(željeti) bit va kupaniji. Ter kantanje samo po sebi je druženje i zabava, a mladima to denes ipak ni. Oni
više vole brže ritmi. Zato im je ovo dosadno i kako reku: to je za stare jude, a ne za nas mlade (Nikola
Fabijanić).
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Za nas je bilo kantanje in poslušanje naših očetov in dedov nekaj
običajnega. Ko smo bili mi mladi, ni bilo toliko druge zabave. Živeli in
učili smo se ob poslušanju, saj so v teh melodijah opisani dogodki iz naših
krajev, naša zemlja, zgodovina, kljubovanje in roganje med ljudmi in kraji.
To je bilo zabavno poslušati (Pogovor s sogovornikom Ivanom Pavačićem
Jecalićem v Gostinjcu, 1. avgusta 2014). 81

Skoraj vsako mesto ali naselje na Krku je opevano v verzih. Ker gre za majhna okolja, v
katerih se vsi poznajo, obstajajo seveda tudi besedila, ki izpostavljajo šaljivo plat oseb in
krajev (t. i. zbadljivke).
Krčani so enako uspešni pri poudarjanju šaljive strani. Skozi vesele pesmi
ali celo zbadljivke predstavljajo zanimive podatke o določenem kraju,
njegovih prebivalcih, dogodkih in času nastanka (Bonifačić 1994: 142).
Ni odveč omeniti, da je med vsemi kraji na otoku Krku, torej tudi med kasteli in kapitlji,
obstajala in še vedno obstaja določena nenaklonjenost in tekmovanje v tem, kdo je boljši
in podobno.82

Nama je kantanje i poslušanje naših oci i dedi bilo normalno. Va virme naše mladosti ni bilo toliko toga
za se zabavit i delat. Mi smo živeli i učili poslušajuć zato jer su va tih melodijah prepričani događaji iz
naših mest, o zemlji, o povijesti, o dešpetima i ruganju med judi i med mestih. To je bilo zabavno poslušat
(Pavačić).
82
Vrbniški pop Ivan Feretić je v dvajsetih letih 19. stoletja zapisal tale ljudski dovtip:
Sedem smrtnih grehov v sedmih občinah tega otoka, ki označujejo nrav in vedenje na tem otoku:
1. Dobrinj: oholost
2. Omišalj: lakomnost
3. Dubašnica: razuzdanost
4. Poljica: srditost
5. Krk: požrešnost
6. Baška: sovraštvo
7. Vrbnik: lenoba.
Ta priljubljen dovtip bi lahko veljal tudi za druge kraje. Za otok Rab, denimo, kjer je natanko sedem mest,
velja isti vrstni red, ki opisuje njihovo nrav.
Z duhovito mislijo pa se odlikuje še en avtor, Ive Jelenović iz Dobrinja, ki namiguje na narodno nošo in v
dobrinjski čakavščini zapiše: Drugačija je dobrinjska, drugačija vrbonska, omišojska, dobošljanska vejska,
puntarska i bošćanska. Tr se zna, a va starih knjigah je zapisano, da naš škoj ima: sedon općin (poteštarij);
sedon plovanij, sedon kaštel, sedon zajik, sedon užanac, sedon nošanj, sedon smrtnih grihi i sedon kriposti
(Jelenović 1948: 1 v Zebec 2005: 101).
81
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Navajamo primer kanta, s katerim prebivalci Omišlja dražijo prebivalce Vrbnika:

Ure su miseci
Ure su miseci a dani godišta,
Da se iz Vrbnika ne vidi Omišja.
Jur je va Vrbniku gizdavih divojak,
Ma jih ni do tebe, draga jubo moja.
Ker z raziskavo preučujemo odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka, smo se
pogovarjali tudi s sogovorniki mlajše generacije (D. T. 1980, N. T. 1981, Katarina Ilijić
1989, I. A. 1998, Paula Lukić 1993, Anton Brusić 1994, S. B. 1995, Dinka Brusić 1996,
Ana Toljanić 1997), ki so spregovorili o svojem odnosu do kanta po domaću. Za naš
diskurz je pomembno naslednje:

1.

Spoštovanje glasbene dediščine prednikov je pomemben dejavnik pri ustvarjanju
odnosa mladih do posvetne pesmi po domaću, saj sogovorniki vsak na svoj način
čutijo privrženost in pripadnost svoji družini, ki ji na ta način tudi izkazujejo
spoštovanje.

2.

Občutek pripadnosti krajevni skupnosti (lokalpatriotizem) je za nekatere
pomembno dejstvo, ki povečuje tudi njihovo zanimanje za kanat. Na ta način se
mladi predstavljajo v družbi in na zabavah, in tako povedo, od kod prihajajo (še
posebej, kadar ta druženja potekajo zunaj njihovega kraja bivanja). Ta teza se
nanaša predvsem na tiste posvetne pesmi po domaću, ki pripovedujejo o kraju, iz
katerega prihajajo. Gre za vprašanje krajevne »himne« in ne zgodi se redko, da
ljudje prepevajo o svojem kraju (Karabaić 1956: 58). Nekatera večja središča in
tudi nekatera manjša na otoku Krku imajo vsaj eno pesem, ki jo lahko imamo za
himno teh krajev (Bonifačić 1991: 59–60). In sicer: Oj Turne moj, Vrbniče nad
morem, Baška je malo selo, Dobrinj je bili grad, Oj Punte, moj Punte, pa tudi
novejše pesmi: Nad Omišalj kad padne mrak.

3.

Skoraj na vsakem srečanju, kjer se poje po domaću, se najde nekaj privržencev
tradicijske glasbe (njihove generacije), ki zapojejo kakšno od posvetnih pesmi in
pri tem »opravijo večino dela«. Mladi opažajo, da na takšnih druženjih ni
pomembno, da vsi pojejo, saj večina besedil niti ne pozna, temveč z »mrmranjem«
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melodije in zaradi dejstva, da vsi stojijo v krogu, dobijo občutek, da pri tem v
celoti sodelujejo.
4.

Kanat po domaću ima počasnejši ritem, kar mlajšim generacijam precej otežuje
petje, hkrati pa jih odvrača od sodelovanja, saj so jim bolj všeč hitrejši ritmi.

5.

Opaziti je, da v zadnjih tridesetih letih posvetne pesmi po domaću vse bolj
nadomešča večglasno klapsko petje, ki se mladim zdi privlačnejše, in ki vsebuje
tudi krajevne izraze ter pripoveduje o temah, ki so zanje pomembne: ljubezen,
narava, zgodovinski trenutki, vera, domovina in narod.

6.

Mladi izražajo spoštovanje do tradicijske glasbe svojega kraja in jo želijo varovati.
Opaziti je, da se mladi zanašajo na tiste sovrstnike, ki gojijo posebno naklonjenost
do tradicijske glasbe, saj vedo, da bo tako ta glasba preživela in se uporabljala.
Mladi, ki so naklonjeni tovrstni glasbi, pa imajo tudi nalogo in moč, da k njeni
uporabi spodbujajo druge.

V zgornjih šestih točkah so povzeti sklepi mladih različne starosti (rojenih od 1980 do
1997), kar je dovolj za naš diskurz o odnosu mladih do tradicijske glasbe, saj nam
predstavijo sliko trenutnega stanja ter prihodnje delo pri varovanju tovrstne glasbe.

4.4.1. Posvetne pesmi po domaću ob praznovanju svetnikov zavetnikov
Ločimo duhovno (notranje) in posvetno (zunanje) praznovanje zavetnikov krajev,
kastelov in kapitljev. Lahko govorimo tudi o duhovnem in posvetnem praznovanju.
Zagotovo je v središču obeh praznovanj »svetnik zavetnik«. Celotno praznovanje se
začne s sveto liturgijo petih večernic, posta in molitve, slovesne evharistije, pri kateri se
ljudje zberejo, da bi proslavili svetnika zavetnika, priporočili sebe in svojo družino, molili
za dež, dobro žetev, morske sadeže itn. To duhovno ali notranje praznovanje je srž
splošnega praznovanja, ki se mu vsak posameznik v celoti posveti (s petjem, nošo, sadeži
itn.). Ker pa je vera za nekatere sestavni del življenja, to veselje ob praznovanju ne ostane
le v prostorih cerkve, temveč se nadaljuje v skupnem druženju na prostem. Nadaljuje se
pred cerkvijo, kjer običajno stoji tudi mestni trg (placa), namenjen zbiranju, druženju,
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plesu in petju. Tu se po slovesni maši veselo praznovanje nadaljuje. Domačini se družijo,
si izmenjujejo spomine, razpravljajo o aktualnih vprašanjih, kritizirajo zadeve itn.83
Danes del praznovanja na prostem (na placi) v celoti organizira občina ali kulturnoumetniško društvo iz kraja, kjer poteka praznovanje. Slednje danes privabi tudi župljane
in krajane okoliških krajev, ki se v imenu vere, prijateljstva in varovanja tradicije
udeležujejo praznovanja pri svojih sosedih. Občina ali kulturno-umetniška društva za to
priložnost na trgu postavijo mize in klopi, da bi se lahko vsi, ki to želijo, usedli in se
pogovorili ter okrepčali s krajevnimi dobrotami, kot so suhe fige, kroštule in domače frite.
Spomnim se, kako smo nekoč doma pekli frite in vsem nosili fige. Takrat
smo si jih delili na trgu, se družili in kantali. Danes je čisto drugače. Vse
je kupljeno in že vnaprej pripravljeno (Pogovor s sogovnico Marijo
Kovačević Sekom v Omišlju, 22. februar 2015).84
Nedavna raziskava (Ilijić 2014–2016) je pokazala, da danes v Omišlju, Vrbniku in Baški
ni institucije kanturja, okrog katere bi se ljudje zbrali in začeli kantat, temveč lahko
govorimo o dobri volji posameznikov, ki skupaj z nekaj drugimi posamezniki začnejo
kantat. V Dobrinju pa je situacija nekoliko drugačna. Tam namreč živita dva pevca, ki
kljub temu da sta že v letih, vselej zakantata po domaću. To sta Ivan Pavačić Jecalićev in
Dušica Kirinčić. Ker se praznovanja udeležujejo tudi prebivalci drugih župnij in krajev z
otoka Krka, najprej zapojeta pesmi iz svojega kraja, nato pa kot darilo vsem, ki so prišli
iz okoliških krajev, zapojeta še vse njihove najbolj znane pesmi po domaću.
Nekateri pripadniki mlajših generacij se v takšnih trenutkih ukvarjajo izključno s
postrežbo gostov, spet drugi, ki so jih s seboj pripeljali starši in stari starši, pa zapojejo z
njimi ali jim iz spoštovanja prisluhnejo.

Kritiziranje, opravljanje in trači so sestavni del dneva praznovanja. Krajevni župnik (plovan) ali
duhovnik, ki je vodil slovesnost in pridigal, je bil predmet kritike. Padale so kritike v smislu: Predugo
pridiče, ma vero lipo kanta; Dobra pridika, dobro im je reke. Škoda da ne zna kantat (Predolgo pridiga,
vendar zelo lepo poje; Dobra pridiga, prav jim je povedal. Škoda, da ne zna peti). Enaka usoda doleti tudi
tencurje in tencurice, ko plešejo. Sliši se lahko pripombe kot: Ova mala ne zna prebirat, ni mat joj ni znala
kako njihova mamica; Vidi kako hita nogi ... (dekle ne zna plesati, tudi njena mati ni znala, tako kot je znala
babica; poglej, kako se ji zapletajo noge)(Omišalj, 16. 8. 2015).
84
Domišjam se kako smo nekada doma pekli frite i od doma nosili smokvi za sve. Ontrat se je to dililo na
placi i tako bi se svi družili i zakantali. Denes je to sasvim drugačije. Sve se kupi i prenese na gotovo.
83
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Velikokrat se mi je zgodilo, da sem že vnaprej vedel, da me bo babica po
maši prosila, naj zakantam z njo, meni pa ni bilo do tega in mi je bilo
neprijetno. Raje bi bil s svojo družbo. Ker pa vem, da ji to res veliko
pomeni, se ji vseeno pridružim. Melodije poznam, besed pa žal ne.
Občutek imam, da mi želi povedati, da po njeni smrti ne smem pozabiti,
da je bila kanturica in da je to naš kanat, ki ga moram tudi sam varovati.
Kot srednješolcu mi je bilo to mučno, danes, ko sem študent, pa je drugače
(Pogovor s sogovnikom Stjepanom Barbalićem v Dobrinju, 23. februar
2015).85
Na trgu so navzoči tudi sopci, ki so bili pri maši, pri kateri so že sopli. V liturgiji župnij
Omišalj in Dobrinj uporabljajo sopele kot spremljavo ob sprevodu, ki se z duhovniki na
čelu premika proti cerkvi, in ob obredu povzdigovanja, ko duhovnik z obema rokama
dvigne Najsvetejše, da ga verniki vidijo, sopele pa v znak čaščenja sopejo antifono Zdravo
Tilo.
Vloga sopel in sopcev po konačni maši se ne kaže v plesu, temveč v navzočnosti in sopnji
tradicijske glasbe. Drugače povedano, poleg tega, da sopele vabijo ljudi k druženju,
včasih služijo tudi kot uvod v kanat. Po maši se namreč nikoli ne tenca. V Omišlju se ob
tej priložnosti vsi sopci z otoka Krka zberejo na letnem srečanju in takrat vsak od njih
zasope noto svojega kraja.
Ker liturgična praznovanja vedno potekajo zjutraj (okoli 10. ure), takšni shodi trajajo od
konca liturgičnega praznovanja do družinskega kosila v zgodnjih popoldanskih ura

Puno puta mi se dogodi da znam već unaprijed kako će me nakon maše baba iskat da zakantam z njom,
a meni se nije baš dalo i malo mi je bilo neugodno. Radije bi bio sa svojim društvom. Ali onda vidim koliko
to njoj znači, pa joj se ipak pridružim. Nažalost, poznajem melodije ali ne poznajem besede. Imam osjećaj
kao da me time želi poučiti da nakon njezine smrti ne zaboravim da je ona bila kanturica i da je to naš
kanat koji i ja trebam varovati. Kao srenjoškolcu to mi je bila tlaka, a danas kao studentu i nije.
85
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4.4.2. Repertoar posvetnih pesmi po domaću
Številne posvetne pesmi po domaću so našle svoje mesto v knjigah tistih avtorjev, ki so
jih želeli rešiti pred uničenjem in pozabo. Nekatere med njimi lahko še danes slišimo na
otoku Krku, še posebej med praznovanjem svetnikov zavetnikov župnije in kraja, v
družinskem krogu in na javnih druženjih. Predstavljamo jih nekaj, ki jih poznajo tudi
danes in jih prepevajo v krških kapitljih:86
Omišalj

Priloga 16: Oj, Turne moj lipi (Fabijanić, Kovačić 2014: 18)87

Kad mletačke plavi,
Sve same galije,
Dopolove do Omišlja,
Iskrca se četa,
Da pozove kneza
Našega Ivana
Na velo veselje,
Kće njemu dati
Na svojih galijah.
Kad su oni bili
Rujna vinca pili,

Bonifačićeva (1994) zapiše, da so tri pesmi, posvečene Omišlju in Vrbniku, med najstarejšimi pesmimi
v celotnem krškem glasbeno-poetičnem ustvarjanju. Prva je pesem o starem mestnem jedru Omišlja. Znana
je pod imenom Plač kneza Ivana Frankopana, ljudje pa jo še bolje poznajo po prvem verzu: Oj turne moj.
Pesem je nastala kot spomin na zajetje zadnjega krškega kneza Ivana Frankopana, ki so ga s prevaro
odpeljali z otoka leta 1480. Etnomuzikolog Nedjeljko Karabaić je zapisal več različic te pesmi.
87 Vse notne zapise iz tega poglavja sta nam za čas raziskave posodila Ivan Pavačić Jecalić in Nikola
Kovačić.
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Odploviše s knezom
Priko creskog mora
i Velikih vratih.
Kad to biše kneže
Gorko opazio,
Da nevirom Mlečić
Grdo ga prevari,
Za Glavinom krikne:
„Oj, turne moj lipi,
Lipi ter prostrani!

Kako sam te lipo,
Lipo sagradio,
A sada ne smijem
Blizu tebe priti.

Kome te ostavljam?
Ostavljam te ftici
Prici lastovici,
Ka će letnim danom
Nad tobom letiti
Meni tužan spomen,
A svitu paklensku
Nevirutužiti.
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Priloga 17: Lipo moje spod Omišaj more (Fabijanić, Kovačić 2014: 17)

Lipo moje spod Omišaj more,
Lipo moje, rožice, spod Omišaj mor'.
Ni-na-ni-ne-na, si travo zelena,
Ni-na-ni-ne-na, rožice, oj-na-ni-na-naj.

Kuda jadni, milo drago moje.
Kuda jadri, rožice, milo drago moj'.
Ni-na-ni-ne-na…

Milo drago, ne hodi mi rano,
Milo drago, rožice, ne hodi mi ran'.
Ni-na-ni-ne-na…
Već mi hodi, kada škuro bude,
Već mi hodi, rožice, kada škuro bud'.

Kad va kuntradi, nikogar ne bude,
Kad va kuntradi, rožice, nikogar ne bud'.
Ni-na-ni-ne-na…

Dodatek:
Jadri, brode, široko ti more,
Jadri, brode, rožice, široko ti mor'.

132

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

Ni-na-ni-ne-na…
Široko ti more ko ravnica,
Široko ti, rožice, more ko ravnic'.
Ni-na-ni-ne-na…
Kud se šeće mlada divojčica.
Kud se šeće, rožice, mlada divojčic'.
Ni-na-ni-ne-na...

Priloga 18: Široka je Omišajska placa (Fabijanić, Kovačić 2014: 19)
Široka je Omišajska (ma) placa
Još je šira moje drage (ma) livada.
Nju mi kosi jedna lipi (ma) mlad junak.
Onud ide lipa Jele (ma) mlajahna
Ona nosi vodice (ma) hlajane.
Daj mi Jele vodice (ma) hlajane.
Aš sam junak jako (ma) ožednio.
Na, junače, napij se (ma) vodice.
Hvala tebi, mlajahna (ma) Jelice.
Ako hoćeš, moreš (ma) moja bit.
Ne morem ti odgovora (ma) dati
Mat je mene drugom (ma) obećala,
Pa sem mlada tužna i žalosna
Če ja moram poći za nedraga.

133

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

Priloga 19: Tri krat je peteh pel (Fabijanić, Kovačić 2014: 42)

Tri krat je peteh pel a ja nisam spal.
Nego sam jubi mojoj pod balkun šetal.
Ah jubo jubičice napoj me vodice.
Nimam je ni jadne kapjice.
Da kadi je ona ku s' noćas nosila,
Na rusoj glavici v' srebernom kotliću?
Lišce sam umila.
Če mi je ustalo dragom sam poslala,
Po maloj ftičici.
Ah mala ftičice ne leti visoko.
Pasti ćeš dumboko.
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Dobrinj

Priloga 20: Dobrinj je, bili grad (Pavačić 2008: 74)

Dobrinj je, bili grad
Dobrinj je, bili grad
Vosrid je (j)otoka.
O-jaj-na, ni- na- na ni- na- ni- ne- na,
traj- ni- na- ne- na.
O-jaj-na, ni- na- na ni- na- ni- ne- na,
Vosird je (j)otoka.

Nutor se ne more,
Ko ne pirk potoka. O-jaj-na…
Nutri su divojke,
Vse su črna oka. O-jaj-na…
Vse su črtna oka,
Lišca rumenoga. O-jaj-na…
Dobrinjke divojke,
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Držite se oholo. O-jaj-na…
Zač mi vas gledaju,
Vsi gradi okolo. O-jaj-na…

Priloga 21: Dobrinjčice mlade (Pavačić 2008: 111)

Dobrinjčice, srdašce moje (ne)
Sve su toncurice (ne)
Kad toncaju, srdašce moje(ne)
Va nogi gjeda(na)ju.
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Vrbnik
Ena najbolj znanih in najbolj razširjenih skladb otoka Krka je zagotovo Vrbniče nad
morem.

Priloga 22: Vrbniče nad morem (Fabijanić, Kovačić 2014: 43)

Vrbniče nad morem,
Visoka planino!
Traj- na- nina- ni- ne- na,
Traj- na- nina- ni- ne- na,
Visoka planino!

Va tebi se goje,
Po izbor divojke.
Traj…
Po izbor divojke.

Jedna drugoj veli:
Stan' gori, sestrice.
Traj…
Stan' gori, sestrice.

Da mi donesemo
Te hladne vodice.
Traj…
Te hladne vodice.
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Da mi zalijemo,
Te naše rožice:
Traj…
Te naše rožice.
Drobnu mažuranu
I sitan bosiljak.
Traj…
I sitan bosiljak
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Baška

Priloga 23: Baška j'malo selo (Pavačić 2008: 37)

Baška j' malo selo, Baška j' malo selo
Baška j' malo selo, ali je veselo.
Oj na na, ni ne na. Oj na ni ne na tri na ni ne na
Oj na na, ni ne na. ali je veselo.

Najveć je veselo, najveć je veselo,
najveć je veselo, kada je zeleno.

Oj na na, ni ne na. Oj na ni ne na tri na ni ne na
Oj na na, ni ne na. kada je zeleno.

Kad su pomidori, kad su pomodori,
kad su pomidori, po četiri soldi.
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Oj na na, ni ne na. Oj na ni ne na tri na ni ne na
Oj na na, ni ne na. po četiri soldi.

Onda se kupuju, onda se kupuju,
onda se kupuju, svileni facoli.

Oj na na, ni ne na. Oj na ni ne na tri na ni ne na
Oj na na, ni ne na. svileni facoli.
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4.5. Ples (tenec)
Ko govorimo o tradicijskem petju in melodijah, govorimo o notah, ko govorimo o plesu
in igranju na sopele (sopnji), pa moramo omeniti mot. V zvezi s tradicijsko glasbo izraz
mot v čakavskem narečju Hrvaškega primorja označuje več dejanj. Mot se v prvi vrsti
nanaša na gibanje plesalčevega telesa med plesom tradicijskih plesov otoka Krka, zato za
dobrega plesalca pravijo, da ima dober mot, za slabšega pa, da nima preveč mota. Mot se
nanaša tudi na sopce, igralce na tradicijska glasbila (sopele, dude in dvojnice), in pomeni
imeti občutek za ritem ter označuje način izvajanja tradicijskih melodij na tradicijska
glasbila. V motu se vidi in sliši ustvarjalnost sopcev. Izvajalci se v plesu in sopnji med
seboj razlikujejo po motu, ki razkriva tudi, od kod z otoka Krka prihajajo (Zebec 2005:
33). Tanac, tenec, tonoc, tancati, tencati, toncati so krajevni čakavski izrazi otoka Krka,
ki izražajo plesno dejavnost. Izraz tanec (za ples in njegove narečne različnice) pa je lahko
tudi ime za tip plesa, ki ga v lokalnih različicah plešejo v različnih krških krajih.88

Celotno plesno dogajanje je lahko tanac (»iti na tanac«), in ko med
takšnim dogajanjem nekdo reče, da tancá tanac, misli na točno določen
ples (Zebec 2005: 19).
Vsak krški kapitelj ima svoje plese. V Omišlju so to: korak, tenec okolo, na mestu, verec
(v treh delih), bakarska, tulala; v Dobrinju: korak, nasost tonoc, tonoc na placi, veros,
tonoc va kući i kolo; v Vrbniku: korak, kolo – male ruki, potancu, nogi, vele ruki; v Baški
pa: korak, šoto, redići, tanci, mrča (povzeto po: Pavačić 2008: 133–145).89
Osnovno delitev krškega plesa (tenca) je treba opazovati skozi dve dimenziji: grajanski
tenec (mestni ples) in tenec sa sela (vaški ples) (Zebec 2005: 245). Ker se naša raziskava
ukvarja izključno s kastelskimi in kapiteljskimi središči, torej mestnimi, nas zanima
termin grajanski tenec (Čapo Žmegač 2002: 230–231; Zebec 2005: 242, 247). Delitev na
grajanski tenec in tenec sa sela je zasnovana glede na kraj, kjer se ples odvija. Omišalj,
Dobrinj, Vrbnik in Baška so bila nekoč in so še danes mestna središča, zato tudi vse plese,
ki jih plešejo v teh štirih krajih, imenujemo grajanski tenci (mestni plesi). Ti plesi

