Prikaz

Zbirka skladbi
duhovnog sadržaja
Ante Branko Periša

U

izdanju Franjevačke klasične
gimnazije u Sinju s pravom
javnosti tiskana je zbirka jednoglasnih i višeglasnih skladbi koje
je priredio profesor glazbene umjetnosti fra Stipica Grgat. Skladbe koje
su objavljene u ovoj zbirci nastale su
u prigodnim školskim slavljima, kao
što je blagdan sv. Franje Asiškoga, 4.
listopada, proslava Dana Gimnazije i
Sjemeništa, odnosno svetkovina Bezgrešnog začeća 8. prosinca, kao i na
prigodnim susretima zborova vjerskih
gimnazija.
Mješoviti školski zbor, kojega vodi
fra Grgat, redovito broji oko šezdesetak učenica i učenika, i predstavljač je
Gimnazije, kako je u uvodnom slovu
napisao bivši ravnatelj fra Nedjeljko
Jukić, i njezinih odgojnih i obrazovnih
nastojanja. Pod vodstvom profesora
glazbene umjetnosti, članovi zbora
tako upotpunjuju slobodne školske aktivnosti i razvijaju vlastitu darovitost i
naklonost pjevanju i glazbi. Tijekom
vremena, izborom skladbi koje izvode,
oblikovali su vlastiti ukus i sklonost

prema novim glazbenim izričajima,
s posebnim naglaskom na glazbu duhovnoga sadržaja.
Vođen odgojnom idejom, voditelj
glazbenoga života u gimnaziji, skladao
je niz izvornih napjeva u prigodnim
proslavama za školski zbor. Zato zbirka Pod križem ova mladost sadrži pjesme duhovnog sadržaja koje je uglazbio profesor Glazbene umjetnosti i
voditelj gimnazijskog zbora fra Stipica
Grgat. Skladbe su, kako je u recenziji
potvrdio muzikolog dr. Miljenko Grgić, prilagođene mogućnostima mladih naraštaja, a većina je sastavljena u
formi višeglasnih zborova, od dva do
četiri glasa, a sadržavaju odgovarajuću
pratnju orgulja ili glasovira. Uz jednostavne skladbe, prilagođene učenicima, kako je ustvrdio mo. don Šime
Marović, u zbirci nalazimo i zahtjevne
elemente polifonijskoga pjevanja, a višeglasnost izražaja posebno se očituje
u duhovnim skladbama, koje će zahtijevati, za trenutke slavlja uz redovitu
nastavu, i dobru uvježbanost pjevačkoga zbora.

U ovu zbirku uvrštena je trideset i
jedna skladba, koja je nastala u vremenu od 2000. do 2007. godine. Zbirka
je podijeljena na četiri tematske cjeline. U prvom dijelu objavljene su dvije
skladbe posvećene Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, prvoj gimnaziji na
hrvatskome jeziku u Dalmaciji, a izvedene su u prigodi 150. obljetnice prava
javnosti Gimnazije, održane 11. prosinca 2004. godine. U drugom dijelu
objavljeno je 14 marijanskih pjesama;
treći dio sadrži misu u čast Bezgrešne
Djevice Marije i liturgijske napjeve,
ukupno 12 skladbi; u četvrtom dijelu
donesene su tri prigodne pjesme.
Zbirka jednoglasnih i višeglasnih
skladbi fra Stipice Grgata Pod križem
ova mladost, dok dokumentira nastojanje oko oplemenjivanja glazbenoga
života u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti, zasigurno će dobro poslužiti voditeljima
i drugih zborova, koji će u njoj pronaći
skladbe koje će odgovarati trenutku
prigodnog slavlja ili obrazovnomu
glazbenom odgoju u školi.
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