
Knjiina pnn~ la in orene 

v notranjosti slovenskehra ozemlja, kjl!r je marsikdaj rnog~ le še slu ti li nekda njo 
kreativnost". 

Bistvenu za e tnološki v idik pn:'SOjanja teže Medv& kovl! zbirke~ mi zdi lo, 
kar Stanonikova označuj!! kot "p~bnusl" : pripovedi (Iudi Černih'Ojew in 
Tomšičeve) so nenavadno močno plwezm,e s konkretnim življenjl!m, v njih st' 

zrcalijo tako n.-koč vse kultunll! sestavine, od m<lkna lnih do duhovnih, in jih 
potem takem rI!S lahko s tejellul za pnmt.'mben vir pri pmu~vanju preteklosti . 
Bližinea1i oJmaknjenosti od "enkrntn%ra in slov itl!ga" n!zi~,nskeg<l fnlklomega 
pripovednislva pa sama ne bi povl!znva la ne z Ml!dveščkovo ne spodllbnimi 
zbirkami. To ml! spominja na llgol<l vlj.mje ep i~ntn lv in določanje rušil nih 
s topenj : p rt!priča na sem, da je (bilo) "Rl!z ij" na Slovenskem dosti, le de 
Courtenayjev in Maličt.'lov ih , pa luJi Černih"Ojev, Tomšičev in Medveščkov, 
pn.-ma lo ali pa soo prišli pn.'pozno. To dnk.:'lZujejo vse Iri kn jige v zbirki Glasovi 441 
in bodo dok.,zova le ~ drugI!, ki jim boJo, upn jmn, slt.'dik 

DER BLEICHE MOND/BLEDI MESEC, Alil" instrullll!ntale Volksmusik aus 
Slmvenil!n / Stnm inslnllllenlnlnn ljudska g lasba iz Slovenije, Izbor, posnetki 
in sprt.'lllni kkst: MIRA OMERZEL-TERLEP. Trikont 199 t, US-OI82 
(CD-plt>'č'). 

Kljub deklamtivnim spn.mH:~mbam v Št.'Sldt$t' tih letih in sll!dt.'nju "novim 
teoretičnim vodilom" bi z., s loVt.'nsko t:lnnlogijn It.'žko IYkli. da ~ je ovedia 
dejs tva, da sml) v km stnldju žt.' zdnv nnj z.lbredli glolxlkll v vode infonnncijske 
dobe, saj je dclu s sodobnimi tehničnimi sreJstv i \' s lroki št:-Ie v po vojih, pa še 
pri upombi digitalnI! tl!hnike prihaja pn.'j dn nespornz umov kot pa do grnditvl! 
sodobne infnnnncijske mreže. Pn neknk..~nem odporu in udm iku od (psevdo) 
IlImaniičnih p~dstavo ljudstvu in ljudski kulturi. ki S{I zaznamova leelnološko 
dejavnost nekje do sreJe tega stt)l~~a (pred vSt!Ol na podmčjll duhovne kuitul"l;:, 
nenazadnjt.' pa tudj pd makrialni kulturi, kjl!r so bili zbim1cem -vsa kdanW 
pn..>dm eti bn.-z esktskt.' fun kcijl! pra vill)l)la nez.,ni mi vi), se je e tnologija skrila 2:<' 

varno abstr.lktml sintngmn "nnčinn življenja", ki ji jt.' nnH>g0ča la - lahkotno
obdelovanjt.' tematike prej po intuiti vnih p~bliskih kot po jasnem epistemo
loškem razumevanju s tVO'l ri . [n kljub dt.'klarirani ·spmvi " med -etno logi- in 
"folkloris ti - du kak..~nih ~snej.š ih konceptua lnih s tikov (rnzt.'n ostrih kritik poj ma 
"ljudske" kulture znbehslmni) ml!d njihovimi projekti vz.·)(lnjih d Vt!h dl!sdletjih 
ni prihajalo, tnko da je v pn.'jšnjem JeSt! t1ctju tudi nn Odddku za e tno logijo 
(sedaj: ... i n kultu mo antmpolllg ijn) prišlo dn nt.'ura vnotl!Žene prevlat..lenbravna
van~' (prt.'tl!žno) mntt.'rialnl! kul tu ~ i n (z.wl!s tneb'<l) zanemarjn njn tako duhovne 
ku lture kol sodobnih nntl"\lplllo~kih !t."Iwij. Kl! r je mu zea lsku in kunzervalorsko 
ddostnlniCl v akli vntlslih našt.' ctnnlngi jl! in ker s trok.., s tnk.~nim i nli dnigačnim i 
načini konzt.'rvativnega pristopa k prezentnci ji svojehra dela "živi" v javnosti, je 
postal probll!m preZt'nbcije Juhovne kulture po memben izzivetnološke zna
nosti, s., j se k..,mktemi h oznak "flllklori zrna" v p ritldll10 b.1nalnem ali turis tično 
stereotipnem smislu slmk.1 s..lma ne more kar lako iznebiti - in prav za lo, ker je 
"folkl ornn prt.'zentnci ja" nl:!kakšneh'<l "narodovega blnbrn- v s talnem in teresu 
baha ve oblas ti , je dolžnost stroke p .. ~st.'gati stupidne s tereolipe toliko večjn, 
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t'Ji n.il re:ma možml~t \' ptludOlrjOlnju ~"vkntičnot resnice iz preteklnsti pa je vdor 
s imke v SI.'Klnb~n (dcktnm~ki) IH.:liij:.ki prostor (& st! Žot t::Inologija z antropo-
1''b'1j<1 nt' IHtJnt prit,lIči v totmdjne \'~bine ·vzgojnn.izobr.1uvalnih pmgralllov~ 
v š irSem polju hUlllanistiJ...ot). 