V raziskavi uporabljamo izraz tenec, razen kadar citiramo ali izražamo misli avtorja, ki uporablja drugo
različico.
88
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prevzamejo značilnosti prebivalcev določenega kraja, kot so denimo socialno-ekonomska
blaginja, višja kultura življenja in višja izobrazba, bolj svečana in draga oblačila in temu
primerno vedenje. Zato ljudje še danes pravijo, da mestni ljudje na druge gledajo zviška.
Miselnost in karakteristike mestnih prebivalcev se torej odražajo tudi v grajanskem tencu.
Grajanski tencuri in tencurice imajo ponosno in elegantno držo ter plešejo v počasnejšem
motu. Obrise grajanskog tenca kažejo naslednje podrobnosti: plesalke (tencurice) delajo
krajše korake, s palcem in kazalcem se graciozno oprimejo okrasnega predpasnika,
mladeniči (tencuri) pa se dostojno priklanjajo dekletom, ki jih vabijo na ples. Mimika in
kretnje posameznika so glede na norme vedenja v skupnosti izraz energije, zlasti pri
plesanju pred sopci. Na ta način komunicirajo s sopci, kot tencuri in tencurice kažejo
svoje veščine in svoj osebni slog plesanja (Zebec 2005: 242).
Na drugi strani pa govorimo o tencu sa sela (vaškem plesu). To so vsa druga podeželska
območja na otoku Krku, ki gravitirajo k mestu: kapitljem in kastelom (glej: Tabela 1).
Kultura življenja in gospodarske razmere so na podeželju v podrejenem položaju v
primerjavi z mestnimi središči. Značilnosti podeželskega življenja se odražajo v plesu,
zato tovrstne plese uvrščamo med tence sa sela (vaške plese). Medtem ko daje grajanski
tenec vtis počasnejšega plesa, je tenec sa sela hitrejši in odločnejši. Tencuri in tencurice
z vasi imajo preprostejšo držo in plesni izraz.
Še ena podrobnost je, zaradi katere lahko takoj ločimo grajanski tenec od tenca sa sela.
Osnovni korak mestnega tenca je prebir. Gre za prestavljanje teže z ene noge na drugo, v
ritmu, ki ga narekujejo sopele. Po tem koraku se razlikuje tudi ples moških in žensk.
Moški plešejo bolj grobo in delajo korak z visoko dvignjeno nogo, ženske pa plešejo
nežno z nizko dvignjeno nogo. Na zahodnem delu otoka se pleše v hitrejšem tempu in s
krajšimi koraki, na vzhodu otoka pa se sope in tenca počasneje, pogosto in umirjeno ter
z daljšimi koraki.
Če danes omenimo tenec, večina prebivalcev otoka Krka pomisli na odrski nastop
folklorne skupine, torej predstavlja širše poimenovanje tradicijskih plesov. Izraza tenec z
njegovo večpomenskostjo torej ne moremo uporabiti za poimenovanje plesa na splošno.
Ko gre za izvajanje tradicijske glasbe in plesa, na Krku za igranje na sopele in tenec
običajno – vsaj starejše generacije – ne uporabljajo izrazov plesati (knj. hrvaško plesati)
in igrati (knj. hrvaško svirati). Za razliko od starejših pa knjižni izraz svira sopilu (igra
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na sopele) namesto sope sopilu uporabljajo generacije, rojene v 80. in 90. letih 20. stoletja
(kamor spadam tudi raziskovalec), in tisti, katerih eden od staršev je priseljenec na otok
Krk, kar pomeni, da ob čakavskem uporabljajo tudi štokavsko narečje. Ko gre za izraz
tencat, mlajša generacija pogosteje uporablja knjižni izraz plesati. Pri tem pomembno
vlogo igra tudi šolstvo, ki vztraja pri knjižnem govoru oziroma uporabi štokavskega
narečja. Nekateri izrazi so popolnoma izginili ne le iz uporabe v govoru, temveč tudi ni
več te logike, da se tradicijskega glasbila sopil ne igra, temveč sope in da se tenec ne
pleše, temveč tenca.
Čeprav ni izključeno, da to dogajanje imenujejo tanci, ne boste niti enega
Bodula slišali reči, da pleše tanac ali da igra na sopele (Zebec 2005: 111).
Kadar namreč v vsakdanjem pogovoru omenjamo ples, na splošno mislimo na gibanje
posameznika ali dveh ali skupine ob spremljavi glasbil ali ob predvajani glasbi, izraz ples
pa je za naše razumevanje povsem primeren.
Poudariti je treba tudi razliko med pomenom in uporabo izraza tenec nekoč in danes.
Danes tenec za mlajše generacije večinoma predstavlja obiskovanje folklornih skupin,
kjer se mlajše generacije učijo preteklih šeg in tako 'ohranjajo' dediščino ter jo z javnimi
nastopi predstavljajo javnosti. Starejše generacije se plesa niso učile v šoli ali v okviru
obšolskih dejavnosti, temveč so se ga naučile z opazovanjem svojih staršev. Tak pristop
k učenju plesa je takoj opazen v njihovih nastopih. Starejše generacije, ki so se plesa učile
individualno v svojih družinah, imajo vsaka svoj mot, mlajše generacije pa se pri plesu
učijo usklajenosti v motu (gibanju). Ta pristop ne dopušča oziroma že od samega začetka
učenja, ki je organizirano in sistematično, izključuje spontanost izražanja posameznika
skozi mot, ki bi lahko v plesu sam ali v dvoje z gibanjem telesa predstavil sebe in s svojo
ustvarjalnostjo prispeval k plesnemu gibanju. Zato so nekateri starejši proti poenotenju
plesa, saj povsem drugače občutijo in razumejo tenec in folkloro. Danes folkloro plešejo
vsi isto, včasih pa smo jo vsak po svoje (Sremac 1986: 46), s čimer opozarjajo na
pomanjkanje spontanosti in improvizacije v izvedbi, vse v službi slogana »vsi kot eno«
(v: Zebec 2005: 18).
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V Baški tencev na plesnih prireditvah že vrsto let ne izvajajo, zato se
mladina starih plesov uči v folklorni skupini in ne spontano od starejših
ljudi. Ti zato pogosto omenjajo, da se je slog plesa izgubil, spremenil, oni
pa se spominjajo in vedo, kakšen je bil. V njihovem času je znal tancat
vsak majhen otrok, ker drugega ni poznal in se ga je, kot pravijo, naučil v
materinem trebuhu! (Sogovorniki v Zebec 2005: 251).
V 90. letih 20. stoletja so bile na otoku Krku moderne folklorne sekcije in šole učenja
tenca. Čeprav so obstajala že prej, so folklorna društva ob osamosvojitvi Republike
Hrvaške za otočane pridobila poseben identitetni pomen. Skoraj v vsakem večjem
središču so se otroci in mladi začeli zbirati, nekateri v že obstoječa kulturno-umetniška
društva, nekateri v novoustanovljena, da bi se učili krajevnih plesov. Hkrati s šolo tenca
so se pojavili tudi sopci, ki so začeli sistematično poučevati sopele.

4.6. Kulturno-umetniška društva in varovanje krške folklore
Čeprav govorimo o dveh vidikih varovanja tradicijske glasbe v družini in zunajšolskih
dejavnostih ter o odnosu mladih do te tradicije, danes ne moremo mimo kulturnoumetniških društev otoka Krka. Čeprav folklorne sekcije in umetniška društva skrbijo za
prenos tradicije s pomočjo glasbe, plesa ter šeg in navad, pa danes njihova primarna
naloga ni varovanje dediščine, temveč promocija kraja in dediščine otoka Krka. Skozi
daljše časovno obdobje, natančneje od samostojnosti Republike Hrvaške leta 1990, se je
razvila težnja po podrejanju dediščine turizmu in turistom med njihovim poletnim
bivanjem na otoku.
Na otoku danes kot organizirane skupine, ki se ukvarjajo z varovanjem šeg in tradicijske
glasbe, obstajajo:
KUD Ive Jurjević (Omišalj), ki je bilo ustanovljeno leta 1983;
VKD Frankopan (Vrbnik), ustanovljeno 1995;
KD Šoto (Jurandvor), ustanovljeno 1997;
KD Ive Jelenović (Dobrinj), ustanovljeno 1995;
KUD Punat (Punat), ustanovljeno 1973;
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FD Poljica (Poljica), ustanovljeno 1965;
KUD Vrh (Vrh), ustanovljeno 1997;
KD Sveti Petar (Gabonjin), ustanovljeno leta 1955 in obnovljeno leta 1993;
FD Njivice (Njivice), ustanovljeno 2007;
KUD Dubašnica (Malinska), ustanovljeno 1991.
Preden so se prebivalci otoka Krka organizirali v kulturna ali folklorna društva, so se ob
verskih praznikih, porokah in podobnih dogodkih spontano družili ob plesu (tencu).
Čeprav predstavljajo društva in sekcije tradicijske glasbe in običajev tradicionalne
vrednote s plesom, folklornimi kostumi, napeve itn., je tudi ob neturističnih dejavnostih
prebivalcev otoka Krka, kot so denimo dnevi kruha, dan občine, razni športni dogodki,
navzočnost folklorne in tradicijske glasbe neizogibna.
Med omenjenimi 12 kulturno-umetniškimi in folklornimi društvi na otoku Krku nas
zanimajo štiri, in sicer tista, ki danes delujejo v Omišlju, Dobrinju, Vrbniku in Baški.
Najstarejše društvo na otoku Krku je Kulturno-umetniško društvo Ive Jurjević v Omišlju.
Ustanovljeno je bilo leta 1983, vendar je kot takšno delovalo, še preden je bilo uradno
razglašeno za kulturno društvo. 90 KD Ive Jurjević sestavlja mlajša sekcija, ki jo obiskujejo
osnovnošolci, in starejša sekcija, ki vključuje udeležence iz drugih starostnih skupin. V
društvu plešejo izključno omišljanske tradicijske plese. Društvo ima približno petdeset
članov, ki sodelujejo v različnih dejavnostih (mešani pevski zbor, dramska sekcija,
folklorna plesna sekcija), znotraj folklorno-plesne dejavnosti pa izvajajo več plesov,
značilnih za področje Omišlja.91
Tudi Dobrinj ima svoje kulturno društvo – Kulturno društvo Ive Jelenović. Ime je dobilo
po priznanem profesorju, ki je preučeval kulturno dediščino celotne Hrvaške, predvsem
pa otoka Krka. Društvo Ive Jelenović je organizirano v dve sekciji z udeleženci različnih
starosti, ki plešejo izključno tradicijske plese Dobrinja in Dobrinjštine. Starejša sekcija je
začela delovati leta 1995 in sta jo sestavljali dve skupini. En del skupine je nastopal na
folkornih festivalih na otoku Krku, drugi del pa tudi na gostovanjih. Danes sta obe skupini
90
91

Eden od dokazov za to je prvi krški festival, ki je potekal leta 1935 v Omišlju (Zebec 2005: 18).
Pogovor s sogovornico Duško Žužić iz Omišlja (27. november 2016).
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združeni v eno, ki šteje dvaintrideset članov in nastopa na vseh folklornih srečanjih.
Mlajša skupina je začela delovati 25. maja 2002 in ima trenutno štiriindvajset članov. 92
Kulturno društvo Frankopan Vrbnik je bilo ustanovljeno leta 1995. Predstavljajo ga člani,
ki varujejo vrbniške šege in tradicijske plese (tence). V kulturnem društvu iz Vrbnika sta
dve folklorni skupini. Prvo sestavljajo otroci, ki obiskujejo osnovno šolo in jih je skupaj
več kot šestdeset, drugo pa starejši člani. 93
Kulturno društvo Šoto Jurandvor je bilo ustanovljeno leta 1997 in združuje dve skupini.
V skupini Šoto so tri sekcije, ki vključujejo različne starostne skupine. Mlajša folklorna
sekcija šteje približno štirideset najmlajših članov (osnovnošolci).94 Druga skupina, ki
predstavlja kulturno društvo Baške, ima približno trideset članov, ki so starejši (od srednje
šole navzgor). Še ena skupina, ki izstopa po svojem delu, je skupina sopcev, zadolžena
za izvajanje spremljave tradicijskih plesov.95
Sledita izjavi dveh sogovornic, ki sta v istem obdobju znotraj društev ustanovili folklorne
sekcije.
Mirjana Kazija, rojena Kraljić, profesorica iz Omišlja (Reka), danes višja svetovalka za
strokovne sodelavce pedagoge pri Agenciji za šolstvo in izobraževanje.
V času mojega odraščanja v Omišlju je bila folklora, poleg dejavnosti v
tamkajšnji župniji (cerkveni pevski zbor, udeležba na praznovanju
praznikov, denimo telovega, udeležba na različnih svečanostih, kot so

92

Pogovor s sogovornikom Nevenom Komadinom iz Dobrinja (15. april 2017).
Pogovor s sogovornico Marino Polonijo Grdinić iz Vrbnika (18. maj 2017).
94
Pogovor s sogovornico Sonjo Polonijo iz Jurandvora (27. februar 2019).
95
Med terenskimi raziskavami v Baški sem pri eni od družin naletel na gramofonsko ploščo Lip je kanat
krčki po domaću – Narodne pjesme, svirka i plesovi otoka Krka iz leta 1988, ki jo je izdalo Društvo
prijateljev baškega okraja na Reki. Zanimivo se mi je zdelo, da so izseljenci iz Baške na Reki ustanovili
svoje društvo, s katerim so želeli varovati in ohranjati svojo tradicijsko glasbo. Naša sogovornica Sonja
Polonijo, katere oče je bil glavni in odgovorni urednik te izdaje, je potrdila, da prebivalci Baške, čeprav ne
živijo več tam, svoje tradicijske glasbe niso pozabili. Res pa je, da je niso izvajali. Izdaja te plošče je torej
svojevrsten korak k varovanju dediščine.
Zatem sem obiskal sogovornika Ivana Pavačića v Dobirnju, urednika te LP plošče, da bi mi povedal kaj o
tem društvu. Ko sem mu ga omenil, se je razžalostil in dejal: »Ah, ni dolgo trajalo.« Povedal mi je, da je
šlo za nekaj navdušencev, ki so želeli zapisati in posneti melodije iz Baške in njene okolice. Društvo je bilo
ustanovljeno v 80. letih 20. stoletja in je delovalo do začetka domovinske vojne.
93
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prihod škofa, praznovanje novih maš itn.) osnova krajevnega življenja in
udeležbe v življenju skupnosti.
V Omišlju sem živela do trinajstega leta, ko sem se z družino preselila na
Reko, torej sem od rojstva leta 1961 do selitve 1974 večino otroštva in
prva najstniška leta preživela v Omišlju.
Takrat je bilo v Omišlju zelo malo prebivalcev. Šolo je obiskovalo
približno trideset učencev v dveh kombiniranih oddelkih od 1. do 4.
razreda, ki sta ju vodila dva učitelja. Tako sem prve štiri razrede končala
v Omišlju, petega in šestega pa v Dubašnici – Malinska. To je bilo v
obdobju med 1968 in 1974.
Takrat smo se folklore in šeg učili spontano. Med prazniki, na porokah ali
drugih posebnih priložnostih, ko se je na trgu plesalo, pelo in igralo, so
otroci tekali za odraslimi ob koncu povorke in poskušali posnemati
korake. V tistem času so ravno snemali dokumentarni film »Veli pir«, zato
smo tudi otroci sodelovali pri njegovem nastajanju, tako pri plesu kot pri
poročnih šegah.
Trudili so se [starejši], da bi mlade naučili plesati, še posebej pred koledvo
in stomorino, saj je bil takrat turizem že precej razvit, turisti pa so se z
veseljem udeleževali lokalnih šeg in praznovanj.
Sistematično delo z otroki in mladino je razvijal pokojni Nikola Veljačić.
... V klub ali v šolo smo hodili enkrat do dvakrat na teden in pod njegovim
budnim očesom vadili tenec, verec in bakarsko. Imel je masiven
magnetofon s posnetimi sopelami, na kar smo potem plesali.
Zanimivo je, da je bil Veljačić oseba s posebnimi potrebami, skoraj
nepokreten, in se je premikal le s pomočjo palice. A to mu ni preprečilo,
da svoje ljubezni do dediščine, zlasti do folklore, ne bi prenesel na otroke
in mlade. S pravimi besedami nam je znal pojasniti, kaj in kako naj
poslušamo, kje se plesne figure začnejo in končajo, kako se spreminjajo
koraki ali figure itd. Ubogali smo ga in ga spoštovali. Imel je avtoriteto in
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nekako smo razumeli, da je to pomembno in da moramo hoditi na vaje,
čeprav ves čas delamo »eno in isto«. Pa vendar nikoli ni bilo isto.
Leta 1974 sem prišla na Reko in sodelovala pri folklornem delu, ko sem
poleti obiskala Omišalj, po ustanovitvi KUD Ive Jurjević leta 1983 pa sem
se kot članica vključila tudi v delo tega društva (Pogovor s sogovornico
Mirjano Kazijo iz Omišlja, 15. januarja 2017).
V 80. letih 20. stoletja se je v Omišalj in sosednje Njivice priselilo veliko družin in
posameznikov zaradi zaposlovanja v takratnih Dino Petrokemiji in Jugoslovanskem
naftovodu, danes Jadranski naftovod. Zaradi velikega števila priseljenih otrok so v teh
letih začeli graditi nov osnovnošolski center v Omišlju. Omišalj je takrat postal kraj z
večkulturnim in večetničnim značajem. Avtorji v raziskavi (Jovanić – Turk 2013) o
prebivalstvu občine Omišalj za obdobje od 1970 do 2011 navajajo, da se je v omenjenem
obdobju 40-tih let prebivalstvo otoka Krka povečalo za 6.273 prebivalcev ali za 47,8 %,
tj. za povprečno 157 prebivalcev na leto. Največja rast je zabeležena v občini Omišalj,
kjer se je število prebivalcev (z 976 na 2983) v 40-tih letih potrojilo (Jovanić – Turk 2013:
174).
Naša sogovornica Kazija je postala učiteljica v novozgrajeni šoli, ki je leta 1988 štela
približno 400 učencev. Zanimiv je fenomen kulturne asimilacije, in tudi naša sogovornica
poudarja, da so prišleki (furešti) Omišalj sprejeli ne le kot svoje prebivališče, temveč so
za svoje sprejeli tudi njegovo tradicijo in šege.
Takrat je bilo v šoli razmeroma malo domačih učencev, ki bi poznali
folklorne šege in nosili folklorne kostume.
Odločila sem se, da bom ob pomoči učiteljice Dolores Vitezić, katere oče
Jerko Ilijić je bil ustanovitelj KUD Ive Jurjević in odličen poznavalec
folklorne dediščine, poskusila ustanoviti folklorno sekcijo kot zunajšolsko
dejavnost na naši šoli. Plakate, ki smo jih sami izdelali, smo razobesili po
šoli in odziv je bil dober. Oglasilo se je približno trideset učencev,
domačih in priseljenskih, kar je bilo dovolj za ustanovitev prve skupine
mladih folkloristov. Treba je bilo začeti od začetka.
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Domači učenci so poznali nekatere šege, nekatere so starši naučili nekaj
plesnih figur, sopele pa so jim bile precej tuje, kar je bilo za nas
dobrodošlo, saj so bili v skupini tudi učenci priseljenci, ki niso poznali
ničesar, jih je pa zadeva zanimala in skupaj smo lahko začeli od začetka.
Za pomoč smo prosili starejše domačine, ki so prihajali v šolo in prenašali
svoje znanje na vse nas.
Najprej moram omeniti Toma Lesica, našega znanega glagoljaša. Igral je
na dvojnice in otroke seznanil z glasbili, načinom igranja, pa tudi z
zgodovino in plesom. Vključil je tudi kulturološki vidik, saj je vedno
poudarjal zgodovinski razvoj in ga povezal s cerkvenimi prazniki in
obredi. Vselej je poudarjal pomen dostojanstva pri plesu, odločnost
gibanja in razumevanje dogodkov, ob katerih se pleše. Pomagali so nam
tudi Ivan Žuvić (Ivejić) in njegova žena, Tome Veljačić (Tomina), sopec
Nikola Fabijanić ter Jerko Ilijić in njegova žena. Gospe Franka Kraljić in
Jelka Ilijić sta me tudi naučili, kako nakvačkati rob oblačila, kar je znalo
samo še nekaj starejših ljudi (Pogovor s sogovornico Mirjano Kazijo iz
Omišlja, 15. januarja 2017).

Na vprašanje, kako so osnovnošolci takrat sprejemali tradicijsko glasbo, je sogovornica
odgovorila:
Potrebnega je bilo veliko časa in potrpljenja, da so otroci sprejeli sopele
in ples, saj takrat to ni bilo ravno priljubljeno. Nekateri so ju sprejeli, saj
sta živela v njihovih družinah, nekateri zato, ker so ju morali, nekateri pa
zato, ker jih je pri tem spodbujala njihova družba: kamor gredo vsi, grem
tudi jaz.
Že leta 1989 smo nastopili na dnevu šole in to je bilo zelo dobro. ... Imeli
smo težave, ker ni bilo dovolj folklornih kostumov, še posebej za dečke.
Kostume smo si izposojali pri ljudeh, želeli pa smo si svojih, ki bi jih lahko
uporabljale tudi prihodnje generacije. To smo rešili tako, da smo poleti
nastopali za turiste na terasi hotela Jadran v Omišlju, za kar smo prejeli
honorar, s katerim smo nabavili material, gospa Jelka Ilijić pa je nato
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fantom sešila srajce in hlače. Dekleta so si folklorne kosutme večinoma
izposojala ali pa so imela svoje. Kasneje je postalo šega, da se ob birmi
nosi folklorne kostume, zato so jih dekleta imela in to ni bila več težava.
To je trajalo do začetka 90. let. Ko se je začela domovinska vojna, smo bili
sicer še vedno dejavni, vendar malo manj.
Leta 1994 sem zasedla novo delovno mesto ravnateljice osnovne šole
Jelenje-Dražice in zato zapustila Omišalj. ... V tistem obdobju sem
delovala tako, da sem poleti nastopala kot plesalka in pomagala kolegici
Vitezićevi, ki je ostala v Omišlju. Folklorno skupino je nekaj časa vodil
Tomica Veljačić.
Konec 90. let sta me Nikola Veljačić in Jerko Ilijić povabila, naj na stroške
Občine Omišalj vodim mlade folkloriste kot honorarna zunanja sodelavka
šole. Tako sem približno dve leti (ne spomnim se natančno) ob sredah po
dve uri učence od 4. do 8. razreda v prostorih osnovne šole učila folkloro.

Zaradi drugih obveznosti in novega delovnega mesta sem morala prekiniti
sodelovanje. Folkloro sta naprej vodila večinoma moja nekdanja učenca
Duška Turčić in Davor Kraljić. Nato nekaj časa Jelka Sormilić, zdaj pa to
počneta sestri Maja in Antonia Štiglić, ki sta tudi bili moji učenki.
Vodenje folklorne skupine, pa tudi na splošno delo z otroki in mladino,
zahteva dobro pedagoško in metodično znanje, razumevanje zgodovine,
tradicije in kulture ter osebno strast in izkušnje.
Mislim, da sem bila v tem pogledu uspešna in mi je uspelo prenesti
ljubezen do dediščine, šeg, plesa in glasbe ne le na naše »domače« otroke,
temveč tudi na priseljence, ki so sprejeli novo okolje, ne glede na njihov
svetovni nazor in drugo vero. O tem priča tudi dejstvo, da moji učenci zdaj
učijo svoje učence, ker je ta del njihove identitete zanje pomemben. Na vse
to sem izjemno ponosna (Pogovor s sogovornico Mirjano Kazijo iz
Omišlja, 15. januarja 2017).
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Naša druga sogovornica Sonja Polonijo, učiteljica na Osnovni šoli Fran Krsto Frankopan
– Območna šola Baška, tradicijo dejavno varuje. V zadnjih tridesetih letih je delala na
več osnovnih šolah na otoku Krku in imela priložnost spoznati veliko otrok, ki v prostem
času varujejo ljudske običaje svojega kraja.
Moji starši so iz bašćanske doline. Že od malih nog sem poslušala petje
svojih starih staršev, našega soseda, ki je sopel na sopele, hodila s starši
na bodulske zabave na Reki itn. To so bila moja prva srečanja s tradicijsko
glasbo. Končala sem nižjo glasbeno šolo Ivana Matetića Ronjgova na Reki
in igrala klavir. Glasbena izobrazba mi je pomagala odkriti lepote
tradicijske glasbe. Po diplomi na Pedagoški fakulteti na Reki sem se vrnila
k svojim koreninam in živela na otoku Krku, kjer sem si ustvarila družino.
Z žalostjo sem opazovala, kako v Baški vse nekako ugaša.
Pred približno dvajsetimi leti sem skupaj z majhno skupino zanesenjakov,
ljubiteljev tradicijske glasbe in ljudskih šeg ustanovila KD Šoto Jurandvor
– Baška. Vsa moja družina je od ustanovitve dejavno vključena v kulturno
društvo. Ponosna sem, da sem na svoje otroke prenesla ljubezen do
tradicijske glasbe (Pogovor s sogovornico Sonjo Polonijo v Jurandvoru,
27. februar 2019).
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4.7. Krška glasbila

4.7.1. Uvod
V pričujočem poglavju bomo predstavili tri tradicijska glasbila, ki so v uporabi na
območju otoka Krka: sopele, dude (mih) in dvojnice. Poleg starih slovanskih napevov,
ljudskega petja in plesov so ta pihala sestavni del tradicijskih praznovanj v štirih krških
kapitljih. Njihova uporaba je razširjena vzdolž širšega Hrvaškega primorja in v Istri. Med
omenjenimi tremi glasbili danes v Omišlju, Dobrinju, Vrbniku in Baški uporabljajo le
sopele, dvojnice in dude pa sta vse bolj redka, ker je tudi Krčanov, ki znajo igrati nanju,
vedno manj. Veščine igranja se ne prenašajo na mlajše generacije. Ta disertacija
predstavlja prvi zapis o tehniki igranja sopel in njihovi uporabi za spremljavo pri
bogoslužnem petju v Omišlju, torej o praksi, ki je danes izjemno redka. Treba je poudariti
tudi, da to v znanstveni literaturi še nikoli doslej ni bilo zabeleženo.

4.7.2. Sopele96
Raziskave (Kuhač 1905, 1908 in 1909; Širola 1933; Karabaić 1955; Bonifačić 1996;
Pavačić 2011) o zgodovini in uporabi tega glasbila vidijo izvor njegovega nastanka v
starodavnem aerofonem ljudskem glasbilu vrste oboe, natančneje v starem evropskem
šalmaju (Širola 1933: 17; Pavačić 2011: 24). V svoji raziskavi Širola (1933) navaja
različna imena istega instrumenta v več evropskih državah in po jezikovnih skupinah:
nem. Schalmei, fran. chalumeau, ang. shalm, nizoz. schalmei, dan. skalmeje, ital.
cialamello, špan. caramillo, port. charamela, rus. šalamajka, pol. skalamaja, češ. šalmaj.
To dokazuje razširjenost glasbila na evropski celini. Za naš diskurz o sopelah je
pomembno dejstvo, da težko govorimo o datumu začetka njihove uporabe na otoku Krku,
saj ni literature, s katero bi to lahko podkrepili. Morali bi torej sprejeti trditev, da so naši
predniki sopele podedovali s prihodom na otok Krk od ljudi, ki so prej živeli na tem
območju. S tem bi okrepili trditev, da gre za zgodovinsko glasbilo otoka Krka (Pavačić
2011: 24).

