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Pre ro ško besedilo ljudske balade

Ljudska balada je pesem, ki se poje,

je ustvarjalna podoba resničnosti,

pravi raziskovalka prof. dr. Ma r j e t-

ka Golež Ka u č i č z Glasbenonarodo-

pisnega inštituta ZRC SAZU: »Av-

torstvo je praviloma anonimno, ve-

činoma se širi po ustnem izročilu,

zato navadno ne doseže neke kon-

čne oblike, ampak imamo cel va-

rianti niz.« Na drugi strani je umet-

na balada avtorska stvaritev z na

papirju fiksirano vsebino. A če je

slednja literarna, štejemo ljudsko

balado predvsem med folklorne

stvaritve. »In če se umetna balada

vedno konča tragično, se ljudska

lahko zaključi tudi srečno. Pozna-

mo denimo balado o samomoru nu-

ne zaradi nesrečne ljubezni, ki pa

se srečno konča predvsem na Pri-

morskem, kjer jo prednica spusti iz

samostana,« pove kot zanimivost.

Marsikomu se ob poslušanju ba-

lad zdi, da so tipično narečne, a so-

govornica opozarja, da pri ljudskih

baladah v resnici izstopa privzdi-

gnjen jezik, bližji knjižnemu. »Opa-

zimo seveda veliko narečnih izra-

zov, a ker je jezik podrejen pred-

vsem melodiji, postane način izra-

žanja malo nadnarečen.« Tudi zato,

ker uporablja ljudski ustvarjalec pri

petju balade obrazce, denimo uvod-

ni l eži, leži ali zaključni pade dol in

o m ed l i , ki se pogosto selijo iz ene

pesmi v drugo. Tovrstne asociativne

tvorbe pomagajo pri pomnjenju, us-

tvarjalec jemlje snov iz neke skupne

zakladnice, izstopa močna zgošč e-

nost dogajanja. Na drugi strani je

jezik umetne balade, ki obrazcev ne

pozna, izrazito knjižni.

Nosilke izročila že n s ke

Ljudsko balado lahko še vedno sliši-

mo tudi v živo, kar je za raziskovalce

zelo pomembno. Tako ugotavljajo,

da se večkrat spremeni melodija kot

pa besedila. Za primer navaja balado

o ribi Faroniki, katere zapisi obstaja-

jo samo v okolici Tolmina. »Zadnja

t a m ka j šnja pevka je umrla, kasneje

so dekleta, ki so želela balado oživi-

ti, besedilo prevzela iz Št re k l j eve

zbirke Slovenske narodne pesmi, me-

lodijo pa so po posluhu harmonizi-

rala. Za besedilo je obveljalo, da je

p re ro ško in se ga, razen z drugo va-

rianto posamezne besede ali imena,

ne sme bistveno spreminjati.«

Večina nosilk baladnega izročila v

evropski tradiciji je vendarle žensk,

kar je (bilo) povezano z njihovo druž-

beno vlogo; med najbolj znanimi sta

Katarina Zupančič, po domače Živ -

čkova Katra (1860 –1918), in Ma r i j a

Te kavec (189 6–1971). »Današnje izva-

janje ljudskih balad v koncertnih

oblikah je okrnjeno, zaradi manj po-

trp ežljivega občinstva pevke pogosto

izpuščajo ponovitve, ki so za ritmič-

nost balade ključne. Še pred slabimi

dvajsetimi leti se to ni dogajalo,« se

vrne raziskovalka v zgodovino.

Pojav balad raziskovalci opažajo

že v 12. ali 13. stoletju, zapisovanje

pa se je razmahnilo v 18. stoletju in

z narodnim prebujenjem predvsem

v 19. stoletju. Prve zapise ljudske

balade smo dobili na Slovenskem

leta 1775 z danes izgubljeno pesma-

rico ljudskih pesmi Dizma Zakotni-

ka , a je znano, da je bila v njej de-

nimo zapisana balada Pegam in

L amb ergar. »V zapisovanju in razis-

kovanju ljudskih balad v evrop-

skem kontekstu nikoli nismo bili

zamudniki,« dodaja.

J u n aških balad najmanj

Slovenska ljudska balada pozna 337

tipov – denimo junaške balade, zgo-

dovinske, pravljične, ljubezenske, le-

gendarne … »Slednjih je največ,

predvsem o različnih svetnikih, de-

nimo Marija in brodnik.« Vsakdo naj-

b rž pozna balado o kralju Matjažu, a

junaških balad, pa tudi zgodovin-

skih, imamo najmanj.

V knjigi Slovenska ljudska balada se

G olež-Kaučičeva obenem posveča

arhetipnim lastnostim junaka; kralj

Ma t j a ž je tako lahko neke vrste ma-

nifestacija očeta, lepa Vida pa mani-

festacija matere. V tem smislu je po-

membna tudi družbena funkcija ba-

lade: »Prek balad opazujemo social-

no razslojenost, družinska in spolna

razmerja, tudi medvrstne odnose.

Pri nas pa denimo ni rasne razsloje-

nosti, ki jo srečamo v španskih bala-

dah.« Kot primer omeni balado o de-

tomorilki Urški, resnični Ljubljan-

čanki. To balado poznamo v 80 va-

riantah in velja za eno redkih mes-

tnih balad, ki so se razširile po celot-

nem slovenskem ozemlju.