Vs.'lj od pn:j;njt'ga dl:'St'tlt::lj" dalje jt' mogočt' infornlacijt' Il JX*lVnih delnen· 
tih liuJske (p{)jt'm ~ ljud ~I.;.i" kljub kritik.1m šc:' zmt'raj tlstO'lj" zbirni JXljt'm Z.1 

~vsaJ...J;mj~~, "pnlfano", ~ upor.1bno·, "partikulamu·, ~Sp{1I1 tann~, ~im provi· 

zirantl~, "tr.1Jicijsk()", "nižjt'slnjno" in k.1r jt' šc:' lega ... ) kulture zant.."!>ljivtl in 
Jokončno dukumt'ntimti na dihilalt'n način ter napraviti pnvst'm noV\' 
~dektnmsJ....: t.lt'pojc". na k.:ltcrih hi bile- infonnacije ~hr.1nicne- sislematitnu in 
varno, prt:dvSt!1ll pa bi bilc· ob duvulj razviti računalniški m""ži • hitro in 
vsakomur JI~topne- (milllugrede: pmv z.1llima me, ktlliko et nulogov ve, k.lj j~ 
mndem). "Ekklronsku" shranjevanje informacij Ilmngocil arhiviranje tako 
sliknvncb .... teks tovne};a kot zVI)Čneb'" H'rndiva, ki ga lahko snJ nhna t.ligitalna 
tehnoluHija shranjuje na magnt!lne diskete ali Inser:;kt' pinšte oz. CD·j .... 
Skladiščenje podatkuv ubenem . in kb'" ~ stroka ne z.weda dovolj jasnn • 
omogoča tudi bistwno lažj i pretok infonnacij v s trtlknvno in širšo jilvnos t, kar 
i~ -sin~ llua nnn" boduč~ga ddovanjn in razvoja I:'tno l tlšk~ znnJlusti. 

PIl;!Jmcti, ki jih hranijtl muze-ji, in gradivu, ki ga hranijo drll).;1t u!>t.move, POI 
vseeno ik zmt!raj tls t:lj.l varno L.'lpl.'Čah::no L.'l stafimi ).;raj~killlj • ali !>Iono
ktl~nirni . zidovi. kljub j:lsnim znakom. da bo v bnJtXlt bolj od p ..... dmda 
S.lllll!h'" p<ll1lembnn illfnnnOlcija tI njcm. 

S~kci~'l za sl()vensko glOl~bcno nanxlopisje ima lahko na primt'r ~hranjcnih 
na kiloml!tn! mal-;ndnfonskih trakuv s pnsndki IjudsJ...eg:lasbt:. tooa ~ p05ndki 
n~ lxxiII nikoli dtl:.lnpni j;'lvno:-ti. bodll "tx.lmltvali" zgnIj v s trokuvnih krob>ih, 
življenje pa bo ~ n .. p ..... j šil} !-;vojn pnt, dalcč pnlČ txl -nt'znosne privlačnm.ti" 
tradicijt'. Trat.licij:l pač ni nikoli puzitivna kultuma dobrina ~pcr .so:=~, ampak jI.' 
bhko .... mu dd sodohno..'g.l življt'nja z v~mi k ..... ativnimi in konzervativnimi 
It'žnjnmi v""lI ali poL.'lbljena "rnituloška" v n!Jnota. ki lahko v dtliočen~m 
zg:udovin<;kem konte~tu vdn: v ZHlldtwino s strahutnirni p()~lcJicarni. Tako 
bhku Ir .. Jicij;;l hromi;;lli pOSplt~lIjlt žiVil llslvarj;;llnnst, brez kakrc ni zn(l~n ... g;;l 
človeškltg;;l življ ..... nja. po drugi s trani pa bhko · poz.lb;;l· tradicije pnvznlČa ne 
s."lrnU kri w id ..... ntitdc dolnčenih • ne le dničnih .... kllpnosti. arnpnk tudi 
brezplodno punavlja njt' iJinnltlv. ki st' wd lm zOtwa vračajo v "\'~'kdnn~' 
Zh"tlduvinu" skozi ... tr.ln:-;k.."l vraln. Zdrav in racionalen ollnus do tradicije je 
l1logl)ČcublikuVJti S.'lllHl IM p<lzll;;lvanju, na inftlr1nacijah. na pflt.lbtii h."l1~ tskl:' 
Ulllt's titve v konk~ten pnlstnr in čas, na dejavnostih tOr\!j. ki ph vs,'1kJanjltmu 
"laičnemu ljuds tvu", (vl.'Činnrna) iZlrJ:,":lnenHJ iz kml.'čkih ktm:nin. v mbant'JII 
okolju 100hko pm\lJjajn S.'l JlHl šola, javni mcdi ji ali n~kalcl~ ~ proslnČ.lsnvnc" 
prireditve. Vsi vem Il. k.1k~nt) jI:' " laično· poznav<lnje (last nt') tradicionalne 
kulturo..' na Shwo..'n .. kem . 1'\1Jllnntizirane PJ~dstavt: shw.:n:-tva so prav tn kt) d;;lleč 
nd n:snicl:' kilt ti .. k, ki trdiju. J.l je ljudska kultura nl.'k.lj. kaf je Jnnd.lIll:'s mrtvo 
in času puvsem nl:'priJllerno. 