96

O pomenu glasbil je bilo napisanih veliko pesmi. Predstavljamo pesem Mate Balote o sopelah (v:
Karabaić 1956: 9):
Velìke sopèle svire već miljáre lît, krozà nje govòre glasi naših starih od davne davnine, kamogòd se
krenemo oni grédu s nàmi, glasi crlène zemljè i kràsa, glasi domovìne.
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Glasbilo je bilo na širšem evropskem odru glasbene umetnosti navzoče do približno leta
1700, ko ga je nadomestila današnja oboa kot tehnično bolj razvito glasbilo.
Eden takšnih koncev Evrope, v katerem se je uporaba tega starinskega
glasbila v njegovi povsem primitivni obliki ohranila v ljudski glasbeni
praksi, je današnje območje okoli Kvarnerja: Kaštavština, Vinodol in
predvsem otok Krk (Širola 1933: 17).
Predhodnik sopel se je na začetku razvoja bistveno razlikoval od današnjih. Današnje
sopele na otoku Krku so izdelane iz lesa. V zadnjem času (zadnjih dvajsetih letih) so deli
sopel narejeni iz plastičnih cevi. Uporaba plastike pri izdelavi tradicijskega glasbila ima,
kot pravi Pavačić, svoje prednosti in slabosti. Poznavalci sopel, izkušeni sopci in
izdelovalci tega glasbila (Ivan Pavačić Jecalićev, Tvrtko Zebec, Marijan Orlić) pravijo,
da sopele iz lesa zvenijo bolje, plastične pa imajo močnejši, prodornejši in bolj rezek zvok
in so zato primerne za igranje na prostem. Iz navedenega lahko sklepamo, da je tudi
izdelava sopel (danes jih na otoku Krku izdeluje samo še Marijan Orlić Senkić iz Punta)
skladna s tehnološkim napredkom, njihova uporaba pa je vse bolj reprezentativne narave,
saj so, kot pravi Ivan Pavačić, plastične sopele dobre za igranje na prostem.

Priloga 24: Krške sopele in notni niz ozkih intervalov. Na zgornji skici je prikazan
sistem ozkih intervalov – heksakordični niz z aplikacijo na sopelah (Pavačić 2008: 42)
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Na zgornji skici je prikazan sistem ozkih intervalov – heksakordični niz z aplikacijo na
sopelah.

Priloga 25: Deli male in velike sopele in postavitev prstov
(Fabijanić in Kovačić 2014: 11)
Šest tonov velike in male sopele tvori sekstno dvoglasje, če je na veliki in mali odprta ista
luknjica. Samemu glasbilu se ne bomo na široko posvečali, temveč se bomo osredotočili
le na nekatere podrobnosti in značilnosti, ki se nam zdijo pomembne za našo raziskavo.

Sopnja ni vezana na strogo in dosledno vodenje vzporednih sekst. Pogoste so izmenjave
z vzporednimi oktavami, odprtimi in skritimi, niso pa izključeni niti ostali intervali od
terce do decime. Za sopnjo se nikoli ne uporablja samo enih sopel, temveč igrata vedno
dva sopca v paru, eden z malo (tanko) in drugi z veliko sopelo (debelo).
V Hrvaškem primorju (tako tudi na Krku) to glasbilo imenujejo sopila, na istrskem
polotoku pa je za to razširjen naziv roženice.
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4.7.3. Dude (mih)
Dude (mih) so najstarejše danes še uporabljeno ljudsko pihalo na otoku Krku, ki je
sestavljeno iz dvojne prebiralke (mišnice), dolge približno 13 cm in široke 1,5 cm, in
meha, po katerem je glasbilo tudi dobilo ime. V vrh prebiralke sta vtaknjena dva ustnika,
narejena iz trsta, ki sta izjemno občutljiva na dotik. Na dude se igra tako, da se zrak
vpihuje v meh. Izvajalec med igranjem drži meh pod pazduho; vsake toliko mora vpihati
zrak v meh in z roko pritiskati na meh, da v prebiralko vstopi zrak, ki ustvarja zvok. Zvok
miha je visok in ima intenzivni register (barvo).
Desna prebiralka ima pet lukenj (če gledamo s strani izvajalca), ki so v približno enakih
razmakih, le med tretjo in četrto luknjo je dvojni razmak. Leva prebiralka ima tri luknje
v enakih razmakih. Kot je znano iz virov, je bilo v preteklosti in tako je tudi danes
tradicija, da se igranje na dude uporablja izključno za spremljavo plesa.97

Naslednji primer prikazuje tonsko zaporedje pri dudah:

Priloga 26: Tonske lestvice dud (Karabaić 1956: 32)

4.7.4. Dvojnice
Dvojnice so glasbilo, ki je sestavljeno iz dveh vzporedno izvrtanih lesenih piščali, dolgih
približno 30–40 cm in širokih približno 4 cm. Imajo dva ustnika, izdelana iz lesa in
vtaknjena v zgornji stanjšan del glasbila, da ju izvajalec lažje vtakne v usta. Desna
piščalka dvojnic ima štiri luknje, leva pa tri. Piščali dvojnic tvorita tri terčne intervale in
štiri unisone, vendar se unisona na zadnjih luknjah ne uporablja, ker ga ni mogoče doseči

Čeprav Karabaić v svoji raziskavi omenja uporabo miha izključno v plesne namene, nam je sogovornik
Nikola Fabijanić povedal, da ga ni igral le za spremljavo plesu, temveč tudi za kantanje.
97
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s protipostopom terce za sekundo, kot je to praksa v kadenci. Razen unisona in terce se
ne uporablja noben drug interval. Glasbilo je zanimivo tudi zaradi pihanja, s čimer se
lahko doseže oktavo. Če je izvajalec v dobri formi, lahko s prepihavanjem zaigra vse
melodije za oktavo višje.
Zvok dvojnic ni tako močan kot pri dudah in sopelah, zato jih najpogosteje uporabljajo
na nastopih ob manj 'obljudenih' in intimnih priložnostih. Tudi kot spremljavo k
liturgičnemu petju.

Naslednji primer prikazuje tonsko zaporedje dvojnic:

Priloga 27: Tonska lestvica dvojnic (Karabaić 1956: 32)

4.7.5. Sopele v bogoslužni rabi v Omišlju
Sopele, dvojnice in dude niso samo glasbila, namenjena za uporabo pri posvetnih
manifestacijah, ki se navadno izvajajo na prostem, temveč so jih uporabljali tudi v
bogoslužju, ko se glagolja. Tarakanje, poseben način petja, pri katerem se s človeškim
glasom posnema zvok sopel, včasih izvajata le ena sopela in en pevec. Prav tako se lahko
v cerkvi poje liturgične napeve ob spremljavi sopel, dvojnic in dud.
Čeprav so sopele pri liturgičnih praznovanjih vsenavzoče glasbilo (v solo izvedbi), pa
kraji na otoku Krku ne poznajo liturgičnega petja ob spremljavi starih glasbil. Ta slog je
navzoč le v Omišlju.98

Mežnar v cerkvi Tome Lesica (Tome Veli) je na slovesne maše vselej prinesel dvojnice, da bi jih uporabil
ob liturgičnem petju in ob spremljavi zbora ali duhovnika med evharistično molitvijo. Kolikor se spomnim,
je bilo v zadnjih tridesetih letih od župnikov in njihove naklonjenosti do tradicijskega petja odvisno, ali se
bodo pri liturgiji za spremljavo uporabljala tudi glasbila. Dr. Franjo Velčić, župnik v Omišlju (1993–1998),
98
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Iz pogovora s sogovornikom Nikolo Fabijanićem iz Omišlja, danes edinim še živečim
sopcem, ki še pozna eno melodijo (liturgično noto) za spremljanje cerkvenih skladb,
izvemo podrobnosti o liturgični spremljavi:
Da bi lahko sopel cerkveno melodijo, moraš sopele najprej namestiti tako,
da sopeta unisono. To narediš tako, da zamenjaš ustnik sopel. Z večje na
manjšo, pa dobiš globlji ton in z manjše na večjo, pa dobiš višji ton. Tako
bosta velika in mala sopli unisono (Pogovor s sogovornikom Nikolom
Fabijanićem iz Omišlja, 30. aprila 2013).99

Sogovornik razkrije, da z zamenjavo zgornjega dela sopel, ki se imenuje ustnik (špulet),
pravzaprav dobimo sistem dud. Velika sopela igra melodijo na treh tonih, mala pa
spremljavo na petih tonih.100 Če želimo dobiti liturgično melodijo (liturgično noto),
moramo sopelo prilagoditi na naslednji način: a) med seboj zamenjati ustnika velike in
male sopele (velika sopela ima večji ustnik, mala pa manjšega); na ta način se doseže
izenačitev tona s podaljšanjem male sopele z ustnikom velike in s krajšanjem velike
sopele z ustnikom male. b) Unisono igro sopel dosežemo z zapiranjem petih lukenj na
mali in treh na veliki sopeli. c) Velika sopela igra (sope) melodijo na prvih treh zgornjih
luknjah, mala sopela pa na spodnjih treh (na ta način dobimo sedmi ton na sopelah, o
čemer je govoril sogovornik Nikola Fabijanić).

je večkrat skupaj s sopcem Nikolom Fabijanićem (Mikom Škurićem) zapel evharistično molitev ob
spremljavi dvojnic ali sopel, posebej prilagojenih za to priložnost.
Čeprav danes ta praksa ni več v uporabi, saj današnji sopci tega ne znajo več, smo se vseeno odločili, da
bomo v naši nalogi to izpostavili, saj smo želeli, da bi ta pomemben del liturgične sopnje ostal zapisan.
Notni zapiski, po katerih sta Tome Lesica in Nikola Fabijanić spremljala duhovnike in vernike, ne obstajajo.
Tome Lesica je dobro poznal nevme gregorijanskega korala, zapisane v misalih, Nikola Fabijanić pa je
imel izrazit posluh, s pomočjo katerega je lahko določil intonacijo in je lahko zaradi svoje veščine in
dobrega poznavanja glasbila spremljal petje.
Toma Lesica sem poznal že kot otrok, a je leta 1989 umrl, Nikola Fabijanić pa je še vedno živ in sem z
njim tudi večkrat govoril, saj sem želel, da bi s to nalogo in raziskavo prispeval k nadaljnjim raziskavam te
teme.
99 Prevod: Da bi moge sost crikvenu notu, prvo moraš namestit sopili da sopu unisono. To se dobije tako
da zaminiš špuleti od sopil. Od veće na manju pa ćeš dobit dublji ton i od manje na veću pa ćeš dobit viši
ton. Tako će i vela i mala sopila sost unisono.
100
Glede na to, da je Nikola Fabijanić že starejši gospod in ne more več igrati na sopele, mi je zelo natančno
razložil, kako moram predelati glasbili in ju uskladiti za sopnjo v cerkvi. Poiskal sem Marijana Orlića
Senkića iz Punata, ki edini na Krku še izdeluje sopele, in mu pojasnil vse o eni omišljanski liturgični
melodiji (Zdravo Tilo; Zdravo Krvi). Ob tej priložnosti mi je povedal, da je za to sicer že slišal, vendar o
tem nič ne ve. Dobila sva se in namestila ustnike, da bi sopele lahko sople unisono.
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Sopela ni najstarejše glasbilo, dude so starejše. Sopelo so dobili iz dud, in
sicer tako, da so dodali še sodček, da bi dobili nove tone. Če zamenjaš te
tri nove tone na sopeli, dobiš dude. Če so sopelo dobili iz dud, jo lahko
tudi spremenijo nazaj v dude (Pogovor s sogovornikom Nikolom
Fabijanićem iz Omišlja, 30. aprila 2013).101
Razlika v intonaciji, po kateri je mogoče prepoznati liturgično noto, je v sedmem tonu na
mali sopeli, pravi naš sogovornik. Drugi sopci namreč menijo, da ima mala sopela šest
tonov in proizvaja seksto, Nikola Fabijanić pa trditev o šestih tonih zanika in trdi, da ima
sopela sedem tonov in ravno ta sedmi ton se uporablja samo pri liturgičnem petju. Ko
govori o istrski lestvici, tudi Slavko Zlatić omeni, da obstaja sedem tonov, ne šest, kot
trdi Ronjgov (Zlatić 1972: 84).
Ko slišiš sedmi ton, veš, da gre za cerkveno melodijo. Z mano se ostali
sopci ne strinjajo, vendar v Omišlju tako pač je, in to imamo samo mi
(Pogovor s sogovornikom Nikolom Fabijanićem iz Omišlja, 11. marca
2013).102
Na vprašanje, kdo je to ugotovil, je naš sogovornik odgovoril:
Ti ljudje so bili kmetje! Kaj so pa znali, razen kopati? Tega so jih naučili
benediktinci. Bili so šolani. Kdo od ljudi bi se spomnil tega? Nihče, razen
benediktincev. In potem so kapiteljski popi drug drugega učili sost. In so
sopli v cerkvi. Med njimi so bili vedno sopci (Pogovor s sogovornikom
Nikolom Fabijanićem iz Omišlja, 11. marca 2013).103

101

Prevod: Sopila ni najstariji inštrument, mih je stariji. Sopilu su dobili od miha tako da su joj dodali još
škuji za nove toni. Ako znemeš ta nova tri tona če su načineli na sopili dobiješ mih. Ako je sopila dobivena
od miha, znači da se va mih more i vrnut.
102
Prevod: Kad čuješ sedmi ton, onda ti je to crikvena nota. Ne slažu se zi menum ostali sopci, ali to je
tako va Omišju, i to samo mi imamo.
103
Prevod: Judi su ovi bili seljaci! Če su ti oni znali ako ne kopat? To su ih navadili benediktinci. Oni su
bili školovani. Ki bi se domisle niš tako napravit od judi? Niki, nego benediktinci. I potla su kaptolski popi
jedni druge vadili kako sost. I oni su sopli va crkvi. Med njimi je štešo bilo sopci.

158

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

Navzočnost benediktinske opatije sv. Nikolaja pri Omišlju, ki ji je papež Inocenc IV. leta
1252 dovolil opravljati bogoslužje v glagolici, je po besedah naših sogovornikov
prispevala k obogatitvi bogoslužnih praznovanj z ljudskimi glasbili. 104
To je povsem legitimna oblika inkulturacije, v katero je Cerkev dvakratno vpletena.
Prinaša namreč evangelij določenemu narodu s svojo kulturo in hkrati prevzema elemente
kulture posameznega naroda, ki so združljivi z evangelijem.

Dokument Kongregacije za zakramente in bogoslužje navaja: Cerkev, ki je v stiku z različnimi
kulturami, mora sprejeti vse, kar se v ljudski tradiciji lahko uskladi z evangelijem, da bi Cerkev tem ljudem
prinesla Kristusovo bogastvo, in da bi se tudi sama obogatila s številnimi modrostmi različnih narodov
(SSC 1995: 38). Tudi papež sv. Janez Pavel II. v svoji encikliki Redemptoris missio izjavi: »Z inkulturacijo
Cerkev uteleša evangelij v različnih kulturah in hkrati sprejema narode z njihovimi kulturami v svojo
skupnost.«
104
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5.

RAZISKAVA O ODNOSU SREDNJEŠOLCEV Z OTOKA KRKA DO
TRADICIJSKE GLASBE OTOKA KRKA

5.1. Opredelitev problema in cilji
S to raziskavo smo želeli preučiti, kakšen je odnos krških srednješolcev do tradicijske
glasbe otoka Krka. Empirični del temelji na preučevanju mladih pri praznovanju
zavetnikov krajev v krških kapitljih (Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška), njihovega
vključevanja v tradicijske običaje in vključenosti v tradicijsko glasbo v okviru cerkvenega
praznovanja (glagoljaško petje pri bogoslužju) in posvetnega druženja ob istem
praznovanju (posvetne pesmi, pučki kanat po domaću) ter igranja na tradicijsko glasbilo
in ples (sopele in tenec). Ob domnevi, da imajo mladi srednješolci pozitiven odnos do
tradicijske glasbe svojega kraja in otoka (glavna hipoteza), smo preverili, ali obstaja
statistično pomemben dokaz, da izobrazba očeta in matere pripomore k temu pozitivnemu
odnosu. Glede na to, kako mladi varujejo tradicijsko glasbo v okviru svoje družine
(spontano) in kako jo izvajajo v kulturno-umetniških društvih, folklornih skupinah, šoli
in zunajšolskih dejavnostih ter z zborovskim petjem v cerkvi (organizirano), smo v
središče raziskave postavili vprašanje, ali obstaja statistično pomembna razlika oz.
podobnost med mladimi v posameznih kapitljih.
Z namenom doseganja najboljšega možnega izida, ki bi potrdil ali ovrgel pravilnost
glavne hipoteze, da imajo mladi pozitiven odnos do tradicijske glasbe, smo preučili njihov
odnos do tradicijske glasbe otoka Krka na splošno.

5.1.1. Raziskovalna vprašanja
Preden smo opravili pogovore s srednješolci, smo morali vzpostaviti okvir znanstvene
raziskave oziroma preveriti njihovo poznavanje splošne terminologije in raziskovalnih
izhodišč, ki bi nas pripeljali do želenega rezultata. Gre predvsem za vprašanje osnovnega
poznavanja terena, torej poznavanja pomena verske enote kapitelj (danes župnija) in
družbene enote kastel (danes enota lokalne samouprave ali občina). Ker govorimo o
tradicijski glasbi kapiteljskih središč oziroma krajev, v katerih živijo anketiranci in
njihove družine, smo drugo raziskovalno področje preučili v nukleusu odraščanja vsakega
posameznega anketiranca, v njegovi družini. Vloga staršev v razvoju odnosa do
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tradicijske glasbe je za našo raziskavo ključnega pomena. Ob preučevanju vloge staršev
želimo namreč doseči jasne rezultate v obliki sprejetja pastoralnih smernic za razvoj
varovanja tradicijske glasbe.
Odnos mladih do tradicijske glasbe preučujemo tudi v točno določenem trenutku, in sicer
ob verskem praznovanju zavetnikov krških kapitljev. Verska prvina v družinskem
življenju in odraščanju anketirancev ter uresničevanje verskega življenja v veliki meri
določajo znanstveno izhodišče in prispevajo k izidu in cilju raziskave – odnosu mladih
do tradicijske glasbe otoka Krka. Vera staršev katolikov, pa tudi drugih veroizpovedi in
ateistov, ter njihova dejavna udeležba ali neudeležba pri praznovanjih svetnikov
zavetnikov mest se kaže skozi razvoj odnosa njihovih otrok do tradicijske glasbe. Želeli
smo preučiti tudi redke primere, kjer imajo mladi pozitiven odnos do tradicijske glasbe,
čeprav njihovi starši do slednje nimajo nikakršnega odnosa. To nas pripelje še k drugim
segmentom, s pomočjo katerih se oblikuje pozitiven ali negativen odnos mladih do
tradicijske glasbe.
Poleg verske prvine sta v središču pozornosti spontano in organizirano izvajanje
tradicijske glasbe bodisi znotraj družine bodisi v kulturno-umetniškem društvu,
cerkvenem pevskem zboru ter šolski ali zunajšolski glasbeni skupini na otoku Krku. Ker
je versko praznovanje povezano tudi z ljudskim praznovanjem, s katerim se verski
dogodek razširi na druženje ob zabavni glasbi in pogostitvi (fešta), je za naše raziskovanje
pomembno, v kolikšni meri mladi sodelujejo na teh praznovanjih in se udeležujejo
kapiteljskih in okoliških praznovanj na otoku Krku. Tu je poseben poudarek na mladih in
njihovih vrstnikih, ki živijo v drugih krajih na otoku Krku. Zgoraj navedena raziskovalna
izhodišča pomagajo odkrivati, kako mladi pridobivajo tradicijski izraz in kako živijo s
tradicijsko glasbo svojega kraja.
Ali veste, kaj so kapitlji in kako so delovali?
Ali v krogu družine varujete tradicijske in verske običaje svojega kraja?
Ste član kulturno-umetniškega društva na otoku Krku ali šolske oziroma
zunajšolske glasbene skupine?
Ali obiskujete praznovanja zavetnikov svoje župnije ali drugih krajev in
sodelujete pri bogoslužnem in ljudskem praznovanju – fešti, ki jo pripravijo ob
prazniku?
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Kakšna je vloga staršev pri ustvarjanju pozitivnega ali negativnega odnosa otrok
do tradicijske glasbe?
Kako gledate na mladino, ki pleše v folklori in rada posluša, poje ali igra
tradicijsko glasbo otoka Krka?

5.2. Opis spremenljivk
Glede na postavljene hipoteze in cilje raziskovanja smo določili naslednje neodvisne in
odvisne spremenljivke:

5.2.1. Neodvisne spremenljivke
Spol
Šola
Razred
Kraj na Krku
Izobrazba očeta in matere
Poreklo očeta in matere (prišleka ali domačina)
Ste pridobili glasbeno izobrazbo (izkušnje) zunaj rednega šolanja?
Ali pojete v cerkvenem ali srednješolskem zboru?
Ali plešete folkloro?
Igrate na kakšna tradicijska glasbila?

5.2.2. Odvisne spremenljivke
Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?
Ali varujete običaje svoje narodne manjšine?
Ali varujete verske običaje?
Kako pogosto sodelujete na tradicijskih prireditvah otoka Krka?

5.3. Predstavitev vzorca
Raziskava je bila izvedena v srednji šoli Hrvatski kralj Zvonimir na Krku. Odprli so jo
leta 1921 in je edina srednješolska ustanova na otoku Krku. Ravno zato je za našo
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raziskavo zelo pomembna. Obiskujejo jo učenci, ki prihajajo iz vseh krajev na otoku
Krku.
Tabela 4 – Kraj bivanja vprašanih (N = 119)

Kraj

f

%

Omišalj

4

3,4

Njivice

4

3,4

Dobrinj in Dobrinjština

11

9,2

Malinska (Dubašnica), Sv. Vid

28

23,5

Vrh

11

9,2

Krk

16

13,4

Vrbnik

10

8,4

Garica, Risika

2

1,7

Linardići, Pinezići, Skrpčići, Milohnići

8

6,7

Punat, Stara Baška

12

10,1

Kornić, Muraj, Lakmartin

2

1,7

Baška, Draga Bašćanska, Jurandvor, Batomalj

11

9,2

Skupaj:

119

100,0

Grafikon 1 – Kraj bivanja vprašanih (N = 119)
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Usmeritve in programi, ki jih ponuja šola, so: splošna gimnazija, ekonomska šola,
hotelirstvo in turizem, gostinstvo, ki vključuje natakarje in kuharje, in strojništvo.
Vprašani so bili razdeljeni glede na to, ali obiskujejo gimnazijo ali poklicno in strokovno
šolo. Šolo obiskuje 397 učencev (2016/2017), ki so razdeljeni v 19 razredov. 105 Tabela in
grafikon prikazujeta zastopanost srednješolcev po krajih na otoku Krku. Razberemo
lahko tudi, da v razredih, ki smo jih izbrali za raziskavo, ni srednješolcev iz Poljic in
Bajčićev. Največ srednješolcev je z območja Malinske (Dubašnice) in Svetega Vida (23,5
%), kar je bilo pričakovano, saj Dubašnico sestavlja 19 vasi in zaselkov, največja med
njimi pa je Malinska. Mesto Krk, kjer se nahaja srednja šola Hrvatski kralj Zvonimir, je
drugo po zastopanosti srednješolcev (13,4 %), sledijo pa mu Punat (10,1 %), Vrh, Baška
in Dobrinjština (9,2 %).
Med vsemi kapiteljskimi središči, ki so v interesu naše raziskave, v grafikonu 1 pa so
označeni z rdečo barvo, je najmanj srednješolcev iz Omišlja (3,4 %). Ker je Omišalj na
severu otoka Krka, je po kilometrih bližje Reki, ki je zaradi več razlogov primernejša za
šolanje mladih Omišljanov. Mesto je veliko bližje in vožnja z avtobusom do šole je veliko
hitrejša kot do mesta Krka, poleg tega pa Reka ponuja tudi več srednješolskih programov.
Zato srednjo šolo v Krku obiskuje manj srednješolcev iz Omišlja in Njivic.
Da bi zajeli čim več šolskih programov in dobili raznolik vzorec, smo za raziskavo izbrali
8 razredov. Celotni vzorec vpisanih srednješolcev (šolsko leto 2016/2017) predstavlja
154 vprašanih (38,79 %). Od omenjenih 154 vprašalnikov je veljavnih 77,27 % (N = 119),
neveljavnih pa 22,72 % (N = 35). Teh nismo vključili v raziskavo. Mladi, ki so sodelovali,
prihajajo iz vseh krajev na otoku Krku.
Tabela 5 – Razdelitev dijakov glede na srednješolski program (N = 119)
Šola

105

f

%

Gimnazija

26

21,85

Strokovne šole

93

78,15

Skupaj:

119

100

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr
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Grafikon 2 – Struktura dijakov glede na gimnazijski in poklicni program
(N = 119)
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Grafikon kaže strukturo učencev glede na izbran šolski program. Od 119 vprašanih,
katerih vprašalniki so bili veljavni in smo jih uporabili za to raziskavo, jih 26 (21,85 %)
obiskuje gimnazijo, 93 (78,15 %) pa strokovne šole. V vprašalniku srednješolcem ni bilo
treba navesti, katero izmed strokovnih šol obiskujejo, saj so bile vse zajete pod enim
nazivom. Vseeno pa je očitno, da je več srednješolcev vpisanih v strokovne programe.

