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Regionalna kulturna baština 
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kulturna
baština

regija

kulturabaština

• kraj, predjel, područje, okružje, 

pokrajina, …

• u geografiji područje koje je jasno 

obilježeno nekim zajedničkim 

prirodnim, društvenim ili prirodno-

društvenim značajkama 

• znanje, vjera, umjetnost, 

moral, zakoni, običaji, …

• materijalna i duhovna 

kultura

• naslijeđe iz prošlosti

• u međunarodnom pravu 

zajednička baština 

čovječanstva označava 

nekretnine i prostore s 

posebnim režimom uporabe i 

zaštite 



Kulturna baština 

– UNESCO-va definicija kulturne baštine je redefinirana 1982. godine i 

objavljena u Deklaraciji o kulturnoj politici donesenoj u Mexico Cityju

– Kulturna baština uključuje:

1. djela umjetnika, arhitekata, glazbenika, pisaca i znanstvenika

2. djela anonimnih umjetnika, izraze ljudske duhovnosti i vrijednosti koje 

daju smisao životu

3. materijalna i nematerijalna djela kojima ljudi izražavaju kreativnost

– jezike, običaje, vjerovanja, povijesna mjesta i spomenike, literaturu, 

umjetnička djela, arhive i biblioteke



Kulturna baština kao tema 

poučavanja u nastavi

– kulturna baština:

– predmet poučavanja mnogih nastavnih predmeta

– Povijesti, Geografije, Sociologije, Likovne umjetnosti, Glazbene 

umjetnosti/kulture i dr.

– treba biti dio života djece od najranije dobi i pomoći im da shvate važnost 

njezinog očuvanja

– učitelji i nastavnici moraju naučiti svoje učenike:

– uživati u postignućima prethodnih generacija

– učiti iz prošlosti i koristiti ta iskustva i znanja u budućnosti



Kulturna baština kao tema poučavanja u 

nastavi glazbe – Kurikulum GK/GU (2019)

– Kulturno-estetsko načelo

– „Izravnim ili neizravnim susretom s glazbenim ostvarenjima učenici razvijaju glazbeni  
ukus, stječu kriterije za vrednovanje glazbe i sposobnost izražavanja vlastitih stavova o 
glazbi” (MZO, 2019: 2)

– Interkulturalno načelo

– „Upoznavanjem glazbe vlastite kulture i glazbi svijeta učenici razvijaju svijest o 
različitim, ali jednako vrijednim pojedincima, narodima, kulturama, religijama i 
običajima“ (MZO, 2019: 2)

– Jedan od ciljeva nastave glazbe u općeobrazovnoj školi

– osvijestiti vrijednosti regionalne, nacionalne i europske kulturne baštine u kontekstu 
svjetske kulture te razviti kulturno razumijevanje i interkulturalne kompetencije putem 
izgrađivanja odnosa prema vlastitoj i otvorenog pristupa prema drugim glazbenim 
kulturama (MZO, 2019)



Kulturna baština kao tema poučavanja u 

nastavi glazbe – Kurikulum GK/GU (2019)

– U okviru slušanja glazbe 

– učenici trebaju upoznati obilježja glazbenih djela visoke kulture te 

različitih i raznovrsnih tradicijskih kultura i supkultura (MZO, 2019) 

– U okviru domene c – glazbe u kontekstu 

– učenik otkriva vrijednosti bogate regionalne, nacionalne i globalne 

glazbene i kulturne baštine, uočava razvoj, uloge i utjecaje glazbene 

umjetnosti na društvo te povezuje glazbenu umjetnost s ostalim 

umjetnostima (MZO, 2019)



Regionalna kulturna baština 19. stoljeća 

Osijeka i okolice kao tema poučavanja u 

nastavi glazbe

– Osijek i okolica podrazumijevaju područje današnje Osječko-baranjske 

županije

– u 19. stoljeću glazbeni život Osijeka je bio bogat – postojanje brojnih 

glazbenih društava

– najistaknutije bilo je Esseker Gesengverein – Osječko pjevačko društvo

– Osijek postaje tamburaško središte Hrvatske i okolice

– 1847. Pajo Kolarić osnovao prvi tamburaški ansambl

– osim Paje Kolarića, istaknuti osječki glazbenici bili su:

– Mirko (Emmerich) pl. Turanyi – jedan od prvih učitelja glazbe u Osijeku

– Franjo Kuhač, Franjo Krežma, Adolf Schiller, Helena Ćordašić, Hummel Ivan 

Nepomuk, Lujo Svećenski, Hilleprand von Prandau, Karlo Edmund Mihalović, 

Dragutin (Carl) pl. Turanyi i dr.



