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Cjelokupnu hrvatsku kulturnu povijest do 17. stoljeća obilježava povezanost s 
Mediteranom. Naprotiv, u razdoblju baroka nalazimo i podatke o nekim skladateljima 
koji su djelovali u sjevernim krajevima. Ipak, i njihov rad svjedoči o usmjerenosti 
prema hrvatskom jugu, što najbolje potvrđuje djelatnost Atanazija Jurjevića. 
 
 
 Kad govorimo o hrvatskoj staroj glazbi, dakle i baroknoj glazbi, na nju možemo s 

pravom prenijeti Jagićevu tvrdnju o starijoj hrvatskoj književnosti, zapisanu prije stotinjak 
godina: «Imamo stariju hrvatsku književnost, ali ju ne poznajemo». Tijekom 16. st. u 
Hrvatskoj se prvi put pojavljuju skladatelji prepoznatljivih autorskih opusa (Andrija Patricij, 
Julije Skjavetić, Lambert Courtoys st.). Već prve tiskane polifone skladbe tih skladatelja iz 
50.-ih i 60.-ih godina 16. st. očituju bliskost raznih poticaja, uglavnom iz Italije, ali i srodnosti 
s nekoliko naraštaja «nizozemske škole», s rafiniranom polifonijom koja je do hrvatskih 
krajeva dolazila ponajviše posredstvom Venecije. Čini se da je hrvatska obala bila krajnjom 
jugoistočnom crtom prodora kasnorenesansne nizozemske polifonije na europskome tlu. Na 
iskustvima istančanoga višeglasnog muziciranja - ostvarivanoga poglavito u crkvenim 
kapelama, u drevnim gradskim komunama uz obalu, a u Dubrovniku i u svjetovnoj instituciji, 
Kneževoj kapeli - stjecali su se preduvjeti za ranobarokno glazbeno stvaralaštvo na početku 
17. stoljeća. 

Budući da su neki od glazbenika hrvatske kasne renesanse i baroka nepoznati našoj 
široj kulturnoj javnosti, o njima se na ovakvim skupovima može govoriti samo u 
najopćenitijim crtama. Pa ipak, ovo je razdoblje (oko 1550. – oko 1650.) u stručnoj literaturi 
već odavno nazvano zlatnim dobom hrvatske glazbe. U tih stotinjak godina tiskom je 
objavljeno oko 80 sačuvanih primjera hrvatske glazbe. Neka od ovih djela objavili su Hrvati 
iz zemlje i inozemstva, dok su nam druga ostavili stranci koji su živjeli i djelovali u 
Hrvatskoj. Od ovih osamdesetak tiskovina, u suvremenim izdanjima objavljeno ih je tek 
nekoliko, jedan manji dio izvodi se na koncertima, a ostale su nam još uvijek nepoznate, pa 
možemo reći da je šira disperzija stručnih znanja zapravo na početku.  

 Govoreći o hrvatskoj baroknoj glazbi, moramo osobito isticati njezinu jadransku 
orijentaciju, bez koje hrvatskoga glazbenog baroka uopće ne bi bilo. Nije slučajno što su prvi 
poticaji za hrvatsku baroknu glazbu došli sa suprotne obale Jadranskog mora – iz Italije. Za 
širenje talijanskog utjecaja na hrvatsku baroknu glazbu najzaslužnija su dvojica glazbenika: 
Gabriello Puliti i Tomaso Cecchini.  

 Gabriello Puliti, franjevac iz Toscane, početkom 17. stoljeća živio je i djelovao u Istri. 
U tom razdoblju napisao je i tiskom objavio barem 36 različitih opusa – misa, moteta, 
madrigala, psalama (zapravo svih oblika osim opere). Ovu raznolikost oblika nalazimo i u 
djelima Tomasa Cecchinija, Veronežanina koji je djelovao u srednjoj Dalmaciji - u Splitu i 
Hvaru. Ovi skladatelji nisu zaslužni samo po tome što su prenijeli glazbeni barok na našu 
obalu. Posvete iz njihovih tiskovina uglavnom su upućene domaćim ljudima, što najbolje 
svjedoči da su oni pokazivali interes za baroknu glazbu – naručivali ova djela, financirali 
njihovo objavljivanje i bili vjerna publika novom glazbenom stilu. Puliti je objavio 36, a 
Cecchini 27 opusa, pa ih s pravom možemo smatrati najplodnijim i najutjecajnijim 
glazbenicima koji su početkom 17. stoljeća djelovali u hrvatskim krajevima.  
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 Uz Cecchinija i Pulitija, za razvoj hrvatskog glazbenog baroka zaslužni su i domaći 
ljudi. Danas najpoznatiji i najizvođeniji zasigurno je Cecchinijev i Pulitijev suvremenik Ivan 
Lukačić. Rođen je sredinom osamdesetih godina 16. st., a umro 1648. Školovao se u Italiji 
(vjerojatno u Rimu i Padovi, a očito je da je boravio i u Veneciji). U rodni grad Šibenik vratio 
se 1618., a od 1620. do smrti živio je u Splitu. Vrlo je neobičan podatak da nam je poznato 
samo jedno njegovo djelo - zbirka – Sacrae cantiones, koja sadrži 27 moteta za 1 do 5 glasova 
uz orguljski continuo. Gotovo je sigurno da je Lukačić napisao još neka djela, ali o njima 
nemamo čak ni arhivskih podataka. Iako je za života bio cijenjen i prilično dobro plaćen u 
Splitu, Lukačić i njegova glazba vrlo su brzo pali u zaborav. Već Splićanin Julije Bajamonti, 
jedan od najučenijih Hrvata 18. stoljeća, polihistor i glazbenik, povjesnik, o glazbi Lukačića i 
njegovih suvremenika, ne zna praktički ništa. Tek su tridesetih godina 20. stoljeća, 
zahvaljujući muzikologu Draganu Plamencu, Lukačić, Cecchini i neki drugi hrvatski barokni 
skladatelji izašli na svjetlo dana.  