Tabela 6 – Specifikacija vprašanih po razredih (N = 119)

Razred

166

f

%

Prvi

13

10,9

Drugi

20

16,8

Tretji

51

42,9

Četrti

35

29,4

Skupaj:

119

100,0
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Grafikon 3 – Struktura dijakov glede na razred srednje šole (N = 119)
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Vprašani srednješolci, ki so izpolnili vprašalnik, obiskujejo vse štiri razrede srednje šole.
Med vsemi skupaj (N = 119) jih je vprašalnik izpolnilo 13 (10,9 %) iz prvega razreda, 20
(16,8 %) iz drugega razreda, 51 (42,9 %) iz tretjega in 35 (29,4 %) iz četrtega razreda.
Tabela in grafikon kažeta, da je več vprašanih iz višjih razredov (86; 72,27 %) in manj iz
nižjih (33; 27,73 %).
Pri izbiri razredov, ki jih bomo vključili v raziskavo, smo si prizadevali, da bi bili vsi
enakovredno zastopani, vendar zaradi mešanega števila učencev v razredu to ni bilo
mogoče.
Tabela 7 – Struktura srednješolcev glede na spol (N = 119)

Spol

f

%

Moški

52

43,7

Ženski

67

56,3

Skupaj:

119

100
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Grafikon 4 – Struktura srednješolcev glede na spol (N = 119)
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Ob upoštevanju enake zastopanosti dijakov po razredih smo težili tudi k temu, da bi
vprašalnik izpolnilo približno enako število srednješolcev in srednješolk. Tabela in
grafikon prikazujeta skoraj enako število dečkov (42,7 %) in deklic (56,3 %). Čeprav je
vprašalnik rešilo nekoliko več deklet, razlika med spoloma znaša le 13,6 %.

5.4. Merski instrumenti

Za namen raziskave smo zasnovali in uporabili lasten vprašalnik, ki je sestavljen iz štirih
sklopov, njegova vsebina pa je prilagojena starosti vprašanih.
Prvi, demografski del tematskega sklopa zadeva srednješolce, ki sodelujejo v raziskavi.
V tem delu, ki vsebuje štirinajst vprašanj, smo preverjali, v kateri srednješolski program
so vprašani vpisani in kakšno izobrazbo imajo njihovi starši, saj nas je zanimalo, kako
slednja vpliva na glasbene preference in odnos vprašanih do glasbe, konkretneje do
tradicijske glasbe otoka Krka. Zanimalo nas je tudi, od kod prihajajo njihovi starši, ali
pripadajo kakšni manjšini, kakšen jezik oziroma krško narečje govorijo, kakšne
veroizpovedi so in ali sodelujejo ter so vključeni v versko življenje in versko prakso v
krških krajih, iz katerih prihajajo.
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Temu je sledil glasbeno-praktični sklop vprašalnika, v katerem smo s pomočjo šestnajstih
vprašanj preverili, kakšno glasbeno vzgojo imajo vprašani in njihovi starši oziroma
skrbniki. Poudarek drugega sklopa je na poznavanju običajev skozi glasbeno in versko
tradicijo otoka Krka in krajev, iz katerih prihajajo vprašani. Preverili smo, ali vprašani
obiskujejo obšolske glasbene dejavnosti, ali so vključeni v šolski ali župnijski pevski
zbor, ali plešejo folkloro in ali so udeleženi v drugih glasbenih dejavnostih, bodisi
organizirano bodisi samoiniciativno.
Ker se raziskava nanaša tudi na praznovanje zavetnikov krajev v štirih krških kapitljih,
smo s praktičnim delom drugega sklopa vprašalnika preverili, ali se srednješolci
udeležujejo verskih in posvetnih prireditev ob praznikih, ki jih praznujejo v kraju svojega
bivališča ter ali poznajo tradicijske običaje in se udeležujejo praznovanj v sosednjih krajih
na otoku Krku. Glasbeno-praktični sklop se zaključi z odgovori na postavljene trditve.
V tretjem sklopu vprašalnika je devet vprašanj, s katerimi smo preverili glasbene
preference srednješolcev, četrti sklop pa obsega vprašalnik z zvočnimi posnetki, v
katerem srednješolci poslušajo tri melodije (liturgično, kanat in sopnjo – vsako po 15
sekund) iz vseh štirih kapitljev.
Razlike med učenci srednjih šol smo ugotavljali z univariatno analizo in preverjali s
parametričnim t-testom. Razlike med nekaterimi spremenljivkami smo ugotavljali tudi z
multivariatnim pristopom oziroma diskriminativno analizo. Povezanost spremenljivk je
preverjena z izračunom koeficienta korelacij.

Zbirali smo podatke objektivnega (spol, razred, vrsta izobrazbe) in subjektivnega tipa
(mnenje o določenih pojavih), pri čemer smo uporabili ordinalne lestvice. Srednješolci so
odgovarjali na petstopenjskih lestvicah Likertovega tipa. Določena vprašanja so bila
strukturirana dihotomno (da–ne), nekatera pa so bila zaprtega (izbirnega) in polodprtega
tipa.
Zanesljivost vprašalnika smo preverjali z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne
lestvice. Zanesljivost vprašalnika smo preverjali z metodo notranje konsistentnosti s
Cornbachovim α-koeficientom, ki znaša α = 0,75.
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Objektivnost anketiranja in ocenjevanja je bila zagotovljena z jasnimi navodili.

5.4.1. Postopek obdelave anketiranja

Pred izvedbo vprašalnika smo zaprosili za pisno dovoljenje ravnateljice srednješolskega
centra ter za soglasje učiteljev in staršev, ki so bili na enem od svojih rednih sestankov
seznanjeni s ciljem in namenom raziskave. Po pridobitvi soglasja se je vodja raziskave
srečal z dijaki in jim med rednim poukom v 15 minutah predstavil raziskavo ter jih
seznanil z vprašalnikom. Anketiranci so ob tej priložnosti lahko zastavili vprašanja,
povezana z vprašalnikom in njihovo vključenostjo v raziskavo.

Ker gre za mladoletne osebe, so morali dijaki skladno z zahtevo Komisije za etiko
Filozofske fakultete v Ljubljani (od 14. februarja 2017) izpolniti obrazec z naslovom
Soglasje za sodelovanje v raziskavi in potrditi svojo udeležbo v raziskavi s svojim in s
podpisom staršev ali skrbnikov. Srednješolci so podpisane obrazce prinesli v tajništvo, iz
katerega so vodjo raziskave obvestili o prejetem soglasju staršev oziroma skrbnikov in se
z njim dogovorili o dnevu izvedbe raziskave.

Raziskovalec je raziskavo v vseh razredih opravil sam. Skladno z dogovorom z
ravnateljico in razredniki je bil vprašalnik izveden v izbranih osmih razredih med šolsko
uro. Izpolnjevanje je trajalo 30 minut. Na začetku pouka smo v kratkem uvodnem delu
vsem, ki so sodelovali v raziskavi, predstavili vsebino vprašalnika in jim dali napotke za
izpolnjevanje. Zagotovili smo jim anonimnost in jih prosili, naj pošteno in pravilno
odgovarjajo na zastavljena vprašanja, da bi raziskava dosegla svoj namen. Raziskovalec
je bil dijakom med izpolnjevanjem vprašalnika ves čas na voljo, če bi kdo izmed njih
morda potreboval pomoč pri izpolnjevanju ali bi želel kakšno dodatno informacijo.
Raziskava je bila izvedena v začetku marca v študijskem letu 2016/2017. Menimo, da je
bil pravi čas, da dijake seznanimo z raziskavo, začetek šolskega leta (september/oktober
2016), ko so srednješolci še spočiti od poletnih počitnic, kar se je izkazalo za pravilno,
saj so srednješolci z zanimanjem pričakovali izvedbo.
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Po predstavitvi raziskave in vprašalnika smo srednješolcem nakazali tudi možnost
izvedbe ustne raziskave prek pogovorov z njimi z namenom pridobitve podatkov o tem,
kakšen je njihov odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.

5.5. Statistična obdelava podatkov

Dobljeni podatki iz izpolnjenih vprašalnikov so bili vneseni v računalniški program za
statistično obdelavo podatkov (SPSS 21). Za osnovno analizo podatkov smo uporabili
opisno statistiko. Za nominalne in ordinalne spremenljivke smo izračunali opisne kazalce,
ki so izraženi z absolutno frekvenco (f) in relativno frekvenco (%). Za ordinalne
spremenljivke smo izračunali aritmetično sredino (M), modus (Mo), standardni odklon
(SD) ter mero normalne porazdelitve: asimetričnost (Skewness) in sploščenost (Kurtosis).
Hipoteze in podhipoteze smo preverili s pomočjo izbranih statističnih testov. Za statistični
vpogled, ki pokaže, da je odnos pozitiven (ali negativen), smo uporabili enovzorčni t-test
v bootstrapped-modelu zaradi odstopanj od normalne porazdelitve.
Za boljšo porazdelitev, torej natančnejše in zanesljive rezultate, smo uporabili model
bootstrapping. Gre za metodo ponovnega vzorčenja. Osnova uporabe bootstrappinga je
približek empirične porazdelitve, ki ima temeljno vlogo pri preverjanju hipotez in
določanju intervalov zanesljivosti (Guthrie 2001; v Opić 2015).

Za preverjanje vpliva neodvisnih prediktorskih spremenljivk na odvisno kriterijsko
spremenljivko smo uporabili linearno hierarhično regresijsko analizo v modelu
STEPWISE. V hierarhičnem modelu smo preverili ločen učinek oziroma vpliv vsakega
posameznega prediktorja na kriterijsko spremenljivko, ob hkratnem preverjanju vpliva
ostalih prediktorskih spremenljivk v modelu.

Za preverjanje stopnje povezanosti spremenljivk smo uporabili Spearmanov koeficient
korelacije, za testiranje razlik med več kot dvema podvzorcema na odvisnih
spremenljivkah pa smo uporabili Kruskal-Wallisov H-test s simulacijo Monte Carlo in
dodatno parno primerjavo (pairwise comparisons). Testirali smo tudi predpogoje za
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uporabo linearne regresijske analize, kot je denimo linearnost. Pri statističnem sklepanju
je bila upoštevana stopnja tveganja 0,05.

5.6. Rezultati z interpretacijo
Glavna hipoteza (GH) predvideva,
da je odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka pozitiven.

V tabeli 8 so prikazane mere opisne statistike za navedene manifestne spremenljivke.
Oblikovali smo jih tako, da bi lahko preverili znanje, stališča, razmišljanja in okus mladih
ter na ta način preverili, kakšen je njihov odnos do tradicijske glasbe.
Tabela 8 – Osnovne opisne vrednosti lestvice
Spremenljivke

R

Min

Max

M

SD

Skewness

Kurtosis

4,0

1

5

2,48

0,98

-0,39

-0,04

4,0

1

5

3,13

1,31

-0,21

-1,10

4,0

1

5

3,17

1,42

-0,14

-1,26

4,0

1

5

3,36

1,24

-0,37

-0,86

4,0

1

5

3,09

1,39

-0,19

-1,15

4,0

1

5

2,88

1,33

0,18

-1,04

4,0

1

5

2,08

1,44

1,09

-0,26

4,0

1

5

3,16

1,23

-0,10

-0,82

4,0

1

5

2,58

1,26

0,16

-1,20

10. Rad/a bi igral/a na sopele

4,0

1

5

1,92

1,28

1,36

0,74

11. Sram me je nositi narodno nošo

4,0

1

5

1,44

0,88

2,44

6,11

1. Tradicijska glasba po domače je
priljubljena
2. Všeč so mi tradicijski običaji
mojega otoka
3. Glagoljaško petje v cerkvi se mi
zdi dolgočasno
4. Prepoznam ples, ki je značilen za
otok Krk
5. Rad/a gledam krške plese
6. Tradicijska glasba otoka Krka je
lepša od tradicijske glasbe v
ostalih hrvaških regijah
7. Rad/a bi plesal/a v folklorni
skupini
8. Tradicijska glasba sodi v vas
9. Rad/a bi poslušal/a tradicijsko
glasbo drugih kultur
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Spremenljivke
12. Tradicijska glasba otoka Krka je
primitivna
13. Filmska glasba je zamorjena
14. V družbi radi zapojemo pesem
Vrbniče nad morem
15. Rad/a bi pel/a v klapi

R

Min

Max

M

SD

Skewness

Kurtosis

4,0

1

5

1,91

1,03

1,02

0,51

4,0

1

5

2,00

1,01

0,75

-0,09

4,0

1

5

2,04

1,32

1,18

0,21

4,0

1

5

1,94

1,25

1,28

0,55

Iz tabele 8 je razvidno, da gre za 15 spremenljivk ordinalnega tipa na Likertovi lestvici s
petimi stopnjami, negativno polarizirani s količinsko določljivimi oznakami: 1. se sploh
ne strinjam, 2. se ne strinjam, 3. se delno strinjam, 4. se strinjam in 5. se zelo strinjam.
Razpon vrednosti je na vseh spremenljivkah največji, kar dokazuje, da spremenljivke
dobro pokrivajo spekter odgovorov – od skrajno negativnega do skrajno pozitivnega
odnosa do tradicijske glasbe otoka Krka. Vse spremenljivke so unimodalne. Najnižjo
vrednost ima spremenljivka Sram me je nositi narodno nošo (M = 1,44), kar glede na
smer lestvice pomeni, da so vprašani ocenili, da se ne strinjajo, da jih je sram nositi
narodno nošo. Spremenljivko Prepoznam ples, ki je značilen za otok Krk (M = 3,364,
Mod = 4) so vprašani ocenili najbolje, kar glede na smer lestvice pomeni, da dobro
poznajo tradicijske plese (tenec) otoka Krka. Iz vrednosti koeficienta spremenljivosti je
razvidno, da gre pri vseh spremenljivkah za heterogenost (Kv > 35 %), kar pomeni, da
aritmetična sredina slabo predstavlja anketirance na objektu merjenja. Primerljiva je
standardna napaka aritmetične sredine, kar kaže odstopanje vzorčnih aritmetičnih sredin
od aritmetičnih sredin populacije. Porazdelitev spremenljivk se giblje od rahlo
asimetrične v levo do asimetrične v desno, kar je skladno s smerjo lestvice. Primerjalno
se razporeditve razlikujejo od zmerno platikurtičnih do leptokurtičnih (spremenljivka
Sram me je nositi narodno nošo je izrazito leptokurtična). Glede na opis porazdelitve je
test K–S statistično pomemben (p ≤ 0,05) na vseh spremenljivkah, kar pomeni, da
normalnost porazdelitve ni prisotna.
Da bi dobili jasen vpogled v odnos vprašanih do tradicijske glasbe otoka Krka, smo
spremenljivke Glagoljaško petje v cerkvi se mi zdi dolgočasno (V3), Sram me je nositi
narodno nošo (V11) in Tradicijska glasba otoka Krka je primitivna (V12) rekodirali, da
bi imele vse spremenljivke isto smer. Spremenljivko Filmska glasba je zamorjena (V13)
smo izločili iz nadaljnje analize.
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Iz vrednosti aritmetičnih sredin izhaja, da imajo srednješolci prej negativen odnos do
tradicijske glasbe otoka Krka kot pozitivnega. Za statistični vpogled, ki pokaže, da je
odnos pozitiven (ali negativen), smo uporabili enovzorčni t-test v bootstrapped-modelu
zaradi odstopanj od normalne porazdelitve. Za testno vrednost v enovzorčnem t-testu smo
vzeli vrednost 3, ker nižje vrednosti pomenijo negativen odnos do tradicijske glasbe otoka
Krka, višje pa predstavljajo pozitiven odnos do le-te. Rezultati enovzorčnega t-testa v
bootstrapped-modelu so prikazani v tabelah 9a in 9b.
Tabela 9a – Enovzorčni t-test
Test Value = 3

t

1. Tradicijska glasba po domače je
priljubljena
2. Všeč so mi kulturni in folklorni običaji
mojega otoka
3. Glagoljaško petje v cerkvi se mi zdi
dolgočasno
4. Prepoznam ples, ki je značilen za otok
Krk
5. Rad/a gledam krške plese

-6,231

0,667

DF

Sig.
(2tailed)

M

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

106 0,000 -0,5794 -0,764

0,0841 -0,166

0,334

106 0,196 -0,1776 -0,448

0,093

3,233

106 0,002

0,3832 0,148

0,618

0,553

106 0,581

0,0748 -0,193

0,343

-1,081

106 0,282 -0,1402 -0,397

0,117

-7,472

106 0,000 -1,0093 -1,277

-0,742

-1,300

106 0,506

-0,395

6. Tradicijska glasba otoka Krka je lepša
od tradicijske glasbe v ostalih hrvaških
regijah
7. Rad/a bi plesal/a v folklorni skupini
8. Tradicijska glasba sodi v vas
9. Rad/a bi poslušal/a tradicijsko glasbo
drugih kultur
10. Rad/a bi igral/a na sopele
11. Ni me sram nositi narodne noše
12. Tradicijska glasba otoka Krka ni
primitivna
14. V družbi radi zapojemo pesem
Vrbniče nad morem
15. Rad/a bi pel/a v klapi

174

1,468

106 0,145

0,1682 -0,059

0,395

-3,584

106 0,001 -0,4393 -0,682

-0,196

-10,059

106 0,000 -1,1682 -1,398

-0,938

18,098

106 0,000

1,5607 1,390

1,732

11,159

106 0,000

1,1121 0,915

1,310

-8,371

106 0,000 -1,0187 -1,260

-0,777

-9,176

106 0,000 -1,0935 -1,330

-0,857
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Tabela 9b – Bootstrap for One-Sample Test
Bootstrapa
Mean
Difference

1. Tradicijska glasba po domače je
priljubljena
2. Všeč so mi kulturni in folklorni
običaji mojega otoka
3. Glagoljaško petje v cerkvi se mi
zdi dolgočasno
4. Prepoznam ples, ki je značilen za
otok Krk
5. Rad/a gledam krške plese

Bias

Std.
Error

Sig.
(2tailed)

95% Confidence
Interval
Lower
Upper

-0,5794

-0,0013

0,0930 0,001 -0,7570 -0,3928

0,0841

0,0014

0,1221

-0,1495

0,3362

-0,1776

0,0088

0,1376

-0,4393

0,1028

0,3832

0,0009

0,1190

0,1591

0,6075

0,0748

0,0038

0,1306

-,1682

0,3458

-0,1402

-0,0071

0,1292

-,3925

0,1026

-1,0093

-0,0031

0,1291 0,001 -1,2523 -0,7570

0,1682

0,0033

0,1179

-0,4393

0,0029

0,1201 0,001 -0,6729 -0,2056

-1,1682

-0,0031

0,1194 0,001 -1,3923 -0,9346

1,5607

-0,0002

0,0858 0,001

1,3832

1,7196

1,1121

0,0078

0,1018 0,001

0,9065

1,3084

-1,0187

0,0008

0,1186 0,001 -1,2430 -0,7850

-1,0935

-0,0029

6. Tradicijska glasba otoka Krka je
lepša od tradicijske glasbe v
ostalih hrvaških regijah
7. Rad/a bi plesal/a v folklorni
skupini
8. Tradicijska glasba sodi v vas
9. Rad/a bi poslušal/a tradicijsko
glasbo drugih kultur
10. Rad/a bi igral/a na sopele
11. Sram me je nositi narodno nošo
12. Tradicijska glasba otoka Krka je
primitivna
13. V družbi radi zapojemo pesem
Vrbniče nad morem
14. Rad/a bi pel/a v klapi

0,1162

-0,0748

0,3925

,001 -1,3269 -0,8694

a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Metodo bootstraping smo izbrali zato, ker so rezultati bolj preprosti in natančni kot pri
običajnih metodah statističnega sklepanja. Z metodo ponovnega vzorčenja dobimo
»boljšo porazdelitev« oziroma so rezultati natančnejši in zanesljivejši (Tomić 2015).
Osnova uporabe bootstrappinga je približek empirične porazdelitve, ki ima temeljno
vlogo pri preverjanju hipotez in določanju intervalov zanesljivosti (Guthrie 2001; v Opić
2015) ter pri izračunu standardne napake določenega parametra. Z metodo ponovnega
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vzorčenja se vzorec zmanjša na populacijo oziroma vzorec obravnavamo, kot da gre za
populacijo, iz katere pridobimo nove vzorce (Opić 2015).
Kot je razvidno iz tabele 9a, so srednješolci kot pozitivnega ocenili svoj odnos do
naslednjih spremenljivk tradicijske glasbe otoka Krka: Prepoznam ples, ki je značilen za
otok Krk (V4); Sram me je nositi narodno nošo (V11); Tradicijska glasba otoka Krka je
primitivna (V12), negativen odnos pa se kaže pri spremenljivkah: Tradicijska glasba po
domače je priljubljena (V1); Rad/a bi plesal/a v folklorni skupini (V7); Rad/a bi
poslušal/a tradicijsko glasbo drugih kultur (V9); Rad/a bi igral/a na sopele (V10);
V družbi radi zapojemo pesem Vrbniče nad morem (V14); Rad/a bi pel/a v klapi (V15).
Vprašani torej slabo poznajo tradicijsko glasbo otoka Krka.
Tabela 9a kaže, da so vprašani dve spremenljivki, povezani s plesnim izražanjem, ocenili
pozitivno, kar pomeni, da prepoznajo plese otoka Krka. Ker ples kot tak vključuje tudi
narodno nošo in glasbo, na katero se pleše, lahko sklepamo, da imajo mladi anketiranci v
celoti pozitiven odnos do plesne tradicije. To trditev potrjujeta spremenljivki Prepoznam
ples, ki je značilen za otok Krk (V4) in Sram me je nositi narodno nošo (V11), pri katerih
je statistično pomembno, da vprašanih ni sram nositi narodne noše, pa tudi tradicionalna
glasba zanje ni primitivna.
S postavitvijo glavne hipoteze smo predvidevali, da bodo imeli vprašani pozitiven odnos
do tradicijske glasbe. V svojem dosedanjem delu raziskav, ki vključujejo mlade, sem
lahko opazil, da nekateri kažejo določeno zanimanje za učenje, dejavnosti in varovanje
tradicijske glasbe otoka Krka, medtem ko ga pri drugih ni zaznati. Zanimivo pa je, da se
določene skupine mladih vseeno zbirajo v folklornih društvih, se učijo peti tradicijsko
glasbo in igrati na tradicijska glasbila ter se kljub mnenju svojih sovrstnikov upajo
ohranjati tradicijske običaje in s tem sprejemati in varovati tradicijsko dediščino svojega
kraja. Ugotovili smo tudi, da med vprašanimi obstaja določena zaskrbljenost glede
družbenega statusa (mladostniki), saj bi jih sovrstniki, ki razmišljajo drugače in so
značajsko in vodstveno močnejši, lahko zasmehovali. V tem strahu zato raje zatirajo svojo
željo, da bi dejavno sodelovali, izvajali in varovali tradicijsko glasbo.
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Skladno s tem je GH delno potrjena, saj vprašani pri 3 od skupaj 15 spremenljivk kažejo
pozitiven odnos do tradicijske glasbe otoka Krka, pri 6 pa negativen odnos. Pri ostalih
spremenljivkah med podvzorci ni razlike.
Z namenom konkretiziranja diskurza o raziskovalnem cilju (kakšen je odnos mladih do
tradicijske glasbe otoka Krka) moramo upoštevati tudi določene zunanje dejavnike, ki bi
lahko vplivali na mlade in na njihov bodisi pozitiven bodisi negativen odnos do tradicijske
glasbe otoka Krka, njenega izvajanja in varovanja. Vprašanje odraščanja v nukleusu,
imenovanem družina, je zato nepogrešljiva tema in področje naše raziskave. Glasbene
preference, vzgoja in izobrazba staršev vplivajo na odraščanje in razvoj mladega človeka.
Vzgoja staršev pomembno pripomore k otrokovi opredelitvi. Zato bomo z dvema
podhipotezama preverili, ali obstaja statistično pomembna povezava med izobrazbo obeh
staršev in odnosom njunega otroka do tradicijske glasbe.

PH1: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med očetovo
formalno izobrazbo in odnosom njegovega otroka do tradicijske krške glasbe.
Tabela 10 – Porazdelitev spremenljivke o izobrazbi očeta (N = 119)

f

%

Končana srednja šola

86

72,3

Končan višješolski program

17

14,3

8

6,7

Končan podiplomski študij

4

3,4

Končana osnovna šola

2

1,7

Skupaj:

117

98,3

Manjka:

2

1,7

Skupaj:

119

100,0

Končan visokošolski strokovni
in univerzitetni program

Iz tabele je razvidno, da ima najvišji odstotek očetov vprašanih (86; 72,3 %) srednješolsko
izobrazbo, najmanj pa je tistih, ki so končali samo osnovno šolo (2; 1,7 %). Slabost te
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tabele je dejstvo, da dva dijaka nimata staršev. Vprašalnik namreč ni ponudil odgovora:
nimam staršev. Treba je upoštevati, da so mladostniki občutljivi.
Tabela 11 – Povezava med očetovo izobrazbo in otrokovim odnosom
do tradicijske glasbe (N = 119)
Spremenljivke
1. Tradicijska glasba po domače je
priljubljena
2. Všeč so mi kulturni in folklorni
običaji mojega otoka
3. Glagoljaško petje v cerkvi se mi
zdi dolgočasno
4. Prepoznam ples, ki je značilen za
otok Krk
5. Rad/a gledam folklorne plese
otoka Krka
6. Tradicijska glasba otoka Krka je
lepša od tradicijske glasbe v
ostalih hrvaških regijah
7. Rad/a bi plesal/a v folklorni
skupini
8. Tradicijska glasba sodi v vas
9. Rad/a bi poslušal/a tradicijsko
glasbo drugih kultur
10. Rad/a bi igral/a na sopele
11. Sram me je nositi narodno nošo

12. Tradicijska glasba otoka Krka
je primitivna
13. V družbi radi zapojemo pesem
Vrbniče nad morem
14. Rad/a bi pel/a v klapi
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Izobrazba očeta
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N

0,120
0,196
117
0,030
0,746
117
-0,042
0,657
114
0,037
0,696
116
-0,094
0,315
116
-0,045
0,637
114
0,140
0,134
116
0,057
0,546
114
-0,078
0,405
115
0,093
0,319
117
-0,022
0,811
117
0,077
0,409
117
0,054
0,568
116
-0,090
0,342
114
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Za preverjanje PH2 smo uporabili neparametrični Spearmanov koeficient korelacije, ki
je pokazal, da statistično pomembna povezava med očetovo izobrazbo in odnosom
njegovega otroka do tradicijske glasbe otoka Krka ne obstaja.

