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WSTĘP 

Muzyka jest bardzo ważną częścią kultury i tradycji każdego narodu, a akordeon jest 

jednym z instrumentów, który możemy znaleźć na liście wielu krajów jako symbol ich kultury. 

Podobna sytuacja ma miejsce w Chorwacji, gdzie akordeon od pokoleń był uznawany za 

symbol muzyki ludowej całego państwa. Kierując się moimi zainteresowaniami dotyczącymi 

wielu wydarzeń muzycznych, zwłaszcza tymi, w których brałam udział i miały one wpływ na 

rozwój działalności akordeonowej w Chorwacji, postanowiłam napisać tę pracę.  

Z jednej strony środowisko jest mi bardzo dobrze znane, ale z drugiej strony 

wiedziałam, że obracając się w tej konkretnej tematyce zdobycie materiałów, na podstawie 

których można coś na pisać wcale nie jest takie proste. Z pewnością mogę powiedzieć, że to 

przede wszystkim ciekawość pchała mnie  do odkrycia literatury zagubionej, czy takiej, o której 

nigdy nie wspominano podczas moich studiów w Akademii Muzycznej w Puli. W wykonaniu 

mojego projektu najbardziej pomogły mi informacje przekazywane ustnie, ale także oficjalna 

lista kompozycji członków Chorwackiego Towarzystwa Kompozytorów. Po otwarciu strony 

internetowej i broszury programowej największej sali koncertowej w Chorwacji - Sali 

koncertowej Vatroslava Lisinskiego oraz największego festiwalu muzyki współczesnej 

Muzyczny Biennale Zagrzeb, doszłam do wniosku, że sława akordeonu jako instrumentu 

ludowego w całej Chorwacji przesłoniła jego klasyczno - artystyczną stronę, a niezwykle 

smutnym faktem, który zauważyłam było to, że bardzo mała liczba chorwackich wykonawców 

występowała na wydarzeniach organizowanych przez wyżej wymienione instytucje. 

Wszystkie  informacje i zagubione kompozycje sprawiły, że postanowiłam stworzyć 

listę utworów napisanych od czasów pojawienia się pierwszego akordeonu na terytorium 

Chorwacji, aż do 2019 roku,w którym zdecydowałam się na współpracę z określonymi 

kompozytorami i rozszerzyć repertuar akordeonowy we własnym kraju. Zestawiając tę listę 

(która z pewnością nie jest kompletna), natknęłam się również na inne informacje, które 

całkowicie mnie zaintrygowały. Jednym z moich ciekawszych odkryć jest rachunek, który 

dokumentuje, że w 1816 roku chorwacki baron, Karl Prandau, zapłacił za zlecenie budowy 

akordeonu. Rachunek ten jest przechowywany w archiwach państwowych w Osijeku i jest 

bardzo istotnym skarbem w historii akordeonu na świecie, ponieważ sugeruje 

prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości pierwszy akordeon mógł być zrobiony już sześć lat 

przed, dotychczas uznawanym za pierwotny, patentem budowy tego instrumentu. 
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ROZWÓJ AKORDEONISTYKI CHORWACKIEJ W KONTEKŚCIE 

HISTORYCZNYM I GEOGRAFICZNYM 

Chorwacja jest krajem adriatyckim, położonym w południowej części Europy. Graniczy 

z Węgrami, Słowenią, Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz przez morską granicę  

z Włochami. Od wieków Chorwacja pozostawała krajem balansującym na pograniczu różnych 

kultur: greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej, a w późniejszym okresie również włoskiej, 

austriackiej, węgierskiej, oraz otomanskiej. Niezatarty ślad pozostawili po sobie starożytni 

Rzymianie i plemiona słowiańskie, które osiedliły się na obszarach dzisiejszej Chorwacji w VII 

wieku, a ich korzenie zaszczepiły się w kulturze chorwackiej aż po dziś dzień. Pomimo wielu 

wpływów kultur wschodnio- i zachodnioeuropejskich, które krzyżowały się w Chorwacji, 

można jednak stwierdzić większe powiązania tego kraju z kulturą zachodnią. Relacje  

Chorwatów z innymi narodami mają zatem długą tradycję, a wszystkie te czynniki historyczne, 

kulturowe i geograficzne w znacznym stopniu wpłynęły na zróżnicowany rozwój chorwackich 

regionów. Ważną rzeczą w kontekście rozwoju państwa chorwackiego jest fakt, że Chorwacja 

w latach 1816 –1995 była pod wpływem innych państw, między innymi Włoch, Wegier, Austrii 

i Serbii, przez co jej nazwa zmieniała się na przestrzeni wieków. Początkowo było to Królestwo 

Węgierskie, Monarchia Austro-Węgierska, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, dalej 

Królestwo Jugosławii, Niepodłegle Państwo Chorwackie1. Poźniej  stanowiła część Federalnej 

Republiki Jugosławii i Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. 

 Pod względem geograficznym kraj podzielony jest na trzy regiony: Kontynentalny, Górski 

i Nadmorski. Podział ten w dalszej części niniejszej pracy będzie pomocny w zrozumieniu  

rozwoju kultury muzycznej w zależności od regionu kraju. 

 

                                                           
1 „Niepodległe Państwo Chorwackie (Nezavisna Država Hrvatska — NDH), tłumaczenie pochodzi  ze słownika 
serbskochorwacko–polskiego. W tym zasobie leksykalnym słowa nezávisan, –sna, –sno (niepodległy, niezależny, 
niezawisły; samoistny) oraz nezávisnost, –osti (niepodległość, niezależność, niezawisłość, samoistność) 
podawały jako pierwsze tłumaczenie polski rdzeń „niepodległ–”. Ustasze i Chorwaci nie myśleli o swoim 
państwie z perspektywy powojennej, czy choćby po „rzymskim dyktacie” Mussolliniego. Polityka i działania 
dyplomatyczne mocarstw Osi po 18 V 1941 r. zaczęły uświadamiać Chorwatom zakres ich „niepodległości”. 
Jednak w myśl pojmowania rzeczywistości przez twórców NDH używamy określenia „niepodległe”, gdyż  
w chwili jego powstania była to faktyczna intencja twórców NDH (nacjonalistów chorwackich), a ponadto 
pierwsze państwo chorwackie rządzone przez samych Chorwatów od 839 lat. Komuniści jugosłowiańscy 
wykorzystywali wartościujące (a wręcz deprecjonujące) określenie ówczesnego państwa chorwackiego. 
Propaganda titowska wprowadziła słowo „niezawisłe” oraz „niezależne” do nazwy NDH w czasach realnego 
stalinizmu w Jugosławii, co przejawiało się w bezkrytycznym jego przyjęciu („Ubnabhängingen Staat Kroatien” 
lub „So–Called Independent”)“, Frančić V., Słownik serbskochorwacko–polski, Warszawa 1959, s. 160. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Federalna_Republika_Jugos%C5%82awii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Federalna_Republika_Jugos%C5%82awii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii
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Region Kontynentalny obejmuje Chorwację Wschodnią i Chorwację Centralną. Region 

Wschodni dzieli się na Sławonie, Baranje i zachodnią część Srijemu z regionalnym centrum  

w mieście Osijek, a Centralny obejmuje najbardziej oddalone części Niziny Panońskiej 

i obszary peryferyjne chorwackiego Zagorja, Međimurje, Podravine, Pokuplja i Banovine. 

Stolicą i największym miastem w państwie jest Zagrzeb. Ze względu na swoje położenie, 

pozostawał jednym z najważniejszych miast zarówno królewskiej, jak i komunistycznej 

Jugosławii. Pierwsze zarejestrowane wzmianki dotyczące akordeonistyki  pojawiają się właśnie 

w Regionie Kontynentalnym.  

 Region Górski jest najmniejszym regionem w Chorwacji, gdzie występuje najniższa 

liczba mieszkańców. Obejmuje najbardziej górzystą część kraju gdzie warunki do życia są 

niekorzystne, co przekłada się na słaby rozwój plemion i kultury tego rejonu, a to z kolei  

widoczne jest również w muzyce klasycznej i tej napisanej na akordeon.  

W nadmorskiej części kraju występuje terytorialny podział na północ i południe.  

Północny region nadmorski obejmuje półwysep Istria oraz wąski i długi odcinek wybrzeża 

Kvarneru i Adriatyku wraz z powiązanymi wyspami. Południowy region nadmorski składa się 

z historycznego regionu Dalmacji. Jest to klimatyczna, krajobrazowa i kulturowo odrębna  

przestrzeń śródziemnomorska, w której znajdują się różne pasma wysp i wybrzeży. W regionie 

północnym możemy zaobserwować najszybszy, szeroko pojęty rozwój akordeonistyki, podczas 

gdy w innych regionach Chorwacji rozwój ten był znikomy lub żaden. Idealnym przykładem 

trafności tej tezy jest fakt, że właśnie w Puli na półwyspie Istria istnieje jedyna w Chorwacji 

Akademia Muzyczna, gdzie jest możliwość studiowania gry na akordeonie. 

Muzykolog Ljerka Perči odnalazła pierwszy dokument (1816 roku) z arichwum 

rodzinnego Prandau - Normann, w którym Karl  Prandau - Normann zleca budowę instrumentu 

nazywanego akordeonem, który pochodził z Bratysławy, jednak na podstawie własnego 

projektu. Jest to dokument, który w znaczny sposób wpływa na pojmowanie historii akordeonu 

w Europie, bowiem wcześniej znane wzmianki pochodziła z końca lat dwudziestych XIX 

wieku. Dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego akordeon zaczyna debiutować 

jako instrument solistyczny w muzyce popularnej tamtych czasów oraz jako podstawa 

zespołów ludowych, gdzie pełnił funkcję instrumentu akompaniującego. Wtedy też pojawiają 

się pierwsi wirtuozi akordeonu oraz powstaje pierwsza orkiestra akordeonowa Simfonijski 

orkestar harmonika „Akordeon“ z 1934 roku. Zadaniem orkiestry była edukacja ludzi  

w zakresie poznania technicznych i brzmieniowych możliwości akordeonu klawiszowego.  

5:5682094591
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W repertuarze orkiestry znajdowały się przeważnie opracowania popularnych utworów muzyki 

klasycznej i tanecznej. W późniejszych latach muzyka pochodząca z krajów Europy Zachodniej 

nie podobala sie politykom NDH. Uważali oni, że taki rodzaj muzyki ma destrukcyjny wpływ 

na młodzież i stanowi zagrożenie dla rodzimej tradycji i kultury chorwackiej. W tym czasie, po 

drugiej stronie sceny politycznej, działał antyfaszystowski ruch partyzancki, który postrzegał 

akordeon nie tylko jako instrument  narodowy, ale również klasyczny. Powstają pierwsze 

oryginalne kompozycje dla orkiestr akordeonowych o tematyce partyzanckiej, na przykład: 

Mislav Brkić - Partizanska rapsodija, Josip Vrhovski - Splet partizanskih pjesama. 

W okresie powojennym powstają różne stowarzyszenia kulturalno - artystyczne,  

w ramach których tworzą się kolejne amatorskie orkiestry akordeonowe, a akordeon staje się 

instrumentem powszechnie używanym. W muzyce o tematyce partyzanckiej akordeon miał 

coraz mniejsze znaczenie. W 1945 roku w Zagrzebiu przy Grafičko kulturno umjetničko 

društvo2 – dzisiejszym Hrvatsko grafičko glazbeno društvo Sloga3, powstaje nowa orkiestra 

akordeonowa o nazwie Ognjen Prica. Dzięki inicjatiwie Organizacija Kulturno Umjetničkih 

djelatnost Istra (OKUD Istra)4 z Puli oraz Sabor socijalističke Republike Hrvatske (SRH)5 

wchodzącej w skład Jugosławii, od 1964 roku zaczynają odbywać się pierwsze 

Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Puli, mające charakter corocznych przeglądów 

młodych akordeonistów Jugosławii. Zainaugorowanie organizacji spotkań akordeonowych 

w Puli, można uznać z początek nowego rozdziału w historii rozwoju akordeonistyki 

w Chorwacji. Zagraniczni artyści, którzy gościli w Puli byli niejako prekursorami oryginalnej 

muzyki akordeonowej. Literatura ta odniosła ogromny sukces i stała się powszechnie 

wykonywana, co spodowało również wyparcie z tradycji wykonawczej utworów opartych na 

motywach folklorystycznych, rozrywkowych oraz opracowaniach i transkrypcjach muzyki 

klasycznej. W zwiazku z tym, że granie w orkiestrach akordeonowych nadal było bardzo 

popularne i pożądane, literatura chorwacka skupiała się w dużym stopniu na utworach pisanych 

na orkiestry akordeonowe. Dyrygenci tych orkiestr często nawiązywali współpracę 

z najlepszymi kompozytorami chorwackimi, dzięki którym powstało wiele nowych 

oryginalnych utworów komponowanych na akordeon, dedykowanych zazwyczaj dyrygentom 

lub konkretnym orkiestrom.  

                                                           
2  Graficznym towarzytwie kulturalno-artystycznym 
3  Chorwackim towarzystwie muzyczno- graficznym Sloga 
4  Organizacja kulturowych wydarzeń Istra 
5  Rady Socjalistycznej Republiki Chorwacji 

6:7281794354
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Dla Milany Simin (dyrygentka orkiestry AKUD Sonja Marinković z Nowego Sadu) 

pisali między innymi: Karoly Krombholz, Slavko Šuklar i Rudolf  Brucci, dla Stanka 

Mihovilića (dyrygent orkiestry OKUD ISTRA z Puli) pisali: Boris Papandopulo, Lovro 

Županović, Tihomil Vidošić i Bruno Bjelinski, a dla Zvonka Šiljca (dyrygent orkiestry Ivan 

Goran Kovačić – IGK z Zagrzebia) – Slavko Šuklar, Miroslav Miletić, Ivo Josipović, Anđelko 

Klobučar, Tomislav Uhlik, Branko Starc, Dubravko Tanodi, Zlatko Tomerlin. Niektóre utwory 

przeznaczone były na konkurs kompozytorski (na najlepszy utwór), który od roku 1970            

był częścią Międzynarodowych Spotkań Akordeonistów w Puli. Współpraca między 

kompozytorami, orkiestrami i dyrygentami podczas konkursu przyczyniła się do  odkrycia 

sposobu na to, jak wykorzystać możliwośći brzmieniowe akordeonu do tworzenia bardziej 

interesujących i jakościowo lepszych kompozycji. Większość z nich nie była wydana i to 

właśnie ta część utworów przede wszystkim zaginęłą. 

W okresie rozwoju klasycznej literatury akordeonowej na obszarze byłej Jugosławii,         

w Serbii w latach 80. ubiegłego stulecia, równolegle powstaje nowy styl muzyki 

folklorystycznej. Brzmieniową specyfikę tradycyjnej literatury w Serbii stanowiły rytmicznie 

różnorodne, wirtuozowskie kompozycje z akordeonem jako instrumentem solowym. Po 

rozpoczęciu wojny między Chorwacją a Serbią, od roku 1991 nowy styl serbskiej muzyki 

folklorystycznej, a razem z nim akordeon, zostaje w Chorwacji odrzucony. Instument ten 

uważany był za symbol nieprzyjaciela, gdzyż strona serbska jako agresor używała akordeonu 

w swoich działaniach propagandowych, a więźniów w obozach pracy zmuszano do słuchania 

piosenek, gdzie akordeon był  instrumentem wiodącym, a okrutne teksty miały na celu 

psychiczne złamanie uwięzionych. Dlatego akordeon nadal wzbudza w Chorwacji negatywne 

emocje, zwlaszcza u starszego pokolenia, a nowa literatura na akordeon właściwie nie 

powstawała. Utwory z tamtego okresu często opierają się  na tematyce wojennej albo zawierają 

elementy chorwackiego folkloru, np. Baskhim A. Shehu – Velika pobjeda nr 2  (1995).                 

W dzisiejszej Chorwacji akordeon postrzegany jest zupełnie inaczej. Zaczynają powstawać 

nowe kompozycje na akordeon solo w różnorakich zestawieniach kameralnych oraz                        

z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Akordeon nareszcie zaczyna funkcjonować                  

w klasycznej kulturze muzycznej. 

 

 

 

7:5491666421
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1. KRÓLESTWO WĘGIERSKIE I MONARCHIA AUSTRO – WĘGIERSKA  

 (1816 - 1918) 

Królewstwo Węgier jest w chorwackiej historiografii nazwą wielonarodowego państwa 

Węgrów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Rumunów i Ukraińców z Niziny Panońskiej,                

z którymi (w roku 1102) Chorwacja związała się unią personalną. Nazwa ta obejmuje wszystkie 

kraje Korony Świętego Stjepana6. Mimo tego, że terytoria chorwackie były czasami z niego 

wyłączone, określano je jako Królestwo Węgiersko - Chorwackie. To wspólne i wielonarodowe 

królestwo w średniowiecznej terminologii nazywało się Archiregnum Hungaricum7. Podczas 

istnienia Monarchii Austro-Wegierskiej Chorwacja znajdowała się pod wielkim wpływem     

dzisiejszych republik Węgier i Austrii. Z tego powodu Chorwaci często wyjeżdżali za granicę, 

by studiować w Peszcie i Wiedniu. Z tamtych czasów możemy znaleźć kilka zapisów                      

o bogatych rodzinach, które wysyłały swoje dzieci na studia muzyczne za granicę. 