V'io4:! te silnice st! JllI:'U :-.eboj ~ fX~bno izrazitn krit .. ljn v (Ijmb.ki) glasbi. 
Predv~m mlajŠI! generacije, I..i odraščajo v urbanih s~diilčih. že .skoraj pol 
!>tolet~'l nimajo nn~nl:' u:,.t!bne izkusnj.: z glasbo h~tjcm in in .. tnnnentalnim 
goočevstvom), d.l bi I.thkn imele k.'lkršn(}k~)1i pn:JstavllO lem. Imkšna je (bila) 
Ijmbkuglil!lbcna tradicija nOl Sluvenskl:'m. Se huj~ je: poJ !llovt'llSkn ma ..... lo st' 
šopiri s.lmt) nekal;n.l kVOlZiglaSb.l, ki naj bi bila "narodna-, ol v r\!snici . kljub 

temu da vSo1j v nd<.Jkrih 
skupncb'<l s ~tarim b",J"'"IY~ 

Jadikovali nima smisIJ, 
imeiofis lih 
ki I 
gi 

SVl:' tovn i vojni, 
koreninami, 
dejavnost 
nosti, ki pa ni 
-nanxlnim" vnk.a lnim 
s troka do St'daj . r.nrJ1 
"biserov"· v tej smeri ni 
duslej preveč vezana no l:sJ .. ,..j 
nnmreč ne "prcne!<ol:''' 

temeljih, ki Vnd;iij(::' I~d:O::i:~~ 
Ena izmeJ b 1 

je dejstvo. d" sta (bi la) pdj.:ini 
praviloma s tnJgo ItX\>n.l.lz I 
pesemskt'b'a Hradiva· kar~ru 
vezano na b'olo glasbeno (in 
obilico drugih r.1zlagalnih pri' 
kol "pevskt'm narodu" v maN
bregovoma slnvt!nske ZIlOCn~ 
prns toru" med pevsko in i 
-voka Inninsl nlllWnlnlni! n~mJ 
letos dobili prvo (vsni tici All) 

us tvarja nja "ljudstva na SI{)\'I~ 

Prvi posnetki slovenskt'( 
leti, a so, L'l l, za nas izgubljt'ni, 
posnela rusk..l razi~kovalka J 
Izmed teh fonografskih v.IIjt'\' 
najverjd neje ni več mogOCe, tiJ 
opornnili,daSt)Madžarilli' 
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t~InU da vSo, j v n~k .. lerih d~m~ntih J ejnnsko iz hnja iz tr:ldicijc . nimn nič v~č 
skupn~b-::l s stari m gIIJ&V:-.tVI)IIl. Kaj seJ aj? 

Jadikovati nima smisla. Golovo st!' le malukdo zaveda, kakkn pomen je 
imelo tis tih nd:"1 j posnetkov z izvirn~, ljuJsko gl .. sOO (doslej pl'\:~dvsem petjem), 
ki jih jebilo mugočt' najti na ploščah. Sde v p~jšnjem desetleIju ~ pr:lV na pod la
gi počasneb-::l nvedenja, da ·narcizem m .. jhnih razlik", ki je zaradi traktor.iki:b"" 
prodora "narodno:wbavne g lasbe" povzročil med "svetovljanskimi" s loji 
pret.Yjšen odpi)rlin tradicije naspluh, prinaš..1 ob večinskem negiranju za nimanja 
L1 tradicijo tuJi nuv entuzi .. zem, ki je prav v zadnjem obdobju privedel do 
"jskanjn kOf'\:!nin" in slovenske v .. riante Li. "folk revivalaM, veza neb"" predvsem 
na vt!Č kot d~tldno d~avnost z..1koncev Terlt'p. in po p()polnnma dnigem tiru 
tudi do promocije "izvirne ljudske gia~· v krogih, ki priprav lja jo program 
festivala Druga gndb..1. Zdaj je že jasno, da je prišel tnmll tek, ko je Mamon 
"narodnozabavne g lasbe", ki;e z..1svi njal "narodno· oz. ljudsko iden tifik..,cijsko 
polje daleč nkn1i svojega (zvočncga) pol jn - ne puznbimo, da je ravno zvočna 
tradicija ena izmed najmočIl\.i~ih socializacijskih vezi vs.1ke s kupnosti ., postal 
VOČdl P I'\."'C~jšnje"-::l dcla naše urbnne pnpulncije leše kmležljav spnček, komajda 
vf'!den OI1H!mht!. Zil to ol1lembo pa naj, seveda, poskrbi s hl..,dnn racionalno 
presojo predvselll z na nos t (stroka), ki mor.) izhajati iz dejstva, da je "govurica" 
I\..lroc!nuz..1bavne gia:.bc: pf'\:!Jv~m izraz noveh"" slo ja, ki je nast .. 1 po drugi 
sVl:! lovn i vojn i, S 1 1l~1 pume~ .. njenih kmetov oziroma meščanov s kmečkimi 
kOn!ninami, tu~j (pn l)kmečke).;a pmletariata. V teh mejah je lahko glasbena 
dejavnost narodmlLlbavnih skupin ptlVsem relevan ten zvočn i izraz neke sku p
nosti, ki pa ni V(''Čv!:!L.1 n na naciona lno zvflČno kulturo- kljub "nan"ldnim " nDŠ..l m, 
"nanxlnim" vnkalni m harmonijam in "narodnim" vižam. In to je bistveno. žal 
stroka do sedaj - raz!:!n ostrih kritik pavperiz...1cij!:! tradiciona lnih zvočnih 
"biserov· - v t ... j smeri ni nnf'\:!oila praktično niČt!S..1r; pf'\:!dvsem zato ne, kerj ... bila 
doslej prevlo'Č vez..l na na (~ Inv ... nskll) srce, in ne na (občečloveško) pam ... !. Znanost 
namreč ne ·prenese" v~Jnostl1ih sodb, ampak deluje na povSt!m dmgih 
temeljih, ki vndijo dn raciunalnih generalizacij ali klasifikacij. 