Skladno s tem lahko PH1 zavrnemo.

PH2: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med materino
formalno izobrazbo in odnosom njenega otroka do tradicijske krške glasbe.

Tabela 12 – Porazdelitev spremenljivke o izobrazbi matere (N = 119)
f

%

Končana srednja šola

89

74,8

Končan višješolski program

17

14,3

6

5,0

Končan podiplomski študij

2

1,7

Končana osnovna šola

3

2,5

Skupaj:

117

98,3

Manjka:

2

1,7

Skupaj:

119

100,0

Končan visokošolski strokovni
in univerzitetni program

Iz tabele je razvidno, da ima najvišji odstotek mater vprašanih (89; 78,8 %) srednješolsko
izobrazbo, najmanj pa je tistih s končanim podiplomskim študijem (2; 1,7 %). Slabost te
tabele je dejstvo, da dva dijaka nimata staršev. Vprašalnik namreč ni ponudil odgovora:
nimam staršev. Treba je upoštevati, da so mladostniki občutljivi.
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Tabela 13 – Povezava med materino izobrazbo in otrokovim odnosom do tradicijske
glasbe (N = 119)

Spremenljivke
1. Tradicijska glasba po domače je
priljubljena
2. Všeč so mi tradicijski običaji mojega otoka
3. Glagoljaško petje v cerkvi se mi zdi
dolgočasno
4. Prepoznam ples, ki je značilen za otok Krk

5. Rad/a gledam folklorne plese otoka Krka
6. Tradicijska glasba otoka Krka je lepša od
tradicijske glasbe v ostalih hrvaških regijah
7. Rad/a bi plesal/a v folklorni skupini

8. Tradicijska glasba sodi v vas
9. Rad/a bi poslušal/a tradicijsko glasbo
drugih kultur
10. Rad/a bi igral/a na sopele
11. Sram me je nositi narodno nošo

12. Tradicijska glasba otoka Krka je
primitivna
13. V družbi radi zapojemo pesem Vrbniče
nad morem
14. Rad/a bi pel/a v klapi
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Izobrazba matere
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N
Correlation C.
Sig. (2-tailed)
N

0,023
0,803
117
0,029
0,754
117
0,000
0,996
115
0,015
0,877
116
0,000
0,999
116
0,012
0,903
114
-0,035
0,709
116
0,110
0,243
115
-0,112
0,232
115
-0,062
0,507
117
0,083
0,373
117
0,000
0,997
117
-0,025
0,789
117
-0,131
0,165
114
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Za preverjanje PH2 smo uporabili neparametrični Spearmanov koeficient korelacije, ki
je pokazal, da statistično pomembna povezava med materino izobrazbo in odnosom
njenega otroka do tradicijske glasbe otoka Krka ne obstaja.

Skladno s tem lahko PH2 zavrnemo.
Ena od težav, vezana na cilj raziskave, je bil vpogled v prediktorje odnosa srednješolcev
do tradicijske glasbe otoka Krka. Uporabili smo multiplo linearno hierarhično analizo po
modelu STEPWISE. Opisne vrednosti prediktorjev v regresijskem modelu so prikazane
v tabeli 14.

Tabela 14 – Opisne vrednosti prediktorjev
Prediktorji

M

SD

1. Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka

2,827

0,5724

2. Spol

1,576

0,4984

3. Šola

1,729

0,4484

4. Razred

2,966

0,9820

5. Izobrazba očeta

1,508

1,0234

6. Izobrazba matere

1,390

0,8713

7. Oče je rojen na Krku

1,610

0,4919

8. Mati je rojena na Krku

1,559

0,5007

9. Oče je priseljenec na Krk

1,390

0,4919

10. Mati je priseljenka na Krk

1,458

0,5025

11. Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?

1,678

0,4713

12. Ali varujete običaje svoje narodne manjšine?

1,763

0,4291

13. Rimokatolik

1,136

0,3453

14. Ali varujete verske običaje?

1,186

0,3928

15. Ste pridobili glasbeno izobrazbo (izkušnje) zunaj rednega šolanja?

1,644

0,4829

16. Kako pogosto sodelujete na tradicijskih prireditvah otoka Krka?

2,729

0,8475

17. Ali pojete v cerkvenem zboru (župnijski/mladinski)?

1,983

0,1302

18. Ali pojete v srednješolskem zboru?

1,983

0,1302

19. Ali plešete folkloro?

1,881

0,3261

20. Kraj na Krku

6,644

3,4229
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Stepwise ali postopni model regresijske enačbe vključuje tiste prediktorje (neodvisne
spremenljivke), ki imajo najvišji Pearsonov korelacijski koeficient s testno spremenljivko
(tabela 15).
Tabela 15 – Prediktorski model/metoda Stepwise

Model

R

Change Statistics
Std. Error
R
Adjusted
DurbinR
of the
F
Sig. F Watson
Square R Square
Square
df1
df2
Estimate
Change
Change
Change

1

0,530a 0,281

0,268

0,4897

0,281

22,246

1

57 0,000

2

0,624b 0,389

0,367

0,4552

0,109

9,951

1

56 0,003

3

0,659c 0,435

0,404

0,4419

0,046

4,433

1

55 0,040

1,819

a. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?
b. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?, Ali varujete verske
običaje?
c. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?, Ali varujete verske
običaje?, Mati je priseljenka na Krk.
d. Dependent Variable: Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.

V tabeli 15 so od prvotnih 20 prediktorskih spremenljivk po modelu Stepwise 3
statistično pomembni prediktorji (hierarhični v modelih). Navedeni prediktorji
pojasnjujejo 43,5 % variance kriterijske spremenljivke, tj. 40,4 % (Adjusted R 2;
navzkrižna veljavnost regresijskega modela je dobra; torej, če bi regresijski model izhajal
iz populacije in ne iz vzorca, bi imel 3,1 % manj variance).
Hierarhično najpomembnejši prediktor je spremenljivka Ali varujete tradicijske običaje
kraja, v katerem živite?, ki pojasnjuje 28,1 % sprememb/variance kriterijske
spremenljivke ali 28,1 % sprememb v odnosu srednješolcev iz vzorca do tradicijske
glasbe otoka Krka. Torej ga je mogoče predvideti na podlagi spremenljivke Ali varujete
tradicijske običaje kraja, v katerem živite?
V modelu 2 je ob prediktorju Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite? tudi
prediktor Ali varujete verske običaje? Oba prediktorja skupaj pojasnjujeta 38,9 %
variance kriterijske spremenljivke, tj. odnos srednješolcev do tradicijske glasbe otoka
Krka.
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V modelu 3 je ob zgoraj navedenih prediktorjih v regresijsko enačbo vključen še prediktor
Mati je priseljenka na Krk.

Vsi trije modeli pravzaprav pojasnjujejo 43,5 % (Adj. 40,4 %) variance kriterijske
spremenljivke, kar pomeni, da pomembno vplivajo na kriterijsko spremenljivko (na njeno
varianco; spremenljivost).
Tabela 16 – ANOVAa

1

2

3

Model
Regression

Sum of
Squares

DF

Mean Square

5,334

1

5,334

Residual

13,668

57

0,240

Total

19,002

58

7,397

2

3,698

Residual

11,605

56

0,207

Total

19,002

58

8,262

3

2,754

Residual

10,740

55

0,195

Total

19,002

58

Regression

Regression

F

Sig.

22,246

0,000b

17,846

0,000c

14,104

0,000d

a. Dependent Variable: Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.
b. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?
c. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?, Ali varujete
verske običaje?
d. Predictors: (Constant), Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?, Ali varujete
verske običaje?, Mati je priseljenka na Krk.

Izidi ANOVE (p ≤ 0,05) potrjujejo statistično pomembnost prediktorskih spremenljivk
(modela) (tabela 15). Izidi Durbin-Watsonovega testa kažejo, da v modelu avtokorelacije
ostankov ni (tabela 16). Vpogled v ločen posamičen doprinos prediktorskih spremenljivk
(v modelih) pri pojasnjevanju variance odnosa srednješolcev do tradicijske glasbe otoka
Krka je predstavljen v tabeli 17.
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Tabela 17 – Coefficientsa

Model

UnstandaSd.
rdized
Coeff.
Coeff.
B

1 (Constant)
Ali varujete
tradicijske
običaje kraja, v
katerem živite?
2 (Constant)
Ali varujete
tradicijske
običaje kraja, v
katerem živite?
Ali varujete
verske običaje?
3 (Constant)
Ali varujete
tradicijske
običaje kraja, v
katerem živite?
Ali varujete
verske običaje?
Mati je
priseljenka na
Krk

t

Sig.

Statistics

Zeroorder

Beta

3,907

Collinea
rity

Correlations
Partial

Part

Tolera
nce

VIF

16,439 0,000

-0,644 -0,530
4,329

-4,717 0,000 -0,530

-0,530 -0,530 1,000

1,000

16,756 0,000

-0,546 -0,450

-4,182 0,000 -0,530

-0,488 -0,437 0,944

1,059

-0,494 -0,339

-3,155 0,003 -0,446

-0,388 -0,329 0,944

1,059

3,782

10,476 0,000

-0,494 -0,407

-3,830 0,000 -0,530

-0,459 -0,388 0,910

1,099

-0,422 -0,289

-2,705 0,009 -0,446

-0,343 -0,274 0,898

1,114

2,106 0,040 0,400

0,273 0,213 0,896

1,116

0,257

0,225

a. Dependent Variable: Odnos do tradicijske krške glasbe

Po regresijskem modelu STEPWISE vrednosti beta kažejo stopnjo vpliva vsakega
prediktorja posebej, obenem pa nadzorujejo vpliv drugih prediktorjev na kriterijsko
spremenljivko,

torej

ohranjajo

konstanto

drugih

prediktorjev.

Vrednosti

nestandardiziranih koeficientov (beta) kažejo na povezavo med kriterijsko spremenljivko
in vsakim prediktorjem.

Vrednosti bete imajo negativen predznak pri naslednjih prediktorjih:
1. Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite?, kar skladno z dihotomno
spremenljivko (1–da, 2–ne) pomeni, da bolj ko vprašani negujejo tradicijske
običaje kraja, v katerem živijo, bolj pozitiven odnos imajo do tradicijske krške
glasbe.
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2. Ali varujete verske običaje?, kar skladno z dihotomno spremenljivko (1–da, 2–
ne) pomeni, da bolj ko vprašani negujejo verske običaje kraja, v katerem živijo,
bolj pozitiven odnos imajo do tradicijske krške glasbe.
3. Vrednosti bete s pozitivnim predznakom obstajajo za prediktor Mati je priseljenka
na Krk, kar skladno z dihotomno spremenljivko (1–da, 2–ne) pomeni, da ima
otrok matere, ki ni priseljena na Krk, pozitiven odnos do tradicijske glasbe otoka
Krka.
V modelu 1 je vpliv prediktorske spremenljivke Ali varujete tradicijske običaje kraja, v
katerem živite? beta = -0,644, kar pomeni, da se ob povečanju vrednosti prediktorske
spremenljivke Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite? za 1 enoto na
lestvici vrednost kriterijske spremenljivke zmanjša za -0,644 enot na lestvici, oziroma ko
gre za standardizirani regresijski koeficient (beta), se ob povečanju 1 standardnega
odklona prediktorja kriterijska spremenljivka zmanjša za -0,53 SD. V modelu 2 vrednost
bete za prediktorsko spremenljivko Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem
živite? znaša -0,55 ob prediktorski spremenljivki Ali varujete verske običaje?. Skladno s
tem je viden »čisti« vpliv vsakega posameznega prediktorja. V modelu 3 je hierarhično
najšibkejši statistično pomemben prediktor spremenljivka Mati je priseljenka na Krk,
četudi kot najšibkejši prediktor.
Vrednosti t so vse statistično pomembne, kar potrjuje, da se vse vrednosti regresijskih
koeficientov v modelih statistično pomembno razlikujejo od 0. Multikolinearnost (VIF;
statistična toleranca) ni bila potrjena (tabela 15). Na regresijsko analizo vplivajo tudi
odstopanja znotraj diagnostike Casewise, pri čemer je bila samo pri enem N potrjena
vrednost ostanka nad +3 SD (3,812), kar glede na skupen N pomeni, da je naš regresijski
model pravilen.
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Grafikon 5 – Q-Q plot

Preverili smo predpogoj za homogenost in linearni odnos. Grafikon 5 prikazuje normalno
verjetnost – verjetnost P–P (Normal probability – probability P–P). Iz grafikona je
razvidno, da so opaženi ostanki relativno normalno razporejeni, saj so ob ravni črti.

Ugotovili smo torej, da so najpomembnejši prediktorji pozitivnega odnosa srednješolcev
do tradicijske glasbe otoka Krka:
A. Varovanje tradicijskih običajev kraja, v katerem živijo.
B. Varovanje verskih običajev.
C. Mati, ki ni priseljena na Krk.
Od začetnih dvajsetih prediktorskih spremenljivk so samo omenjene tri statistično
pomembne, ko gre za pozitiven odnos srednješolcev do tradicijske glasbe otoka Krka.
A. Varovanje tradicijskih običajev kraja, v katerem živite
Statistika prve spremenljivke Varovanje tradicijskih običajev kraja, v katerem živite je
pokazala predvsem to, da se v krajih, kjer vprašani živijo, običaje neguje kot žive
organizme, s katerimi je posameznik povezan oziroma jih vprašani sami prepoznajo kot
nekaj pristnega, kar jim je blizu.
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Ker gre za dva načina varovanja, in sicer za spontano varovanje v okviru družine in za
organizirano varovanje znotraj kulturno-umetniškega društva, je opaziti določene
dejavnike, ki ustvarjajo ohranjevalni in pozitiven odnos do tradicijske glasbe. Prediktor
pozitivnega odnosa do tradicijske glasbe kraja, v katerem mladi varujejo tradicijske
običaje, zato opazujemo v ožjem in širšem družbenem kontekstu. Z upoštevanjem
slednjega želimo ugotoviti, prepoznati in preveriti, kaj vse vpliva na pozitiven odnos do
tradicijske glasbe. Bronfenbrenner je v svojih raziskavah (1979) razvil Teorijo ekoloških
sistemov. Gre za vzorčni pristop k raziskovanju otrokovega (človekovega) razvoja, ki se
osredotoča na posameznika v njegovem okolju (Vasta, Haith, Miller 2005, 59 v Eret
2012: 144). Ekosistem je celotno okolje, v katerem poteka odraščanje, delovanje in
sobivanje človeka in ki po transakcijski oz. interaktivni poti deluje na otroka (človeka); v
našem kontekstu na mlado osebo. Bronfenbrenner trdi, da otrok (človek) in okolje
nenehno vplivata drug na drugega na dvosmerni, transakcijski način (Bell, Sameroff v
Vasta, Haith, Miller 2005: 60; Kuczynski in Parkin 2006) in govori o štirih sistemih, ki
vplivajo na mlado osebo:
•

mikrosistem je dejavnost, ki se odvija v okolju, ki je otroku (človeku) najbližje:
družina, šola, cerkev, igrišče;

•

mezosistem sestavlja več mikrosistemov, ki so v interakciji, na primer starši in
učitelji v šoli, starši in župnijska skupnost, folklorno društvo itd.;

•

egzosistem so vsa tista družbena okolja, v katerih otrok (človek) ni neposredno
udeležen (lokalna uprava, šolski svet), vplivajo pa na njegovo življenje;

•

makrosistem je kultura in subkultura, v kateri otrok živi: ena država – druga
država, posamezni deli države ...) (Vasta, Haith, Miller 2005: 59–61 v Eret 2012:
144).

Dobra povezanost in usklajenost mladostnikovih mikrosistemov je ključna za njegov
razvoj. Ta model poudarja, da je interakcija med mlado osebo in njenim okoljem
dvosmerna (Kuczynski in Parkin 2006), ta odnos pa je transakcijski, poteka z interakcijo
posameznika in okolja (okolje do osebe, pa tudi oseba, ki spreminja svoje okolje). V okvir
omenjenih sistemov lahko uvrstimo tudi prediktor spremenljivke varovanja tradicijske
glasbe v kraju, iz katerega prihajajo anketiranci, zato lahko pri vprašanju varovanja
tradicijske glasbe otoka Krka in odnosa mladih do slednjega govorimo o dvosmernem
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delovanju. Na eni strani imamo tradicijsko glasbo, ki je ena od dejavnikov identitete
posameznika, na drugi strani pa je posameznik kot izvajalec, negovalec in ustvarjalec
tradicijske glasbe.
V konkretnem diskurzu odnosa mladih do tradicijske glasbe skozi praznovanja
zavetnikov v krških kapitljih se varovanje tradicijskih običajev kaže skozi individualno
udeležbo mladih in njihov obisk omenjenih verskih ali krajevnih tradicijskih praznovanj.
Tabela 18 – Udeležba in obisk ob praznovanju svetnikov v kapitljih na Krku (N = 119)

f

%

DA

68

57,1

NE

51

42,9

Skupaj:

119

100

Tabela prikazuje statistiko udeležbe srednješolcev na praznovanjih zavetnikov v krških
kapitljih. Vprašanje iz vprašalnika Ali obiskujete dneve zavetnikov krajev? se nanaša na
splošno udeležbo v vseh štirih kapitljih. Iz tabele je razvidno, da se med vsemi vprašanimi
(N = 119) 68 (57,1 %) srednješolcev udeležuje praznovanj, 51 (42,9 %) pa ne.

Grafikon 6 – Splošni prikaz udeležbe na svečanem proslavljanju svetnikov zavetnikov
kapitljev na Krku (N = 119)
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Grafikon prikazuje specifikacijo udeležbe in neudeležbe po kapiteljskih središčih.
Razvidno je, da se v Omišlju (17; 14,3 %) in Baški (25; 21 %) praznovanj udeležuje
najmanj udeležencev. Izid, pridobljen skladno s terensko raziskavo in prek pogovorov s
sogovorniki (Nikola Fabijanić – Omišalj, Ivica Katunar in Sonja Polonijo – Baška),
potrjuje dejstvo, da je stomorina, ko gre za liturgično praznovanje, samo praznik
Omišljanov. Res pa je tudi, da obravnavamo mlade prebivalce otoka Krka in da se v
zadnjem času praznovanja stomorine udeležujejo tudi mladi iz okoliških krajev otoka
Krka, vendar vseeno še vedno le v majhnem številu, kar kaže tudi grafikon. Neizogiben
je tudi turistični segment. Ker gre za poletni mesec (15. avgust) in veliko turistov iz
različnih koncev Hrvaške ter od drugod za svoj dopust izbere Omišalj, se tudi oni
udeležujejo praznovanj.
Vprašanje udeležbe na slovesnosti ob praznovanju ivanje v Baški, ki je izkazano z nizko
udeležbo in sodelovanjem mladih, se ujema z izjavami sogovornikov iz Baške, ki smo jih
med terensko raziskavo povprašali o tem, kako so ivanjo praznovali nekoč in kako jo
praznujejo danes. Med štirimi krškimi kapitlji ima Baška najšibkejši tradicijski glasbeni
izraz. To je posledica podrejanja življenja in dejavnosti turizmu, zlasti v poletnih mesecih,
pa tudi pogostejšega odseljevanja Baščanov na Reko.
Ne glede na prepoznavnost tradicijskega izraza v kapitljih ali višji in nižji odstotek
varovanja in izvajanja tradicijske glasbe, so pogovori s sogovorniki, v katerih smo skupaj
razpravljali o določenih razmerah, povezanih z dejavno udeležbo v običajih njihovega
kraja ter o njihovem odnosu do tradicijske glasbe, ponudili zanimiva dejstva, ki jasno
kažejo na to, da nepoznavanje tradicijske glasbe nikakor ne pomeni njenega zavračanja.
Ko govorimo o pozitivnih prediktorjih, ki jih imajo mladi pri varovanju tradicijske glasbe,
jih moramo preučiti v dveh skupinah:
•

tisti, ki izvajajo katero koli obliko tradicijske glasbe in

•

tisti, ki je ne izvajajo ali nimajo nobenega stika z njo.

Obe skupini omenjata enak občutek, da je tradicijska glasba njihovega kraja (torej tudi
otoka Krka) del njih. V raziskavi smo prejeli naslednje odgovore: Ples iz mojega kraja;
Moji domači imajo to radi; To smo peli ob birmi; Plešem folkloro; Za sost moraš imeti
dobra pljuča; Gledamo jih na placi (trgu); Tisto dolgotrajno prepevanje v cerkvi. Vse
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pripombe iz različnih pogovorov s sogovorniki med raziskavo in nekatere, ki smo jih
navedli tukaj, kažejo, da mladino otoka Krka tradicijska glasba združuje na ravni
medsebojne krajevne prepoznavnosti, posebnosti in identitete (Ilijić 2019).
Ker so v središču naše raziskave mladostniki, se ne moremo izogniti vprašanju mladostne
ravnodušnosti. Raziskave (Mandarić 1997, 2016) o mladostnikih v Zagrebu se namreč
ukvarjajo z vprašanjem ravnodušnosti v današnji potrošniško-hedonistični družbi.
Mandarić vidi ravnodušnost v različnih odtenkih: glede na trpljenje in potrebe drugih,
glede na tradicijo in družbeno blagostanje, glede na naravo itd. Čeprav iz pogovora s
sogovorniki otoka Krka srednješolske starosti lahko sklenemo, da nepoznavanje
tradicijske glasbe otoka Krka in njeno neizvajanje nikakor ne pomenita njenega
zavračanja ali zanikanja, je pri mladih otočanih zaznati novo obliko med aktivizmom in
ravnodušnostjo, kar kaže na to, da je vprašanje tradicijske glasbe otoka Krka med drugim
tudi vprašanje identitete in občutka pripadnosti.

B. Varovanje verskih običajev
Človek se ne rodi veren (Clark 1969: 127), temveč vero pridobi in oblikuje v okolju, v
katerem živi. Religioznost kot proces lahko pri vsakem človeku opazujemo na dva načina.
Prvi je čustveni proces, ki vključuje odnos do nečesa, zavzetost za ali proti nečemu, drugi
pa je motivacijski proces, ki človeško dejavnost spodbuja in uravnava ter jo usmerja v
določene cilje in objekte (Bahtijarević 1971: 40).
Druga spremenljivka, ki se nanaša na Ali varujete verske običaje?, potrjuje dejstvo, da so
tradicijska glasba, življenje in običaji ob praznovanjih zavetnikov v krških kapitljih in
kastelih neločljivo povezani s katoliško vero. Razloga za to sta dva. Prvi in glavni je
dejstvo, da gre za verski dogodek. Govorimo o praznovanju svetnikov zavetnikov v
kapitljih na Krku. To praznovanje je tudi posvetni dogodek, zabava s sodobno glasbo pa
izhaja iz praznovanja svetnika, ki je razlog in motiv za praznovanje. Gre torej za povezavo
med duhovnim (kapitelj) in posvetnim (kastel) oziroma v današnjem času med župnijo in
občino.
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Tabela 19 – Struktura veroizpovedi vprašanih in njihovih staršev (N = 119)
Vprašani

Oče

Mati

f

%

f

%

f

%

Rimokatoliki

99

83,2

103

86,6

106

89,1

Pravoslavci

6

5

3

2,5

4

3,4

Muslimani

4

3,4

6

5

5

4,2

Agnostiki

10

8,4

5

4,2

2

1,7

Skupaj:

119

100

117

98,4

117

98,4

Grafikon 7 – Struktura veroizpovedi vprašanih in njihovih staršev (N = 119)
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Tabela 18 in grafikon 7 prikazujeta strukturo veroizpovedi vprašanih in njihovih staršev.
Med omenjenimi religijami, prisotnimi na otoku Krku106, je razvidno, da je tam največ
rimokatolikov (83,2 %), pravoslavcev je 5 %, muslimanov pa 3,4 %. Pripadnikov
judovske in protestantske vere ni bilo med vprašanimi.

Glede na popis prebivalstva Republike Hrvaške, ki ga je leta 2011 izvedel Državni zavod za statistiko
Republike Hrvaške, so se prebivalci otoka Krka opredelili za naslednje veroizpovedi: katoliško,
pravoslavno, muslimansko, protestantsko, judovsko. V vprašalnik smo zato vključili te kategorije in dodali
še ateiste. Prim. https://www.dzs.hr
106
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Kot četrto skupino smo navedli tudi ateizem. Čeprav ne gre za religijo (Matulić 2010;
Vujica 2017; Gregorić in sod. 2017), smo v vprašanje o veroizpovedi namerno vključili
tudi ateizem, saj so v raziskavi sodelovali mladostniki, ki se v tej starosti nagibajo k
iskanju samih sebe in boju proti vsakršni avtoriteti. Mladost je čas, ko človek podvomi v
vero (Bahtijarević 1971: 42). Raziskave (Starbuck, Clark, Allport, Gessel 1969) kažejo,
da 75 % dečkov, starih med 13 in 16 let, in 50 % deklet med 13. in 15. letom jasno izraža
dvome o veri.
Grafikon 7 prikazuje strukturo srednješolcev in njihovih staršev, ki so ateisti: vprašani
(8,4 %), oče (4,2 %) in mati z najnižjim odstotkom (1,7 %). V kontekstu varovanja
verskih običajev vprašanje identitete obravnavamo v dinamiki iskanja sebe, razumevanja
lastnega jaza (Erikson 1997; Gambini 2005; Barić 2019) in integracije. Ker sta katoliška
vera in tradicija otoka Krka nerazdružljiva in druga drugo dopolnjujeta, verska praksa in
verska vzgoja, pa tudi družbena kultura, ki temelji na veri, izraža pa se skozi tradicijo,
pripomore k temu, da mladostniki z otoka Krka že od zgodnjega otroštva gradijo svojo
identiteto v tesni povezavi s tradicijo, tamkajšnjo glasbo in običaji ter versko vzgojo, ki
so jih nanje prenesli njihovi straši.

