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OKTET ZVEN
         KUD SVOBODA ČRNUČE

“en TROŠT MI PRINESêMO vam...”

V odmoru nastop Pevske skupine Cintare s pesmimi:

To je veselje Štajerca (Štajerska)
Mi želimo vsi skupaj eno pesem zapet (kolednica, Koroška)  

Bi mogla iti k svoji kumi (Vzhodna Štajerska)
Primi bratec kupico (napitnica, Prekmurje)

Okol’ po svetu rajžamo (kolednica, Osrednja Slovenija)

S koledniškimi pesmimi se oktet Zven že dolgo srečuje, najbrž od 
samega začetka. Zdaj pa smo jih za polovico koncertnega večera zbrali 
na enem mestu.

In če gremo še dobrih sto let nazaj … Čas, ki ga je zaznamovalo delo-
vanje Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi in kolednic, to je 
obdobje od leta 1905, ko je bil odbor ustanovljen, do prve svetovne 
vojne, ponuja tudi poseben vpogled v koledniško dediščino. Zapisi te 
akcije, ki je bila del osrednjega folklorističnega državnega projekta 
Avstro-Ogrske, so bili v prvi vrsti namenjeni zbiranju vseh ljudskih 
pesmi z napevi. Te zapise pa naj bi po priporočilih tistih, ki so akcijo 
usmerjali, zapisovalci opremili z vsemi dosegljivimi podatki in opom-
bami, ki bi bili za razumevanje družbenega pomena kolednic in kole-
dovanj izredno dragoceni. Med skoraj 13.000 zapisi ljudskih pesmi, 
kolikor jih je akcija prinesla, se je nabralo tudi veliko število kolednic. 
Med njimi prevladujejo božične in trikraljevske. Neenakomerna 
razporeditev zapisovanja ljudskih pesmi po slovenskem etničnem 
ozemlju in izpustitev nekaterih območij iz te predstavitve nikakor ni 
omogočila, da bi po teh zapisih lahko ovrednotili podobo koledovanja 
na Slovenskem pred sto leti. Bila pa je dobra osnova za nadaljnje delo 
raziskovalcev.

Drugi del začnemo s pesmimi Emila Adamiča, ki v Vinkovem 
zaporedju kronološko predstavijo ganljivo pripoved o ljubezni, usodno 
prekinjeni z vpoklicem v vojsko, in bolečini izgube.

In tudi tokrat seveda zaključujemo večer s poklonom prazniku sv. 
Martina in vina z nasvetom: “Le pametno ga pijmo!”



Marija je rožice brala
(Gabrovica na Krasu)

Marijan Gabrijelčič

 
Božična koledniška

(Podgora pri Dobrepolju)
Matija Tomc

Božična kolednica
(Kneža na Koroškem)

Engelbert Logar
                   

Koledva moledva (Dober večer vam voščim)
(po ljudskih koledniških motivih)

Egi Gašperšič

Obredna koleda
(Gorenjsko)

France Marolt

Trikraljevska koleda
(Zahomec v Zilji)

France Marolt

Trije nam kralji rajžajo
(Štajerska)

France Cigan

Na samo jutro svečnico
(Vogrče v Podjuni)

Engelbert Logar

Florjanova kolednica
(Kamen v Podjuni)

Franci Cigan

Dober večer
(ljudska, napev iz Severjeve zbirke)

Emil Adamič
 

Nocoj je pa lep večer
(ljudska)

Emil Adamič

Preljuba, pa zdrava ostani
(ljudska)

                    Emil Adamič                   

Solnce gre za gorô
(ljudska, napev iz Kokošarjeve zbirke)

Emil Adamič

Vse najlepše rožice
(ljudska)

Emil Adamič

Nikdar ne bom pozabil očeta svojega
(ljudska)

Janko Žirovnik

En glažek vinca rumeni
(ljudska)

Janko Žirovnik

Saj lepše rož’ce ni na svet
(dolenjska)
Karl Pahor

Vinček nas razveseli
(po ljudskih motivih)

Niko Zlobko

Pijmo, bratci, vince
(belokranjska)

Matija Tomc