 W jednym z archiwalnych zapisów znalezionych w mieście Valpovo, znajdujemy 

pierwszy pisemny dowód zawierający informacje o budowie akordeonu. Jest on 

przechowywany w Państwowym Archiwum w Osijeku8. Archiwum rodziny szlachciców 

Valpovo jest wyjątkowo cenne, ponieważ zawiera wiele informacji na temat członków rodziny 

Hillepranda von Prandau, później Normann - Ehrenfelsa. Duży udział w gromadzeniu                              

i publikowaniu informacji na temat rodziny Prandau – Normann, miał chorwacki 

etnomuzykolog Franjo Kuhač 9, który w roku 1976 w Viencu10 opublikował  życiorys Karla 

Baruna Prandaua razem z informacjami o budowie nowych „physarmonica“. Według Kuhaču, 

od roku 1806 Karlo uczył się muzyki u Emerika Turanyja w Chorwacji, a teorii muzyki                   

i kompozycji w latach 1812-1816 w Bratysławie, w klasie Heinricha Kleina11.  

 

                                                           
6  W skład Korony św. Stjepana wchodziły Węgry wraz z Siedmiogrodem (Transylwanią), Chorwacja wraz  
z Sławionią (jako królewstwo pozostające w unii personalnej z Węgrami i posiadające pewną autonomię) oraz 
miasto Rijeka  
7 lat. Królewstwo Węgier 
8 HR-DAOS, fond 476 
9 "Franjo Kuhač (1834 - 1911), muzykolog, pedagog . Najważniejsze jego książki  to  Južno-slovjenske narodne 
popievke w czterech książkach (1878 – 1881), Vatroslav Lisinski i njegovo doba (1887), Ilirski glazbenici (1893) 
Prva hrvatska uputa u glasoviranje (1896 – 1897).“ 
 Andreis J. - Cvetko D. - Durie S. - Klajn: Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, Zagreb 1962, s. 186 -192. 
10 Vienac, póżniej Vijenac, był magazynem kulturalnym w wydaniu Matice hrvatske. Obecny Vijenac pisze  
o  wszystkich biężących wydarzeniach literackich, artystycznych i teatralnych w Chorwacji.  
11 11. Wrzesień 1756, Rudoltice – 26 Sierpień 1832 Bratysława, pedagog muzyczny, dyrygent i kompozytor  
z Morawy 

8:9599559295
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W Bratysławie Karlo zostaje do śmierci ojca – Josipa (w 1816), później powraca do rodzinnego 

majątku w Donji Miholjac. Ze wzgędu na to, że w Donji Miholjac Karlo nie miał kontaktów           

z muzyką, podjął decyzję o przeprowadzce do Pecs na terenie Węgier, gdzie na zamku 

natychmiast rozpoczął organizowanie różnych wydarzeń muzycznych. 

 

Ljerka Perči w swojej pracy naukowej po tytułem Prilog o  poznavanju glazbenog života 

u Valpovu od 1790. do 1825.godine, U svjetlu arhivskog fonda obitelji Prandau – Normann 12, 

ktora powstała na podstawie archiwum rachunków barona Karla Prandaua, pisze na stronie 128, 

że pierwszy akordeon został zamówiony przez Karla w roku 1816 w Bratysławie, u lutnika 

Heinricha Kleina. 

„Pod koniec 1816 roku Karl wysłał do Bratysławy Dorasila, urzędnika i prawnika, 

który reprezentował rodzinę Prandau - Normann, aby profesor sztuki dźwiękowej, jak Klein 

sam siebie nazywał, przekazał 1700 fl 13 na budowę akordeonu. Pięć miesięcy później, znowu  

prof. Klein dostaje z ręki tego samego Dorasila 2000 fl na budowę fortepianu. Na rachunku 

jest też pisemna zgoda wdowy po Josipie Prandau, samego Karla Prandau oraz podpis 

księgowego, który wszystko to spisał i umieścił w archiwium, w czerwcu roku 1817.“ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Muzyczne życie Valpova w latach 1790 - 1825, spisane na podstawie rodzinnego archiwum rodów 
szlacheckich Prandau i Norman 
13 Gulden austro – węgierski (floren), dawna waluta 
14 Perči Lj., Prilog o poznavanju glazbenog života u Valpovu od 1790. do 1825.godine, U svjetlu arhivskog fonda 
obitelji Prandau – Normann, Osijek 2006, s. 128. 
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Zdjęcie nr 1.  

Rachunek profesora Heinrika Kleina wsytawiony za budowę akordeonu 

(27. Grudzień 1816), K706/313 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że instrument który został budowany w roku 1816 nie został 

znaleziony, i że jedynym materiałem dowodowym, który mamy na temat budowy tego 

akordeonu jest rachunek z archiwum, musimy pamiętać, że ta informacja jedynie sugeruje 

możliwość, że pierwszy akordeon został wbudowany w Bratysławie na inicjatywę Karla 

Prandaua, który rownież w tym czasie skonstruował pierwszą fisharmonike w historii. 

10:6357829071
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Heinrik Klein, który jest wspomniany w dokumencie, był nauczycielem muzyki i budowniczym 

instrumentów. Edukację muzyczną skończył w Morawie, a w roku 1784 przyjechał do 

Bratysławy i rozpoczął naukę w szkole muzycznej. Ta informacja ukazuje nam możliwość 

rozważania, że istnieje realna szansa na to, że pierwszy akordeon mógł być zbudowany przed 

patentem Christiana Friedricha Ludwiga Buschmanna15 pochodzącym z lat 1822 / 1829                  

i Cyrilla Demiana16 z 1829 roku. Cyrill Demian opatentował akordeon w Wiedniu. Z racji tego, 

że Bratysława znajduje się blisko stolicy Austrii, możemy przypuszczać, że Demian ukradł 

pomysł konstruktorowi pierwszego akordeonu - Heinrikowi Kleinowi. On natomiast dostał 

zlecenie zbudowania nowego instrumentu od Chorwata Karla Prandau - Normanna, autora 

schematu budowy akordeonu. Ostatecznie konstrukcja została własnością prywatną wynalazcy, 

stąd też świat nie mógł dowiedzieć się o jej istnieniu. 

Więcej na temat budowy pierwszych klawiszowych instrumentów w magazinie Vienac 

z roku 1876 pisze Franjo Kuhač: 

„Kolejnym eksperymentem pragnął i fortepian przekształcić w organy; nareszcie 

wymyślił małe organy, które nie grały na rurach, lecz w taki sam sposób, jak akordeon, i które 

wydawały mu się konieczne jako akompaniament dla męskich chórów. Baron Karlo zawiadomił 

o swym wynalazku mistrza Antuna Haeckla, który obiecał mu, że zrobi wszystko co w jego mocy, 

aby spełnić życzenia naszego artysty, a jego najlepszego usługobiorcy, wiedząc, że baron go za 

wszystkie eksperymenty dobrze wynagrodzi. Kiedy nasz artysta na początku zimy w 1826 roku 

wrócił z Niemiec i Szwajcarii, gdzie kilka miesięcy przebywał ze swoją panną, Haeckl go 

zaskoczył nowym instrumentem. Baron się ucieszył, ponieważ jego wynalazek został wyrobiony 

tak, jak jemu samemu nigdy nie udałoby się wyrobić. (…)  

 

 

 

 

 

                                                           
15  Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805 –1864) był niemiecki budowniczy instrumentów muzycznych, 
często związany z budową pierwszego akordeonu 
16  Cyrill Demian (1772 - 1848) był austriacki budowniczy  instrumentów, pochodzący z Armenii, a urodzony  
w Rumunii. 6. Maja 1829, Cyrill i jego synowie Karl i Guido prezentowali  nowy instrument i dostali autoryzację 
na patent na najnowszy instrument  – akordeon.  

11:6650994468
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Ten nowy instrument miał 2 ½ oktawy, a został nazwany fisharmonią. Baron Prandau 

używał go jako akompaniament dla śpiewu i do wykonywania tercetu z fisharmonią, altówką 

i kitarą, które w połączeniu wydawały nam się dziwne. Ponieważ dźwięk tej fisharmonii był za 

słaby, by towarzyszyć śpiewakom, i ponieważ miała za mały obwód, nasz baron nalegał na 

mistrza, aby mu w jakikolwiek sposób zbudował większy instrument, a za stracony czas 

i włożony wysiłek mu zapłaci. Baron Prandau sam narysował schemat i zaczął zawiadywać 

budową, przebywając całymi dniami w warsztacie mistrza.”17 

Zdjęcie nr 2. 

Magazyn Vienac z 1876 roku 

 

                                                           
17 Koch- Kuhač F., Valpovo i njegovi gospodari (Przedrukowane z Viencu 1876 roku), Zagreb 1976, s. 43. 

12:9168413095
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Ciekawy jest fakt, że właśnie ten wynalazek, za który Karl Prandau zapłacił Haecklowi mógł 

posłużyć Buschmannowi, aby zbudować instrument (dodając miech i klawisze), który nazwał 

„Handaeoline” i który oficjalnie uważany jest za jeden z pierwszych akordeonów 

wytworzonych w historii. Chorwacja jest małym krajem i ze względu na to, że od czasu wojny 

w latach 90-tych ubiegłego wieku akordeon na jej obszarze uważano za niepożądany 

instrument, do tej pory niewiele osób badało jego historyczny rozwój na tym obszarze.  

Łatwo można wywnioskować, że przez ten brak zainteresowania instrumentem, 

pierwszy akordeon (wymyślony z pomocą finansową i szkicami chorwackiego barona), popadł 

po prostu w zapomnienie. Interesujące jest to, że Kuhač w swoim tekście nie wspomina nic           

o rachunku za akordeon z 1816 roku i że więcej informacji na temat tego jak ten instrument 

wyglądał nigdzie nie znajdziemy. Jednak z artykułów naukowych z pewnością można 

wywnioskować, że Buschmann tworząc swojego handaeoline skorzystał z pomysłu zmieniania 

fisharmonii w akordeon dodając miech, co z kolei sugeruje, że szkice fisharmonii zostały 

stworzone przy pomocy Karla Prandau, a osobą zasługującą na miano budowniczego prototypu 

akordeonu jest Haeckel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:1059768269



14 
 

Zdjęcie nr 3. 

Baron Karl Prandau w magazynie Vienac 
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W tym okresie pojawia się również pierwszy poważany artysta, muzyk, wirtuoz 

akordeonista - Nikola Diklić 18. Około 1910 roku uczył się gry na fortepianie i kompozycji            

w szkole Chorwackiego Instytutu Muzycznego w Zagrzebiu, a od 1911 roku zaczął działać jako 

akordeonista (solista) oraz w składach orkiestr wojskowych. Więcej informacji o artyście 

znajduje się w rozdziale na temat Niezależnego Państwa Chorwackiego. 

Zdjęcie nr 4.  

Rysunek Akordeonista chorwackiego malarza i grafika Menci Clementa Crnčicia, żyjącego       

w latach 1835–1930 pokazuje nam, że w czasach Monarchii Austro-Węgierskiej akordeon był 

już silnie obecny w kulturze narodu. 

Kolekcja cyfrowa NSK (Akordeonista / Menci Clement Crnčić) 

 

                                                           
18  „ Diklić, Nikola, kompozytor, pedagog muzyczny i akordeonista (Kostajnica, 28. XI. 1890 – Zadar, 21. III. 
1964). W wieku trzynastu lat utracił wzrok. Od ok. 1910 uczył się gry na fortepianie i kompozycji w szkole 
Chorwackiego Instytutu Muzycznego w Zagrzebiu. Od 1911 roku zaczął występować jako akordeonista, jako 
solista i w składzie orkiestr wojskowych.“ 
Socijalna misao 6, Slijepi partizanski kompozitor Nikola Diklić, Zagreb 1959,  s. 455 – 458. 

15:2451492022
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2. KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW (1918 – 1929)  

 ORAZ KRÓLESTWO JUGOSŁAWII (1929 – 1941) 

Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców zostało założone w 1918 roku, a w 1929 

roku zostało przemianowane na Królestwo Jugosławii. Obejmowało obszary Bośni  

i Hercegowiny, Czarnogóry, Chorwacji, Słowenii, Serbii i Macedonii, a przestało istnieć  

w 1941 roku, wraz z utworzeniem Niezależnego Państwa Chorwacji.  

Dowody na występy akordeonistów z tego czasu mamy dzięki Simfonijski orkestar 

harmonika Akordeon, orkiestry założonej w 1934 roku pod kierownictwem Marcela Kasovića 

- Cvijića. Zadaniem orkiestry było kształcenie obywateli na temat możliwości technicznych  

i dźwiękowych akordeonu klawiszowego, a wykonywane było przede wszystkim przeróbki 

popularnych kompozycji muzyki klasycznej i tanecznej. Marcel Kasović - Cvijić był 

odpowiedzialny za jedno z pierwszych wydań nutowych Vesele hrvatske pjesme na fortepian  

i akordeon chromatyczny, mający 8 basów i wiecej, z 1936 roku. Wydania nutowe z tamtych 

czasów były głównie ukierunkowane folklorem, a akordeon i akordeoniści byli inspiracją 

również dla innych sztuk. W swojej twórczości miejsce dla tego instrumentu znalazł Juraj 

Plancić, malarz. Do jego dorobku artystycznego zaliczane są znakomite dzieła chorwackiego 

realizmu. W 1928 roku namalował marynarza grającego na akordeonie - pierwszy i bardzo 

ważny dowód na istnienie tego instrumentu na wybrzeżu. 

 W  literaturze z 1936 roku, słynny chorwacki poeta Tin Ujević pisze piosenkę  pod 

tytułem Fisharmonika. Dzisiaj słowo „fisharmonika” w chorwackim języku standardowym 

raczej nie występuje. Jest bardzo prawdopodobne, że Tin Ujević nie odróżniał fisharmonii od 

akordeonu, ponieważ w piosence Fisharmonika nazwa ta jest używana tylko w tytule, a później 

pisał „Obrazy  duszy mej są bez  kroniki. Krajobraz myśli, to dźwięk akordeonu.“ 19 Wskazuje 

to na to, że autor używał tych dwóch nazw naprzemiennie. 

 

 

 

 

 

                                                           
19  T. Mladenović – N. Simić – D. Szega, Współczesna liryka Jugosłowiańska, Warszawa 1860, s. 280 – 281. 
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Zdjęcie nr 5. 

Akordeon diatoniczny z Muzeum Narodowego w Labin20

 

Zdjęcie nr 6. 

Akordeon diatoniczny z Muzeum Etnograficznego w Istri 21

 

                                                           
20 Instrument został zbudowany na początku XX wieku 
21 Akordeon został zbudowany w 1920 roku 

17:8378438111
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3. NIEZALEŻNE PAŃSTWO CHORWACKIE (1941 – 1945) 

Niezależne Państwo Chorwackie (NDH) było podczas II wojny światowej państwem 

istniejącym w ramach Państw Osi. Zostało utworzone z powodu Wojny Kwietniowej i po 

upadku Królestwa Jugosławii. NDH ogłosiło przywództwo Ruchu Ustaszy 10 kwietnia 1941 

roku po upadku Królestwa Jugosławii; było częścią Państw Osi nazistowskich Niemiec  

i faszystowskich Włoch. Muzyka akordeonowa i istniejące orkiestry nie były popularne  

w NDH, ponieważ rząd uważał, że muzyka akordeonowa przyczynia się do degeneracji 

młodzieży. Jednocześnie udział akordeonu w muzyce popularnej wspierany był przez 

przeciwny antyfaszystowski ruch partyzancki. 

 W oficjalnych spisach jako pierwszy budowniczy instrumentów i mistrz naprawiania 

akordeonu pojawia się  Dragutin Hunjet 22 z Varaždinu. Pierwotnie uczył się zawodu w fabryce 

instrumentów w mieście Mengeš u Marka Ilinića w Zagrzebiu, a doskonalił się w Wiedniu, 

Budapeszcie i w fabryce akordeonów Hohner w Trossingen. Egzamin mistrzowski zdał w1939 

roku w Zagrzebiu i wtedy otworzył własny warsztat i sklep muzyczny o nazwie D. H. graditelj 

i ugađač muzičkih instrumenata w Varaždinie. Oprócz naprawy akordeonów zajmował się też 

budową doskonałych instrumentów smyczkowych: skrzypiec, gitar, mandolin, cytr, cymbałów 

i tradycyjnych instrumentów chorwackich - tambur. W swoim czasie był jedynym magistrem 

w dziedzinie budowy i naprawy instrumentów muzycznych w rejonie Varaždinu, dzięki czemu 

stale pracował w Szkole Muzycznej w Varaždinie i w Teatrze Narodowym im. August Cesarec. 