C. Mati, ki ni priseljena na Krk
Tretja statistično pomembna spremenljivka, iz katere izhaja pozitiven odnos
srednješolcev do tradicijske glasbe, je spremenljivka Mati, ki ni priseljena na Krk. Ta je
tesno povezana s spremenljivko A – Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem
živite? in spremenljivko B – Ali varujete verske običaje?.
Družina je družbeni sistem, v katerem so vsi člani soodvisni. Svoje norme ustvarja glede
na sprejemljivo vedenje, vsakemu članu določi njegovo mesto in vlogo, narekuje meje in
zahteve, je pa tudi prostor, v katerem se ustvarja odnos do stvarnosti in torej tudi do
kulturnih in verskih značilnosti, v katerih živi družina (Canestrari 1984: 113).
S procesom socializacije, s pomočjo katerega v široki paleti možnosti, ki jih ima na voljo
ob rojstvu, otrok doseže tiste vedenjske strukture, ki so običajne znotraj njegovega
družbenega sistema. In že na samem začetku se življenje začne pri otrokovih starših.
Začetno učenje in oblikovanje mnenj se začne znotraj družine in se nadaljuje skozi širše
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družbene strukture, ki jih predstavljajo sorodniki, šola, cerkev itd. (Szentmártony 2007:
54). Po Allportovi opredelitvi pod ustvarjanjem mnenj razumemo nevronsko in duševno
pripravljenost, ki se oblikuje na podlagi izkušenj; ni podedovana, temveč naučena –
pridobljena (Allport 1935 v Bahtijarević 1971: 40). Družinska struktura že sama po sebi
vsebuje vzgojo, zato ni treba dokazovati, da je v vseh družbah ožja družina tista, ki
postavlja temelje za socializacijo in je kot taka prenašalec vseh vrednot, vključno s
tradicijo, ki ima v našem kontekstu temelje v verski in kulturni praksi.
Podana spremenljivka, pri kateri so vprašani izrazili svoj pozitiven odnos do tradicijske
glasbe, iz celotnega procesa vzgoje vendarle izpostavi mater kot pomemben in
prepoznaven dejavnik prenosa in vpliva v življenju.

Grafikon 8 – Poreklo matere (N = 119)
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Grafikon 8 prikazuje strukturo odgovorov na vprašanje, ali je mati po poreklu z otoka
Krka ali ne. Iz obdelanih podatkov lahko razberemo, da je 51,3 % mater rojenih na Krku,
48,7 % pa se jih je tja priselilo.
Postavlja se vprašanje v zvezi s tistimi srednješolci, katerih matere so se priselile na otok
Krk in ki dejavno sodelujejo v tradicijskih običajih ter negujejo tradicijsko glasbo. Čeprav
raziskave kažejo, da imajo pozitiven odnos do tradicijske glasbe tisti, katerih mati ni
priseljenka na otok Krk, verjamemo, da je potrebno na tem mestu upoštevati vlogo matere
pri vzgoji in prenosu tradicijskih vrednot, ne glede na to, ali se je priselila na Krk ali ne.
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Zato skladno s spremenljivko Mati, ki ni priseljenka na otok raziskava Tufekčića iz leta
2013 kaže, da verska vzgoja in s tem kulturne značilnosti v tradicijski družbi dopolnjujejo
materino vzgojo. Mati je kot poglavitna prenašalka verskih in kulturnih vsebin ter
implicitnih verskih zamisli najpomembnejši dejavnik verske vzgoje v najzgodnejšem
obdobju otrokovega življenja. V srednjem in poznem otroštvu, kot meni Tufekčić, pa so
v poučevanje verskih in kulturnih vsebin poleg matere vključeni tudi drugi odrasli (očetje,
učitelji, duhovniki, nune). Po drugi strani je nemogoče zaobiti obdobje mladostništva (ki
je ključno za našo raziskavo, saj gre za srednješolce) v smislu oblikovanja identitete in
odnosa do običajev, glasbe, religije in kulture. Podana spremenljivka poudarja dejstvo,
da mora biti mati nujno z otoka Krka, da bi njen otrok pod njenim vplivom lahko razvil
pozitiven odnos do tradicijske glasbe.
Poleg tega se je otok Krk z začetkom razvoja turizma (1906) in industrije ter gradnjo
Krškega mostu (1980) odprl za priseljence, ki so na otok prišli z vseh koncev Hrvaške in
širše. To so inkulturacijski in akulturacijski trenutki, v katerih je vloga matere spet
ključnega pomena za to, da imajo otroci iz mešanih zakonskih zvez (domačin –
priseljenec) pozitiven odnos do tradicije kraja, v katerem si je mati priseljenka z možem
domačinom ustvarila družino.
Grafični prikazi aritmetičnih srednjih vrednosti prediktorjev so predstavljeni v grafikonih
9, 10 in 11.

Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.

Grafikon 9

DA

NE

Ali varujete tradicijske običaje kraja, kjer živite?
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Tabela 20 – Ali varujete tradicijske običaje kraja, v katerem živite? (N = 119)

f

%

DA

48

40,3

NE

71

59,7

Skupaj:

119

100

V grafikonu 9 sta prikazana dva prediktorja in njuna aritmetična sredina, in sicer Odnos
do tradicijske glasbe otoka Krka in Ali varujete tradicijske običaje otoka Krka?. Iz grafa
je razvidno, da imajo tisti vprašani (48; 40,3 %), ki varujejo tradicijske običaje kraja, v
katerem živijo (v družini, folklorni skupini, v okviru kulturno-umetniškega društva,
obšolske dejavnosti), pozitivnejši odnos do tradicijske glasbe otoka Krka kot tisti, ki jih
ne varujejo (71; 59,7 %).

Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.

Grafikon 10

DA

NE

Ali varujete verske običaje?

Tabela 21 – Ali varujete verske običaje? (N = 119)

f

%

DA

92

77,3

NE

27

22,7

Skupaj:

119

100
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Grafikon 10 prikazuje aritmetično sredino med spremenljivkama Odnos do tradicijske
glasbe otoka Krka in Ali varujete tradicijske običaje?. Iz grafikona in tabele je razvidno,
da imajo tisti vprašani (92; 77,3 %), ki varujejo verske običaje (prakticirajo vero,
prejemajo svete zakramente, praznujejo verske praznike), pozitivnejši odnos do
tradicijske glasbe otoka Krka od tistih, ki verskih običajev ne varujejo (27; 22,7 %).

Odnos do tradicijske glasbe otoka Krka.

Grafikon 11 – AS-prediktorja *kriterijska spremenljivka
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Tabela 22 – Mati je priseljenka na Krk

f

%

DA (je)

57

47,9

NE (ni)

62

52,1

Skupaj:

119

100

Grafikon 11 prikazuje aritmetično sredino med spremenljivkama Odnos do tradicijske
glasbe otoka Krka in Mati je priseljenka na Krk. Iz grafikona in tabele je razvidno, da
imajo tisti vprašani (62; 52,1 %), katerih matere se niso priselile na otok Krk, pozitivnejši
odnos do tradicijske glasbe otoka Krka od tistih, ki so navedli, da so se njihove matere
priselile na otok Krk (57; 47,9 %).
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PH3: Predvidevamo, da obstaja statistično pomembna razlika med srednješolci
štirih kapitljev glede njihovega odnosa do tradicijske glasbe otoka Krka.
Ker ima vsak kapitelj in kastelsko središče eno glavno mestno središče (Omišalj, Dobrinj,
Vrbnik in Baška), h kateremu spadajo okoliške vasi in zaselki (glej tabelo 1), ki so
sestavni del župnijske in lokalne enote, odnos, ki ga imajo mladi do tradicijske glasbe in
običajev, vodi tudi v krajevni diskurz. Vprašani namreč prihajajo iz vseh delov otoka
Krka. Odnos do tradicijske glasbe preučujemo skozi rast in vzgojo anketirancev iz
Omišlja, Dobrinja, Vrbnika in Baške. Zato nas pri tej podhipotezi zanima, kako se
vprašani razlikujejo glede na kraj bivanja.
Tabela 23 – Porazdelitev vprašanih glede na kapitelj, iz katerega prihajajo (N = 119)
Kapiteljska središča

f

%

Omišalj (Njivice)

8

6,8 %

Dobrinj in Dobrinjština

11

9,2 %

Vrbnik (Garica in Risika)

12

9,5 %

11

9,2 %

42

34,7 %

Baška (B. Draga, Jurandvor in
Batomalj)
Skupaj:

Grafikon 12 – Porazdelitev vprašanih glede na kapitelj, iz katerega prihajajo (N = 119)
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Tabela in grafikon prikazujeta zastopanost sodelujočih v raziskavi glede na kraj bivanja.
Od skupnega števila srednješolcev, ki so sodelovali v raziskavi in izpolnili vprašalnik, so
tu izpostavljeni samo tisti, ki prihajajo iz kapiteljskih središč, ki so v fokusu naše
raziskave. V raziskavi je sodelovalo 119 (100 %) srednješolcev. Za analizo te hipoteze
smo jih izbrali 42 (34,7 %). Največ jih je iz Vrbnika (9,5 %), k čemur smo dodali vprašane
iz zaselkov Risika in Gariča (obstaja tudi zaselek Kampela, iz katerega pa ne prihaja nihče
od vprašanih, zato ga ne omenjamo), ki spadata k Vrbniku. Najmanj vprašanih (8; 6,8 %)
je iz Omišlja. Zaradi bližine Reke, kjer je več srednješolskih programov, se več
srednješolcev iz Omišlja raje odloči za šolanje na Reki kot na Krku.
Za preverjanje PH3 smo uporabili neparametrični Kruskal-Walisov H-test s simulacijo
Monte Carlo (tabela 24).
Tabela 24 – Kruskal-Wallisov H-test *Monte CarloTest Statisticsa,b
Všeč so mi
Glagoljaško petje v
tradicijski
cerkvi se mi zdi
običaji mojega
dolgočasno
otoka

Tradicijska glasba
po domače
je priljubljena

Prepoznam
ples, ki je
značilen za
otok Krk

χ2

1,140

7,340

1,17

7,24

df

3

3

3

3

0,77

0,06

0,76

0,07

c

c

c

0,05c

Asymp. Sig.
Monte
Carlo
Sig.

Sig.

0,78

95 %
Lower
Confidence
Bound
Interval
Upper Bound

0,05

0,77
0,78

0,78

0,05
0,06

0,77
0,79

0,05
0,06

Tabela 25 – Test Statisticsa,b
Tradicijska
glasba otoka
Rad/a gledam
Krka je lepša od
folklorne plese
tradicijske glasbe
otoka Krka
v ostalih hrvaških
regijah

Rad/a bi
plesal/a v
folklorni
skupini

Tradicijska
glasba sodi
v vas

χ2

4,589

4,75

7,87

10,75

df

3

3

3

3

0,20

0,19

0,05

0,01

c

c

0,19

0,04

c

0,01c

0,19

0,18

0,04

0,01

0,21

0,19

0,04

0,01

Asymp. Sig.
Monte Carlo Sig.
Sig.
95 %
Confidence
Interval
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Tabela 26 – Test Statisticsa,b
Rad/a bi
poslušal/a
tradicijsko glasbo
drugih kultur

Rad/a bi
igral/a na
sopele

Sram me je
nositi
narodno nošo

Tradicijska
glasba otoka
Krka je
primitivna

χ2

2,212

4,469

1,969

2,405

df

3

3

3

3

0,530

0,215

0,579

0,493

c

c

c

0,500c

Asymp. Sig.
Monte
Carlo Sig.

Sig.
Confidence
Interval

0,532
Lower
Bound
Upper
Bound

0,218

0,603

0,523

0,210

0,593

0,490

0,542

0,226

0,612

0,510

Tabela 27 – Test Statisticsa,b
V družbi radi
zapojemo pesem
Vrbniče nad
morem

Rad/a bi pel/a v klapi

χ2

5,19

2,89

df

3

3

Asymp. Sig.

0,16

0,41

Monte Carlo Sig.
Sig.
95 %
Confidence
Interval

0,15c

0,42c

Lower Bound

0,15

0,41

Upper Bound

0,16

0,43
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Kot je razvidno iz tabel, je med kapitljem, ki mu pripadajo vprašani, in odnosom do
tradicijske krške glasbe statistično pomembna razlika na 2 od 14 spremenljivk. Smer
razlike je prikazana na grafikonu 13:

Grafikon 13 – Smer razlike
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(Garica, Risika)

Total N.
Test Statistic
Degrees of Freedom
Asympt. Sig. (2-sides t.)

Baška, B. Draga,
Jurandvor, Batomalj

42
7,86

3
0,05

T

Grafikon 14 – Smer razlike

Omišalj
(Njivice)

Dobrinj in
Vrbnik
Dobrinjština (Garica, Risika)

Total N.
Test Statistic
Degrees of Freedom
Asympt. Sig. (2-sides t.)
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V parni primerjavi na spremenljivki Rad/a bi plesal/-a v folklorni skupini ni bilo
ugotovljenih razlik med pari podvzorcev glede na kapitelj, iz katerega prihajajo
srednješolci. Na spremenljivki Tradicijska glasba sodi v vas so bile ugotovljene razlike
med pari podvzorcev (tabela 24, grafikon 15).
Tabela 28 – Parna primerjava

Vrbnik (Garica, Risika) – Omišalj
(Njivice)
Vrbnik (Garica, Risika) – Baška,
Draga B., Jurandvor, Batomalj
Vrbnik (Garica, Risika) – Dobrinj in
Dobrinjština
Omišalj (Njivice) – Baška, Draga B.,
Jurandvor, Batomalj
Omišalj (Njivice) –
Dobrinj in Dobrinjština
Baška, Draga B., Jurandvor,
Batomalj – Dobrinj in Dobrinjština

Test
Statistic
3,898

Std. Test
Statistic
0,0719

0,472

Adj.
Sig.
1,000

-8,636

-1,736

0,082

0,495

15,636

3,144

0,002

0,010

-4,739

-0,874

0,382

1,000

-11,739

-2,166

0,030

0,182

7,000

1,407

0,159

0,956

Sig.

Grafikon 15 – Smer razlike Vrbnik–Dobrinj
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Kot je razvidno iz grafikona 15, je potrjena razlika med Vrbnikom in Dobrinjem glede na
spremenljivko Tradicijska glasba sodi v vas. Vprašani iz Dobrinja se bolj strinjajo, da
tradicijska glasba otoka Krka sodi v vas kot njihovi sošolci iz Vrbnika.
Za razumevanje dobljenega izida se moramo zateči k določenim zgodovinskim trenutkom
in krajevnim dejavnikom, ki lahko v veliki meri pripomorejo k razumevanju te
spremenljivke. Območje mesta Dobrinj (nekdanjega kapitlja in kastela), ki se imenuje
tudi Dobrinjština, predstavlja skupek več vasi in zaselkov, vsi pa pripadajo središču
oziroma mestu Dobrinj. V tem središču so vse pomembnejše ustanove, kot denimo urad
občine Dobrinj, pošta, župnišče, cerkev, trgovine, šola, vrtec itd. Središče je prežeto s
tradicijo prednikov sedanjih prebivalcev te občine, zaradi česar je ta kraj še privlačnejši.
V Dobrinju potekajo vsi pomembni in bistveni dogodki in praznovanja, v katerih poleg
krajanov sodelujejo tudi drugi obiskovalci. To so tako državni kot verski in kulturni
dogodki.
Če povlečemo vzporednico z drugimi kapiteljskimi in kastelskimi središči – Omišljem,
Dobrinjem, Vrbnikom in Baško –, lahko opazimo, da krajani teh mest, ko se odpravijo v
središče, rečejo: Grem va grad (grem v center). Na ta način želijo poudariti, da gre za
središče, še bolj pa želijo poudariti, da gre za staro mestno jedro. V Dobrinju pa ima ta
izraz, ki ga uporabljajo tudi v Omišlju, Vrbniku in Baški, še bolj specifičen pomen.
Dobrinjštino namreč sestavlja 19 vasi in zaselkov, in ko domačini omenjajo mesto, vedno
mislijo na Dobrinj, čeprav je v Dobrinju danes manj prebivalcev kot v njihovem zaselku.
Omeniti moramo tudi družbeno nenaklonjenost med tistimi, ki živijo v mestu in so
privilegirani, ter tistimi neprivilegiranimi, ki živijo na vasi. Tudi vasice in zaselki imajo
svoja majhna središča, ki so tesno povezana z zavetnimi kapelicami. Čeprav je zavetnik
župnije Dobrinj, v katero sodijo tudi vse vasi, sv. Štefan, ima vsaka vas svojo kapelo in
svoje manjše krajevno praznovanje, povezano s svetnikom zavetnikom.
Že samo dejstvo, da ima Dobrinjština veliko zaselkov, je eden najpomembnejših razlogov
za domnevo, da bodo mladi prebivalci Dobrinjštine pri spremenljivki Tradicijska glasba
sodi v vas odgovorili pritrdilno oziroma da menijo, da tradicijska glasba res sodi v vas,
ker je to značilno za njihovo skupnost.
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V prid temu razlogu moramo omeniti ugotovitve poznavalcev prilik, značilnih za kraje
na otoku Krku. Tovrstne legende so na otoku prisotne še danes.
Za razumevanje vzdušja moramo izpostaviti tudi medkulturno raznolikost in značaj
prebivalcev (četudi prek sedmih glavnih grehov), ki je prisoten pri soočanju s prebivalci
drugih krajev in pri tem, kako gledajo drug na drugega. Zaradi tega določena
nenaklonjenost med kraji obstaja še danes in močno vpliva na razmišljanje in stališča
današnje mladine.
V našem konkretnem primeru se ta negativni odnos kaže med mladimi, ki živijo v
zaselkih Dobrinjštine, in mladino v mestu Dobrinj. Prav tak odnos pa imajo tudi do
prebivalcev sosednjega Vrbnika. Za našo raziskavo omenjena nenaklonjenost ni tako
pomembna kot krajevna delitev na mesto in zaselke.

V nasprotju z Dobrinjem ima mesto Vrbnik le tri zaselke, in sicer: Garico, Kampelje in
Risiko. Vrbnik se nahaja na jugovzhodnem robu otoka in ga od ostalih krajev na Krku
ločuje Vrbniško polje, zaradi česar je bolj izoliran in bolj samosvoj. Takšna usmerjenost
k sebi po navadi ustvarja »privilegirano« mestno razmišljanje, ki ga je včasih čutiti pri
odnosu do prebivalcev drugih krajev in njihovih stališč. Zato odgovor na spremenljivko
Tradicijska glasba sodi v vas ni sprejemljiv za nekatere mlade Vrbničane oziroma se ti
ne strinjajo, da tradicijska glasba otoka Krka sodi v vas.

Skladno s tem PH3 delno potrjujemo.
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6.