Ena izmed bistvt!nih s tvari z.., razumevanje slovenske" ... zvočne!,"" izročila 
je dejstvo, da sta (biln) petjt: in instnunentnlna !;Iasb..l na Slovenskt:1ll med seboj 
pr.wilnma stmgn l očenn . Iz kb'<l je izhajala pretirana naslonitev na raziskave 
pesemskega gradiva. kar je pu eni s trani razumljivo, saj pesemsko gradivo ni 
vezano na goln glasbeno (in obglasht!no) rnzlngo fenomena, ampnk ponuja 
obi lico drugih razlagal nih prijemov, obenem pn je ravno stereotip Il Slovencih 
kol "pevskem nnrodu· v marsičem zamegli! realno S(loullosnost med obema 
bregovoma slovenske zvočne ("pu")ustva rjal nosl i. Prav na km ·praz nem 
prostoru" med p..:vs kn in inSlrumenlalnn tradici jo je nastni mons trum 
"vok., lnoinstrumentalne narodne glasbe". In z..110 jt! seveda dejstvo, da smo~le 
letos dobili prvo (vsaj delnI) zbirko raz no like!,"" inSlmmentnlnega zvočne" ... 
ustvarjanja "ljudstva na SloVl'nskem", t()liko bol j boleče. 

Prvi posnetki slovenske (p..:vske) ZVočnosti so nasmli že pred o~ll1d~setill1i 
leti, a so, ž..ll. z.., nas iZbllblj~ni. Nt:kaj slovenskih fantovskih pesmi je le ta 1910 
posnela ruska razb;knvalk.1 Jevg~nija Eduan:lova Lineva na Bledu. Nek..1leri 
izmed Ich fonografSkih valjt:V so st' menda celo ohran ili v Petrogradu, vendar 
najverjetneje ni več mog(~, da bi jih se kdaj lahko reproduciralL Pri tem kaže 
opomni ti, da!'() Madž..,ri vizjem nu tWh..-.nem projektu uspeli nekatere posnetke 
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s f()nografskih val jev (iz zbirke Bela Ba rtok.-'l) v prejšnjem deselletju spra vili na 
sodubne nosilce zvnk.'l. 

V Beli krajini je leta 19 13 s fnnografllm snema l Jum Adldi č, ki je napravil 
prve domače zvočne posnetke slove nskih ljudskih pesmi. Po tem je sled il dolg 
ml'k in šde pu d{lbrih šlirih desetletjih S() naši razisk{lVa lci znova začeli snemali 
na lerenu - po naključju najprej spel v !kli krajini. Doslej se je v arhivu Glasbtmo 
nnnxlnpisneb>a inštitula ozilllma Sekci jI;' za slovensko !;Iasbeno narod opisje 
nnbr.lln že veliko materinlo , vendar instrumen ta lna g lasba, dokumentirana na 
teh posndki h, dosle j (z redkimi izjemami) še ni ugleda la luči sveta . Na lem 
mestu mor.lIno Sc.:'veda pu:.limo vnemar ~objektivne težave, s katerimi se 
sn."Čujejo tovrstne razjsk.we zarn d i večno (pre) pičlega posluha uradne kulhlme 
pulitike, tod .. vseeno bi mor:ala sln.)ka poleg zbirani;'!, hr;'!njenj;'!, lranskripcije in 

444 k(lIn~arali~neh'<l,~obdel(lvanja" grn di v~ to gradi.vo tudi pn:zenti,,:,Ii, kar pa.:-e 
__ doslej št' ol Zgtid llo - če zope l 2.., nemanmo tx.ldaJtl Slovenska zeml,a v pesmi ln 

lkSt!di (in vzpon:dnn izJnj.1I1ie k.'lsd z nekalerimi prispevki 2..1 lo oddajo), ki bi 
tudi slepcu mura la tldpret i IlČi (d;'! nn Flln."Č dejanskoživi mtlv infllmlacijski dobi. 
v kaleri kot nosilci "ko lekti vnl..."};" spo mina" a li, ~ IUlČ\:! ie, "ljudske" kultu nt 
nnstnpajn (elektnmski) mcdiji). Toda tudi tukaj instnlll) elHalnn godčevstvo ni 
(ustrezno) znstopn no. 