W szkole muzycznej w Karlovacu, założonej w 1804 roku i jednocześnie najstarszej 

instytucji edukacji muzycznej w Chorwacji, w 1945 roku otworzono dział akordeonistyki na 

czele z nauczycielem Nikolą Diklićem - ociemniałym wirtuozem akordeonu. Wspominałam już 

o nim w tej pracy dyplomowej w rozdziale na temat Monarchii Austro - Węgierskiej. Dzięki 

panu Diklićowi wykonawstwo akordeonowe w Chorwacji rozwija się i literatura dla dzieci 

zaczyna się wzbogacać. Diklić w 1943 roku wyjeżdża aby walczyć w Narodowej Wojnie 

Wyzwoleńczej (NOB), po ukończeniu której uczył gry na akordeonie w Splicie, a od jesieni 

1945 roku został dyrektorem Szkoły Muzycznej w Karlovacu. Występował w wielu krajach 

Europy, Ameryki Południowej, Azji i Afryki, dzięki czemu doskonalił technikę gry na 

akordeonie.  

                                                           
22  „Dragutin Hunjet budowniczy instrumentów (Cerje kraj Ivanca, 07. 05. 1899 — Varaždin, 14. 09. 1985).“ 
 K. Kruljac: Graditelj i ugađač. Varaždinske vijesti, Varaždin 1985, s. 9. 

18:7400196272
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Zdobywszy umiejętności wirtuozowskiej techniki gry na tym instrumencie grał recitale,  

a oprócz oryginalnych kompozycji akordeonowych wykonywał również transkrypcje muzyki 

klasycznej i romantycznej. Komponował marsze na orkiestry dęte (Marš 8. kordunske divizije), 

chóry (Kolo druga Tita, Crvena zvijezda) oraz utowry na akordeon. Większość jego 

kompozycji była o tematyce partyzanckiej i wojennej. W NOB-ie organizował chóry 

w jednostkach partyzanckich, a w 1947 roku prowadził koncerty orkiestry akordeonowej 

i chóru szkoły muzycznej w Karlovacu przy budowie linii kolejowej Šamac – Sarajewo 

i zostały one budowie linii wyjątkowo ciepło przyjęte. 
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4. FEDERACYJNA REPUBLIKA JUGOSŁAWII (1945 – 1963) I SOCJALISTYCZNA 

FEDERACYJNA REPUBLIKA JUGOSŁAWII (1963 – 1900) 

Ruchy społeczne, które częściowo spowodowały i zapoczątkowały muzykowanie na 

akordeonie, charakteryzowały się budową w duchu socjalistycznym i wzmocnieniem 

jugosłowiańskiej jedności narodowej. Nawet pierwotny wyraz kompozycyjny na początku tego 

okresu odnosi się do ducha tych tendencji i dążeń. Ze względu na to, że w 1964 roku 

zorganizowano pierwsze Spotkania akordeonistów w Puli, okres ten przedstawia najbardziej 

płodny czas dla rozwoju akordeonistyki w Chorwacji. W pierwszych edycjach Spotkań 

akordeonistów w Puli organizatorzy tworzyli też konkurs na nowe kompozycje dla orkiestr 

akordeonowych, który zachęcił niektórych z najbardziej znanych kompozytorów do napisania 

swoich kompozycji. Ogromną szkodą jest, że konkurs nie był organizowany jednocześnie dla 

kompozycji solowych, ponieważ solowa literatura na akordeon zaczyna pozostawać daleko  

w tyle za tą na orkiestrę. W pracy starałam się objąć i opisać tylko dzieła i twórców, którzy 

reprezentują znaczące posunięcia w treści i zastosowaniu technik kompozytorskich od 1945 do 

1990 roku. Kompozycje zawierały głównie elementy folklorystyczne z regionu Istry – skalę 

istryjską lub z Međimurja, a ze względu na to, że niektórzy kompozytorzy, których kompozycje 

zostały napisane w tym okresie nadal żyją i tworzą, umieściłam ich w rozdziale Republiki 

Chorwacji. 

 Według stworzonej przeze mnie listy, do 1990 roku skomponowano 71 utworów (do 

spisu zaliczane są tylko kompozycje na orkiestry akordeonowe, składy kameralne i akordeon 

solo), z których tylko 8 jest przeznaczonych na samodzielny instrument solowy (nie włączając 

do nich kompozycji na akordeon i elektronikę oraz koncert na akordeon i orkiestrę). 

Z wspomnianych 8 utworów, 5 jest skomponowanych na inne instrumenty klawiszowe, więc 

za zgodą kompozytora zostały przetranskrybowane na akordeon jako oryginalna literatura. 

Pozostałe trzy  utwory, które miały wielki wpływ na historię i rozwój akordeonu to  

Miroslav Miletić - Minijature na akordeon solo (1981), Ivo Josipović - ARAMbesqua (1988)  

i Davor Bobić - Poema (1987). 
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Historyczny przekrój pierwszych i najważniejszych utworów 

 

Miroslav Miletić - Passacaglia (1953) na akordeon koncertowy 

Petar Krelja - Od zgarišta do pobjede (1957) na orkiestrę akordeonową 

Josip Vrhovski - Rondo za dva elektronijuma i harmonikaški orkestar (1973) na orkiestrę 

akordeonową z solistami 

Dubravko Detoni - ZOO (1977) pierwszy utwór z notacją współczesną na orkiestrę 

akordeonową 

Damir Bužleta - Allegro na kwartet akordeonowy (1979) 

Massimo Brajković - Montraubor (1980) na akordeon i elektronikę 

Baskhim Shehu - Aproksimato nr 2 (1980) na akordeon i orkiestrę 
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Przykład nutowy nr 1. 

Ivo Josipović 23- ARAMbesque na akordeon solo 

   

 

 

 

 

                                                           
23 Ivo Josipović (ur. 1957 w Zagrzebiu), były prezydent Republiki Chorwacji i poseł do chorwackiego parlamentu, 
profesor prawa, adwokat i kompozytor. Przez wiele lat był dyrektorem Biennale Muzycznego w Zagrzebiu  
i sekretarzem generalnym Związku Kompozytorów Chorwackich. 
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Przykład nutowy nr 2. 

Dubravko Detoni 24 - ZOO  

 

 

 

 

 

                                                           
24 Dubravko Detoni był  jednym z bardzo znanych zagrzebskich kompozytorów, który swój dorobek artystyczny 
wzbogaca utworami pisanymi na akordeon. Urodził się w 1937 w miastu Križevci, a uczył się w Zagrzebiu, 
Siennie, Darmstadt, Paryżu i we Warszawie u Witolda Lutosławskiego i Grażyni Bacewicz. Jest autorem wielu 
dzieł orkiestrowych, wokalnych, muzyki solistycznej oraz elektronicznej, a jego muzyka została wykonywana na 
całym świecie.  

23:2219684679



24 
 

4.1. CHORWACJA KONTYNENTALNA 

W kontynentalnej Chorwacji literatura na akordeon rozwija się przede wszystkim dzięki 

dyrygentom, którzy współpracowali z kompozytorami. Równie duży wpływ na powstawanie 

nowych utworów miało to, że Konkurs kompozytorski w ramach Spotkań Akordeonistów w Puli 

stawał sie coraz bardziej popularny i wielu kompozytorów brało w nim udział, dlatego zaczęli 

więcej pisać na akordeon. Kompozytorzy, których utwory datuje się na powstanie w tamtym 

okresie w większości byli profesorami Akademii Muzycznej w Zagrzebiu lub wybitnymi 

muzykami w kraju i za granicą. Ze sposobów kształtowania formy najpopularniejsze stają się 

formy cykliczne takie jak suity, tematy z wariacjami, sinfonietty. W utworach samodzielnych 

dominują preludia, toccaty, formy polifoniczne jak koral i fuga oraz kompozycje w typie 

scherza. Z nowych technik kompozytorskich używanych w tym okresie, najwiekszą rolę 

odgrywa aleatoryzm. W pojęciu treści muzycznej jako podstawy do zastosowania 

współczesnych technik kompozytorskich, większość kompozycji ukierunkowana jest na  

programowe kształtowanie wyrazu. Koncepcja programowa prezentuje różnoraki typ, podział 

wynika ze względu na źródło treści: tematyka mitologiczna - Orfej XX. stoljeća Bruna 

Bjelinskiego, literatura dziecięca Mali princ Tomislava Uhlika, kompozycje inspirowane 

poezją Spomeni Josipa Kaplana na podstawie tekstów Mate Balote, Kajkavijana Miroslava 

Miletića, według tekstów Miroslava Krležy, Paje Kanižaja i Zlatka Crneca. Niektóre 

kompozycje zawierają tytuły programowe, które jednak w samej budowie i treści nie posiadają 

cech programych.  
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Przykład nutowy nr 3. 

Tomislav Uhlik: Mali princ 
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4.1.1. CHORWACJA CENTRALNA  

Okres powojenny przyczynił się do wolności twórczej ekspresji i pozwolił na wiele 

prób, które spowodowały znaczące zmiany w pojęciu treści muzycznej jako odstawy do 

modernizacji współczesnych technik twórczych. Literatura akordeonowa pochodząca 

 z Zagrzebia, za czasów istnienia Jugosławii, przeżywa prawdziwy rozkwit. Dotychczasowe 

ukierunkowanie w komponowaniu muzyki rozrywkowej powoli popada w zapomnienie  

i akordeon w coraz większym stopniu zaczyna przejmować rolę instrumentu klasycznego. 

Świadczy o tym również fakt, że powstaje coraz więcej orkiestr akordeonowych, a także szkół 

muzycznych, gdzie można było podjąć się nauki gry na akordeonie. Aby napisać nowe 

kompozycje znani chorwaccy kompozytorzy skupiali się przede wszystkim na bezpośredniej 

współpracy z solistami i orkiestrami. Ważnym wydarzeniem dla kompozytorów było 

wydarzenie muzyczne światowego formatu, które odbywało się w Zagrzebiu od 1961 roku pod 

nazwą Muzički Biennale Zagreb, o którym będę pisać w rozdziale Republika Chorwacji.  

Miało ono ogromny wpływ na poznanie współczesnych nurtów muzycznych przez lokalnych 

kompozytorów i zachęcenie do tworzenia z wykorzystaniem najnowższych odkryć globalnych 

w zakresie muzyki. Jedną z pierwszych instytucji, która założyła orkiestrę akordeonową, było 

Hrvatsko grafičko- glazbeno društv Sloga, jedno z najstarszych towarzystw muzycznych 

 w Chorwacji, założone w 1866 roku pod nazwą  Hrvatsko typografsko pjevačko družtvo Sloga.  

Po drugiej wojnie światowej w 1947 roku towarzystwo otrzymało nową nazwę: Grafičko 

kulturno-umjetničko društvo Ognjen Prica, powstają wtedy liczne sekcje tego towarzystwa – 

sekcja sztuki, dramaturgiczna, folklorystyczna, szachowa i alpinistyczna oraz orkiestra ludowa 

i kameralna. W tym samym roku powstała także orkiestra akordeonowa. Po 1991 roku 

Towarzystwo zyskało nową-starą nazwę, działając od tego momentu niezależnie jako Hrvatsko 

grafičko glazbeno društvo Sloga, które wraz z orkiestrą akordeonową działają aż do dzisiaj. 
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W 1953 roku postaje pierwszy utwór na solo akordeon - Passacaglia Miroslava Miletića 

(w oryginale był skomponowany na fortepian, ale za zgodą autora i pomocy wirtuoza Vitalija 

A. Muntjana uznany jako oryginał również na akordeon). Miroslav Miletić (Sisak, 1925 - 

Zagrzeb, 2018) był jednym z najbardziej płodnych, wydawanych i najczęściej wykonywanych 

chorwackich kompozytorów na świecie. Był założycielem słynnego kwartetu smyczkowego 

Pro Arte Zagreb 25. Ponieważ Miletić nie prowadził spisu ewidencyjnego z numerami dzieł  

i sam nie wiedział ile utworów napisał, muzykolodzy mieli problem z precyzyjną datacją 

i znalezieniem wszystkich partytur Miletića, więc niektóre utwory zostały utracone lub o ich 

istnieniu nic nie wiadomo. Był autorem pierwszego chorwackiego koncertu na gitarę i orkiestrę, 

a zbiór jego utworów powstał na podstawie pozytywnych doświadczeń tradycyjnej mowy 

muzycznej i bujności folklorystycznego wyrazu, z którymi zawsze był blisko. Jest to również 

widoczne w napisanych przez niego kompozycjach na akordeon. Tematyka odnosi się do 

inspiracji, które odnalazł w swoim rodzinnym mieście Sisak (Sisačka suita) i na Istrii (Istarska 

sekvenca). Od 2001 roku z inicjatywy samego kompozytora w Sisaku nadal prowadzone są 

jedne z najważniejszych wydarzeń muzycznych - Dani glazbe Miroslava Miletića, festiwal 

promujący muzykę współczesną. We współpracy z dyrygentem Zvonkom Šiljac  

i wykonawcami Vitalijem Muntijan i Marjanem Krajne, Miletić komponował wiele utworów 

na orkiestry akordeonowe i kilka utworów solowych, na przykład: Passacaglia na akordeon 

solo (1953), Serenada na OA26 (1970), Kaprice na OA (1975), Mobile na OA (1976), 

Kajkavijana na OA (1977), Minijature na akordeon solo (1981), Na temat Paganiniego na OA 

(1985), Sisačka suita (Turopoljska) na OA (1989), Suita koncertowa na akordeon solo (1991), 

Istarska sekwencja na akordeon solo (1993), Toccata na akordeon solo (1995). Jego zbiór 

został w dużej mierze utracony, a solowe kompozycje obecnie prawie nie są wykonywane. 

Ogromna liczba jego kompozycji nie jest nawet wymieniona na oficjalnych stronach 

Chorwackiego Towarzystwa Kompozytorów.  

 

 

 

                                                           
25 „Kwartet smyczkowy „Pro Arte Zagreb“ pod kierownictwem Mileticia zorganizował ponad dwa tysiące 

koncertów w Chorwacji, republikach byłej Jugosławii i na całym świecie, od Moskwy po Tokio. Był uznany za 
najbardziej trwałego i zawziętego promotora muzyki współczesnej, osobowość chorwackich kompozytorów.“ 
V. Badnjak – Pintarić,  12. dani glazbe Miroslava Miletića, Sisak 2012,  s. 3. 
26  orkiestra akordeonowa 
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Przykład nutowy nr 4. 

Miroslav Miletić - Toccata na akordeon solo 
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W 1957 roku powstał pierwszy oryginalny utwór Od zgarišta do pobjede na orkiestrę 

akordeonową, napisany przez Petara Krelje. Petar Krelja był kompozytorem i piosenkarzem 

urodzonym w Drniš w 1903 roku, a zmarł w Zagrzebiu w 1974 roku. Ukończył Wojskową 

Szkołę Muzyczną w Vršacu, później pracował jako muzyk wojskowy, członek orkiestry 

Zagrzebskiego Teatru Miejskiego Komedija i jako dyrygent zespołów wojskowych, dętych 

i tamburowych. Tworzył i był liderem artystycznym kilku zespołów instrumentalnych 

i wokalnych, a jego kompozycje przeważnie były utrzymane w tematyce wojennej i opatrzone 

były tytułami również nawiązującymi do wojny (np. Od Vardara do Triglava na orkiestrę 

dętą). Po czteroletniej przerwie w powstawaniu jakichkolwiek utworów akordeonowych, 

w 1961 roku zostaje stworzony nowy utwór na orkiestrę akordeonową - Mala jugoslavenska 

suita27 chorwackiego kompozytora, Rudolfa Bruccia. W tym roku doszło do całkowitego 

zwrotu kierunku dążeń literatury akordeonowej. Głównym czynnikiem było to, że słynni 

kompozytorzy rozpoczęli współpracę z dyrygentami orkiestr akordeonowych, solistami oraz 

tworzyli utwory na konkurs kompozytorski w Puli. Literatura zaczęła się bujnie rozwijać,  

a akordeon na stałe wszedł w kręgi muzyki klasycznej i awangardowej. 

Rudolf Brucci (Zagrzeb, 30.03.1917 – Nowy Sad, 30.10.2002) był jednym  

z kompozytorów, który znacząco wzbogacił zbiór muzyki akordeonowej. Po uzyskaniu 

średniego wykształcenia muzycznego w Zagrzebiu poszedł na studia kompozytorskie  

w Akademii Muzycznej w Belgradzie i był tam jedynym uczniem wtedy już bardzo popularnego, 

kompozytora - Petara Bingulca (ucznia znanego francuskiego kompozytora Vincenta d'Indy). 

Później (1954-55) Brucci zapisał się na studia podyplomowe u wiedeńskiego dodekafonisty 

Alfreda Uhli. Decydującym momentem w jego karierze kompozytorskiej było zdobycie 

pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów im. Królowej Elżbiety 

w Brukseli w 1965 roku. Wyróżniony i doceniony został tam za symfonię Lesta.  