Primjer iz prakse:

„Stvaralaštvo i 

djelovanje Paje Kolarića 

kao doprinos hrvatskoj 

kulturnoj baštini“

- može poslužiti učiteljima i nastavnicima kao prijedlog 

aktivnosti koje će se organizirati s ciljem poučavanja 

učenika i podizanja njihove osviještenosti o važnosti 

kulturne baštine



https://www.youtube.com/watch?v=4GEBbnbrmxg

ZADACI:

o Naziv pjesme

o Miruj, miruj, srce moje 

o Izvođači

o solo ženski glas, ženski glasovi u pratnji, tamburaški 

sastav

o Karakter – ugođaj

o nježan

o Vrsta pjesme

o ljubavna pjesma

https://www.youtube.com/watch?v=4GEBbnbrmxg


Što znamo o tamburama?

o Podrijetlo riječi tambura

o riječ tambura ima podrijetlo u turskom jeziku – turski tanbura

o U koju skupinu glazbala pripada tambura, tj. kako nastaje ton na 

tamburi?

o ton kod tambure nastaje trzanjem žica

o tambura je trzalačko glazbalo povezano s ruskom balalaikom, 

ukrajinskom bandurom i talijanskom mandolinom 



https://www.youtube.com/watch?v=Ksdo89jC-AM

– Poslušajmo!

– Iz kojeg glazbala je nastala 

tambura? 

– Pokušajte prepoznati glazbalo.

– tambura je nastala iz 

dugovrate lutnje tanbur, 

perzijskoga podrijetla

– u jugoistočnu Europu 

donijeli su je Turci u 14. i 

15. st, točnije prvo u Bosnu, 

a odatle su se proširile i na 

područje Slavonije

https://www.youtube.com/watch?v=Ksdo89jC-AM


Tko je osnovao prvi tamburaški ansambl i gdje?

– 1847. godine osnovan je prvi amaterski tamburaški 

ansambl u Osijeku, a osnovao ga je Pajo Kolarić

– 1882. godine Kolarićev učenik Mijo Majer osnovao je prvi 

tamburaški ansambl u Zagrebu

– 1891. godine Janko Stjepušin u Sisku je osnovao tvornicu 

tambura koja je proizvodila od 3000 do 4000 tambura 

godišnje, a tvornica je bila aktivna do 1925. godine 

– u tvornici su se proizvodile sve vrste tambura



Koje su vrste tambura?

– vrste tambura: 

– bisernica

– brač

– bugarija

– čelo

– bas (berda)

– samica



BISERNICA

• Najmanje glazbalo u 

porodici tambura, ali 

zvukom najviša 

• Kruškastog oblika

• Najčešće izvodi glavnu 

melodiju



BRAČ

• Tambura srednje veličine

• Polukruškasta trupa

• Duga vrata s prečnicama

• Obično svira prateću melodiju



ČELO

• Najveća tambura koja se drži 

u krilu

• Ima sličnu ulogu kao 

violončelo u gudačkom 

orkestru

• Svira dublje tonove od brača

• Obično svira prateću

melodiju



BUGARIJA

• Tambura srednje veličine

• Služi uglavnom za pratnju u akordima 

• Izgledom slična gitari



BAS

• Najveće glazbalo u porodici tambura

• Svira najdublje tonove

• Ritamska potpora i akordna pratnja



SAMICA (dangubica)

• Najjednostavnija tambura

• Svira samo u jednom tonalitetu (dur)

• Najčešće solo glazbalo za pratnju pjevača, a može svirati i 

kolo

• Tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, na samici se najviše 

sviralo uz stoku, tj. pastiri su njome kratili vrijeme, no 

svirala se i na proslavama, na završetku poljskih radova, 

kada su se mladi skupljali na sokaku pa su uz samicu 

pjevali i plesali

• Prije Paje Kolarića i razvoja tambure i tamburaške glazbe 

samica je bila čest pratitelj lirske narodne pjesme i plesa



U kojim se krajevima 

Hrvatske sviraju tambure?