Izdajanje pos netkov nn pl~h bi moral o 2..1 institucijo, ki je 2..1 t! oIŽena za 
raziskave in i'lrhiviranje zvučnegn male ria la, pome nili dd njene redne 
dejav nosti. Izdaja plošče iI:' namreč etnomu ziko loški ekviva le nt priprn vi 
r:azst<lve v muzeju in brez. tega ~$pnznanja" bodoče ddu Sekci je bržkone ne bo 
več mogoče. S lonokoščeni Slo lp ~znanost i " je na jslab~1 "rekla l1la ~ za. ~stvar 
5..11110", L'l k..1lem pa pri VSCIll skupa j pravza pra v g re. Na ta p roble m ·sliŠnos ti " 
~ k.1ko kričt.-&npuL,rja razstavn Med g{Kici in g lasbil i na Slovl!nskem, ki jI! bila 
postavljena v pmslorih Slovenskeh'" etnl'grafskeb'" Illuzl!;a v letu 1992. 

ln taku s mo prišli dn de jstvn, da prve prave zb irke s s lovensko 
inslnllll entall1t) glasbo ni izda ln 2.1 to L1 d'llžt'na institucija, ampak I!ntuziast~, 
s..11llnstnjna raz.iskovalk.., ki ddn z.nbtudnva nja vrednu tl111 0zunaj ins titucij. Ce 
je mogoče delo Mire Omerzel· Terlep na dosII::; treh plošča h iz. cikla Slovenske 
ljudske pt!smi in g IJsbil .! k r prnjeklll Zvocnns t slovensk ih pokraji n iz 
glas~nebra zomeh'<l kota sprejemnti p recej ambivalenlno, k.,rpomeni priznati ji 
izjl!ml!n pomen njl!neh'<l pl!t1ngoškeb';'l in "razsvetljenskeb'<l" javnega delovanja, 
po drugi strnni pa opnreb ti nekaterim konkretnim zvočnim ntknnslrukcijam in 
prdiranel1lu akadelllizmu, p(lmešanemu za rtiznu lm, z., radi k.1Iereb'<l je glasba, 
ki ~) predstavlja kol "avtentično Ijudskd, prevl!č slerilna in dalL"Č od ~praveb>a" 
godčevst va, pa je treb:l iz.dajo posnetkov s sklnJbnmi "pra vih ", avtentičnih 
ljudskih godecv, ki jih je Mirn Omerzel.Terle p spuznala (in tudi posnela) na 
Iel'-!nu , več kot n:l vdu ŠC'ml pozdra vi ti, neml'zadnje tl.di Z.1 1i), ker izdelku, tj. CD 
plušti. ne Illllrenltl prav ni~sar Il pureka ti . Ne aVhmličnusli, ne digita lne 
p rodukcije - ki je z., "naše si~ršnje Il;'!vade izjemno kvn liktna " ne izbora , prav 
JX~bej pil je treba pohvalili tlbsežl10 !'pn!mntl knjižim (s !'icer li čnim ovitkom) 
zobi lico fotografi j in sstt\lkovnim spremnim besedilnm (seveda v nemšči ni). Ta 
odl i6:n iz.delek (n:lInernn uporabljam ta izraz) se bo v Nemčiji - in nt:' .so-Ilno tam 
• golovo dobil) pmdajal, s či mer jI! golnvtlmogočl;:' se~lIt i nuu'l;:'bi lne Mstmknvnt:'" 
ugovore. reš da jt:' izda ja nje plošč z ljudsko g la !>bn ·č i s t.1 izguba". ln še nek.'j: 
monJa bi se la hko kdo zm lXl nvn I nad tem, d .. so nt:'ka leri godci igra li v sodobnem 
s ludiII (Beltinšb banda, ki jt! S svoji mi vokalnn·inst rum entnlnimi skladbami že 
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Kniižna pnmčilil in l1C't'ne 

lako nekje o nkraj meje -avlentičn%'a, pri st neb'a-, ali Tamburaši iz Sodevct'v), 
toda po mojem je ravno lu L,ddek v polno. Ta kšen pnljt!kt nam~č ni nam enjen 
arhivira nju ali o hran janju s tvari "tnk.;;ne, kot je" (bila), ampak pl'\!dsta vitv i te 
zvočnosti j.wnosli, ki su jo damlan~ pač razvadili sodubni tehnični standardi . 
Poleg tebr.l pn se je ~wda Ireb.., Oll"t$li mrnan tične naklonjenosti Nagram a li 
Uhe~em , saj lahko z gutovostju domnevam, da je nnjvečji del mnteriala, ki ga 
arhivira Sekci ja, nas t<ll ZlIn<lj l\::a 1nehr.l konleksin "Jogajanjn" pris tne ljudske 
b0l1bt-. Ne na ,,1 \:'Sih, ampak pn namčilu gmlcem. da bi jih pnsndi. 