Nagrodę tę zdobył rywalizując w kategorii z ponad 250 kompozytorami z 26 krajów. 

Brucci należał do pokolenia kompozytorów, którzy dotychczasowy wydźwięk nacjonalistyczny 

w utworach przekierowali w stronę kosmopolitycznego wyrazu, używając technik  

politonalnych, atonacyjnych i dodekafonicznych. 

 

 

 

                                                           
27 Mała jugosłowiańska suita  
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  Jego ostatnie kompozycje formalnie wyróżniające się w ogólnych założeniach zawierają 

osobliwy wyraz rytmiczny i harmoniczny. W bogactwie orkiestrowego kolorytu oraz akuratnej 

instrumentacji można odkryć twórczy portret kompozytora. W latach siedemdziesiątych XX 

wieku Brucci miał decydujący wpływ na rozwój Akademii Sztuki w Nowym Sadzie, której był 

także pierwszym dziekanem. Po napisaniu Małej jugosłowiańskiej suity swoje kompozytorskie 

dokonania wzbogaca innymi utworami na orkiestrę akordeonową. Przeważnie są to wieksze 

formy, na przykład: Imaginacije - II, Preludium,arija i finale, Parada male balerine, Koral, 

Sinfonietta (1969). 
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Przykład nutowy nr 5. 

Rudolf Brucci - Sinfonietta 
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Ważną rolę w rozwoju literatury klasycznej na orkiestry akordeonowe odgrywał 

również Akademski harmonikaški orkestar Ivan Goran Kovačić". W 1977 roku w Zagrzebiu 

został założony przy KPD Slovenski dom, gdzie działał do 1990 roku. Na początku 1991 roku 

przyłączył się do SKUD-u Ivan Goran Kovačić, gdzie jedna z sekcji działa aż do dzisiaj. 

Założyciel i dyrygent orkiestry, dypl. inż. Zvonko Šiljac prowadził orkiestrę aż do września 

2003 roku, kiedy artystyczne przywództwo przejmuje Gordana Šuštić. Obecnym dyrygentem 

jest Stjepan Vuger. Orkiestra jest jednym z najbardziej udanych amatorskich zespołów 

muzycznych w Chorwacji i najlepszych w Europie w dziedzinie muzyki akordeonowej.  

Dzięki licznym nagrodom zdobytym w ciągu ostatnich 40 lat na koncertach i pokazach 

gościnnych w kraju i za granicą oraz dzięki całokształtowi pracy, orkiestra z powodzeniem 

przełamuje uprzedzenia dotyczące akordeonu jako instrumentu ludowego i daje publiczności 

zupełnie inny obraz tego imponującego instrumentu. Bogaty dorobek orkiestry obejmuje liczne 

utwory klasyczne,a także kompozycje współczesnych kompozytorów chorwackich  

i międzynarodowych. Orkiestra bardzo owocnie współpracuje z Chorwackim Towarzystwem 

Kompozytorów i wieloma wybitnymi nazwiskami chorwackiej sceny muzycznej. Šiljac 

zrealizował swoje projekty między innymi z takimi kompozytorami, jak Boris Papandopulo, 

Slavko Šuklar, Miroslav Miletić, Josipović, Anđelko Klobučar, Tomislav Uhlik, Branko Starac, 

Dubravko Tanodi, Zlatko Tomerlin. 

Mimo że Boris Papandopulo (1906-1991) skomponował wyłącznie jeden utwór 

poświęcony orkiestrze akordeonowej to potwierdza to, że wówczas mieszczaństwo patrzyło na 

orkiestry akordeonowe w Chorwacji mniej więcej tak jak na orkiestry symfoniczne, 

profesjonalne, przeznaczone do wykonywania poważnej muzyki klasycznej. To wielki 

zaszczyt, że tak znakomity kompozytor komponował na akordeon. Przyjacielem jego rodziny 

był Igor Strawiński, jeden z największych kompozytorów XX wieku, a także Carl Orff. 

Kompozycja Papandopula pod tytułem Vesela igra powstała w 1975 roku i została 

wydrukowana w IV kolekcji Izabrana djela28 biblioteki muzycznej Rady Edukacyjnej 

Chorwacji. Utwór został prawykonany przez orkiestrę OKUD Istra pod dyrekcją Stanka 

Mihovilića. Wiele najbardziej znaczących orkiestr akordeonowych posiada ten utwór w swoim 

stałym repertuarze. Nazwa Vesela igra nie ma charakteru programowego, lecz występuje 

jedynie w roli skojarzenia z twórczym opracowaniem oraz przeplataniem licznych, 

kontrastujących pod względem charakteru motywów, kształtujących dowcipny wyraz 

kompozycji.  

                                                           
28  Wybrany utwory 
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Praca motywiczna, przeplatanie motywów i uzupełnianie ich wzajemnie nadaje kompozycji 

wyrazistości harmonicznej. Tematyka folklorystyczna w motywach ukazuje sie głównie przez 

zastosowanie charakterystycznych interwałów. 

Bruno Bjelinski (Triest, 1909 - Silba, 1992) kompozytor, swoją działalnością wzbogacił 

chorwacką literaturę muzyczną, dotykając niemal wszystkich dziedzin muzycznego wyrazu. 

Świeżość zawarta w harmonicznym przepływie neoklasycznego wyrazu muzycznego 

i inwentywnej pulsacji rytmicznej, z wyraźnym zastosowaniem współczesnych technik 

kompozytorskich odkrywa przed słuchaczem drzwi do temperamentnego i dynamicznego 

świata duchowego Bjelinskiego. Potrafił on osobliwą i charakterystyczną dla siebie mową 

muzyczną bardzo subtelnie przybliżyć się do artystycznego wyrazu każdej kompozycji. 

Wzorami dla niego byli Ravel, Hindemith oraz Poulenc. Bjelinski przez jakiś czas mieszkał 

i wykładał na Dalmatyńskim wybrzeżu, na wyspie Vis i w Splicie, a większość jego kompozycji 

na orkiestry akordeonowe powstała podczas jego życia w Zagrzebiu. 

 Bjelinski regularnie uczestniczył w konkursach na najlepszą kompozycję na orkiestrę 

akordeonową,organizowanych w ramach Międzynarodowych Spotkaniań Akordeonistów 

w Puli, gdzie nagrodzono prawie wszystkie jego utwory (Festivalska sinfonietta, Gaudeamus, 

Igre na zlatnim stijenama, Orfej XX vijeka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33:1034896277



34 
 

Przykład nutowy nr 6. 

Bruno Bjelinski -  Orfej XX vijeka,  

I Svadbeno veselje 
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4.1.2. CHORWACJA WSCHODNIA 

Chociaż pierwsze informacje o akordeonie pochodzące ze wschodniej Chorwacji można 

znaleźć w formie pisemnej, niestety dalszy rozwój tego instrumentu, już za czasów Jugosławii, 

musiałam śledzić za pomocą informacji, które otrzymałam werbalnie. Artykułów prasowych 

lub monografii było niestety bardzo mało. Wspomniany region był najbardziej dotknięty wojną 

i większość pisemnych dowodów została zniszczona w czasie jej trwania a akordeon jako 

instrument został zdegradowany w całym regionie, jednak przede wszystkim w największym 

mieście tej części Chorwacji - Osijeku. Stało się tak, ponieważ akordeon uważano za serbski 

instrument ludowy, a propagowanie muzyki wroga stawało się zdradą ojczyzny. Jedyne 

pisemne informacje znalazłam za pomocą monografii orkiestry Brodski harmonikaški orkestar 

i Festiwalu Bela pl. Panthy z Slavonskiego Brodu, które współpracując ze sobą organizują 

coroczne Międzynarodowe Spotkania Akordeonistów, oraz szkoły muzycznej w miastu 

Požega, która była jedną  z pierwszych instytucji we wschodniej Chorwacji, w której można 

było uczyć się gry na akordeonie. Dzięki Vladimirowi Mundžarowi, który po II wojnie 

światowej okazał się zauważonym działaczem oświatowym i kulturalnym oraz liderem różnych 

szkolnych zespołów wokalnych i instrumentalnych, życie muzyczne mieście Požega zaczęło 

się znacznie rozwijać. W 1959 roku, dzięki jego ciężkiej pracy rozpoczęły się szkolenie oraz 

kursy fortepianowe i akordeonowe. Kursy odbywały się w Domu Strażaka i poprzedzały 

powstanie Szkoły Muzycznej przy Uniwersytecie Narodowym w 1962 roku. Pierwszym 

nauczycielem akordeonu w Požegie był Dragutin Nemet, który w ramach szkoły założył 

również orkiestrę akordeonową. Ciekawą informacją jest fakt, że w 1962 roku szkoła liczyła 

124 uczniów, z których 80 było akordeonistami. Zaledwie dwa lata po rozpoczęciu 

organizowania kursów akordeonowych w Požegie, 1961 roku w Osijeku w ramach 

Stowarzyszenia Kulturalno - Artystycznego Lipa została założona orkiestra akordeonowa, 

z którą równocześnie w stowarzyszeniu działały także: zespół tamburowy, sekcja literacka, 

zespół teatralny i biblioteka. Na temat orkiestry akordeonowej w Osijeku nie udało się niestety 

znaleźć więcej informacji niż data jej powstania oraz, że składała się z 50 osób. 

W Slavonskim Brodzie w 1963 roku w Podstawowej Szkole Muzycznej im. Ivana Zajca 

otwarto klasę akordeonu, na czele z nauczycielem Belą pl. Panthy. Uczniowie podstawowej 

szkoły muzycznej stanowili trzon przyszłej orkiestry akordeonowej, która rozpoczęła swoją 

działalność w 1966 roku pod nazwą Omladinski harmonikaški orkestar, a dziś działa jako 

Brodski harmonikaški orkestar Bela pl. Panthy. 
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 Taką nazwę nosi od 2004 roku na cześć i ku pamięci założyciela i wieloletniego lidera orkiestry 

- Bely pl. Panthyja. Przez lata orkiestra była częścią różnych stowarzyszeń kulturalno - 

artystycznych, a pierwotny założyciel sprawił, że orkiestra stała się niezależna podczas wojny 

w Chorwacji. Orkiestra akordeonowa współpracowała z kompozytorami takimi jak Josip 

Kaplan, który dla orkiestry skomponował utwór Južnoslavenski ples, czy Adolf Götze, który 

napisał Slavonska rapsodija. 
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4.2. CHORWACJA GÓRSKA 

Informacje na temat rozwoju akordeonu w regionie górskim możemy znaleźć jedynie 

za pomocą przekazów zawartych w kulturze ludowej. Inne dane, w których mogłyby się znaleźć 

jakiekolwiek informacje na temat rozwoju akordeonu w kierunku muzyki klasycznej właściwie 

nie istnieją. Wspomniana niespójność w przedstawieniu klasycznego akordeonu w Chorwacji 

nie zagroziła jednak ogólnemu przedstawieniu repertuaru muzycznego, jaki do dziś pielęgnują 

artyści - akordeoniści z tego obszaru. Z drugiej strony, w okresie jugosławiańskim w Chorwacji 

Górskiej prężnie rozwija się instrument zwany heligonką. Heligonka jest mało  znaną odmianą 

akordeonu diatonicznego, a jej charakterystyczna barwa dźwięku stwarza jedno z najbardziej 

intrygujących i wyjątkowych wrażeń muzycznych górskiego Kotaru. Nazywana jest także 

akordeonem diatonicznym lub frajtonerica i stanowi nieodzowną część tożsamości kulturowej 

i dziedzictwa, które od wieków przekazywane są jako część tradycji i codzienności ludzi 

mieszkających na terenach górskich. W Chorwacji gry na heligonce nie uczy się w szkołach 

muzycznych, lecz umiejętność od dziesięcioleci przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, 

z ojców na synów, z dziadków na wnuki. Ze względu na to, że na obszarze Chorwacji Górskiej 

mieszkała bardzo mała liczba ludzi i że byli oni w większości muzycznie niepiśmiennymi, nie 

zostało niestety zbyt wiele nutowych zapisów z dziedziny muzyki ludowej ani na temat 

wirtuozów z regionu górskiego.  

Kompozytorem urodzonym w Ogulinie, wzbogacającym swój dorobek artystyczny  

o utwory pisane na orkiestry akordeonowe, jest Josip Magdić. Ten kompozytor, dyrygent  

i organista urodził się w 1937 roku, ukończył studia magisterskie z zakresu kompozycji  

w Akademii Muzycznej w Lublanie, gdzie 1966 roku ukończył również studia podyplomowe. 

Kariera Magdića rozpoczęła się w 1970 roku, kiedy jego środowiskom pracy stało się Sarajewo, 

gdzie w 1989 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii 

Muzycznej. W 1994 roku powrócił do Chorwacji, a podczas najbardziej gwałtownych 

bombardowań Sarajewa wniósł swój kulturowy wkład w utrzymanie żywego kulturowego 

ducha. Właśnie w Sarajewie Chorwaci odegrali kluczową rolę w życiu muzycznym; 

w organizowaniu różnych koncertów i wydarzeń kulturalnych. Magdić grał wtedy na organach 

i fortepianie oraz pisał marsze dla Chorwackiej Rady Obrony. Kompozytor ten został także 

nagrodzony kilkoma międzynarodowymi nagrodami np. Nagrodą IX Międzynarodowego 

Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges, Francja (1981).  
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Kompozycje, które skomponował na orkiestry akordeonowe to Divertimento, op. 47 

(1967), Sarajevska rapsodija za harmonikaški orkestar i udaraljke, op. 91 (1991/1992), 

Ilidžanska rapsodija i Opcije na akordeon solo. Z tekstu napisanego przez pana Magdića dla 

Chorwackiego Stowarzyszenia Tamburowego w Osijeku możemy wywnioskować, że 

przedstawia on polską szkołę kompozytorską jako przykład, z którego chorwacy kompozytorzy 

mogą się wiele nauczyć na temat stosowania współczesnej notacji w kompozycjach napisanych 

dla „tradycyjnych” instrumentów, takich jak tambura i akordeon. 

„Współczesną notację możemy najlepiej poznać, jeśli przejrzymy kilka różnych partytur 

kompozytorów krajowych i zagranicznych, a zwłaszcza polskich. Po II wojnie światowej polska 

szkoła kompozytorska najbardziej systematycznie wyznaczyła współczesne zapisy parametrów 

muzycznych, naśladowanych przez cały świat, zwłaszcza chorwackich kompozytorów, którzy 

regularnie bywali na festiwalu muzyki współczesnej Warszawska  Jesień.“29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Magdić J., Chorwacki Zespół Tamburowy w Osijeku, Suvremeni znakovi i zvukovi, Osijek 2011, s. 23. 
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4.3. CHORWACJA NADMORSKA  

Trwałość i ciągłość edukacji muzycznej w Puli, gdzie akordeon mógł być głównym 

przedmiotem nauki w szkole, jest świadectwem różnych form indywidualnej i zbiorowej 

edukacji muzycznej. Północne Przymorze Chorwackie było podstawą akordeonistyki  

w Chorwacji, a wraz z zorganizowanym nauczaniem bez przeszkód rozwijały się również 

tradycje prowadzenia prywatnych lekcji. Niestety, posiadacze takiej prywatnej praktyki i ich 

pedagogiczne zasięgi nie zostały w dużej mierze zanotowane, podczas gdy osiągnięcia 

akordeonistów ze szkół muzycznych pozostały zarchiwizowane i są znane do tej pory.  

Na południowym Przymorzu chorwackim akordeon wznieca rewolucję w tradycyjnej muzyce. 

Na tradycyjnym instrumencie - lirze, ostatnie struny zaczęto stroić z pomocą właśnie 

akordeonu, a na adriatyckich wyspach pojawiają się pierwsi wirtuozi akordeonu.  

 

Zdjęcie nr 7. 

Lira 
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4.3.1. PÓŁNOCNA CHORWACJA NADMORSKA  

Rozwój i działalność instytucji w kulturze oraz oświacie na obszarze Kvarneru  

i Liburnii w dużej mierze przekładała się na muzykę tamtych czasów. Akordeon przeżywa 

prawdziwy rozkwit, a sam wielki wirtuoz Stanko Mihovilić organizuje koncerty muzyki 

klasycznej oraz prowadzi orkiestrę na terenie Lovranu.  

„Z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Lovranu 4 maja 1946 roku, amatorzy  

z powodzeniem stworzyli doskonałe widowisko przed pełną i zachwyconą publicznością  

w teatrze. (...) Publiczność jednak najlepiej przyjęła część muzyczną całego przedstawienie, 

czyli występ solistyczny akordeonisty Stanka Mihovilića, który wykonał Rapsodię Węgierską  

nr 2 Liszta. Prowadził także występ jedenastu akordeonistów, którzy wykonali potpourri30 

starych pieśni ludowych.“ 31  

Ciekawy jest fakt, że ponieważ obszar ten był pod wpływem Włoch i akordeon 

nazywano fisarmonica, pojęcie to pozostaje w użyciu już od czasów Królestwa Jugosławii.  