– Srijem

– Baranja

– Slavonija 

– Moslavina

– Lika



ZAPJEVAJMO!



Tko je, srce, u te dirnô,

da si tako sad nemirno:

kao ptica u zatvori

za svijetom te želja mori.

Nij' u svijetu nebo tvoje:

miruj, miruj, srce moje!

Nij' u svijetu nebo tvoje:

miruj, miruj, srce moje!

Ne udaraj toli jako,

razbit možeš prsi lako.

Preslabe su, izmučene.

A da puknu, bez koprene,

bile bi sve rane tvoje:

miruj, miruj, srce moje!

Bile bi sve rane tvoje:

miruj, miruj, srce moje!

Ah, stisni se u svom kutu

i pregori želju ljutu:

tople su ti ove grudi,

sebični su vani ljudi.

Svaki grije srce svoje:

miruj, miruj, srce moje!

Svaki grije srce svoje:

miruj, miruj, srce moje!

Oj, mani se svijeta, mani:

u bolesti što ćeš vani?

Svijet boluje vijek do vijeka,

ni sâm za se nema lijeka.

Kamo l' za bol rane tvoje:

miruj, miruj, srce moje.

Kamo l' za bol rane tvoje:

miruj, miruj, srce moje!

U svijetu bi bokče bilo,

plačuć prage ob'lazilo.

Svak bi mislio da ti treba

za utjehu mrva hljeba.

Tko bi poznô suze tvoje?

Miruj, miruj, srce moje!

Tko bi poznô suze tvoje?

Miruj, miruj, srce moje!

Znam ja; ti bi mah na vrata

poletjelo svoga zlata.

Nije Milka tvoja više,

već za drugog ona diše:

drugi ljubi zlato tvoje...

Miruj, miruj, srce moje!

Drugi ljubi zlato tvoje,

miruj, miruj, srce moje!

Miruj, miruj, srce moje

Tekst: Petar Preradović 

Melodija: Pajo Kolarić



KOLARIĆ, Pajo (Kolarich, Kollarich; Pavao, Paulus)

(Osijek, 17. 1. 1821. - Osijek, 14. 11. 1876.)

o Kao pristaša Ilirskog pokreta 
zaslužan za buđenje nacionalne 
svijesti u Osijeku, tj. Slavoniji 
uz etnomuzikologa Franju 
Ksavera Kuhača.

o Oporučno je ostavio veću svotu 
novca zagrebačkim i osječkim 
kulturnim i prosvjetnim 
ustanovama i udrugama te 
siromasima. 

o U Osijeku 1841. završio 
gimnaziju, potom bio gradski 
kancelist (pisar; niži činovnik), 
1850.-ih činovnik u sirotištu, od 
1861. gradski vijećnik te od 
kraja 1860.-ih ravnatelj Osječke 
štedionice i potom Slavonske 
sredotočne štedione, koju je i 
osnovao.

o Od 1865. do 1867. zastupnik 
grada Osijeka i 1872. osječko-
valpovačkoga kotara u 
Hrvatskom saboru. 

Što znate o Paji Kolariću?



Glazbeno djelovanje Paje Kolarića

o U Osijeku 1847. osnovao prvi 

građanski amaterski 

tamburaški ansambl (PRVI 

GRAĐANSKI TAMBURAŠKI 

ZBOR – imao je šest članova).

o Skladao je na vlastite i na 

narodne tekstove preko deset 

popijevki – slavonske varoške 

pjesme.

o Etnomuzikolog Franjo Ksaver 

Kuhač objavio ih je u zbirci 

Južno-slovjenske narodne 

popievke.

o Slavonske varoške pjesme su 

vrsta pjesama nastala u 

Slavoniji, a skladane su u duhu 

narodnih pjesama.

o Za varoške pjesme od druge 

polovice 20. stoljeća koriste se 

različiti nazivi: stara gradska 

pjesma, folklorna gradska 

pjesma, pučka pjesma, a od 

1970-ih se godina ustalio termin 

starogradska pjesma.