 Kao i u književnosti i likovnim umjetnostima, i u baroknoj glazbi težište interesa 
premješta se sa sjevera na jug. Cjelokupnu hrvatsku kulturnu povijest do 17. stoljeća 
obilježava povezanost s Mediteranom. Naprotiv, u razdoblju baroka nalazimo i podatke o 
nekim skladateljima koji su djelovali u sjevernim krajevima. Ipak, i njihov rad svjedoči o 
usmjerenosti prema hrvatskom jugu, što najbolje potvrđuje djelatnost Atanazija Jurjevića. 
Ovaj Pulitijev, Cecchinijev i Lukačićev suvremenik rođen je u Splitu, a školovao se u Grazu. 
Bio je crkveni pisac i prevoditelj, a budući da je dobro poznavao latinski i sve slavenske 
jezike, djelovao je i kao savjetnik (consiliarius) za balkanska područja na dvoru Ferdinanda II. 
U povijest glazbe upisao se kao autor tekstova i glazbe u pjesmarici naslovljenoj Pisni za 
najpoglavitije, najsvetije i najveselije dni svega godišća složene: i kako se u organe s'jednim 
glasom mogu spivati napravljene (Beč, 1635). Na 35 stranica ove zbirke zapisano je 12 
kratkih jednoglasnih pjesama uz pratnju orguljskoga continua, namijenjenih izvedbi u 
crkvama. Za razliku od Pulitija, Cecchinija, Lukačića i drugih skladatelja koji su pisali za 
profesionalne ansamble, Jurjević je svoje Pisni namijenio puku. Pjesme su pisane čakavsko-
ikavskim (splitskim) dijelektom, iako je Jurjević živio u sjevernoj Hrvatskoj – u okolici 
Zagreba i Karlovca. Vjerovao je u standard na čakavštini i smatrao da će njegova poezija i 
glazba zaživjeti u sjevernim krajevima, ali ne postoje zapisi folklorista koji bi potvrđivali da 
je narod prihvatio njegovu pjesmaricu. Unatoč tome, ona pripada isusovačkom trendu 
jednostavnih pjesama uz continuo kakve je puk pjevao u Jurjevićevo doba. Bez obzira na 
možebitni neuspjeh tog projekta, Pisni za najpoglavitije ... dni  pružaju zanimljivo 
svjedočanstvo o postojanju barokne pučke kulture, čija se prisutnost očituje i u slikarstvu i 
književnosti. Jurjevićeva zbirka svjedoči i o zalazu glazbenog baroka u našim krajevima, do 
kojeg je došlo nakon generacije skladatelja koji su na umjetničkoj razini najviše doprinijeli 
njegovom prenošenju u naše krajeve. Za razliku od Pulitija, Cecchinija i Lukačića, neki su 
zaslužni skladatelji djelovali i izvan domovine (uglavnom u Italiji).. Pisni za najpoglavitije ... 
dni pokazuju pučki fenomen, koji će imati neprocjenjivu vrijednost u glazbi kasnog 17. i 18. 
stoljeća. Ovo Jurjevićevo djelo potvrđuje činjenicu da je glazbeni barok, koji se tako 
ambiciozno širio našim krajevima početkom 17. stoljeća, ubrzo zadobio i novu, pučku 
crkvenu varijantu, koja je ponajviše u djelima franjevaca i isusovaca nastavila živjeti u našim 
krajevima sve do početka 19. stoljeća. Na taj je način mediteranska konstanta ostala prisutna u 
hrvatskoj glazbi kroz čitavo razdoblje klasike, te se održala čak do početka narodnoga 
preporoda.  

 
 
 
 

 

 754



 755

Literatura  
 
1) Dragan Plamenac: Toma Cecchini, kapelnik stolnih crkava u Splitu i Hvaru u 

prvoj polovici XVII stoljeća: bio-bibliografska studija. Rad JAZU.  262, 1938, 77-125  
2) Lovro Županović: Stoljeća hrvatske glazbe. Zagreb: Školska knjiga, 1980; 

Ennio Stipčević: Hrvatska glazba, povijest hrvatske glazbe do 20. stoljeća. Zagreb: Školska 
knjiga, 1997. 


	Ennio Stipčević