IZSLEDKI IN ZAKLJUČEK

V disertaciji Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih smo
raziskovali odnos in recepcijo mladih srednješolcev z otoka Krka do tradicijske glasbe
njihovega otoka. Glasbo smo preučevali v kontekstu praznovanja svetnikov zavetnikov
krajev v nekdanjih cerkvenih enotah, imenovanih kapitlji, današnjih župnijah ter
nekdanjih kastelskih središčih, današnjih enotah lokalne samouprave. To so mesta
Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška.
V teoretičnem delu disertacije smo spoznali tradicijsko glasbeno bogastvo, ki v krških
kapitljih živi in se prenaša v bogoslužnem in družabnem življenju. V prvem, splošnem
delu smo se osredotočili na sociolingvistični govor o tradiciji in tradicijski glasbi ter
opredelitev muzikološke terminologije z namenom čim boljšega razumevanja, pomena in
konteksta našega raziskovanja. Nato smo v geografsko-kulturnem delu spregovorili o
lokacijah oziroma kapitljih in kastelih Krka kot o krajih, kjer živi tradicijska glasba. V
tem delu smo predstavili kraj obstoja in delovanja tradicijske glasbe, ki se izvaja ob
praznovanju svetnikov zavetnikov mest Omišlja, Dobrinja, Vrbnika in Baške. To
poglavje v podtemah, ki govorijo o ustroju in pastoralnem delu vaškega kapitlja, popov
glagoljašev in njihovi vlogi pri varovanju glagoljaškega petja – glagoljanja, predstavlja
liturgična in krajevna praznovanja zavetnikov kapitljev na Krku. V Omišlju se praznuje
stomorina – vnebovzetje blažene Device Marije, v Dobrinju stipanja – najdenje relikvij
sv. Štefana, v Vrbniku in Baški pa ivanja – rojstvo sv. Janeza Krstnika. Ti prazniki so
preučevani tako, da smo raziskovali, kako so jih praznovali in kako so ob tem izvajali
tradicijsko glasbo včasih in danes, da bi čim bolj jasno predstavili pomen, ki ga ima
tradicijska glasba v krajih, kjer odraščajo mlade generacije, v našem primeru so to
srednješolci kot nosilci oziroma varovalci glasbene dediščine. To poglavje zaključimo s
podpoglavjem o Antonu Mahniču (Kobdilj, 1850 – Zagreb, 1920), krškem škofu (1896–
1920), varuhu in zagovorniku glagolice in glagoljaške liturgije ter ustanovitelju
Glagoljaške akademije na Krku.
V muzikološkem delu disertacije smo predstavili nastanek tradicijske glasbe v krških
kapitljih, z namenom prikazati bogastvo, ki je vzrok za raziskovanje odnosa mladih do
tradicijske glasbe. Govorili smo tudi o noti in motu.
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Ob treh generacijah v vzorcu ima v tej raziskavi odločilno vlogo raziskovalčev pristop do
diskurza odnosa mladih do tradicijske glasbe. Raziskovalec se je skozi celotno raziskavo
opiral na emski in etski pristop (Harris 1968; Supek-Zupan 1976; Zebec 2006; Špoljar
Vržina 2015). K raziskavi je namreč pristopil najprej »od znotraj«, kar pomeni, da je v
njej udeležen tudi kot akter tradicijske glasbe in običajev otoka Krka. To mu je
omogočilo, da je preučil vse pomembnejše koncepte tradicijske glasbe svojega rojstnega
kraja Omišlja in otoka Krka, ki jih razume in doživlja kot pripadnik preučevane tradicije,
in da je globlje doumel verske in družbene strukture ter filozofijo življenja prebivalcev
krških kapitljev. Po drugi strani je raziskovalec k raziskavi pristopil »od zunaj«, kot
znanstvenik, ki opazuje življenje tradicijske glasbe ter jo preučuje z znanstvenimi orodji
in kritičnim znanstvenim pristopom. Na ta način raziskovalec dopolnjuje svoje emskonotranje, s katerim živi že od nekdaj v krogu družine in skupnosti, kjer je odraščal, s
kritičnim etskim stališčem oziroma novo strokovno argumentacijo in strokovnimi
potrditvami.
Empirični del disertacije temelji na vprašalniku, ki smo ga izvedli v srednješolskem
centru Hrvatski kralj Zvonimir v mestu Krku, edinem tovrstnem centru na otoku Krku s
srednješolskim programom in poklicnimi usmeritvami, ki ga obiskuje veliko število
srednješolcev z otoka Krka, predvsem tistih iz osrednjega in južnega dela (največ jih je
iz kapitljev Dobrinj, Vrbnik in Baška). Več srednješolcev s severnega dela otoka Krka
(Omišalj) pa zaradi bližine in tudi širše ponudbe srednješolskih izobraževalnih programov
hodi v šolo na Reko. V raziskavo smo torej vključili mlade srednješolce, ki spontano in
organizirano varujejo tradicijsko glasbo otoka Krka, pa tudi tiste, ki tega ne počnejo.
Poleg srednješolcev smo v raziskavo vključili tudi sogovornike, ki zaradi starosti in
občutljivosti za tradicijsko glasbo v svojem kraju skozi versko, kulturno, družbeno in
družinsko življenje živijo in varujejo tradicijske običaje svojih prednikov. Ta pristop nam
je omogočil raziskovanje odnosa do tradicijske glasbe med dvema generacijama (mladimi
in drugimi sogovorniki). Na ta način smo spoznali verski, zgodovinski in družbeni pomen
glasbenih izrazov v krških kapitljih ter njihov vpliv na prihodnje generacije
(srednješolcev).
Ker smo želeli, da bi bil vzorec čimbolj raznolik, smo v raziskavo zajeli osem razredov
različnih šolskih smeri. Celotni vzorec vpisanih srednješolcev (šolsko leto 2016/2017)
predstavlja 154 vprašanih. Od omenjenih 154 vprašalnikov je veljavnih 77,27 % (N =
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119), neveljavnih pa 22,72 % (N = 35). Teh nismo vključili v raziskavo. Mladi, ki so
sodelovali, prihajajo iz vseh krajev na otoku Krku.
S pomočjo kvantitativne raziskave smo postavili eno glavno hipotezo in tri podhipoteze.
Vse izhajajo iz cilja raziskovanja oz. vprašanja odnosa mladih do tradicijske glasbe otoka
Krka. Z glavno hipotezo smo domnevali, da je odnos mladih do tradicijske glasbe otoka
Krka pozitiven. Iz vrednosti aritmetičnih sredin izhaja, da imajo srednješolci prej
negativen odnos do tradicijske glasbe otoka Krka kot pozitivnega, zato smo z namenom
pridobitve kar najbolj natančnega rezultata uporabili enovzorčni t-test v bootstrappedmodelu (glej tabelo 9a in 9b). Za testno vrednost v enovzorčnem t-testu smo vzeli
vrednost 3, kjer nižje vrednosti pomenijo negativen odnos do tradicijske glasbe otoka
Krka, višje pa predstavljajo pozitiven odnos. Rezultat enovzorčnega t-testa v
bootstrapped-modelu za pozitiven odnos mladih do tradicijske glasbe smo dobili v
spremenljivkah: Prepoznam ples, ki je značilen za otok Krk; Ni me sram nositi narodne
noše; Tradicijska glasba otoka Krka ni primitivna. Skladno s tem smo glavno hipotezo
delno potrdili, saj so vprašani pri 3 od skupaj 15 spremenljivk izkazali pozitiven odnos
do tradicijske glasbe otoka Krka, pri 6 pa negativnega.
Za potrditev glavne hipoteze smo postavili še dve podhipotezi: Domnevamo, da obstaja
statistično pomembna povezava med očetovo formalno izobrazbo in odnosom njegovega
otroka do tradicijske krške glasbe (PH2) in Domnevamo, da obstaja statistično
pomembna povezava med materino formalno izobrazbo in odnosom njenega otroka do
tradicijske krške glasbe (PH3). Želeli smo preučiti, ali je pozitiven odnos mladih do
tradicijske glasbe odvisen od izobrazbe očeta in matere. Obe podhipotezi smo zavrnili,
kar pomeni, da pozitiven odnos mladih do tradicijske glasbe ni odvisen od očetove in
materine izobrazbe. Z zadnjo podhipotezo smo preverili, ali obstaja statistično
pomembna razlika med srednješolci štirih kapitljev glede njihovega odnosa do tradicijske
glasbe otoka Krka. Kruskal-Wallisov H-test in Monte Carlo-Test Statistics sta pokazala,
da med kapitljem, ki mu pripadajo vprašani, in odnosom do tradicijske krške glasbe
obstaja statistično pomembna razlika na 2 od 14 spremenljivk, in sicer: Rad/a bi plesal/a
v folklorni skupini in Tradicijska glasba sodi v vas. V parni primerjavi na spremenljivki
Rad/a bi plesal/-a v folklorni skupini ni bilo ugotovljenih razlik med pari podvzorcev
glede na kapitelj, iz katerega prihajajo srednješolci. Na spremenljivki Tradicijska glasba
sodi v vas so bile ugotovljene razlike med pari podvzorcev, s čimer smo potrdili razliko
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med Vrbnikom in Dobrinjem glede na spremenljivko Tradicijska glasba sodi v vas (glej
Grafikon 15). Vprašani iz Dobrinja se bolj strinjajo, da tradicijska glasba otoka Krka sodi
v vas kot njihovi sošolci iz Vrbnika. S tem smo delno potrdili to podhipotezo.
Z metodološkega vidika je bila kvantitativna raziskava zelo obsežna. Obsežen pa je bil
tudi merski instrument, saj smo želeli pridobiti čim več podatkov. Pri statistični obdelavi
podatkov smo naleteli na določene pomanjkljivosti. Če bi bila predhodno izvedena
pilotna raziskava, bi to v veliki meri pripomoglo k odpravljanju pomanjkljivosti
vprašalnika in bi torej lahko izdelali boljši merski instrument. Statistična obdelava pilotne
raziskave bi razkrila tematske podrobnosti diskurza, s spremembami, ki bi jih dodali
končnemu vprašalniku, pa bi dobili še natančnejše podatke. Dobra plat pa je, da se je
raziskovalec nekaj tednov pred izvedbo vprašalnika srečal z učenci, ki so sodelovali v
raziskavi, in jih na kolokviju seznanil s temo raziskave. To mu je omogočilo, da je že pred
samo izvedbo določil morebitne predpostavke glede raziskovalnega cilja. Čeprav vzorec
predstavljajo srednješolci, stari od 14 do 18 let, raziskovalec ugotavlja, da bi lahko z bolje
opredeljenim vprašalnikom, ki bi temeljil na izsledkih pilotne raziskave, dobili tudi večji
vzorec v celoti izpolnjenih in sprejetih vprašalnikov kot N = 119, ki smo ga izbrali kot
veljavnega za statistično obdelavo. Tako bi bil vzorec večji, rezultat pa natančnejši.
Vključiti bi morali tudi vprašalnik, v katerem bi mlade povprašali o njihovih izkušnjah s
tradicijsko glasbo njihovega rojstnega kraja. Takšen vprašalnik bi vseboval vprašanja o
njihovem pogledu na trojnost diskurza: glagoljaško petje, tradicijsko posvetno petje po
domaću (pučki kanat po domaću) ter igranje na tradicijska glasbila (sopele, dude in
dvojnice) in ples (sopilo in tenec). V tej nalogi smo to lahko deloma storili s kvazieksperimentalno raziskavo korelacij z nekaj mladimi v njihovem okolju in naravnih
življenjskih razmerah (Mejovšek 2008).
Glede na to, da raziskava, ki bi obravnavala odnos določene skupine mladih srednješolcev
(od 14 do 18 let) do tradicijske glasbe otoka Krka, še ne obstaja, zaradi česar je ta
disertacija prvi tovrstni prispevek k razčlembi in interpretaciji te teme, smo s teoretičnim
in empiričnim delom doktorske disertacije odprli pot k izboljšanju in pripisovanju večjega
pomena tradicijski glasbi otoka Krka v življenju mladih. Z raziskavo smo odkrivali
pozitiven in negativen odnos do tradicijske glasbe ter iskali način in prostor znotraj
župnijske pastorale in krajevnih dejavnosti za varovanje tradicijske glasbe. Sama
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raziskava in njene ugotovitve so zato znanstveno pomembne in predstavljajo doprinos v
znanstvenem in uporabnem smislu.
Izhodišče raziskave je bilo preučiti splošno situacijo in razvoj odnosa, ki ga imajo mladi
do običajev, tradicijske glasbe otoka Krka in na splošno do svoje dediščine, in sicer z
namenom njenega ohranjanja. Podrobnejši pristop k tej temi prek sogovornikov,
literature, na katero se je raziskovalec močno opiral (Bezić, Bonifačić, Bolonić, Ceribašić,
Dobrota, Zebec, Opić, Rihtman, Tufekčić, Žic), in statistične obdelave izsledkov
raziskave med mladimi, je jasno pokazal, da tradicijske glasbe ne moremo ohraniti brez
zavedanja o tem ter da je treba govoriti o njenem varovanju, saj gre za živ organizem, ki
je nagnjen k spremembam.
Ob spoznanju, da tradicijske glasbe otoka Krka ni mogoče ohraniti, temveč jo je treba
varovati, se nam poraja vprašanje, kako naprej. Raziskava je pokazala, da imajo, ne glede
na spontano ali organizirano udeležbo v tradicijski glasbi, pozitiven odnos do nje tisti
mladi, ki varujejo tradicijske in verske običaje svojega kraja in tisti, na katere najbolj
vplivajo matere. Rezultat spremenljivke Mati je priseljenka na Krk je pozitiven (glej
Grafikon 8), kar se tiče odnosa mladih do tradicijske glasbe otoka, vendar pa so drugi
primeri prek kvazi-eksperimentalne metode in emskega stališča pokazali, da se omenjena
spremenljivka pri tem bolj opira na vlogo matere kot prenašalke in ne toliko na dejstvo,
ali se je priselila na otok ali ne.

Raziskava je opozorila, da tradicijska glasba vse bolj prehaja iz kroga spontanega
varovanja znotraj družine na organizirano varovanje v kulturno-umetniških društvih in
pevskih zborih.
Očitno je, da so župnijski pevski zbori in kulturno-umetniška društva ter kulturni in
folklorni programi v šolskih učnih načrtih danes prevladujoča mesta varovanja tradicijske
glasbe otoka Krka. Vsi ti elementi, zlasti kulturno-umetniška društva in zbori, so na eni
strani nekaj dobrega, saj se ukvarjajo z varovanjem podedovanega bogastva, na drugi pa,
kar se tudi precej očitno kaže, pogosto delujejo v korist turizma in gostov, ki v poletnih
mesecih obiščejo otok Krk, s čimer siromašijo celovitost glasbenih del, ki jih prilagajajo
svojim potrebam oziroma nastopom. Enako velja za župnijske in krajevne zbore znotraj
družbenega in bogoslužnega koledarskega leta. Iz tega sledi, da omenjena društva
208

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

vzamejo določen segment tradicijske glasbe in ga predstavijo tako, da skrajšajo verze ali
plesne koreografije itd. Ob tem se nam postavi vprašanje, ali lahko v takšnem vzdušju
tradicijsko glasbo imenujemo življenjska / glasba v živo.
Konvencija Unesca o zaščiti nesnovne kulturne dediščine, ki jo je hrvaški parlament
ratificiral 17. oktobra 2003 v 3. točki 2. člena, določa:
»Zaščita« pomeni ukrepe, namenjene zagotavljanju trajnosti nesnovne
kulturne dediščine, vključno z identifikacijo, dokumentacijo, raziskavami,
ohranjanjem, zaščito, promocijo, izboljšanjem in prenosom, zlasti prek
formalnega in neformalnega izobraževanja, pa tudi oživljanje različnih
oblik te dediščine.107
Čeprav je hrvaški prevod angleške besede safeguarding zaščita, bi morali uporabljati
pravilnejši izraz varovanje (Hauser 2010). Konvencija med drugim predvideva tudi
proces revitalizacije kot načina delovanja in varovanja. Proces revitalizacije vključuje
ukrepe, ki bi tradicijsko glasbo približali sodobnosti. Preoblikovanje tradicijske glasbe je
eden od načinov njenega oživljanja.
Tradicijska glasba otoka Krka (bogoslužna in ljudska) je nastala po naravni poti, zato
moramo pri varovanju poudariti še en segment. Glasbi moramo omogočiti, da poišče pot
do obstoja in preživetja. Zato morajo Cerkev, lokalne samouprave in šolstvo pripraviti
dolgoročen program spodbujanja mladih s sistematičnim pogovorom o pomenu
tradicijske glasbe in razviti sodobnejši pristop k varovanju glasbenega izraza posameznih
krajev. Omenjene ustanove bi morale spodbujati ustvarjalnost mladih pri varovanju in
izvajanju tovrstne glasbe.
Poudarek naše raziskave je trilogija glasbenega izražanja: glagoljaško petje, ljudske
domače pesmi (pučki kanat po domaću) in ples (tenec), proces preobrazbe pa se lahko
nanaša na ljudske domače pesmi in deloma na glagoljaško petje.

107

Pristop 28.2.2018., http://portal.unesco.org/en/ev.php
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Izhajati moramo iz dejstva, da ne smemo nasprotovati težnjam sodobnega življenja in
vsiljevati tradicijskega izraza, temveč ga moramo torej podrediti dinamiki sodobnega
življenja. V središču glasbenega izražanja je človek kot akter, zato mora tradicijska
glasba, če želi preživeti, najti svojo pot, ki bo tesno povezana s sodobno družbo in
človekom. V raziskavi smo ugotovili tudi, da je preoblikovanje skozi ustvarjalnost edini
način preživetja tradicijske glasbe.
Glagoljaško petje ali glagoljanje spada pod namensko glasbo, ki ima svoj okvir delovanja
in tudi svoj namen. Kot takšna ne more biti preoblikovana. Različico, pri kateri lahko
govorimo o preoblikovanem glagoljaškem petju, najdemo v njenem vrednotenju prek
skladanja zborovskih skladb, ki vsebujejo bodisi specifičen del že obstoječe
netemperirane melodije bodisi z ustvarjanjem nove temperirane melodije s prizvokom
delne netemperiranosti. Na tem mestu je treba omeniti tudi srečanja župnijskih pevskih
zborov, ki negujejo glagoljaško petje s prireditvijo Maša po starinski, ki že dvanajst let
vsako jesen poteka v Sv. Petru v Šumi v Istri. Tako je revijalna prireditev Maša po
starinski spodbudila in podprla obstoječe pevce, da so vztrajali pri varovanju tradicijske
glasbe svoje župnije in kraja.
Na širšem območju Hrvaškega primorja pa moramo med možnostmi ustvarjalne
preobrazbe izpostaviti priljubljeni glasbeni festival MIK (Melodije Istre in Kvarnerja).
Ustanovljen je bil leta 1963 iz potrebe po glasbeni predstavitvi zahodnega dela Hrvaške
(Istre in Hrvaškega primorja – Kvarnerja). Pod vplivom že uveljavljenih festivalov (San
Remo, zagrebški in opatijski festival) so bile na začetku vse pesmi na MIK-u v hrvaškem
knjižnem jeziku z nekaterimi krajevnimi izjemami. Leta 1966 se je prvič pojavil »istrski
melos« (slog dvoglasja ozkih intervalov Istre in Hrvaškega primorja). Tako se je začela
preobrazba z ustvarjanjem priljubljene glasbe s prizvokom tradicijske. Leta 1993 je
festival z razpisanim natečajem dobil novo preobleko.
Skladbe, poslane na natečaj, morajo vsebovati enega od naslednjih treh
elementov: 1. melos istrsko-kvarnerskega območja, sledeč duhu najlepših
stvaritev festivala MIK; 2. skladbe morajo biti tematsko povezane z Istro
in Kvarnerjem z neomejeno izbiro tem, povezanih s to regijo; 3. verzi
skladb so lahko v čakavskem narečju, hrvaškem knjižnem jeziku ali
italijanščini.
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Poleg tega so zahtevali, da so skladbe za festival zabavne pesmi ali pesmi proste glasbene
oblike, ki naj bodo napisane s pomočjo sredstev in postopkov, značilnih za sodobno,
zabavno, pop, rock ali ljudsko glasbo.
Opomba: Melos istrsko-kvarnerskega območja pomeni vsak glasbeni
izraz, značilen za tradicijo Kvarnerja in Istre, starograjske pesmi in pesmi,
ki so zasnovane na istrski lestvici, »mehkejšega« in »lahkotnejšega«
izraza, prilagojenega standardom zabavne glasbe (Novi list, 28. novembra
1992).108
V zadnjih 40 letih so na MIK-u sodelovali številni izvajalci, med njimi tudi mladi z otoka
Krka (Tamara Brusić – Risika, Marta Trinajstić – Vrbnik, Ana Lipovac – Punat, Damir
Kedžo – Omišalj itd.). Festival Melodije Istre in Kvarnerja, ki je postal že tradicionalen,
predstavlja enega od načinov varovanja tradicijske glasbe, saj želi skladatelje in izvajalce
spodbuditi k temu, da bi v svoje pesmi vnesli zvok tradicijske glasbe.
Drugi način varovanja skozi preoblikovanje tradicijske glasbe je poučevanje otrok in
mladostnikov s svobodno ustvarjalnostjo izražanja. Ker mladi odraščajo znotraj družine,
družbe in cerkve, kjer se srečujejo z otoško tradicijsko glasbo, bi jih morali učitelji ali
pristaši te glasbe vzgajati tako, da bodo lahko svojo glasbeno ustvarjalnost izrazili bodisi
s krškim glasbenim slogom bodisi s slogom dvoglasja ozkih intervalov. To bo mogoče le,
če se »vodilni« odpovejo ljubosumnemu varovanju svojega tradicijskega izraza kot
edinega in absolutnega ter začnejo spodbujati mlajšo generacijo, naj poišče svoj izraz
znotraj tradicijske glasbe otoka Krka.

Raziskava, s katero smo delno potrdili glavno hipotezo, da imajo mladi pozitiven odnos
do tradicijske glasbe, priča v prid temu sklepu, saj ne gre le za to, da mladi ne poznajo
tradicijske glasbe otoka Krka, temveč na njihov odnos vpliva že sama predstavitev te
glasbe.
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7.

POVZETEK

V disertaciji Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih
preučujemo odnos mladih srednješolcev (od 14. do 18. leta) z otoka Krka do tradicijske
glasbe otoka Krka. Glasbo preučujemo v kontekstu praznovanja svetnikov zavetnikov
krajev v nekdanjih cerkvenih enotah, imenovanih kapitlji, današnjih župnijah ter
nekdanjih kastelskih središčih, današnjih enotah lokalne samouprave. To so mesta
Omišalj, Dobrinj, Vrbnik in Baška.
Ob pregledu razpoložljive literature smo ugotovili, da raziskava, ki bi obravnavala odnos
določene skupine mladih srednješolcev (od 14. do 18. leta) do tradicijske glasbe otoka
Krka, še ne obstaja, zaradi česar je ta disertacija prvi tovrstni prispevek k razčlembi in
interpretaciji te teme.
Raziskava ima dva sklopa, teoretičnega in empiričnega. Teoretični del diseratcije ima tri
dele: sociolingvistični, geografsko-kulturni in muzikološki del. Sociolingvistični del je
osredotočen na tradicijo in tradicijsko glasbo. Tradicijsko glasbo smatramo kot fenomen,
ki je široko vključen v kulturo in identiteto skupnosti ter posameznikov. Geografskokulturni del predstavlja oblikovanje tradicijske glasbe v cerkvenih središčih na otoku
Krku, ki so se imenovali kapitlji, danes pa so to župnije. V njem predstavimo bogastvo
tradicije in tradicijske glasbe, ki je spodbuda za raziskovanje odnosa mladih do tradicijske
glasbe.
V muzikološkem in hkrati osrednjem teoretičnem delu disertacije preučujemo tradicijsko
glasbo skozi njene tri značilnosti: glagoljaško petje ali glagoljanje, tradicijske posvetne
pesmi (kanat po domaću) ter igranje na tradicijsko glasbilo in ples (sopilo in tenec).
Raziskava temelji na muzikološki analizi glasbenega repertoarja, ki se uporablja pri
praznovanju svetnikov zavetnikov v kapitljih na Krku in opisni ter kavzalnoneeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja, kjer smo uporabili kvantitativno
raziskovalno metodo.
Raziskovalec pristopa kot teolog in glasboslovec ter na ta način združuje svojo strast do
tradicijske glasbe s področjem svojega dolgoletnega dela v mladinski pastorali. Poda tudi
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sociološko analizo, ki jo dopolnjuje z muzikološkimi in etnološkimi kvalitativnimi
analizami. Pri tem uporablja metode s področij etnologije, kulturne antropologije in
folkloristike, muzikologije in sociologije, pedagogike, teologije ter zgodovine in
geopolitike, ki so podatkom dodale kvalitativno globino izraza in izražanja lokalne
identitete skozi tradicijsko glasbo in odnos do mladih. Metodološki pristop raziskovanja
življenja in pomena tradicijske glasbe se nam razkrije prek pričevanj sogovornikov.
Raziskujemo, kako so te praznike praznovali v preteklosti in v kolikšni meri je na takšnih
praznovanjih danes razširjena tradicijska glasba, saj smo želeli ugotoviti, kakšen je odnos
mladih do tradicijske glasbe otoka Krka.
Empirični del disertacije predstavlja glavni del raziskave odnosa mladih do tradicijske
glasbe otoka Krka. Ob preučevanju lahko opazimo dve vrsti odnosa med mladimi
srednješolci. Na eni strani so mladi, ki odnos do tradicijske glasbe gojijo v svoji družini,
kar pomeni, da družina oziroma njihov otrok varuje in izvaja / poje / tenca / sope
tradicijsko glasbo kot živo prisoten organizem; na drugi strani imamo mlade, ki varujejo
tradicijsko glasbo znotraj organizacije ali kulturno-umetniškega društva, folklorne
skupine ali zbora.
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo s pomočjo vprašalnika v srednješolskem centru
Hrvatski kralj Zvonimir v mestu Krku, edinem tovrstnem centru na otoku Krku s
srednješolskim programom in poklicnimi usmeritvami, ki ga obiskuje veliko število
srednješolcev z otoka Krka. Celotni vzorec vpisanih srednješolcev (šolsko leto
2016/2017) predstavlja 154 vprašanih. Od 154 vprašalnikov je bilo veljavnih 77,27 % (N
= 119), neveljavnih pa 22,72 % (N = 35). Teh nismo vključili v raziskavo. Mladi, ki so
sodelovali, so bili iz različnih krajev na otoku Krku.

Z glavno hipotezo Odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka je pozitiven
preverjamo, kakšen je odnos mladih do tradicijske glasbe otoka Krka. Da bi lahko
preverili glavno hipotezo, smo oblikovali tri podhipoteze: 1. Domnevamo, da obstaja
statistično pomembna povezava med očetovo izobrazbo in odnosom njegovega otroka do
tradicijske krške glasbe; 2. Domnevamo, da obstaja statistično pomembna povezava med
materino izobrazbo in odnosom njenega otroka do tradicijske krške glasbe; 3. Obstaja
statistično pomembna razlika med srednješolci štirih kapitljev glede njihovega odnosa do
tradicijske glasbe otoka Krka.
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Na podlagi tega preučujemo zunanje dejavnike, ki ustvarjajo pozitiven ali negativen
odnos mladih do tradicijske glasbe in preverjamo, ali obstajajo podobnosti in razlike v
odnosu mladih do tradicijske glasbe na otoku Krku glede na kraj njihovega prebivališča.

Z raziskavo odnosa mladih do tradicijske glasbe otoka Krka z vidika njenega varovanja
in odnosa mladih do tradicijske glasbe smo dobili rezultate, ki predstavljajo izhodišče za
poglabljanje te teme. Pozitiven odnos do tradicijske glasbe otoka Krka imajo tisti mladi,
ki izvajajo kakršnokoli obliko tradicijske glasbe (cerkveno petje, folklorno društvo in
igranje na tradicijsko glasbilo) in tisti, ki prisostvujejo verskim običajem. Ključno vlogo
pri pozitivnem odnosu do tradicijske glasbe ima mati kot prenašalka kulture, vzgoje in
tradicije. Civilne in verske organizacije, ki varujejo tradicijsko glasbo, bodo zato morale
usmeriti svoje delovanje v družino kot središče vzgoje, versko skupnost in šole ter
zunajšolske dejavnosti, v katerih so mladi konkretno v stiku s tradicijsko glasbo in jo
lahko tudi izvajajo.
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8.

SUMMARY

The current dissertation, entitled Feast day music in Krk diocesan chapters and its
reception among high school students, explores the viewpoint of high school youth (ages
14 to 18) toward the traditional music from the island of Krk. The music selected for this
analysis is studied in the context of patron saint celebrations within different units: former
bodies of the church, called chapters, which are now parishes, and former capitals of
different provinces, which are now centres of local self-governments. The towns are:
Omišalj, Dobrinj, Vrbnik and Baška.
When searching the literature for similar topics, namely on youth’s perception of the
traditional music of the island of Krk, we found that no such topics have ever been
researched. Thus, this dissertation represents the first contribution to an in-depth
understanding and interpretation of this topic.

The research consists of two parts, theoretical and empirical. The former is divided into
three parts: sociolinguistic, geo-cultural and musical. The sociolinguistic research focuses
on local traditions and traditional music. We observe the traditional music as a
phenomenon which is largely incorporated into the culture, the identity of the community
and the identity of the individual. The geo-cultural research deals with the development
of traditional music in different catholic chapters on the island of Krk which are now
transformed into parishes. The geo-cultural research presents the richness of the
traditions, especially of traditional music, which encouraged the analysis of the topic
discussed in this dissertation. The theoretical research concludes with the last but most
important part of the topic – the musical aspect. We look into the island’s musical
tradition in three different forms: Glagolitic chant (glagoljanje), traditional secular songs
(kanat po domaću) and playing a traditional instrument sopilo and dancing tenec. The
research is based on musical analysis of the repertoire used in patron saint celebrations in
different chapters of Krk, as well as on descriptive and non-experimental method of
pedagogical research, where the quantitative research method was used.
This dissertation includes the researcher’s theological and musical knowledge and thus
combines passion for traditional music with years of experience in pastoral work with
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the youth. This dissertation also includes a sociological analysis, combined with a musical
and ethnological qualitative analysis. The methods used for the aforementioned research
come from different fields: ethnology, cultural anthropology and folklore, musicology
and sociology, pedagogics, theology, history and geopolitics. This wide spectre of fields
adds a qualitative depth to the data, showing the different expressions of local identity
through traditional music as well as the relationship of the youth towards it. The
methodological approach to researching the life and importance of the traditional music
is carried out through the stories of our interviewees. We explore the rituals
accompanying the patron saint celebrations in the past and try to establish how
widespread the traditional music is at such celebrations today. These testimonies help us
determine the relationship of the youth toward the traditional music of the Krk island.
The main empirical part of this dissertation focuses on discovering how the high school
age population of the island feels toward the traditional music. In this research, we found
that there are two main relationships of the high school youth towards such heritage. On
the one hand, some children grow up with traditional music embedded in their family life,
meaning their family or the child itself nurtures (i.e. plays, sings, or otherwise
traditionally performs through tenec dancing or playing sopela musical instrument) the
music. In such cases, the traditional music is seen as an ever-present living organism. On
the other hand, there are youth who decide to learn about and perform traditional music
within an organisation, a cultural and artisanal association, a folklore group or a choir.

The empirical research was carried out via a questionnaire, handed out to students at
Hrvatski kralj Zvonimir high school centre in the town of Krk. This establishment is
unique on the island of Krk, as it offers high school programmes as well as professionoriented education and is frequented by the majority of youth from Krk. The research
included 154 students, between the ages of 14 to 18, enrolled in the school year
2016/2017. Of those, 77.27 % (N=119) of questionnaires were valid, while 22.72 %
(N=35) were invalid and thus not included in the research. The students, included in the
research originated from different parts of the island.

Our main hypothesis is that the sentiment of high school age youth towards the traditional
music of the island of Krk is positive. To research this hypothesis, three additional
hypotheses were developed, namely:
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“There is a statistically relevant correlation between the father’s education and his
child’s relationship toward traditional music of Krk.”
“There is a statistically relevant correlation between the mother’s education and
her child’s relationship toward traditional music of Krk.”
“There is a statistically relevant difference in the relationship of the youth towards
traditional music of Krk, depending on which of the four chapters of the island
they are from.”.