W Puli, która w latach 1945 - 1947 bywała pod zarządem angielsko - amerykańskim 

mieszkającą tam ludność w  59% stanowili Włosi i 35% Chorwaci. Miasto to miało wtedy 

bardzo ciężką sytuację ekonomiczno-  społeczną, ponieważ było praktycznie odizolowane od 

reszty półwyspu Istria. Główny przemysł został zniszczony, miasto cierpiało na różne choroby, 

obowiązywało racjonowanie żywności dokonywane przez Federalną Administrację Wojskową. 

Istniały też napięcia wśród ludności między tymi, którzy chcieli, by Istria należała do Włoch, 

a tymi, którzy chcieli, by należała do Jugosławii. Na konferencji w Paryżu, w 1946 roku było 

już jasne, że Pula wejdzie w skład Jugosławii, co doprowadziło do masowej emigracji ludności, 

przez co w ciągu kilku miesięcy wysokorozwinięta, cywilizowana Pula stała się miastem 

duchów, opustoszałych ulic, parków i opuszczonych domów. Życie muzyczne sprowadzało się 

do działania różnych zespołów, chórów i solistów, którzy działali w mieście i również w okresie 

panowania tam faszyzmu. Miejsce, w którym można by uczyć się muzyki nie istniało. 

Jakakolwiek bardziej rozwinięta praca w dziedzinie kultury rozpoczęła się tuż po odejściu 

angielsko - amerykańskiej armii z miasta. Sztuka zyskała nową rolę - stała się narzędziem 

edukacyjnym w dążeniu do celów rządzącej grupy politycznej. Polityka kulturalna stanęła 

przed problemami analfabetyzmu wśród ludności, brakiem szkół jak i instytucji, które dbałyby 

o kulturę. Rolą sztuki stało się oświecanie ludzi, a nie bycie tylko narzędziem rozrywki.  

                                                           
30 Mieszanina różnych, nie zbliżonych do siebie charakterem rzeczy 
31 Lovran, Glas Istre, 16.05.1946, s. 3. 
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Ponieważ okres ten był w dużej mierze związany z  wpływem politycznym i kulturalnym 

Związku Radzieckiego, wszystko, co było związane z Zachodem było podejrzane. 

Odzwierciedlone to było przez zmianę wytycznych, do jakich celów muzyka powinna być 

używana. Głównym zadaniem kultury stało się ukazywanie rzeczywistości społecznej i ocena 

zjawisk społecznych zgodnie z potrzebami Partii Komunistycznej. Sztuka miała służyć 

wychowaniu młodzieży i przyczyniać się do budowy ojczyzny, dlatego miała być dostępna 

szerokiemu gronu ludzi. Został założony Związek Towarzystw Kulturalno - Oświatowych dla 

okręgu i miasta Puli, którego zadaniem było zebranie pracowników i urzędników 

zorganizowanych w związkach zawodowych. Najważniejszymi stowarzyszeniami kulturalno - 

artystycznymi były włoski Lino Mariani i chorwacki Matko Brajša Rašan, które miały 

edukować szerokie masy ludu. Jednak ich wysiłek nie przyniósł pomyślnych wyników,  

a w 1949 roku decyzją Komitetu Ludowego Miasta Pula - została ustanowiona Szkoła 

Muzyczna. Wtedy też rozpoczęły się procesy decentralizacji władzy, a turystyka znacząco rosła 

w siłę. Obywatelom zezwalano na  podróżowanie za granicę, czego skutkiem było powolne 

otwieranie się socjalistycznej Chorwacji na kulturę zachodu. Co za tym idzie, stopniowo 

pojawiają się nowe formy działalności kulturalnej i muzycznej. Poprzez wprowadzenie 

samorządzącego się socjalizmu, sektor kulturalny zostaje pozostawiony samym pracownikom 

kultury. Utworzono specjalne rady, komisje i fundusze, które miały za zadanie wspierać kulturę 

oraz uruchomiono liczne stacje radiowe. Nadawanie sygnału rozpoczęła także Telewizja 

Zagrzeb. Był to czas, kiedy zainwestowano ogromne pieniądze w polepszenie warunków ruchu 

ulicznego czy rozwój urbanistyki. Był to też czas, kiedy w Jugosławii ożyło społeczeństwo 

konsumpcyjne. Życie muzyczne miasta sprowadzało się do muzyków amatorów, którzy jako 

pośrednicy zapoznawali zwykły lud z utworami muzycznymi, dramatycznymi i literackimi. 

KUD Matko Brajša Rašan otrzymał swój chór, który odwiedził całą Istrię, a później również 

całą Jugosławię oraz występował na wielu pokazach. Włoski Lino Mariani również organizuje 

w tym czasie liczne pokazy i trasy koncertowe. 

 W 1959 roku założono Młodzieżowe Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne Istra  

w celu rozpowszechniania działań kulturalno - artystycznych wśród młodych ludzi oraz 

wypełniania ich wolnego czasu użytecznymi treściami, oświecenia kolektywów 

pracowniczych, ludności wiejskiej i organizowania publicznych występów dla obywateli  oraz 

edukacji młodzieży w duchu socjalistycznej ideologii. Pod jego patronatem działały sekcja 

folklorystyczna i dramaturgiczna, sekcja tamburystów, pionierski chór śpiewający, 

sekcja gitarzystów, sekcja solistów oraz najważniejsza i najliczniejsza - sekcja akordeonistów. 
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W 1959 roku orkiestrę założył Stanko Mihovilić 32 i prowadził ją do 1983 roku. Od tego 

czasu orkiestra nosi jego imię. Orkiestrę, która w rzeczywistości była amatorską wersją zespołu 

muzycznego prowadzili później prof. Damir Bužleta i prof. Tatjana Lajić. Na licznych 

występach, trasach koncertowych i konkursach, orkiestra zdobywała liczne nagrody, uznania 

oraz niepodzielną sympatię sędziów i publiczności, promując i przyczyniając się do 

wzmocnienia tożsamości kulturowej miasta Puli, Istrii i Chorwacji w całej Europie i Ameryce. 

Sposób działania orkiestry przyczyniał się do innego pojęcia akordeonu jako instrumentu 

muzycznego, a repertuar muzyczny orkiestry obejmował różne okresy historyczne, od muzyki 

dawnej aż do muzyki współczesnych kompozytorów krajowych i zagranicznych. Wyróżnienia, 

puchary i dyplomy zdobyte w międzynarodowych  konkursach tylko potwierdzają muzyczny 

kunszt orkiestry. W pierwszych latach po wojnie widoczny jest brak większego dyskursu 

artystycznego. Ścisłe i wykonawczo niezbyt wymagające formy poruszały tematy związane  

z klasą robotniczą, różnymi wydarzeniami politycznymi i ludowo - wyzwoleńczą wojną. 

Na początku lat pięćdziesiątych pojawiły się pozytywne posunięcia, które okażą się 

w przyszłości znaczącymi – powstaną stowarzyszenia kulturalno - artystyczne, których polityka 

repertuarowa poszerzy obecne horyzonty wykonawcze i umożliwi obywatelom Puli zapoznanie 

się z licznymi nowościami i odkryciami muzycznymi autorów krajowych i zagranicznych. 

Amatorskie stowarzyszenia kulturalne również przyczyniły się do twórczości muzycznej co 

zaowocowało utworami o znacznym zasięgu artystycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Mihovilić, Stanko (Šanto), muzyk (Lovran, 01.05. 1920 – Pula, 04.06. 1983). Od wczesnej młodości uczył się 
gry na klarnecie i akordeonie u prywatnych nauczycieli w Opatii i Rijece. Od 1947 r. był członkiem Wojskowej 
orkiestry północnego dowództwa nad Adriatykiem w Puli, jako klarnecista i akordeonista oraz lider mniejszych 
zespołów przy ówczesnym Domu JNA. Od 1953–59 działał w orkiestrze Teatru Narodowego w Istrii. 
www.istrapedia.com, 25.05.2019 
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W 1965 roku, podczas corocznego koncertu OKUD-u Istra stowarzyszenie zadebiutowało 

z zespołem akordeonowym, zespołem tamburowym wraz z gitarzystami i wielkim chórem 

pionierskim.  Opinia na temat koncertu opublikowana w gazecie:  

“(...) koncert pokazał, że fachowa kadra w tym stowarzyszeniu zna zasady pedagogiki 

muzycznej, ponieważ wszystkie utwory są idealnie dostosowane do wieku i wiedzy młodych 

wykonawców.” Szczególnie chwalonym było te, że na repertuarze znalazły się kompozycje, 

inspirowane folklorem (Gotovac, Baranović, Binički): “(...) szkoda, że literatura na akordeon 

nie jest bogatsza i w nasze melodie, i w utwory naszych kompozytorów. Ale można się 

spodziewać, że rozwój akordeonu zachęci jugosłowiańskich kompozytorów do zaoferowania 

większej liczby wartościowych kompozycji dla tego masowego i pod każdym względem 

odpowiedniego instrumentu.” 33   

Mimo tego, że duża liczba miłośników poważnej muzyki, jak i muzyków profesjonalnych nie 

pokładała w akordeonie prawie żadnej nadziei w kontekście muzyki klasycznej, po jakimś 

czasie nareszcie zaczęto rozumieć, że instrument ten daje muzykom pewne nowe możliwości 

i stał się bodźcem motywującym do działania na nowym polu twórczym dla wielu 

kompozytorów, przez co literatura poświęcona temu instrumentowi z czasem robiła się coraz 

większa i różnorodna. Uważano również, że akordeon może stać się pewnym znakiem 

rozpoznawczym nowej, jugosłowiańskiej kultury:  

  “Akordeon to nie jest już tylko jakiś instrument rozrywkowy, odpowiedni jedynie do 

towarzyszenia różnym tańcom, bardzo często niezdrowym, obfitym ucztom. On staje się 

instrumentem muzycznym, którym należy się poważnie zająć i za jego pomocą wychowywać 

nasze młode i porywające pokolenie”. 34 

W celu stworzenia planowanej koncepcji rozwoju życia muzycznego i wszechstronnego 

rozwoju kultury muzycznej oraz propagowania muzyki wśród wszystkich warstw ludności,  

w 1957 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzyki i wkrótce potem Koncertna Poslovnica 

za Istru, która miała dbać o organizowanie koncertów i festiwali, popularyzacje krajowych 

utworów muzycznych oraz autorów poprzez artykuły prasowe, wykłady, dyskusje publiczne, 

itp. Część działalności Koncertnej Poslovnicy od 1964 roku przejęła nowa organizacja: filia 

Młodzieży Muzycznej w Puli. Jej celem była asymilacja artystów muzyków, kompozytorów, 

                                                           
33  Glas Istre, 2. 4. 1965 
34  Glas Istre, 8.5.1964 
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krytyków muzycznych i pedagogów, ich fachowych stowarzyszeń i instytucji, które zgłosiły 

się do dobrowolnego udziału w organizacji koncertów w szkołach, klubach młodzieżowych, 

fabrykach i domach kultury, przeznaczonych dla młodych słuchaczy. Krótko mówiąc, ich misją 

było wszechstronne rozpowszechnienie zainteresowania muzyką i muzycznymi pytaniami, 

podczas gdy dzięki ich wysiłkowi obywatele Puli poznawali licznych artystów z całej 

Jugosławii i z zagranicy. W tym samym roku odbyły się pierwsze Spotkania akordeonistów  

25 i 26 kwietnia i tym samym rozpoczął się jeden z największych konkursów na klasyczny 

akordeon, który odbywa się aż do tej pory. Spotkania odbywały się od 1985 roku do 2006 roku 

co dwa lata, a od 2007 roku  odbywają się co roku. Bardzo znaczącymi osobami dla rozwoju 

spotkań akordeonistów, uczestniczącymi w komitetach administracyjnych lub 

organizacyjnych, byli: Stanko Mihovilić, Slavko Zlatić, Damir Bužleta, Slavko Magdić, Nevio 

Prenc, Đeni Dekleva Radaković, Dalibor Boljun, Igor Krizman.Właśnie dzięki temu 

konkursowi organizowanemu w Puli akordeon jako instrument klasyczny zaczyna się 

w Chorwacji coraz bardziej rozwijać. Profesorowie odwiedzający Chorwację rozpowszechniają 

nową literaturę, a chorwaccy profesorowie zyskują podstawy do budowy nowej szkoły 

akordeonowej. 

Zdjęcie nr 8. 

Štafeta mladosti 35 w Puli, Stanko Mihovilić z 300 akordeonistami, 1975 rok 

 

                                                           
35 Sztafeta młodzieży 
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4.3.2. POŁUDNIOWA CHORWACJA NADMORSKA  

Akordeon był jednym z instrumentów, który wkrótce po pojawieniu się na terytorium 

południowej Chorwacji został zakorzeniony w tradycyjnej praktyce muzycznej i ze względu na 

swoją praktyczność, a zwłaszcza dźwięk, miał ogromny wpływ na muzykę tego regionu. 

  Na wyspie Šolta od samego początku XX wieku (a może nawet i trochę wcześniej), aż 

do lat 60. XX wieku, spośród wszystkich instrumentów najczęściej grało się właśnie na 

akordeonie. Mimo dominacji akordeonu guzikowego36, od lat trzydziestych zaczyna się 

pojawiać również akordeon klawiszowy. Do najstarszych akordeonistów trzeba zaliczyć Lukę 

Mihića z Srednjego Sela (1859-1939), który sprowadził akordeon na wyspę w okresie 

Monarchii Austro-Węgierskiej. Gry na instrumencie po nim zaczęli się uczyć i inni mieszkańcy, 

a ich repertuar początkowo obejmował przede wszystkim akompaniament muzyczny do 

tańców37. W latach dwudziestych w regionalnym repertuarze pojawia się walc, a w latach 

trzydziestych tango, które pierwszy zaczął wykonywać Tonko Burica. Warto wspomnieć, że  

w latach 60. XX wieku w okresie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii znacznie 

rozwijała się literatura i zaczęto wykonywać bardziej wymagające opracowania popularnych 

kompozycji orkiestrowych. W Splicie zmiany we wszystkich sferach życia miały miejsce 

w 1945 roku, kiedy w całej Dalmacji zaczęto zakładać Towarzystwa Kulturalne z zespołami 

dramaturgicznymi, i folklorystycznymi z wyszczególnieniem tańca i śpiewu. Pojawia się nowe 

pokolenie młodych artystów, którzy aktywnie uczestniczą w odbudowie niemal wymarłego 

życia kulturalnego miasta. Z inicjatywy Rządu Ludowego w tym samym roku zaczęła działać 

Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, w której później możliwe było także uczenie się gry na 

akordeonie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Mieszkańcy Šolty nadali akordeonowi guzikowemu nazwę– plonerica/ plunerica / plonerka po firmie Ploner 
37 Tańcami, które tańczono były kvadrilja, mažurka, na katridu, pod cvit, polka, pržunera, spašo, šaltin, šotić 
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5. AKORDEONISTYKA REPUBLIKI CHORWACJI (1991 – 2019)   

5.1. WOJNA W CHORWACJI 

Długo przygotowywana i niezapowiedziana wojna na terytorium Chorwacji rozpoczęła 

się serbską agresją latem 1990 roku.  Do początku 1991 roku znaczna część terenu była już 

zajęta (wshodnia część Sławonie, Posavina, Banovina i Kordun, Kninska i Drniška krajina, 

Ravni Kotar, Dubrovačko Primorje i Konavle), a paramilitarne formacje czetnickie 

i Jugosłowiańska Armia Ludowa, z zamiarem zniszczenia i usunięcia wszelkich śladów 

istnienia całej kultury, narodu i jego ciągłości na tym obszarze, zniszczyły wszelkiego rodzaju 

historyczne budynki, nawet cmentarze. W ten sposób podczas wojny zostały zniszczone także 

miejsca, gdzie odbywały się koncerty (zniszczone zostały Chorwacki Teatr Narodowy 

w Osijeku, Pałac Sponza, Festiwalski i wiele innych pałaców i budynków w najwęższym 

historycznym centrum Dubrownika. Przebita została też unikalna kamienna kopuła katedry 

w Szybeniku, a ciężko uszkodzone zostały  historyczne części Vukovaru, Vinkovcach, Pakracu, 

Petrini, Lipiku, Hrvatskiej Kostajnicy, Zadaru). W Dubrowniku, gdzie w tym czasie wygasły 

wydarzenia kulturalne, 5 grudnia 1991 roku odbył się pierwszy koncert muzyki klasycznej 

podczas wojny. Koncert wykonał Chór Kameralny Dubrownika i orkiestra Szkoły Artystycznej 

Luky Sorkočevića, a tego dnia cały świat obchodził 200-lecie śmierci wielkiego Wolfganga 

Amadeusza Mozarta. Koncert zaczął się o godzinie 15, a liczni obywatele słuchali muzyki na 

żywo, podczas gdy w tle cały czas słyszeli wystrzały. W 1992 roku w Londynie pod patronatem 

Karola, księcia Walii, znany na świecie pianista Ivo Pogorelić grał koncert wspierający 

odbudowę Pałacu Festiwalowego w Dubrowniku. Koncert zakończył się niezwykłym 

sukcesem, Pogorelić został gorąco przyjęty, aplauzom nie było końca, a Pałac Festiwalowy 

został po wojnie odbudowany. 