Preden se posvetimo temu, kar ponuja plušča Bledi m~/Oer bleiche 
Mond, se t1zrimo še na pusnetke slownske ljudske zvočnusti, ki smo jih Inhko 
do sedaj z.nsledili na nusilcih ZV(lk.a. 

Najpl'\!j kaže omenili plošče v I'\!dakciji Sekcije L' slovl!nsko g lasbeno 
narodopisje - ko likor mi je zna ml, jih je J t):-; Iej izšlo pel. Prvo je izdal JUHoton že 445 
pred pet indvajset imi leti pud nn s lovom Sloven ske ljud ske pesmi, 
Dokumenta mi posnetki Glasbe nn na n'ldop isnega instituta v Ljubljani, vz.n~tku 
sedemdesdih let pa je pri isti L, IUžbi izšla.šc plošču Pesem slovenskI! dežele, na 
kateri nnjdemo neknj pe~mskChn gradi va iz nekaterih sloven:-;kih pokrnjin -
pt'Smi nn o menjeni plt)ŠČi !'Il iz.o;le pred vSl-'m kot ilustmci ja monumentalnebr.l 
projekta nove, celllstne izJnje sluvenskih ljudskih pesmi . 

Ob koncu sedemd eSdih j~ Sekcija pri založbi Hdidlln L,čeln izdajati p lošče 
!> pokrajinskimi zvočnimi mllllllgrafi~'m i. pri katerih je prav tako prednjačilo 
pesemsko gradivo. Tudi ta pmjekt jt' duživet nL'Slaven ko nec, o:pmv s ta izšli 
IxJ l ični zbirki knmš kih in p()rab~kih pesmi. na d vojn~m a lbumu s pnsnetki iz 
Kon)ške j~ tudi n~kaj viž z di<lt nnično hannoniko -, pntem pa ik prva plošča s 
s[ov~nskn instrumt'ntalnn glasbo, Pril'rka v<l nje. Prilrkav.,nj~ je ve lika slovenska 
spt"Cifika, wndar pn lo ni inslnlluenlalna glasb.., v goJtevskem pom~nll besede. 

Kljub V~IllU pa j~ bilo na nosilci h ZVtlK.l mogoče :z.,sledili tudi nekaj instnl' 
m~ntalnt:h'U gnd &vslva. pn."d vsem iz Rt'zi jt', kjer ~ je "ci tiran je" v nV!entični 
obliki uhranilo vse du Jam:s. Pred dubrim d~sdldjl'm je v ko produkciji 
Helidun." in ZalužniF: tvn trt.,škeh"t'l lisb izš!n plt)~a z viž.., mi b'Ollcev iz Rezije, 
nb izidu knjige J uli~lnn Str.ljn;lrj;lll rezijski instrumt:'nt;llni g lasbi (Ci tira) je izšla 
tudi kaSc!t:-. z avtentičnimi (tenmskimi) pnsnelki n."zi janskt:' godbe pri videmski 
Ll ložbj Pizzicato, skuraj sOC:l:-;nn pa je iz.<::1a tudi kaSt!ta s posndki nastopa 
Godct'v iz Rt:'zije v sklop u prireditve Dn'b"t'l godb..,. 

Z.,ložbn Drub'a l)odba il' Llčcla Jdovati kot i zda~, tdjski dd is toiml'nske 
pri~ditve, ki it' Že od vsega začdka n;ln."dila pionirske korake pri prezentndji 
(nes.l lllo) slnvenskebr.l Ijudskllgla:-;benega materiala na knnC'l! rtnih odrih. Doslej 
so izšle kasete s knnO?rtnimi po:-;netki Gudcev iz R~zije, Tria Kras, Ljudskih 
brodcev in pev~v iz Nutmnjske, TalllburaŠt!v iz Sodevcev, skupine n. prase in 
seveda start1st slovenskt!' Ijlld~ke g lasbe, Beltinške bande, ki ju je Mira 
Omerzd .Tl'rlep uvrstila tu Ji na II) prvuzbirko slnvt!nske instnllll t::ntalneglasbe. 