»Baladni junaki so danes še ak-

tualni in tudi že dekanonizirani.

Pogosto nastopajo literarizirano,

kot liki v prozi ali poeziji. Naj

spomnim, da je bila svetlolasa že n-

ska, ki je nekoč odgovarjala na

v p ra šanja na spletnih straneh fi-

nančne uprave, lepa Vida. Tudi na

solinah imamo zdraviliščne objekte

z njenim imenom, poznamo tudi vi-

no in podobno. Najbolj znane slo-

venske junake so torej že prenesli

tudi v diskurz kapitala.« ×

Slovenska ljudska balada

nima vedno tragičnega

konca, včasih se konča

tudi srečno, poudarja

Marjetka Golež Ka u č i č ,

ena največjih poznavalk

te zvrsti pri nas. Ni dovolj,

da ljudsko balado le

preberemo, ključno

jo je slišati, še opozarja.

Svetlolasa ženska, ki je

nekoč odgovarjala na

v p ra šanja na spletnih

straneh finančne uprave,

je bila lepa Vida. Tudi na

solinah imamo zdraviliščne

objekte z njenim imenom,

poznamo tudi vino in

podobno. Najbolj znane

slovenske junake so torej

že prenesli tudi v diskurz

kapitala .

Samomor nune

Stoji, stoji tam klošter lep,

u kloštru sedemnajst deklet.

Med njimi tudi Micika,

ta narenmlajši nunica.

Pod kloštrom fantič je oraw

in drobno deteljco sejaw.

Skoz okno gleda Micika,

ta narenmlajša nunica.

Ta velka sestra jo svari.

»Nikar, nikar, oj Micka ti.

Pozabi ti na ljubega

in spomni se na Jezusa.«

»Pustite mene zdaj domov,

za eno urco al pa pow.«

In Micika bla je uslišana ,

ven s kloštra bla je zbrisana.

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

TMaja Šučur

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

»D anašnje izvajanje ljudskih balad v koncertnih oblikah je okrnjeno, zaradi manj p otrp ežljivega občinstva pevke pogosto izpuščajo ponovitve, ki so za ritmičnost balade

ključne. Še pred slabimi dvajsetimi leti se to ni dogajalo,« pove Marjetka Golež Kaučič, avtorica znanstvene monografije Slovenska ljudska balada. F Jaka Gasar
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Na ogled bo

154 filmov

Leto šnjo vizualno podobo za 21.

Festival slovenskega filma je zasnoval

in oblikoval Blaž K ru m p.

Izbor filmov je končala tudi pro-

gramska komisija, ki je na uradni

program letošnjega festivala uvrsti-

la 93 filmov.

V tekmovalnem programu se bo

tako letos pomerilo 15 celovečernih,

6 srednjemetražnih, 17 kratkih in 10

študentskih filmov, na sporedu pa

bodo tudi tri manjšinske koproduk-

cije. Za uradne festivalske nagrade

vesna se bo potegovalo 51 filmov.

Del spremljevalnega programa je

sklop Po dmladek, kjer bo na ogled 11

o s n ov n o šolskih in srednješolskih

filmov, na festivalu pa bo na ogled

še osem kratkih otroških animira-

nih filmčkov. Sekcija Posvečeno bo

muzej reina sofia

O povojni

p ariški

ume tnosti

V madridskem muzeju Reina Sofia

za november napovedujejo razstavo

z naslovom Pariz kljub vsemu. Tuji

umetniki, 1944–1968, ki bo na ogled

do aprila 2019. Ponujala bo vpogled

v umetniško sceno, ki se je razvila v

Parizu po drugi svetovni vojni, pro-

tagonista razstave pa bosta poleg tu-

jih umetnikov povojnega Pariza še

kultura in kontrakultura španske de-

mokratične tranzicije.

Z razstavo želijo javnosti približa-

ti kompleksno umetniško sceno, ki

se je v Parizu razvila v tem obdobju,

in opomniti na pomen tedaj nasta-

lih ter po krivici pogosto pozablje-

nih in prezrtih del. Leta 1945 je na-

mreč francoska prestolnica postala

stičišče velikega števila ameriških

umetnikov, ki so pobegnili iz oko-

lja, polnega rasnih in spolnih pred-

sodkov. V boemski in svobodni Pa-

riz pa so se iz političnih razlogov

zatekli tudi mnogi latinskoameriški

in vzhodnoevropski umetniki. Na

razstavi bodo dela umetnikov, kot

so Pablo Picasso, Vasilij Vasiljevič

Kandinski, Eduardo Chillida, Car-

men Herrera, Ellsworth Kelly, Pablo

Palazuelo, Jean Tinguely in Rufino

Tamayo. × sta, kul

tudi v letošnjem letu namenjena

predstavitvi izbranih klasik, s kate-

rimi se bomo poklonili pestri zgo-

dovini slovenske kinematografije.

Tokrat bodo predstavljeni trije celo-

večerni filmi letošnjega Badjurove-

ga nagrajenca Karpa Godine. × im

Iz Slovenskega filmskega

centra so sporočili, da se je

na 21. Festival slovenskega

filma, ki bo med 10. in 15.

septembrom v Portorožu,

skupno prijavilo 154 filmov

vseh dolžin in kategorij.