W regionie wschodnim koncerty muzyki klasycznej w ogóle się nie odbywały, a miasto 

Vukovar przeżywało oblężenie zakończone porażką. Zostało ono doszczętnie zburzone,  

a chorwaccy obywatele byli prześladowani.  
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Miroslava Hudžihusejnović Valašek o skutkach wojny dla chorwackiej muzyki: 

„ Dla badacza folkloru, tj. życia duchowego, termin geograficzny jest ważny, przede 

wszystkim na tyle, o ile jest on ściśle związany z życiem duchowym ludzi, którzy go zamieszkują, 

co najczęściej się zdarza. (…) Co zostało zachowane w głowach ludzi, jeśli byli zmuszeni 

opuścić swoje domy? Jakie ślady pozostawiają stres i tragedie na ich emocjonalnych ego?  

W jakim stopniu paraliżuje się cała pamięć? Czy staje się to balastem, który obciąża 

bezradnego człowieka? Czystaje się bolesną ewokacją przeszłości, któraz pewnością była 

lepsza niż teraźniejszość? Bo tutaj chodzi o muzykę, o zwyczaje, o taniec. W ten sposób muzyka 

i wszystkie skutki uboczne są związane z emocjonalnym, estetycznym komponentem człowieka. 

Właśnie radość, pokój i przyjemność z życia tych ludzi na ziemi Baranji są zranione, 

wspomnienia są bolesne, więc jak i z jakim prawem je ewokować?   

„Oni nam wszystko mogli zniszczyć, ale naszego ducha nie mogą nam zniszczyć. Myślę, 

że duch pozostanie, stroje zrobimy, i piosenka pozostanie i zwyczaj pozostanie nasz piękny 

chorwacki i wszystko. I Jabučice i Todore i Sitna bola i Šokačko kolo i wszystko pozostanie, 

aby dzieci wiedziały, że są Chorwaci i żeby Chorwatami pozostali“ – doszła do wniosku jedna 

wygnanka z Baranji. Rozmawiajmy z tymi ludźmi. Oni są tutaj: bliżej nas lub dalej, ale zawsze 

całkiem blisko swojego życia i trwania. Na razie nam tylko oni pozostali, aby nam pomóc 

wypełnić białe strony naszej nauki.“ 38 

Z początkiem wojny pojawiła się  potrzeba zdefiniowania tożsamości narodowej, 

a większość Chorwatów w tym czasie wolała nazywać siebie narodem śródziemnomorskim lub 

środkowoeuropejskim bardziej niż bałkańskim, ze względu na wschodnich sąsiadów. Muzyka 

narodu wschodniego podczas chorwackiej Wojny Ojczyźnianej oraz po niej, nie była słuchana 

i długo nie była pokazywana w stacjach telewizyjnych i radiowych, więc moglibyśmy 

powiedzieć, że muzyka też brała czynny udział w wojnie. Chorwackie piosenki nie tylko 

budziły uczucia narodowe i zachęcały żołnierzy do bitwy oraz pokrzepiały serca ich rodzin, ale 

także odgrywały rolę we wzywaniu międzynarodowej pomocy w czasie, gdy społeczność 

międzynarodowa wstrzymywała się od głosu. Pojawiają się dwa powody, z których akordeon 

zaczął być odrzucany w Chorwacji. 

 

 

                                                           
38 Miroslava Hadžihusjenović – Valašek, Studia Ethnologica vol.4, Zagreb 1992, s. 183. 
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Z jednej strony korzystanie z akordeonu po stronie serbskiej, a z drugiej prężnie rozwijająca się 

literatura tamburowa, która powoli zaczęła wypierać akordeon z terenów Chorwacji. Tambura 

zaczyna coraz częściej być włączana do szkolnictwa, a akordeon zaczyna być coraz bardziej 

odrzucany.   

Intrygujące jest to, że rozwijał się on w niektórych miastach właściwie w formie sprzeciwu 

względem ludności serbskiej na co może nas naprowadzić cytat chorwackiego kompozytora 

Josipa Magdića, który w wywiadzie mówi o swoich utworach napisanych podczas wojny                       

w Sarajewie. W jego opusie wojennym powstaje kompozycja Sarajevska rapsodija za 

harmonikaški orkestar i udaraljke, 1991/1992.  

„Jako wyraz sprzeciwu wobec serbskiego agresora, napisałem dwadzieścia pięć 

utworów według własnego uznania. To nigdy nie było zaplanowane ani zamówione. Wszystko 

to chciałem zrobić: umawiałem się z wykonawcami lub sam wykonywałem utwory. Tworzyłem 

muzykę elektroniczną, sceniczną i inną.“ 
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5.2. ZAKŁADANIE INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Wyższa Szkoła Sztuki Muzycznej Ino Mirković w Lovranie 

W 1991 roku w Lovranie została założona pierwsza prywatna instytucja szkolnictwa 

wyższego o charakterze publicznym w Chorwacji, której założycielem był Ino Mirković39. 

Celem było sprowadzenie do Chorwacji najlepszych ekspertów i artystów, a w 1995 roku 

szkoła została zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Technologii. Podstawowa struktura 

Wysokiej szkoły Ino Mirković była bardzo podobna do wiodącej aż po dziś dzień światowej 

instytucji muzycznej szkolnictwa wyższego, Rosyjskiego Państwowego Konserwatorium 

„P.I. Czajkowskiego” w Moskwie, skąd pochodziła większość kadry profesorskiej. Całkowity 

plan i program nauczania był chroniony licencją Konserwatorium Moskiewskiego. Oprócz 

profesorów Konserwatorium Moskiewskiego, szkoła zatrudniała również czołowych 

profesjonalistów muzycznych o międzynarodowej renomie z innych krajów, profesorów 

wiodących w światowych instytucjach muzycznych i renomowanych światowych muzyków, 

utrzymując w ten sposób wysoki poziom edukacji muzycznej. Oprócz regularnych studiów na 

wszystkich kierunkach muzycznych, szkoła wyższa organizowała też koncerty, seminaria, 

kursy mistrzowskie i kształcenie ustawiczne dla studentów, uczniów i profesorów, a wsparcia 

finansowego udzielał Ivo Pogorelić. Akordeonu na Akademii uczyli Vitalij Arsenjevič 

Muntjan, Volodymyr Balyk i Marjan Krajna. Po pewnym czasie w  kręgach Akademii 

Muzycznej w Zagrzebiu pojawiły się pewne zastrzeżenia co do jakości programu, a ostatecznie 

szkoła przestała funkcjonować z powodu problemów finansowych. 

Akademia muzyczna w Puli  

W Puli, na ówczesnym Fakultecie pedagogicznym, w 1993 roku otwarto również sekcje 

akordeonu. Od czasu założenia studiów aż do 1997 roku akordeon wykładał Vitalij Muntjan, 

do niego dołączył  później Slavko Magdić z Mariboru, również absolwent Rosyjskiego Instytutu 

Muzycznego im. Gniesinych oraz Denis Modrušan, który ukończył studia akordeonu 

i dyrygentury symfonicznej w kijowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra 

Czajkowskiego. Zainteresowanie studiowaniem akordeonu w Puli stawało się coraz większe, 

                                                           
39  Urodził się w Rijece w 1960 roku w rodzinie profesjonalnych muzyków. W wieku 5 lat zaczął grać na 
skrzypcach, a w wieku 14 lat został najmłodszym studentem Akademii Muzycznej w Zagrzebiu, gdzie ukończył 
studia z wynikiem celującym. W 1979 roku wyjechał do Moskwy, gdzie rozpoczął naukę w Konserwatorium 
Państwowym imienia P. I. Czajkowskiego, i kontynuował pracę nad swoim studium i specjalizacją przez 
następne 7 lat, w klasie profesora Glezarove i Korsakowa. W Moskiewskim Konserwatorium Państwowym Ino 
Mirković otrzymuje również tytuł doktora nauk. 
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przyjeżdżało coraz więcej studentów z całej Chorwacji, a nawet z sąsiedniej Słowenii. 

Studentów przybyło aż tylu, że dooszło do zrodzenia sie potrzeby zaangażowania dodatkowej 

kadry nauczycielskiej. W 2000 roku posadę na Akademii otrzymało dwóch nowych 

pracowników: Franko Božac, pierwszy dyplomowany student akordeonu w Puli, oraz Dražen 

Košmerl, absolwent Narodowej Akademii Muzycznej im. Czajkowskiego w Kijowie. Ze względu 

na zwiększone potrzeby procesu nauczania, w okresie od 2001 do 2004 roku Radmila Bikić 

Magdić (także absolwentka w Kijowie) na stanowisku asystenta wykłada przedmiot muzyka 

kameralna. Po ukończeniu studiów akordeonowych w Puli i studiów podyplomowych 

w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, od 2003 roku na rodzimej akademii pracę 

zaczął również Borut Zagoranski.  

 Ze względu na to, że na uczelni wyższej w Puli działa jedyna klasa akordeonistyki  

w Chorwacji, uczniowie przybywali tutaj na studia z różnych miast Chorwacji i sąsiednich 

krajów - Pula, Poreč, Rijeka, Delnice, Karlovac, Bjelovar, Zagrzeb, Vukovar, Osijek,  

Vinkovci, Varaždin, Požega, Krapina, Slavonski Brod, Križevci, potem Maribor, Slovenska 

Konjica, Ptuj, Murska Sobota, Lenart i Kotlje. Od otwarcia studium aż do dziś kierunek  

o nazwie akordeon klasyczny z sukcesem ukończyło ponad pięćdziesięciu studentów. Liczba 

studentów niestety spada z roku na rok. W Akademii Muzycznej w Puli działali też profesorowie 

gościnni z zagranicy, tacy jak Elsbeth Moser, Mika Väyrynen, Teodoro Anzellotti i Friedrich 

Lips, a asystentami byli Amadej Herzog, Igor Krizman i Marija Vukoja Plavčak. Dzisiaj 

prowadzącymi główny przedmiot są Ivan Šverko, Borut Zagoranski, Dražen Košmerl i Franko 

Božac.  

Możemy również śmiało powiedzieć, że do rozwoju akordeonu w Akademii Muzycznej 

w Puli, a także w Chorwacji przyczynił się kompozytor Bashkim Shehu (Pejë, 1952), autor 

pierwszego chorwackiego koncertu na akordeon i orkiestrę, ukończył Średnią szkołę muzyczną 

w Prisztinie, a Akademię Muzyczną na wydziale Kompozycji i Dyrygentury, w klasie  

prof. Miroslava Špilera w Sarajewie. Po regularnych studiach korzystał z dwuletniego 

stypendium i robił specjalizację z zakresu komponowania, form muzycznych i orkiestracji  

w Konserwatorium Narodowym w Paryżu u profesorów Tonyego Aubina, Ivo Maleca, Pierre 

Boulez i Betsy Jolas. Równolegle z tymi studiami był zaangażowany w badania naukowe 

w Instytucie Jeusseux, w klasie prof. dr. Anne Castelegno, nad projektem dotyczącym 

bałkańskich instrumentów muzycznych. Studia podyplomowe ukończył w Akademii Muzycznej 

w Sarajewie, Wydział Kompozycji (Muzyka Symfoniczna) w klasie prof. Josipa Magdića. 

Pracował jako współpracownik w Redakcji muzyki poważnej RTV Prisztiny. W 1981 roku 

został zatrudniony na Fakultecie Sztuki w Prisztinie jako współpracownik, a później jako docent 
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na przedmiotach aranżacja na zespoły, czytanie partytur i poznawanie instrumentów. 

Nieprzerwanie do 1991 roku był prodziekanem i dziekanem w Akademii. Po przyjeździe do 

Chorwacji w 1991 roku rozpoczął pracę na stanowisku docenta na ówczesnym wydziale 

Pedagogicznym, późniejszym Fakultecie Filozoficznym, następnie na Wydziałe Muzyki, 

a wreszcie w Akademii Muzycznej Uniwersytetu Juraj Dobrila w Puli. To właśnie on był 

inicjatorem projektu zespołów, które po kilku latach zaczęły działać w Istryjskim Teatrze 

Narodowym w Puli (Orkiestra Symfoniczna, Chór Mieszany i Zespół Eksperymentalny 27). 

Był także znaczącą osobistością związaną z otwarciem wydziału akordeonistyki.  

  Na akordeon w różnych składach  napisał wiele utwórow (Aproksimato nr 2, 

 Refleksije nr 3, Sintaksa nr 3, Velika pobjeda nr 2, Istarski rondo, Brojalica, In omaggio ad 

Andrea Antico da Montona, Lode a Dallapiccola, Konvulzije). Ze względu na swoją 

atrakcyjność brzmieniową jego kompozycje na akordeon przyciągają uwagę publiczności 

i akordeonistów, dlatego są to utwory nadal najczęściej wykonywane, które sugerują również 

obecność elementów muzyki ludowej z dwóch różnych i odległych obszarów geograficznych, 

oraz które wyznaczyły podstawowe kierunki ruchu życiowego kompozytora - Kosowo i Istria. 

W 1997 roku Shehu zainicjował muzyczny program Pulskie lato, którego dyrektorem 

artystycznym był do 2000 roku. Zainicjował również Histria festiwal, który z sukcesem działał 

przez dziesięć lat. Festiwal wyrósł na jeden z najbardziej znaczących festiwali muzycznych 

i scenicznych w Chorwacji i Europie.  
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Przykład nutowy nr 7. 

Bashkim Shehu - Aproksimato nr 5 na orkiestrę akordeonową, fortepian i perkusję 
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Jednym z niewielu czołowych wykonawców na akordeonie światowej klasy, który 

rozwinął chorwacką literaturę na akordeon, był Vitalij Muntjan. Urodził się 1953 roku 

w Ribnicy (Mołdawia). Ukończył niższą i średnią szkołę muzyczną w Kiszyniowie, stolicy 

Mołdawii, a akademię w Rosyjskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Gniesinych 

w Moskwie, w klasie pedagoga Freidricha Lipsa. W 1975 roku zdobył nagrodę na 

Coupe Mondiale w Helsinkach, a od 1977 roku zaczął pracować jako profesor akordeonu 

w wyżej wpomnianej Akademii aż do 1991 roku. W Rosji w jego klasie ukończyło studia ponad 

trzydziestu studentów, wśród których byli akordeoniści z Meksyku, Norwegii, Finlandii i byłej 

Jugosławii. Od 1991 roku Muntjan mieszkał i pracował w Lovranie i Puli, jako profesor na 

Wyższej Uczelni Sztuki Muzycznej Mijo Mirković w Lovranie, a później na Wydziale Muzyki 

na Fakultecie Pedagogicznym w Puli. Podczas swojej kariery ściśle współpracował 

z kompozytorami, w wyniku czego powstało 40 kompozycji na akordeon. Intensywnie 

i aktywnie koncertował występując solo w całym byłym ZSRR, krajach Europy i Ameryki. 

W 1997 roku wydał płytę CD pod nazwą Suvremena Hrvatska Glazba Za Harmoniku40 

na której znajdują się kompozycje Josipa Magdića - Opcije (1993), Miroslava Miletića -  

Passacaglia i fuga (1953), Marko Ruždjaka - Centone (1989), Ivo Josipovića - ARAMbesque 

(1988), Anđelko Klobučara - Preludij (1993), Massimo Brajkovića - Kontrasti (1996), Adalbert 

Markovića - Golden Rocks on the Moonlight (1996), Željko Brkanovića - Antepedij (1989), 

Franjo Paraća - Pastorala (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Współczesna chorwacka muzyka akordeonowa 
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Przykład nutowy nr 8. 

Željko Brkanović41 - Harmony in exist 

 

                                                           
41 Željko Brkanović ( Zagrzeb, 1937 – Crikvenica, 2018) kompozytor, dyrygent, pianista. Dostał nagrodę Porin, 
Vladimir Nazor i Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 
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Przykład nutowy nr 9. 

Massimo Brajković42 - Il gabbiano del faro 

 

 

                                                           
42 Massimo Brajković (Rovinj, 1955) kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Puli, dostał nagrodę Istria 
Nobilissima i Prešern 
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Obecnie najwybitniejszym chorwackim instrumentalistą młodego pokolenia jest Ivan 

Šverko. Jest zwycięzcą elitarnego Międzynarodowego Konkursu Akordeonu Koncertowego 

Arrasate Hiria (2010) oraz prestiżowego konkursu multiinstrumentalnego Ferdo Livadić 

(2011). Ivan swoją drogę muzyczną rozpoczął w wieku dziewięciu lat, a po zakończeniu 

średniej szkoły muzycznej zapisał się na wydział muzyki na Uniwersytecie Juraja Dobrila 

 w Puli. Podczas swojego szkolenia brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych 

konkursach muzycznych, na których zdobył ponad dwadzieścia pierwszych nagród. Sukcesy 

na krajowych i międzynarodowych konkursach muzyki klasycznej zaowocowały wieloma 

okazjami do rozwoju jego kariery wykonawczej - grał na niektórych z najsłynniejszych scen, 

takich jak Klovićevi Dvori w Zagrzebiu, Kneževi Dvory w Dubrowniku, Wielka Sala Orkiestry 

Filharmonii Białoruskiej w Mińsku, Wielka Sala Fińskiej Orkiestry Symfonicznej w Helsinkach. 