Laserska plošča Bledi meSt'C je izšla \' Nemčiji. pri mi.inchenski za lož-bi 
Trikont, gI'\! pn z., posnt'lke ;)vtenlitnt!' ljudske b"nd~, ki jih je v sknmj d vajsctih 
Idih zbral ... nn ten."nu Mira O merzt! I·T eriep, t'lntlloginja in muziknloginja, ki je 
prav gotovo k ljučn i člen v verigi nek..'k.~ne rmesanse L, nimnnja L l ljudsko 
glasbo na S1tlvenskem. S:lj je z m OŽ,em Malijem in nek.., te rimi soddujočimi p~vci 
in glasbeni ki v zadnjih petnajstih letih obred la praktičnt) vse osnovnt!' šole na 
Slovenskt!'m in s svoju pedagoški) dejavnostjo avtenticno g lasbo:> tebr:l področja 



Knjiina ptln'll..'ila in orene 

vs., j na nek specifi~n nači n uldn poz..,bi. lzdajn nje plošč ima St!ved a is li namen 
- nosilec zvuka je nl!kak.l';en m uze jski predmel, ki b"<l im a I .. hko vs., kdo izmed 
nns doma . 

ln ka tere b"Odce la hko na jdemo na plošči Bho!di ml!sec? Mt!d vdikim i 
pl"'I;.'st!nerenji, ki ji h pri naš., ta plc~a, je gnlovo ludi pihaloa b'Odba iz Beltinec. 
Pihaine godbe ~ se na mM na celutnem s lovenskem etn ičnem ozemlju zdo 
mzširi le v pnqšnjelll s tole tju, venda r SO od zače t k.., teb"<l s lo le lja praktično 
povsem izgi nil I:'. Pihaina god ba iz Iklt inec je ede n iz med redkih primemv, ki 
nam lahko pokOlže, kakšne vr.-; tl:' "Irubaš lvo" je nekoc lomas lilo lud i po naših 
kraj ih . 

Prav tako kut skladbi! Bellinške band e smo na kaseti DnlHe god be sn."Čll i 
tu di belokra njskI! ta mbumše iz Sodevcev in ne k....,j teh posne lko v na jdemo tudi 

446 na plošči Bledi mesec. 
Poml!mbl!n delež pri zvočnem izrazu naših trgov je nekoč imela)udi la jna. 

Med redkimi o hm nje nimi je tis ta, na k..,te ri je Zd ra vko Dt!beljak iz Zd eznikov 
od vrte l vižo na Lepi modri Donavi, 

Eden izmed najbolj r.lzšir;enih instnllnentov na Slovenskem v 19. s tuletju so 
bile citre različni h obli k. Posebno z.1 nimi vesov inlinskt!c1 trt', na katere je L'l igrnl 
Jože Zajc iz Vidma na Dolenjskem. 

Violinske ci tre niso bile zmt!raj sa mo solis t ični insln llnent, čeprav jih je bilo 
z.'lradi pretihCt,"a zvoka težko vpl esti v godčevske z.'lsed be. Ci tre so pač bile in 
soostal !;! predvsem dnl žinski ins trument za intimno doma~o mbo, čepra v je bilo 
ob njih mogoče (Jb nek..'l teri h priložnostih tu d i z.'lplesa li. Na plošči Bled i mesec 
je violinske ci tre igr.l l Slavko Ba ti sta, njegova žena Irena pa b"<l je spremljala na 
kontr.lbasu. 

Onlb'1l zelo raz.';irjena vrsta ci ter, ki so nasta le že pred 18. s to letjem in so bile 
zdo razširjc:ne po vseh a lpskih d eželah, so bile bordunske ci tre. Na tej plošči 
predst::lV lja Ix)rd unske ci tre L'l ljudsko g lasbu neko liko nevs.,kdanja zasedb.1, 
sestavljena iz p raVt:b"a orkestra Ixll'dunskih ci te r, ci tm rski o rkeskr iz Genle
",w ec. Zvočn i rezulta t orkestra je p rav neverje ten. 

Zvočno i2.reJ no l.1 nim iv ins tnl mt:nt su tudi ha loške trs tenke, ki so prav na 
O nlgi b"Odbi 1992 doživele svoj do lgo priča kovan prt:pomd. G re za s lovensko 
varianto pa nnve pi;č.a li , ki pa je povsem avtohtono g la sbi lo, ug lašeno na spe
ci fičen način , ki slt!d i s icer'ŠnjelO lI znači l nt:mu slovl:!ns kemu večl) lasnemu petju. 
P išča li nam reč niso ug lašene v dia tnni čnem niz u, a mpak po interva lih, L'l ko da 
lahko godec igra na ene S41me trs tenke tudi d voglasno, kar pa L,hteva se posebno 
spretnost. 

Poleg kga g lasbila se je v Ha loza h o hra nila tudi žvcgla, prečna fl avL" ki so 
jo izde lova li iz lesa d mbnih s liv, izha ja pa naj verjetnt:je še iz s rednjeb"<l vek.,. 
Franc L.'lptl~k je igra l nn Ir.-; Ienke, Maks Hem l..."C pa na žveglo. 