Based on these hypotheses, we try to establish the external factors that contribute to either
a positive or negative relationship between the youth and the traditional music. Among
others, we try to establish whether their place of residence affects the relationship in
question.

By researching the topic of the views of the youth towards the traditional music of the
island of Krk from the standpoint of its conservation, we have obtained results, which
represent an excellent starting point for the conservation efforts and for further research
of the topic. It was found that the positive sentiment towards the traditional music is found
mostly in the youth who perform the traditional music in any way (e.g., church singing,
folklore associations, playing a traditional instrument) and those who actively participate
in religious ceremonies. The key role in establishing a positive relationship with the
traditional music is played by the mother, who transfers the culture, education and
tradition onto the child. The civil and religious organisations which nurture traditional
music will have to focus their efforts on the family as the core source of education, as
well as on the religious community, schools and extracurricular activities in which the
young can be in actual contact with the traditional music and can learn to perform it.
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10. PRILOGE

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
zahvaljujem se vam za sodelovanje v raziskavi, ki bo izvedena v vseh razredih Srednje šole
Hrvatski kralj Zvonimir. Z vprašalnikom, izvedenim v okviru znanstvene raziskave doktorske
disertacije, želimo ugotoviti, kakšen je odnos srednješolcev z otoka Krka do tradicijske krške
glasbe (petje, igranje in ples), s posebnim poudarkom na krajevnih in župnijskih praznovanjih
svetnikov zavetnikov štirih krških kapiteljskih središč (Omišlja – binkošti, Dobrinj – stipanja, Vrbnik
– ivanja in Baška – ivanja). Ugotoviti smo želeli tudi, kakšno glasbo poslušajo mladi, kakšna
glasba jih obdaja ter kako poteka glasbena vzgoja mladih – srednješolcev od 14. do 18. leta. Zato
potrebujem vašo pomoč. Pomagate mi lahko z izpolnjevanjem pričujočega anonimnega
vprašalnika.
Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in vaš dragoceni prispevek.
Mr. sc. Saša Ilijić

A) DEMOGRAFSKI DEL
Moški

1. Spol
2.

Ženski

Katero srednjo šolo obiskujete?
V2.1 Gimnazijo
V2.2 Strokovno (ekonomska, HTT, kuhar, natakar, strojnik)
V2.3 Umetniško (glasbeno, likovno, plesno)

3.

Kateri razred obiskujete?
V3.1 1. razred srednje šole
V3.2 2. razred srednje šole
V3.3 3. razred srednje šole
V3.4 4. razred srednje šole

4.

Vaš oče ima:
V4.1 Končano srednjo strokovno šolo
V4.2 Končano višjo strokovno šolo
V4.3 Končano visoko strokovno šolo
V4.4 Zaključen podiplomski študij
V4.5 Končano osnovno šolo

5.

Vaša mati ima:
V5.1 Končano srednjo strokovno šolo

237

Saša Ilijić (2020). Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

V5.2 Končano višjo strokovno šolo
V5.3 Končano visoko strokovno šolo
V5.4 Zaključen podiplomski študij
V5.5 Končano osnovno šolo

6.

Iz katerega mesta otoka Krka prihajate?
V6.1 Omišalj
V6.2 Njivice
V6.3 Dobrinj in Dobrinjština
V6.4 Malinska (Dubašnica), Sv. Vid
V6.5 Vrh
V6.6 Poljica, Bajčići, Nenadići, Brusići
V6.7 Krk
V6.8 Vrbnik
V6.9 Garica, Risika
V6.10 Linardići, Pinezići, Skrpčići, Brzac, Milohnići
V6.11 Punat, Stara Baška
V6.12 Kornić, Muraj, Lakmartin
V6.13 Baška, Draga Bašćanska, Jurandvor in Batomalj

7.

Vaši starši so:
V7.1 Po poreklu z otoka Krka
V7.2 Priseljenci na otok Krk

8.

Varujete kulturne (folklorne) običaje kraja, v katerem živite?
Da

9.

Ste pripadnik/ica narodne manjšine v RH?
Da

10.

Ne

Katere manjšine: (odgovarjajo le tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno)
V10.1 Bošnjaki
V10.2 Srbi
V10.3 Romi
V10.4 Madžari
V10.5 Italijani
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V10.6 Albanci
V10.7 Ostali (napišite, kateri)

11.

.......................................................................................

Varujete običaje in glasbo svoje narodne manjšine?
Da

12.

Ne

Katere veroizpovedi ste?
Oče

Jaz

Mati

V12.1 Rimokatoliki
V12.2 Pravoslavci

V12.3 Muslimani
V12.4 Ostali ......................................
V12.5 Ateisti

13.

Ali varujete verske običaje?
Da

14.

Ne

Materni jezik oz. narečje, ki ga govorite v družini:
V14.1 Čakavsko
V14.2 Kajkavsko
V14.3 Štokavsko
V14.4 Drugo (napišite, katero)

...............................................................................

B) GLASBENO-PRAKTIČNI DEL
15.

Ste imeli kakšno glasbeno izobraževanje (izkušnjo) izven rednega šolanja?
Da

16.

Ne

Glasbeno izobraževanje (izkušnjo) izven rednega šolanja ste prejeli v:
(odgovarjajo le tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno) Možnih je več
odgovorov.
Jaz

Oče

Mati

V16.1 Glasbeni šoli
V16.2 Kulturno-umetniškem društvu (KUD)
V16.3 Zboru (cerkvenem, mestnem …)
V16.4 Orkestru (pihalnem, tamburaškem ….)
V16.5 Zasebne ure
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V16.6 Samouk

17.

Prejeto glasbeno izobraževanje izven rednega šolanja:
(odgovarjajo le tisti, ki so prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno)
Jaz

Oče

Mati

V17.1 Končana osnovna glasbena
V17.2 Nedokončana osnovna glasbena
V17.3 Srednja glasbena
V17.4 Akademija
V17.5 Ne vem

18.

19.

20.

Kako pogosto sodelujete na tradicionalnih prireditvah na otoku Krku?
1 nikoli; 2 enkrat letno; 3 nekajkrat letno ; 4 enkrat mesečno; 5 vsak teden
1
2
3

Pojete v cerkvenem zboru (župnijskem / mladinskem)?

Ne

Igrate v kakšni glasbeni skupini (bendu)?
Da
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Ne

Obiskujete dneve zavetnikov teh krajev?
Da

26.

Ne

Veste, kaj so »krški kapitlji«?
Da

25.

Ne

Plešete v folklorni skupini?
Da

24.

Ne

Ali ta zbor varuje tradicijsko glasbo otoka Krka?
Da

23.

Ne

Pojete v srednješolskem zboru?
Da

22.

5

Kako ocenjujete svoje poznavanje tradicijske krške glasbe (petja in plesa)?
1 sploh ne poznam; 2 slabo poznam; 3 dobro poznam ; 4 zelo dobro poznam; 5 odlično poznam
1
2
3
4
5

Da

21.

4

Ne
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27.

Ste sodelovali pri proslavi dni zavetnikov teh krajev?
Da

Ne

V27.1 Omišalj - binkoštni torek/stomorina
V27.2 Dobrinj - stipanja
V27.3 Vrbnik - ivanja
V27.4 Baška - ivanja

28.

Kako sodelujete: (odgovarjajo le tisti, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno)
Da

Ne

V28.1 Na slovesni sveti maši
V28.2 Na zabavi
V28.3 Oboje

29.

Odgovorite na naslednje trditve (izpolnite vse stolpce)
1 sploh se ne strinjam; 2 ne strinjam se; 3 deloma se strinjam; 4 strinjam se; 5 popolnoma se
strinjam
V29.1 Tradicijska glasba po domače je priljubljena

1

2

3

4

5

V29.2 Všeč so mi kulturni in folklorni običaji mojega otoka

1

2

3

4

5

V29.3 Glagoljaško petje v cerkvi mi ni všeč

1

2

3

4

5

V29.4 Prepoznam ples, ki je značilen za otok Krk

1

2

3

4

5

V29.5 Rad/a gledam folklorne plese otoka Krka

1

2

3

4

5

V29.6 Tradicijska glasba otoka Krka je lepša od tradicijske glasbe

1

2

3

4

5

V29.7 Rad/a bi plesal/a v folklorni skupini

1

2

3

4

5

V29.8 Tradicijska glasba sodi na vas

1

2

3

4

5

V29.9 Rad/a bi poslušal/a tradicijsko glasbo drugih kultur

1

2

3

4

5

V29.10 Rad/a bi igral/a na sopele

1

2

3

4

5

V29.11 Sram me je nositi narodno nošo

1

2

3

4

5

V29.12 Tradicijska glasba otoka Krka je primitivna

1

2

3

4

5

V29.13 Filmska glasba je zamorjena

1

2

3

4

5

V29.14 V družbi radi zapojemo pesem Vrbniče nad morem

1

2

3

4

5

V29.15 Rad/a bi pel/a v klapi

1

2

3

4

5

v ostalih hrvaških regijah
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30.

V naši domači hiši varujemo petje po domaću in tanac?
Da

Ne

C) GLASBENI OKUS
31.

Koliko časa dnevno (namensko) poslušate glasbo?
Manj kot 30 minut
30 – 60 minut
1 – 2 uri
2 – 4 ure
Več kot 4 ure

32.

Glasbo najpogosteje poslušate:
Kot podlago/pasivno (ko delam nekaj drugega)
Skoncentrirano in zbrano/aktivno
Oboje

33.

Glasbo poslušam zaradi: (Možnih je več odgovorov)
V33.1 Užitka
V33.2 Strokovnih razlogov
V33.3 Izboljšanja počutja
V33.4 Zabave
V33.5 Plesa
V33.6 Sprostitve
V33.7 Pripadnosti določeni kulturni skupini
V33.8 Ostalo (Navedite)……………………………………………….

34.

Poslušam glasbo in ne razmišljam o tem, katerega žanra je.
Da

35.

V kolikšni meri uživate v poslušanju navedenih glasbenih žanrov? (Izpolnite vse stolpce)
1 sploh ne uživam; 2 ne uživam; 3 deloma uživam; 4 uživam; 5 zelo uživam
V35.1 Klasična, umetniška glasba

1

2

3

4

5

V35.2 Sakralna/cerkvena glasba

1

2

3

4

5

V35.3 Svetovna glasba (tradicionalna glasba Afrike, Oceanije, Bližnjega
in Daljnega vzhoda, Srednje in Južne Amerike …)

1

2

3

4

5

V35.4 Tradicijska hrvaška glasba (folklorna – »po domače« –

1

2

3

4

5

narodna)
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V35.5 Rock

1

2

3

4

5

V35.6 Pop

1

2

3

4

5

V35.7 Jazz

1

2

3

4

5

V35.8 Hip hop

1

2

3

4

5

V35.9 Blues

1

2

3

4

5

V35.10 Punk

1

2

3

4

5

V35.11 Metal

1

2

3

4

5

V35.12 Filmska glasba

1

2

3

4

5

V35.13 Ambientalna glasba/New Age (glasba počasnejšega tempa za
sproščanje, meditacijo in inspiracijo)

1

2

3

4

5

V35.14 Elektronska plesna glasba (house, trance, drum and base,
techno, dubstep ...)

1

2

3

4

5

V35.15 Latinskoameriška glasba (bossa nova, samba, afro – kuban,
raggae, salsa, bachata, tango …)

1

2

3

4

5

V35.16 Turbofolk

1

2

3

4

5

V35.17 Ostalo (Navedite)

1

2

3

4

5

.......................................................................
36.

Kdo je najbolj vplival na izoblikovanje vašega glasbenega okusa oz. na vaše glasbene
preference?
(Možnih je več odgovorov)
V36.1 Starši
V36.2 Sošolci
V36.3 Družba
V36.4 Mediji
V36.5 Šola (redna, glasbena)
V36.6 Okolje, v katerem živim
V36.7 Osebna stališča
V36.8 Ostalo (Navedite)……………………………………………….

37.

Glasba vpliva na moj življenjski slog (oblačenje, govor, pričeska, ličila)
Da

38.

Ne

Glasbo poslušam na:
V38.1 Spletu (Youtube)
V38.2 Radiu
V38.3 TV (CMC/MTV ...)
V38.4 Smart phone/MP3 player
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V38.5 V živo (Zabava/Gledališče/Koncert)

D) AVDIO DEL
V razdelku Avdio poslušamo tradicijsko glasbo krških kapitljev (liturgično / priljubljeno / kanat in tanac –
15 sek.)
39.

Kako so vam všeč naslednje skladbe? (Izpolnite vse stolpce)
1 sploh mi ni všeč; 2 ni mi všeč; 3 deloma mi je všeč; 4 všeč mi je; 5 zelo mi je všeč
V39.1 Liturgična (Omišalj)

1

2

3

4

5

V39.2 Kanat po domaću

1

2

3

4

5

V39.3 Sopele

1

2

3

4

5

V39.4 Liturgična (Dobrinj)

1

2

3

4

5

V39.5 Kanat po domaću

1

2

3

4

5

V39.6 Sopele

1

2

3

4

5

V39.7 Liturgična (Vrbnik)

1

2

3

4

5

V39.8 Kanat po domaću

1

2

3

4

5

V39.9 Sopele

1

2

3

4

5

V39.10 Liturgična (Baška)

1

2

3

4

5

V39.11 Kanat po domaću

1

2

3

4

5

V39.12 Sopele

1

2

3

4

5

HVALA ZA SODELOVANJE!
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UPITNIK
Poštovani,
hvala Vam što ste prihvatili sudjelovati u ovom istraživanju koje želim provesti u svim odjeljenjima
Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. Ovaj upitnik provodim u vidu znanstvenog istraživanja za
svoju doktorsku dizertaciju, a isti želi istražiti: kakav je odnos srednjoškolaca otoka Krka prema
tradicionalnoj Krčkoj glazbi (kanat, sviranje i ples) s posebnim naglaskom na mjesna i župna
slavlja svetaca zaštitnika četiri krčka kaptolna središta (Omišlja - Duhova, Dobrinj – Stipanja,
Vrbnik – Ivanja i Baška - Ivanja). Istažiti će se također glazbene preferencije, glazbeno okruženje
i obrazovanje mladih – srednješkolaca između 14. i 18. godina. Zato mi je potrebna Vaša pomoć!
Pomoći mi možete ispunjavanjem ovog anonimnog upitnika koji se nalazi ispred Vas.
Dobiveni podaci su povjerljivi i bit će upotrijebljeni isključivo u znanstveno – istraživačke
svrhe.
Za sudjelovanje i Vaš dragocjeni doprinos unaprijed se zahvaljujem.
mr. sc. Saša Ilijić
A) DEMOGRAFSKI DIO
Muški

1. Spol
2.

Ženski

Kakvu srednju školu pohađate?
V2.1 Gimnaziju
V2.2 Strukovnu (ekonomska, HTT, kuhar, konobar, strojar)
V2.3 Umjetničku (glazbenu, likovnu, plesnu)

3.

Koji razred pohađate?
V3.1 1. razred srednje škole
V3.2 2. razred srednje škole
V3.3 3. razred srednje škole
V3.4 4. razred srednje škole

4.

Vaš otac ima:
V4.1 Srednju stručnu spremu
V4.2 Višu stručnu spremu
V4.3 Visko stručnu spremu
V4.4 Završen postdiplomski studij
V4.5 Osnovnoškolsko obrazovanje

5.

Vaša majka ima:
V5.1 Srednju stručnu spremu
V5.2 Višu stručnu spremu
V5.3 Visko stručnu spremu
V5.4 Završen postdiplomski studij
V5.5 Osnovnoškolsko obrazovanje
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6.

Iz kojeg ste mjesta na otoku Krku?
V6.1 Omišalj
V6.2 Njivice
V6.3 Dobrinj i Dobrinjština
V6.4 Malinska (Dubašnica), Sv. Vid
V6.5 Vrh
V6.6 Poljica, Bajčići, Nenadići, Brusići
V6.7 Krk
V6.8 Vrbnik
V6.9 Garica, Risika
V6.10 Linardići, Pinezići, Skrpčići, Brzac, Milohnići
V6.11 Punat, Stara Baška
V6.12 Kornić, Muraj, Lakmartin
V6.13 Baška, Draga Bašćanska, Jurandvor, Batomalj

7.

Vaši roditelji su:
V7.1 Porijeklom s Otoka Krka?
V7.2 Doseljenici na Otok Krk?

8.

Njegujete li kulturne (folklorne) običaje mjesta u kojem živite?
Da

9.

Ne

Jeste li pripadnici nacionalne manjince u RH?
Da

10.

Ne

Koje manjine: (ovo pitanje popunjavaju oni koji su prethodno pitanje odgovorili
potvrdno)
V10.1 Bošnjaci
V10.2 Srbi
V10.3 Romi
V10.4 Mađari
V10.5 Talijani
V10.6 Albanci
V10.7 Ostali (napiši koji)

11.

Njegujete li običaje i glazbu svoje nacionalne manjine?
Da
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12.

Koje vjeroispovijesti ste/su?
Jaz

Otac

Majka

V12.1 Rimokatolici
V12.2 Pravoslavci

V12.3 Muslimani
V12.4 Ostali ..............................................
V12.5 Ateisti

13.

Njegujete li vjerske običaje?
Da

14.

Ne

Materinji jezik ili regionalni dijalekt koji se govori u Vašoj obitelji je:
V14.1 Čakavski
V14.2 Kajkavski
V14.3 Štokavski
V14.4 Drugi (napiši koji)

...............................................................................

B) GLAZBENO – PRAKTIČNI DIO
15.

Jeste li imali kakvo glazbeno obrazovanje (iskustvo) izvan redovnog školovanja?
Da

16.

Ne

Glazbeno obrazovanje (iskustvo) stjecano je izvan redovnog školovanja u:
(Popunjavaju oni koji su prethodno pitanje odgovorili potvrdno!) Moguće više odgovora!
Jaz

Otac

Majka

V16.1 Glazbenoj školi
V16.2 Kulturnom umjetničkom društvu (KUD)
V16.3 Zboru (crkvenom, gradskom…)
V16.4 Orkestru (limenom, tamburaškom….)
V16.5 Na privatnoj poduci
V16.6 Samouk

17.

Postignuto glazbeno obrazovanje izvan redovnog školovanja?
(Popunjavaju oni koji su prethodno pitanje odgovorili potvrdno!)
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Jaz

Otac

Majka

V17.1 Završena osnovna glazbena
V17.2 Ne završena osnovna glazbena
V17.3 Srednja glazbena
V17.4 Akademija
V17.5 Ne znam

18.

Koliko često sudjelujete na tradicionalnim događanjima otoka Krka?
1 nikada; 2 jedanput godišnje; 3 nekoliko puta godišnje ; 4 jedanput mjesečno; 5 svaki tjedan
1
2
3
4
5

19.

Što mislite kakvo je Vaše poznavanje tradicionalne krčke glazbe (kanta i plesa)?
1 nikakvo; 2 slabo; 3 dobro ; 4 vrlo dobro; 5 izvrsno
1
2
3
4

20.

Pjevate li u crkvenom zboru (župni/mladi)?
Da

21.

Ne

Pjevate li u srednjoškolskom zboru?
Da

22.

23.

24.

Ne

Njeguje li taj zbor tradicionalnu glazbu otoka Krka?
Da

Ne

Da

Ne

Plešete li u folkloru?

Znate li što su to krčki kaptoli?
Da

25.

26.

27.

Ne

Posjećujete li Dane zaštitnika tih mjesta?
Da

Ne

Da

Ne

Svirate li u bendu?

Sudjelovali ste u proslavi Dana zaštitnika tih mjesta?
Da
V27.1 Omišalj - Binkoštni torek/Stomorina
V27.2 Dobrinj - Stipanja
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V27.3 Vrbnik - Ivanja
V27.4 Baška - Ivanja

28.

Vaše sudjelovanje podrazumijeva (Popunjavaju oni koji su prethodno pitanje odgovorili
potvrdno!)
Da

Ne

V28.1 Svečano misno slavlje
V28.2 Feštu
V28.3 Oboje

29.

Odgovorite na slijedeće tvrdnje (Popuniti sve stupce!)
1 ne slažem se u potpunosti; 2 ne slažem; 3 djelomično se slažem; 4 slažem se; 5 slažem se u
potpunosti
V29.1 Tradicijska glazba «po domaću» je popularna

1

2

3

4

5

V29.2 Sviđaju mi se kulturno folklorni običaji mog otoka

1

2

3

4

5

V29.3 Staroslavensko pjevanje u crkvi mi je dosadno

1

2

3

4

5

V29.4 Prepoznajem ples otoka Krka

1

2

3

4

5

V29.5 Volim gledati folklorne plesove otoka Krka

1

2

3

4

5

V29.6 Tradicijska glazba o. Krka lijepša je od ostalih regija u

1

2

3

4

5

V29.7 Želim plesati u folklornoj grupi

1

2

3

4

5

V29.8 Tradicionalna glazba pripada selu

1

2

3

4

5

V29.9 Želim slušati tradicionalnu glazbi drugih kultura

1

2

3

4

5

V29.10 Rado bi svirao sopilu

1

2

3

4

5

V29.11 Sramota je nositi narodnu nošnju

1

2

3

4

5

V29.12 Tradicionalna glazba otoka Krka je primitivna glazba

1

2

3

4

5

V29.13 Filmska glazba je zamorna

1

2

3

4

5

V29.14 U društvu rado zapjevamo pjesmu: Vrbniče nad morem

1

2

3

4

5

V29.15 Želim pjevati u klapi

1

2

3

4

5

Hrvatskoj

30.

U mojoj obiteljskoj kući i sredini njegovalo se je pjevanje po domaću i tanac?
Da

Ne

C) GLAZBENE PREFERENCIJE
31.

Koliko dnevno (ciljano) slušate glazbu?
Manje od 30 minuta
30 – 60 minuta
1 – 2 sata
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2 - 4 sata
Više od 4 sata
32.

Glazbu najčešće slušate:
Kao podlogu/pasivno (dok radim nešto drugo)
Koncentrirano i fokusirano/aktivno
Oboje

33.

Glazbu slušam zbog:
Moguće više odgovora!
V33.1 Užitka
V33.2 Profesionalnih razloga
V33.3 Poboljšanja raspoloženja
V33.4 Zabave
V33.5 Zbog plesa
V33.6 Za opuštanje
V33.7 Pripadnosti određenoj kulturnoj skupini
V33.8 Ostalo (Navedite!)……………………………………………….

34.

Slušam glazbu ne razmišljajući o žanrovskim odrednicama!
Da

35.

Ne

Koliko uživate u slušanju sljedećih glazbenih žanrova? (Popuniti sve stupce!)
1 ne uživam u potpunosti; 2 ne uživam; 3 djelomično uživam; 4 uživam; 5 uživam u potpunosti
V35.1 Klasičnu, umjetničku glazbu

1

2

3

4

5

V35.2 Sakralnu/crkvenu glazbu

1

2

3

4

5

V35.3 World music (tradicionalna glazba Afrike,Oceanije, Bliskog,
Dalekog Istoka, centralne i Južne Amerike …)

1

2

3

4

5

V35.4 Tradicijska hrvatska glazba (folklorna – po domaću –

1

2

3

4

5

V35.5 Rock

1

2

3

4

5

V35.6 Pop

1

2

3

4

5

V35.7 Jazz

1

2

3

4

5

V35.8 Hip hop

1

2

3

4

5

V35.9 Blues

1

2

3

4

5

V35.10 Punk

1

2

3

4

5

V35.11 Metal

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

narodna)
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V35.12 Filmska glazba
V35.13 Ambijentalna glazba (glazba mirnijeg tempa za opuštanje,
meditaciju)

1

2

3

4

5

V35.14 Elektronska plesna glazba (house, trance, drum and base,
techno, dubstep..)

1

2

3

4

5

V35.15 Latinoamerička glazba (bossa nova, samba, afro – kuban,
raggae, salsa, bachata, tango …)

1

2

3

4

5

V35.16 Turbofolk

1

2

3

4

5

V35.17 Ostalo (Navedi)

1

2

3

4

5

.......................................................................
36.

Tko najviše utječe na Vaše glazbene preferencije i ukus?
Moguće više odgovora!
V36.1 Roditelji
V36.2 Vršnjaci
V36.3 Društvo
V36.4 Mediji
V36.5 Škola (redovna, glazbena)
V36.6 Navike sredine u kojoj živim
V36.7 Osobni stavovi i uvjerenja
V36.8 Ostalo (Navedite!)

37.

………………………………………………………………………..

Glazba utječe na moj životni stil (oblačenja, govora, frizure, šminke)!
Da

38.

Ne

Glazbu slušam preko:
V38.1 Interneta (Youtube)
V38.2 Radiu
V38.3 TV (CMC/MTV ...)
V38.4 Pametni telefon/MP3 player
V38.5 Živa glazba (Fešta/Kazalište/Koncert)

D) AUDIO UPITNIK
U Audio upitniku ispitanici slušaju tradicijsku glazbu krčkih kaptola (liturgijsku/popularnu/ples) po 15 sek.
39.

Kako Vam se sviđaju slijedeće skladbe (Popuniti sve stupce!)
1 ne sviđa mi se u potpunosti; 2 ne sviđa mi se; 3 djelomično mi se sviđa; 4 sviđa mi se; 5 sviđa
mi se u potpunosti
V39.1 liturgijska (Omišalj)

1

2

3

4

5

V39.2 popularna

1

2

3

4

5

V39.3 sopila

1

2

3

4

5
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V39.4 liturgijska (Dobrinj)

1

2

3

4

5

V39.5 Popularna

1

2

3

4

5

V39.6 sopila

1

2

3

4

5

V39.7 Liturgijska (Vrbnik)

1

2

3

4

5

V39.8 popularna

1

2

3

4

5

V39.9 sopila

1

2

3

4

5

V39.10 liturgijska (Baška)

1

2

3

4

5

V39.11 popularna

1

2

3

4

5

V39.12 sopila

1

2

3

4

5

HVALA NA SUDJELOVANJU!
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