Brał udział w wielu festiwalach muzyki klasycznej i współczesnej, takich jak Osorska ljetna 

večeri, Večeri na Grič, festiwal muzyki współczesnej Korak Aukiw Helsinkach, 

Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Popradzie (Słowacja), trasa koncertowa 

w Hiszpanii (Arrasate Hiria), interdyscyplinarny festiwal ExClam w Helsinkach.  

Za swoje osiągnięcia nierzadko zdobywał szczególne uznania; w 2005 roku otrzymał nagrodę 

Uniwersytetu w Rijece za sukcesy w nauce i zasługi w pracy artystycznej. W 2008 roku 

otrzymał podziękowanie Uniwersytetu Juraj Dobrila za promocję wydziału muzycznego. 

W 2011 roku został laureatem nagrody Kesko za wybitne osiągnięcia w nauce na Akademii 

Sibeliusa, gdzie ukończył studia w klasie prof. Miki Väyrynena. Biorąc pod uwagę, że akordeon 

koncertowy jest względną nowością na scenie klasycznej w Chorwacji, bardzo ważne jest 

zaznajomienie kompozytorów z możliwościami akordeonu jako instrumentu i działanie w celu 

rozszerzenia oryginalnego repertuaru koncertowego. Na razie najbardziej udaną współpracę 

w tym kontekście Ivan osiągnął ze znanym chorwackim kompozytorem Mladenem Tarbukiem, 

który dla niego i ensamble Cantus napisał utwór 4 Estancias, który z powodzeniem został                 

prawykonany podczas festiwalu Samoborska Jesień Muzyczna w 2012 roku. Tarbuk odnosi 

sukcesy na całym świecie nie tylko jako kompozytor, ale również dyrygent, pedagog 

i producent.  
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Przykład nutowy nr 10. 

Mladen Tarbuk - 4 Estancias
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Ogromny wkład w kameralne muzykowanie z udziałem akordeonu wnosi Kwartet 

smyczkowy Rucner, założony w 1998 roku przez małżeństwo Snježana i Dragan Rucner (do tej 

pory wieloletni członkowie Kwartetu smyczkowego Klima). Kontynuując zagrzebską tradycję 

muzykowania kameralnego, pielęgnując klasyczny i współczesny repertuar międzynarodowy, 

a także prawykonując utwory współczesnych autorów chorwackich, Kwartet smyczkowy                

Rucner robi również postępy w repertuarze i sięga również do innych gatunków muzyki, 

o czym świadczy ich wyjątkowo efektywna współpraca z bandoneonistą Peterem Soave.                     

W dotychczasowej działalności kwartet muzykował w Zagrzebiu, w wielu chorwackich 

miastach, a trasy koncertowe zaprowadziły go także do Bośni i Hercegowiny, Włoch, Słowenii, 

Austrii, Egiptu, Polski, Serbii, Niemiec, Anglii, Chin, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Grecji, 

Izraelu, Australii i Anglii. Wyjątkową zaletą i to na skalę globalną jest to, że dla Kwartetu 

smyczkowego Rucner (jak dla żadnego innego kwartetu na świecie) kompozycje pisało i pisze 

wielu żyjących autorów, których utwory zespół regularnie promuje na swoich występach. 

Niektórzy z kompozytorów, którzy pisali dla kwartetu to Ivo Josipović, Njikša Njirić, Anđelko 

Klobučar, Josip Magdić, Dubravko Detoni, Đeni Dekleva - Radaković. 

Đeni Dekleva - Radaković urodziła się w Pazin, w 1949 roku. Studiowała na Akademii 

Muzycznej w Trossingen (akordeon w klasie prof. Hugo Notha) i Lublanie (kompozycja  

i fortepian). Jej dzieła są w większości inspirowane folklorem i wykorzystują specyficzną skalę 

istriańską. Ta skala pochodzi od tradycyjnych śpiewów dwugłosowych regionu Istry 

i Kvarneru. Sześciodźwiękowa skala oparta na pochodach sekund małych i wielkich znajduje 

się na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
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Przykład nutowy nr 11. 

Đeni Dekleva – Radaković -  Odsjaji na akordeon i kwartet smyczkowy 
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5.3. MUZYCZNE BIENNALE W ZAGRZEBIU (MBZ) 

 

MBZ to międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej, formowaniu którego sprzyjało 

działanie chorwackiego kompozytora Milka Kelemena. Festiwal pierwszy raz odbył się w 1961 

roku i trwa do dziś, jest on więc jednym z najstarszych festiwali o takiej orientacji konceptualnej 

w świecie. Pierwszym celem Biennale, zgodnie z pierwotnym pomysłem Kelemena, było                 

poinformowanie chorwackiego środowiska o najnowszych wydarzeniach w światowej muzyce 

współczesnej i umożliwienie w taki sposób modernizacji chorwackiej muzyki współczesnej po 

II Wojnie Światowej. Od samego początku MBZ miało szeroki zakres konceptualny i nie było 

związane z dowolnymi oznakami ideologicznymi, często więc było uważane za muzyczno-

kulturowy most między Wschodem a Zachodem, szczególnie dlatego, że programy festiwalu 

obejmowały nawet tych kompozytorów, których wtedy nie można było wykonywać po drugiej 

stronie „żelaznej kurtyny”. W swojej bogatej historii gościł prawie wszystkich znaczących 

kompozytorów i wykonawców drugiej połowy XX wieku (Igor Strawiński, Vinko Globokar, 

Luigi Nono, Steve Reich, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Luciano Berio, Oliver 

Messiaen, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, John Cage). Dla akordeonu najważniejszą 

edycją tego festiwalu jest Biennale z 1993 roku, podczas którego słuchacze po raz pierwszy 

usłyszeli akordeon i to nawet w trzech przedstawieniach w ciągu tygodnia. Pierwsza była                 

Orkiestra Ivan Goran Kovačić, która zorganizowała koncert w holu sali koncertowej Vatroslav 

Lisinski wraz z dyrygentem Zvonkiem Šiljcem. Wykonali kompozycje Miroslava Miletića,                 

Mladena Tarbuka i Tomislava Uhlika. Drugiego dnia w składzie Atelier théâtre et musique 

(ATEM) z Francji na akordeonach w Chorwackim Instytucie Muzycznym wystąpił Frederic 

Daverio, pod batutą Georgesa Apergisa, a przedostatniego dnia w Małej sali koncertowej                 

Lisinski, Corrado Rojac wystąpił w składzie zespołu Chromas z Włoch. Dyrygentem był 

Adriano Martinolli, a zrzeszona grupa muzyków wykonała kompozycje Sofiji Gubaiduliny,              

Wolfganga Rihma, Giompaolo Coral, Miltona Ager i Franka Corcorana. Na Biennale w 2005 

roku w różnych zespołach kameralnych i jako solistka występowała znana akordeonistka  

-  Elsbeth Moser. W ramach Wieczoru kompozytorskiego Sofiji Gubaiduline w Chorwackim  

Instytucie Muzycznym zostały tam wtedy wykonane kompozycje takie jak De Profundis,            

In Croce, Silenzio i Galgenlieder, a siódmego dnia Biennale wystąpił też profesor z Akademii 

Muzycznej z Puli - Vitalij Muntjan i wykonał kompozycję Željka Brkanovicia - Harmony in 

Exist na akordeon i Maríana Lejava (Słowacja) / ISCM- Lesfleurs des ondes (Notturno nr 4) na 

flet altowy, akordeon, cymbały i fortepian.  
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Vitalij Muntjan występował na Biennale również w 2007 roku, kiedy w Małej sali Lisinski 

wykonał kompozycję Željko Brkanovicia: Dyptih (2006) wraz z Orkiestrą kameralną Varaždin 

pod kierownictwem Ivana Repušića. Na Biennale wystąpili też inni znani akordeoniści, tacy 

jak Peter Soave z kwartetem Rucner, Joseph Macerollo z zespołem Les Amic i Klemen Leben, 

który miał solowy koncert. Niestety, na MBZ do tej pory jeszcze nie wystąpił żaden chorwacki 

akordeonista, ale wydarzenie to miało duży wpływ na kształtowanie się instrumentu i literatury.  

Mówiąc o MBZ warto również wspomnieć o kompozytorach, którzy w znacznym 

stopniu rozwinęli literaturę na akordeon: Dubravko Detonij, Anđelko Klobučar, Massimo 

Brajković, Adalbert Marković, Damir Bužleta, Vladimir Gorup, Sanja Drakulić i Davor Bobić 

- dziekan Wydziału Nauki i Sztuki i dziekan Wydziału Nowej Muzyki w Akademii Sztuki  

w Osijeku. 

 Davor Bobić (1968) jest kompozytorem, pedagogiem, organizatorem i kierownikiem 

sezonu muzycznego w Osijeku, który wcześniej odbywał się w Varaždinie, oraz wieloletnim 

dyrektorem Barokowych wieczorów w Varażdinie. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej 

wpływowych kompozytorów współczesnego chorwackiego życia muzycznego, który ukończył 

studia akordeonowe, kompozycję i teorię muzyki w Konserwatorium im. Czajkowskiego 

w Kijowie. Pod jego kierownictwem w Akademii Sztuki w Osijeku zwiększyła się liczba 

kierunków studiów (fortepian, kompozycja, gitara i muzykoterapia), wprowadzono zupełnie 

nowe studia (tambura). W Szkole Muzycznej w Varaždinie zostanie zapamiętany przede 

wszystkim dlatego, że w połowie lat 90-tych był pierwszym i do tej pory jedynym, kto 

w Chorwacji rozpoczął prowadzenie kursów komponowania w szkole podstawowej i średniej, 

co z niewielkimi przerwami prowadzi do dziś. W czasie gdy był dyrektorem Biura 

Koncertowego (1999 do 2007) Varaždin po raz pierwszy w swojej historii zorganizował 

i utrzymał ciągły, nieprzerwany sezon muzyczny. W 2006 roku, kiedy stał się kierownikiem 

Barokowych wieczorów, zmienił koncepcję festiwalu, projektując go zgodnie ze współczesnym 

poglądem na muzykę dawną. Davor Bobić jest laureatem wielu nagród prestiżowych, a jego 

opus kompozytorski jest jednym z najbardziej obszernych, rozmaitych i najczęściej 

wykonywanych w ramach chorwackiej muzyki współczesnej. Obejmuje w nim utwory 

instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne i  muzyczno-sceniczne, a instrumentalna 

część jego opusu składa się głównie z kompozycji napisanych na akordeon, który Bobić zna też 

doskonale jako wykonawca. 
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Przykład nutowy nr 12. 

Davor Bobić - Sonata  nr 2 „Posthumna“ 

II Recitativo 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Celem powstania mojej pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak istotny wpływ 

na rozwój literatury akordeonowej ma kontekst geograficzny. Niniejsza praca w bezpośredni 

sposób ukazuje różnorodne oblicza chorwackiej muzyki akordeonowej, a także przybliża jej 

znaczenie w ujęciu historycznym. Istotnym wydaje się przedstawienie pierwszego pisemnego 

dowodu zawierającego informacje o budowie akordeonu. Jest to dokument, który w znaczący 

sposób wypływa na pojmowanie historii akordeonu w kulturze europejskiej. Mam nadzieję, że 

moja praca okaże się unikalnym w swoim rodzaju źródłem wiedzy na temat akordeonistyki 

w Chorwacji, gdyż jako jedyna porusza tę tematykę. 

 

Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 

pracy: mojej rodzinie za wsparcie mentalne, Pani Snježani Rucner oraz kwartetowi 

smyczkowemu Rucner za prawykonanie nowych utworów, Pani red. prof. art. Đeni Dekleva 

Radaković, Panu doc. art. Denis Modrušan i Panu red. prof. art. Bashkim Shehu za 

udostępnienie mi informacji dotyczących utworów oraz czuwającemu nad całością 

promotorowi - Panu prof. dr hab. Klaudiuszowi Baranowi. 
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Przykład nutowy nr 5., Rudolf  Brucci - Sinfonietta 
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KATALOG UTWORÓW KOMPOZYTORÓW CHORWACKICH 

 

1953 Passacaglia i fuga Miroslav Miletić solo43 

1957  Od zgarišta do pobjede Petar Krelja OA44 

1961 Mala jugoslavenska suita Rudolf Brucci OA 

1966 Đerdan (Predigra J.Gotovac) Miroslav Berta OA 

1967 Tri stavka  Anđelko Klobučar OA 

1967 Divertimento op.47  Josip Magdić OA 

1967 Svečani preludij Susreta Tihomil Vidošić OA 

1969 Sinfonietta Rudolf  Brucci OA 

1970 Serenada Miroslav Miletić OA 

1971 Fantazija i fuga  Franjo Hrg OA 

1971 Mala suita na temat narodowy Franjo Hrg OA 

1971 Fantazija i fuga Franjo Hrg OA 

1971 Mali koncertni ples Lovro Županović OA 

1971 Dva capriccia Tihomil Vidošić OA 

1971 Spomeni Josip Kaplan OA 

                                                           
43 Pierwszy utwór na akordeon solo 
44 Pierwszy utwór na akordeonową orkiestrę 
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1973 Rondo na dwa elektroniumy i OA Josip Vrhovski OA45 

1974 Međimurski ples Josip Kaplan OA 

1975 Kaprice  Miroslav Miletić OA 

1975 Vesela igra  Boris 

Papandopulo 

OA 

1976 Mobile  Miroslav Miletić OA 

1976 Wariacje na na temat narodowy         

„Oj Savice“ 

Josip Kaplan OA 

1977 Orfej XX vijeka Bruno Bjelinski OA 

1977 Sa Ovčara i Kablana, wariacje na 

temat narodowy z NOB 

Josip Kaplan OA 

1977 Kajkavijana Miroslav Miletić OA 

1977 ZOO  Dubravko Detoni OA46 

1978 Skice  Damir Bužleta OA 

1978 Mala dalmatinska suita Josip Kaplan OA 

1979 Allegro na kwartet akordeonowy Damir Bužleta zespół 

kameralny47 

                                                           
45 Pierwszy utwór na dwa instrumenty solo z akordeonową orkiestrą 
46 Pierwszy utwór zapisany przy użyciu współczesnej notacji 
47 Pierwszy utwór na zespół kameralny 
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1979 Domotožje  Anton Čeh OA 

1980 Maske suita Branko Starc OA 

1980 Montraubor na akordeon i elektronikę Massimo 

Brajković 

solo 48 

1980 Festivalska sinfonietta  Bruno Bjelinski OA 

1980 Aproksimato nr 2 na akordeon i 

orkiestrę 

Bashkim Shehu KA49 

1980 Balkanska impresija Branko Starc OA 

1980 Pieśni Slavonskom Brodu na chór, 

orkiestrę tamburową i akordeonową 

Josip Kaplan OA 

1980 Mali princ  Tomislav Uhlik OA 

1981 Suita nr 3 Josip Škorjanec OA 

1981 Odjeci i jeke Josip Škorjanec OA 

1981 Jugoslavenski ples nr 1 Josip Kaplan OA 

1981 Stari zapis  Josip Kaplan OA 

1981 Minijature na akordeon solo Miroslav Miletić solo 

1982 Skice nr 2 Damir Bužleta OA 

                                                           
48 Pierwszy utwór na akordeon solo z elektroniką 
49 Pierwszy koncert na akordeon i orkiestrę 
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1982 Sherzo I Branko Starc OA 