Poleg do ma narejenih g lasbil, k..1kršneso tr.-;tenkt' in žvegle, ki soseohr.:lnile 
s,'l mo v Hnlnz.1 h, sn naš i pred niki upt,rabl jaJi tudi impmvizir.lOa zvoči l a - od 
različn i h up" rabn ih preJ me t()\! d n predmetov iz narave, k.., kršni so reci mo listi . 
Posebno upOl'JbI!n je bi l bršljanuv list, na kate rega je IOlhko sprekn godl,."C ig rn l 
skorajda lakn kot na kla r inet · na te j plošči je na bršljanov lis t igral Franc 
Topuluvt:C iz Ha inz. 
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Knjižna pnn,ala int::lCt'n~ 

Polcg borJunskih in violinskih p~dslavlja plOŠČI BI~Ji Il\esc:c ludi klasične 
cit~, kakršnih je bilo na našem obmnčju p~dvsem v prejšnjltll\ s toletju ~ največ. 
Bilo jih je ceh) t"liklJ, da skumjJa ni bih) hik kjt:r nt: bi v~,aj kdo br~nknl na citre. 
Toje doSt:gljivo glasbilo, ki je, ČIt je dllbro uglašeno. zelo ~b li zll "lj lldskem li ušesu, 
še posebno pa je billI primt:rno z., dlllg.;- zimske večere - tudi L, in slnlrnentalno 
!>p l~lllljavu k Jllrna~mu pdjll, k.1 r jt: bi I p"~ i /'I!zu[ lal štJ! z., cilranje kol pa navad, 
ki bi bile Z.1 s lllwnsko obmnčje značilne. Ena izmed zadnjih citrarskih družin na 
Slovt:nskem je Rnb;lOova družina izpod Ojstrice, v knlen se je citranja naučila 
ludi najmlajša brenltracija. 

Predstavitev instrumentalneglasbt: na Slovenskem Z.Jokrožllje!k zvok zna-
či lne slovenske harmonike, ~frajtonarice~_ Na Slovenskem je že v prejšnjem 
stoletju nasta lu nekaj delavnic, v katerih so izdelova li kvalitdne diatonične 
hannonike, še posebej pa je zasluvela tržaška ddavnica Ploner. Diatonična 447 
harmonika jt: bila povsem prilagojena zvočnemu okusu s lovenskega človeka, 
tako da se je zlahka zasidrala v zvočno dl..1avnost na našem ozem lju, s svojo 
I!'nurazsežno uglnsitvijo in g!asnnstju pa je izpod ri nila tudi mnlodane vse ostale 
IjudskozvtlČnt: prakse na Slnvenskt:lll. Dt:jstV(l je pač. da je pOSlala naš nacionalni 
instnlm t:nt; njt!nn uporabo je knmprurnitirala šele nnnldnoz.,bavna g lasba, ki 
pa je vt!ndarlt: wzana p~JvSt!1II na klavirsktl harmoniko. Dvt! viži ~ na staro 
'plonarco" odigral Albino Crižanič. 

To bi bilt) vse, kar ponuja izbor instnlmentalne ljudske glasbe na laserski 
plošči Der bleicht! Mond / Bledi nwsec. St!wda jc ta izbor pu~(il št! veliko pokra
jinskih in -zvočnih- lukenj, ki jih bo sevt!da v bližnji bodočnusti treh., z..'polniti. 
Poduk g ledt: pristopa pa jt! jasen: čl! jt! le mogoče Jobili avtentičnt! bodce, jih je 
priporočl ji vn posndi s sodobnn khniko, če nt:, pa s tare terenske pos netke 
temeljito predelati ssc.xlllbnt) tehnulll};ijn. Til pa jt: naloga naciona lneb"" pomena. 

ln k.,j dndati ub koncu? 

Morda til. da nas (knnčnn) z., usudl') glasbt!ne dt!dišči ne na SInvenskem ne 
skrbi vt:!Čtaktl ktlt pl'l!d Idi. Z1 nimanje z., zvočnoJediščinojeevidenl'no,skupin, 
ki poskušajo igrali -avtentičnoljmh,ko glasbo-, jt' wdnn več (naj na~kjem nekaj 
glavnih skupin, ki ne izhajajo ncposn::dnn iz Ijud skeb'<l god~vstva, am paksodijo 
v okvir ti. ~rolk reviva la-: 13. prase. Ku~a koža. PišCaci, Marko banda, deloma 
sodi":. tu kategOrijo tudi trio Trutamora Slovt!nica) koncertov in nosilcev zvoka 
ludi. Se posebej obt!tavno je dejstvo. da jt! n..>cimo Bdtinška b..,nda dosegla tudi 
pravi mt:dijski uspeh. ki dajemi sliti. sla~iši godci pa se- in toje najpomembnejše 
• ne sramujejo vt:!č svoje "domače muzikt:!". 

Vseeno pa je vprašanje, če vse s kupaj ni le Ir'I!nutna romantična vZnese nost 
(!lb osamosvoj it vi in "isknnju kUr'I!nin "). ampak pojav ~re leb'" od nosa do 
dt:di~in"'. ki kh krajt!v doslej vt!ndarle št:! ni nikoli krasil. Sdt: sedaj. ko s tarih 
b'Od~v ~ktlraida ni vt:!č, jt! namM zacvddo zanimanje z.., IjUllskn gndčevstvo, 
tULl.l VSt:!t:1l(1 nas u lo z..,nima. ~ bo plošča Der bldche Mtllld / Bledi meSItC kdaj 
izšla ludi na Sluwnskem. Kunt:"C koncev !:>pada v "obvezno čti vo~. 

Rajko Muršič 

/Nek..,teri ddi \l!ksta so bili že upo rabljeni v oddaj<lh na Radiu Študent, 
MARŠ·u in v č lanku v časopislI Katedra (š l. 7·8. maj- jllnij 1992)./ 