Pjesme Paje Kolarića

– Od sad, draga, tebe ljubit ne ću

– Zašto, dragi, zlobu tajnu provodiš?

– Kako može duša tvoja jedan dan bit’ bez mene?

– Vidiš, draga, lice moje

– Da znaš pravo srce moje 

– Ta, što si se podbočila? 

– Radi tebe ja na kocku stavio sam

– U kavanu dodjoh, pred aduta sjedoh 

– Potlam podne ode tata, pa ode i mama

– Šeto sam se gore doli po zelenoj baščih  

https://www.youtube.com/watch?v=Oa5vH9I8_u0

– Miruj, miruj, srce moje - Tko je srce u 
te dirnô – na stihove Petra Preradovića 
koja je stekla najveću popularnost, bila 
objavljena i u izdanjima:

– Hrvatska pjesmarica (Zagreb 1893), Vienac 
hrvatskih pjesama (Zagreb 1894), Hrvatska 
pjesmarica (Zagreb 1942), 100 
najpopularnijih starogradskih pjesama i 
romansi (Zagreb 1978), Iz zemlje sam 
čestitih Hrvata (Zagreb 1993), Tambura u 
Hrvata (Zagreb 1995)

– snimljena je na ploči Zlatne žice tamburice 
(Jugoton, 1981), na CD-u Opet će zvoniti 
zvona (Orfej, 1995) te u izvedbi brojnih 
izvođača (Vera Svoboda, Gabi Novak, 
Jacques Houdek, Rockoko orchestra, Zbor 
HRT i Plesni i revijski orkestar HRT)

https://www.youtube.com/watch?v=Oa5vH9I8_u0


Knjiga Pajo Kolarić - Život i rad (1995)

o U knjizi autora Julija Njikoša 

Pajo Kolarić - Život i rad 

(1995) objavljene su pjesme 

Paje Kolarića za glas ili zbor 

uz tamburaški orkestar. 



Gdje se nalazi tambura Paje Kolarića?

o U Muzeju Slavonije u Osijeku 

čuva se tambura Paje Kolarića.

o Tambura Paje Kolarića 

najstarija je sačuvana tambura. 

o Na koju tamburu vas podsjeća?

o Svojim malim tijelom, dugim 

vratom i drvenim čivijama 

najviše nalikuje na današnju 

samicu. 



Tko sve nosi ime Paje Kolarića?

– U Osijeku ime Paje Kolarića 

nose 

– od 1954. Slavonsko 

tamburaško društvo „Pajo 

Kolarić“ 

– od 1961. brončana, srebrna i 

zlatna plaketa Tambura Paje 

Kolarića – nagrada najboljim 

učesnicima Festivala hrvatske 

tamburaške glazbe.



Vijenac Paje Kolarića

o Znate li gdje se nalazi?

o stambeno naselje u središtu 

Osijeka – Vijenac Paje Kolarića 

kod „Supera”



Gdje se u Osijeku nalazi bista Paje Kolarića?

o 1970. godine na Preradovićevu 

je šetalištu postavljeno poprsje 

Paje Kolarića – bista je 

postavljena na istočnoj strani 

Sakuntala parka u središtu 

grada Osijeka; rad Vanje 

Radauša 



– Prema motivima životopisa 

Paje Kolarića Stjepan Tomaš 

napisao je dramu Miruj, miruj 

srce moje; objavljena je u 

Književnoj reviji (41/2001; br. 

5-6).



https://www.youtube.com/watch?v=1PLRWm12--g

o Za kraj….

– Pjesma Miruj, miruj srce 

moje 

https://www.youtube.com/watch?v=1PLRWm12--g


Zaključak

zadaća u prvom redu škola i ostalih obrazovnih institucija

• sačuvati kulturnu baštinu i prenositi ju mlađima jer joj inače 
prijeti zaborav

svaki učitelj i nastavnik 

• trebao bi osvijestiti važnost svoje uloge u procesu očuvanja 
(regionalne) kulturne baštine



Hvala na pažnji!

☺