1983 Sherzo  Damir Bužleta OA 

1983 Humoreska Dubravko Detoni OA 

1983 Scherzo II Branko Starc OA 

1983 Ben ritmico Branko Starc OA 

1983 Tri stavka  Zlatko Tanodi OA 

1984 Scherzo III Branko Starc OA 

1985 Pro musica  Ivo Josipović OA 

1985 Na  temat Paganiniego  Miroslav Miletić OA 

1986 Želja  Damir Bužleta OA 

1986. Intermezzo  Damir Bužleta OA 

1986 Toccata Damir Bužleta OA 

1987 Poema Davor Bobić solo 

1987 Ditiramb  Ivo Josipović OA 

1987 Igra na zlatnim stijenama  Bruno Bjelinski OA 

1987 Duga Branko Starc OA 

1987 Gaudeamus Bruno Bjelinski OA 
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1988 Molitva na duet akordeonowy Damir Bužleta zespół 

kameralny 

1988  ARAMbesque Ivo Josipović solo 

1988 Microdanza Branko Starc OA 

1989 Sonata nr 1 Davor Bobić solo 

1989 Antepedij Željko Brkanović solo 

1989 Sisačka suita (Turopoljska) Miroslav Miletić OA 

1989 Pastorala Frano Parać solo 

1989 Centone Marko Ruždjak solo 

1990 Zaljubljena klarineta na głos i 

akordeon 

Miroslav Berta zespół 

kameralny 

1990 Entelecheia Vjekoslav Nježić OA 

1991 Suita nr 1 Davor Bobić solo 

1991 Suita nr 2, Apokalipsa Davor Bobić solo 

1991 Tri plesa Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

1991 Koncertna suita  Miroslav Miletić solo 

1991 Tableux na 4 waltornie, 2 akordeony, 

perkusję i 2 fortepiany 

Miro Dobrowolny zespół 

kameralny 

73:4302733810



74 
 

1991 Harmonikaški orkestri, 1–2 Franjo Hrg OA 

1991 Sonatina  Franjo Hrg OA 

1991  Refleksije nr 3. na akordeon i orkiestrę Bashkim Shehu KA 

1991  Fisarmonica blues na kwintet 

akordeonowy 

Mladen Tarbuk zespół 

kameralny 

1991/ 92 Sarajevska rapsodija na orkiestrę 

akordeonową i perkusję, op. 91 

Josip Magdić OA 

1992/ 93 Sonata nr 2 Davor Bobić solo 

1993 Suita nr 3 „Kijówska“ Davor Bobić solo 

1993 Preludij Anđelko Klobučar solo 

1993 Istarska sekvenca Miroslav Miletić solo 

1993 Opcije Josip Magdić solo 

1993 Hrvatska suita Mladen Tarbuk OA 

1994. A parte na akordeon i fagot Massimo 

Brajković 

zespół 

kameralny 

1994 / 95 Kontrapunktske varijacije na flet 

blokowy, harmonium / akordeon i 

klawesyn 

Silvio Foretić zespół 

kameralny 

1995 Igra na flet, akordeon i def Krešimir 

Seletković 

zespół 

kameralny 

74:1013856658



75 
 

1995 Sintaksa nr 3 na kwartet akordeonowy Bashkim Shehu zespół 

kameralny 

1995 Velika pobjeda nr 2 na głos i akordeon  Bashkim Shehu zespół 

kameralny 

1995 Toccata Miroslav Miletić solo 

1995 Tango de habanera na akordeon i 

perkusję 

Mladen Tarbuk zespół 

kameralny 

1996 Liturgijska suita nr 4 Davor Bobić solo 

1996 Kontrasti Massimo 

Brajković 

solo 

1996 Quod Libet IV Gabriel Brnčić solo 

1996 Golden Rocks in the Moonlight Adalbert 

Marković 

solo 

1997 Preludio e divertimento na akordeon i 

kontrabas 

Massimo 

Brajković 

zespół 

kameralny 

1997 Harmony in Exist Željko Brkanović solo 

1997 Koncertantni trenutak na akordeon i 

orkiestrę tamburową 

Adalbert 

Marković 

KA 

1997 Temperamentni Istrijani na kwintet 

akordeonowy i perkusję 

Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

75:2218361980



76 
 

1998 Dvije imitacije Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

1998 Improvizacije I na akordeon, obój, 

trąbkę, saksofon, gitarę i elektronikę 

Krešimir 

Seletković 

zespół 

kameralny 

1999 Metamorfoza Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

1999 Ave Maria  Damir Bužleta OA i chór 

1999 Rapsodija  Damir Bužleta OA 

2000 As- D- Es – As Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

2000 Senzacije Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

2000 Sonatina giocosa Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

2000 Scherzino  Damir Bužleta OA 

2000 Poema pastorale  Damir Bužleta OA 

2000 Skice nr 3. Damir Bužleta OA 

2000 Balada Damir Bužleta solo 

2000 Baletna suita  Sanja Drakulić OA 

76:9379944631



77 
 

2001 Preludij D-E-A Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

 

2001 Terra „M“ Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

2001 Saxofonia na akordeon i saksofon Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2001 Fusion – Antifusion Miro Dobrowolny orkiestra 

kameralna z 

akordeonem w 

składzie 

2001 Molitva nr 3  Damir Bužleta OA 

2001 Scherzo za 2 na 2 na kontrabas solo, 

akordeon basowy solo i OA 

Damir Bužleta OA z 

akordeonem 

basowym i 

kontrabasem 

solo 

2001 Nocturno na fortepian solowy, trzy 

akordeony i orkiestrę smyczkową 

Damir Bužleta          

2001 Molitva nr 2 na duet akordeonowy Damir Bužleta zespół 

kameralny 

2002 Concerto Eshaton Davor Bobić KA 

77:4411587829



78 
 

2002 Rondo na bandoneon i kwartet 

smyczkowy 

Anđelko Klobučar zespół 

kameralny50 

2002 Blizanke na duet akordeonowy Damir Bužleta zespół 

kameralny 

2002 Sonata nr 2 Damir Bužleta solo 

2002 Osorski križni put — XII. postaja na 

akordeon, altówkę, tubę i perkusję 

Anđelko Igrec zespół 

kameralny 

2003 Son(ru)idos Gabriel Brnčić solo 

2003 Igra u Pijesku na akordeon i klarnet Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kamerlany 

2003 Tango Aurora  Damir Bužleta OA 

2003 La mula de Parenzo, wariacje na temat 

narodowy 

Damir Bužleta OA 

2003 4 miniatury na akordeon i klarnet Damir Bužleta zespół 

kameralny 

2003 Gloria pro iuventute na flet blokowy, 

gitarę i akordeon 

Anđelko Igrec zespół 

kameralny 

2003 Lode a Dallapiccola na chór żeński i 

OA 

Bashkim Shehu OA z chórem 

damskim 

                                                           
50 Pierwszy utwór na bandoneon 

78:4339170590



79 
 

2003 Partita na flet i akordeon Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2004 Parole, Parole na flet i akordeon Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2004 Divertimento na klarnet i akordeon Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2004 Toccata fantazija Damir Bužleta solo 

2004 Novo Djelo Željko Brkanović solo 

2004 Sonata op. 1 Damir Bužleta solo 

2004 Peter & Pans na bandoneon i kwartet 

smyczkowy 

Tomislav Uhlik zespół 

kameralny 

2005 Recitativo concertante na akordeon i 

fagot 

Massimo 

Brajković 

zespół 

kameralny 

2005 Kozice na akordeon i klawesyn Sanda Majurec zespół 

kameralny 

2005 Concerto Damir Bužleta OA 

2006 Diptych na akordeon i orkiestrę Željko Brkanović KA 

2006 Noli tangere  Sanja Drakulić OA 

2007 Nunc dimittis Miro Dobrowolny solo 

79:1082669914



80 
 

2007 Godišnja doba na bandoneon i kwartet 

smyczkowy 

Tomislav Uhlik zespół 

kamerlany 

2008 Noćni razgovori na flet i akordeon Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2008 Amir na wiolonczelę i akordeon Aldo Kezić zespół 

kameralny 

2008 I suoni del vento Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

 

2008 Il gabbiano del faro Massimo 

Brajković 

solo 

2008 Epidaurus Concerto koncert na 

bandoneon i orkiestrę 

Damir Bužleta KB51 

2008 Becoming Laura Mjeda 

Čuperjani 

solo 

 

2008/15 5 polifonicznych kompozycji na 

akordeon 

Vladimir Gorup solo 

2009 Pavane Miro Dobrowolny solo 

2009 Due intermezzi na flet, obój, klarnet 

basowy, wibrafon, perkusję, fortepian, 

akordeon 

Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

                                                           
51 Pierwszy koncert na bandoneon i orkiestrę 

80:1080934513



81 
 

2009 disPlay na sopran, skrzypce, 

wiolonczelę, fortepian i akordeon 

Viktorija Čop zespół 

kameralny 

2009 2 komada na sopran i akordeon Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2009 Rucner Tango na bandoneon i kwartet 

smyczkowy 

Krešimir Herceg zespół 

kameralny 

2010 Šegun i Šegač na akordeon i fortepian Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2010 Koncert na akordeon i orkiestrę Đeni Dekleva 

Radaković 

KA 

2010 Iz daljine na wiolonczelę i akordeon Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2010 Duo nr 2 na duet akordeonowy Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2010 Transaccordion na kwintet 

akordeonowy 

Laura Mjeda 

Čuperjani 

zespół 

kameralny 

2010 Parafraze na akordeon i orkiestrę 

smyczkową 

Branko Okmaca KA 

2010 Varijacije II na akordeon i wiolonczelę Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2011 Bridges. Kammersinfonie na  9 

instrumentów 

Miro Dobrowolny zespół 

kameralny 

81:9184538708



82 
 

2011 Dissacordion na sopran i akordeon  Laura Mjeda 

Čuperjani 

zespół 

kameralny 

2011 Concerto da camera na akordeon, 

orkiestrę smyczkową i perkusję 

Željko Brkanović KA 

2011 Karte na stol  Sanja Drakulić OA 

2012 4 Estencias Mladen Tarbuk KA 

2012 Panova Suita na flet, waltornię, 

wiolonczelę, kontrabas, perkusję i 

akordeon 

Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

2012 Fijola na sopran i akordeon Laura Mjeda 

Čuperjani 

zespół 

kameralny 

2012 Mady's Dance na akordeon i kwartet 

smyczkowy 

Krešimir Herceg zespół 

kameralny 

2012 Concertinato na wiolonczelę i 

akordeon 

Davor Bobić zespół 

kameralny 

2013 Concertinato na akordeon i kwartet 

smyczkowy 

Davor Bobić zespół 

kameralny 

2013 Ples Nana na akordeon i perkusję Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2013 Ljubav se ne trži i Mura na sopran i 

orkiestrę akordeonową 

Davor Bobić OA 

82:5567506372



83 
 

2014 Wind Rose na duet akordeonowy Branimir Rezić zespół 

kameralny 

2014 Plagiat, koncert na akordeon 

ćwierćtonowy  i orkiestrę 

Davor Branimir 

Vincze 

KA 

 

2014 I tebe jesam... Đeni Dekleva 

Radaković 

solo 

2014 Unholly.me na flet, klarnet i akordeon Mirela Ivičević zespół 

kameralny 

2015 Copy / Paste na akordeon i akordeon 

ćwierćtonowy 

Davor Branimir 

Vincze 

zespół 

kameralny 

2015 Notturno senza luna Sanda Majurec solo 

2015 Nobody's folkor Lana Janjanin solo 

2015 Fuga triplex in d na 2 akordeony Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2015 Canzona na sopran, akordeon i 

fortepian 

Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2015 Tango Concertante na akordeon i 

kwartet smyczkowy  

Davor Bobić zespół 

kameralny 

2015 Versus - three pictures na akordeon i 

orkiestrę smyczkową 

Laura Mjeda 

Čuperjani 

KA 

2016 May the rock be thy pillow Gordan Tudor solo 

83:7491999480



84 
 

2016 Varijacije III na 2 akordeony Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2016 Lamento na sopran i akordeon Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2016 Musica espressiva  Vladimir Gorup OA 

2016 Canzona 2 ossia 5 lirycznych utworów  

na skrzypce, akordeon i fortepian 

Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2016 Z cyklu 24 fugi na akordeon - fuga nr 1 

C- dur 

Vladimir Gorup solo 

2017 Cat Chat ansambl Sanda Majurec zespół 

kameralny 

2017 Killing Godot na wiolonczelę i 

akordeon 

Margareta Ferek 

Petrić 

zespół 

kameralny 

2017 Nasumičnost vjetra na wiolonczelę i 

akordeon 

Ivan Končić zespół 

kameralny 

2017 identification<changeability> 

stagnation 

Matko Brekalo zespół 

kameralny,  

Pre-Art 

2017 Antigona i Izmena na mezzosopran, alt 

i akordeon 

Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2018 Riflessioni na akordeon i kwartet 

smyczkowy 

Đeni Dekleva 

Radaković 

zespół 

kameralny 

84:9853768231



85 
 

2018 Case White Mirela Ivičević zespół 

kameralny, 

Klangforum 

Wien 

2018 Varijacije IV  Vladimir Gorup solo 

2018 Tri podravske pieśni na sopran, 

mezzosopran i 2 akordeony 

Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2018 Mala podravska fantazija  Vladimir Gorup solo 

2018 Varijacije V na akordeon i orkiestrę 

smyczkową 

Vladimir Gorup KA 

2018 Z cyklu 24 fugi na akordeon - fuga nr 2 

a-moll 

Vladimir Gorup solo 

2019 Reverse idol Veronika Reutz 

Drobnić 

solo 

2019 SevMarVar na akordeon i orkiestrę 

smyczkową  

Josip Prajz KA 

2019 Zvinoshamisa Toccata Luka Demarin solo 

2019 Ljekarnik na mezzosopran, alt i 

akordeon 

Vladimir Gorup zespół 

kameralny 

2019 Fantasia lidiana  Vladimir Gorup solo 

2019 Feast of St. Valentine na akordeon i 

kwartet smyczkowy 

Davor Bobić zespół 

kameralny 

85:7505260052



86 
 

przed 

1977 

ZOO – II Dubravko Detoni OA 

- Fantazija na orkiestrę i akordeon Ljuboslav 

Kuntarić 

KA 

- Koncert na orkiestrę tamburową i 

akordeon 

Ljuboslav 

Kuntarić 

KA 

- Balada Damir Bužleta solo 

- Antepedium Željko Brkanović solo 

- Koncert na kotły i OA Anđelko Klobučar OA 

- Opcije Josip Magdić solo 

- Tri „ER“ Elda Krajcar- 

Percan 

solo 

 

Svjetionički galeb Massimo 

Brajković 

solo 

- Refleksija nr 5 Bashkim Shehu OA 

- Istarski rondo na głos, recytatora i 

akordeon 

Bashkim Shehu zespół 

kameralny 

- Omaggio ad Andrea Antico da 

Montona 

Bashkim Shehu akordeon jako 

skład orkiestre  

- Orijentalna suita Šandor Ban OA 

86:8846893742



87 
 

- Partizanska rapsodija Mislav Brkić OA 

- Koral Rudolf Brucci OA 

- Imaginacije – II Rudolf Brucci OA 

- Parada male balerine Rudolf Brucci OA 

- Preludijum, arija i finale Rudolf Brucci OA 

- Intermezzo Damir Bužleta OA 

- Allegro Damir Bužleta OA 

- Motiv '82 Damir Bužleta OA 

- Skice  Damir Bužleta OA 

- Scherzo Damir Bužleta OA 

- Humoreska Dubravko Detoni OA 

- In Fa Antun Dolički OA 

- Wariacje i fuga na temat narodowy Franjo Hrg OA 

- Virovitička suita Franjo Hrg OA 

- Rondo Josip Kaplan OA 

- Oda slobodi Josip Kaplan OA 

- Diptih (Lamentoso i Allegro) Anđelko Klobučar OA 

87:1041191044



88 
 

- Mala balkanska suita Ivo Lhotka 

Kalinski 

OA 

- Dva plesa iz Istre Ivo Lhotka 

Kalinski 

OA 

- Pjesma mladih Ivo Lhotka 

Kalinski 

OA 

- Mala sinfonija  Zdravko Lončarić OA 

- Ilidžanska rapsodija Josip Magdić OA 

- Polet Stjepan Mikac OA 

- Valcer Bela pl.Panthy OA 

- Wariacje rytmiczne na temat Ferdo Pomykalo OA 

- Jugoslavenski ples nr 4 Ferdo Pomykalo OA 

- Dalmatinska Rapsodija Ferdo Pomykalo OA 

- Muha i komarac Ištvan Szabo OA 

- Dnevnik Anne Franck Ištvan Szabo OA 

- Perpetum mobile Ištvan Szabo OA 

- Zvjezdana prašina Ištvan Szabo OA 

- Tajfun Ištvan Szabo OA 

88:2652472050



89 
 

- Kozak Ištvan Szabo OA 

- Paukova mreža Ištvan Szabo OA 

- Etude a, d Ištvan Szabo OA 

- Sjećanje Josip Škorjanec OA 

- Lutki sam pričala Zdravko Šljivac OA 

- Otvorenje Zlatko Tanodi OA 

- Pulske harmonike Vladimir 

Tomerlin 

OA 

- Veselo izviđači Vladimir 

Tomerlin 

OA 

- Dudaš Vladimir 

Tomerlin 

OA 

- Minijature 1,2 Zlatko Tomerlin OA 

- Istarski rondo Zlatko Tomerlin OA 

- Scherzo Zlatko Tomerlin OA 

- Neobične vizije Zlatko Tomerlin OA 

- Muzika za lutke  Tomislav Uhlik OA 

- Šaljivi triptih  Tomislav Uhlik OA 

89:2348582915



90 
 

- Koncertni ples nr 1 Lovro Županović OA 

- Dva folklorna dizajna  Lovro Županović OA 

- Zagorska suita Josip Vrhovski OA 

- Splet partizanskih pjesama Josip Vrhovski OA 

- Sjećanja Bela pl. Panthy OA 

- Splet partizanskih pjesama Stanko Mihovilić OA 

- Uskrsnuće Davor Bobić OA 

- Konvulzije Bashkim Shehu solo 

 

90:1215609760


