
Citre so strunsko glasbilo, pri katerem so 
strune napete vzporedno preko resonanč-
nega trupa. Pri nas je izraz prvič zapisal Ja-
nez Svetokriški leta 1691 v eni od svojih 
pridig, kjer zakonskim ženam svetuje, naj 
se ne prepirajo z možem, »temuč imaš vze-
ti citre, inu lepo njemu vitrati; to je dobre, 
slatke inu krotke besede dat.« Pojavi se to-
rej beseda citre kot tudi glagol citrati. Glede 
na to, da je bil Svetokriški v svojih pridigah 
zelo življenjski, lahko predvidevamo, da je 
bila beseda citre takrat že precej razširjena, 
prav tako pa tudi inštrument. 
Citre so bile v 19. stoletju na Slovenskem 
zelo priljubljen ljudski inštrument. Predvi-
deva se celo, da naj bi bile citre nekoč prak-
tično v vsaki slovenski hiši. To so bile t. i. 
bordunske citre, ki so imele dve ali več me-
lodijskih strun, napetih nad ubiralko, in šest 
do deset spremljevalnih strun. Te citre so 
bile dejansko ljudski inštrument, povečini 
so si jih ljudje tudi izdelali sami doma. Do 
19. stoletja so bile priljubljene v godčevskih 
skupinah, v domači rabi pa kot solistično 
glasbilo. Sredi 19. stoletja so doma izdela-
ne bordunske citre začele zamenjevati to-
varniško izdelane koncertne citre. Ker so k 
nam prihajale predvsem iz Avstrije in Nem-
čije, so jim včasih rekli tudi nemške citre. 
V družino citer spada veliko število strun-
skih glasbil, ki se razlikujejo predvsem po 
tem, na kakšen način zaigramo na struno.

Citre

Citre / Avtorja razstave: Boris Andrej Mlakar in Blaž Verbič / Avtorja besedil: Blaž Verbič in Boris Andrej Mlakar (besedilo o Francu Ahačiču) / Priprava razstavnih eksponatov: Simon Špital, Boris Andrej Mlakar in Esad Halilović / Digitaliziranje gradiva: Milena Slatinjek / Fotografije: Blaž Verbič, arhiv Muzeja Velenje in splet (navedeno med viri) / Muzej Velenje, avgust 2016 / Zanj: Mojca Ževart

Viri: »Die Zither is a Zauberin …«, Zwei Jahrhunderte Zither in München, Heft 18, München 1995; Cita Galič, Začetna šola za citre – priročnik za citrarje, Ljubljana 1990; Alenak Iljaš, Poznavanje citer pri slovenskih osnovnošolcih – diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, Maribor 2011; Katja Jurca, Citre in tamburice na Slovenskem – diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulte-
ta, Oddelek za muzikologijo, Ljubljana 2009; Velenje 2006; Tina Kseneman, Razvoj tehnike igranja in poučevanja citer v učbenikih slovenskih avtorjev od leta 1900 do sodobnosti – magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo, Maribor 2015; Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in godci na Slovenskem, Ljubljana, 1983, str. 64-76; Zmaga Kumer, Slovenska ljudska glasbila in godci, Maribor 1972, str 45-47; 
Slovenski etnološki leksikon, geslo citre; Larisa Tomažič, Citre pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, Maribor 2013; Mojca Ževart, Fran Korun Koželjski, rokopis. Spletni viri: http://66.media.tumblr.com/e16478029535cb36815c7ff8d28ddf9b/tumblr_mi6ku5D0FY1qcma3zo1_1280.jpg; http://www.citre-drustvo.si/citre.php, 9. 8. 2016; http://www.dijaski.net/
get/gla_ref_citre_01.doc, 9. 8. 2016; http://www.koropedija.si/images/4/44/Lesicjak.jpg, 9. 8. 2016; http://grammophon-platten.de/e107_files/public/1408536598_370_FT27821_3.jpg; http://grammophon-platten.de/e107_files/public/1408536598_370_FT27821_1.jpg; http://grammophon-platten.de/page.php?451; http://images.45cat.com/anton-karas-the-harry-lime-theme-1960.jpg; http://img.cdandlp.com/2013/02/imgL/115870743.jpg; 
http://www.koropedija.si/index.php/Lesi%C4%8Djak,_ljudski_pesnik_in_pevec_iz_Korotana, 9. 8. 2016; http://www.rav.sik.si/images/kbl/slike/leder_franc_lesicjak.png, 9. 8. 2016; http://www.rav.sik.si/sl/e-knjiznica/koroski-biografski-leksikon/item/leder-franc-lesicjak, 9. 8. 2016; http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi324389/, 9. 8. 2016; https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Karas, 9. 8. 2016; https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_
Freundorfer, 9. 8. 2016; https://en.wikipedia.org/wiki/Zither, 9. 8. 2016; https://sl.wikipedia.org/wiki/Citre, 9. 8. 2016; http://www.timegoesby.net/.a/6a00d8341c85cd53ef01a3fcf91fee970b-600wi.

Razstavo sta omogočila Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Velenje.



Pri nas so najbolj razširjene koncertne citre. So 
ploske in imajo plitek resonančni trup. Pokrov 
in dno sta navadno izdelana iz smrekovega lesa 
(lahko tudi iz lesa češnje, javora …), ki ima na 
sredi odprtino (zvočnico), praviloma okrogle ali 
elipsaste oblike. 
Strune na citrah so razdeljene na melodijske in 
proste. Navadno so melodijske strune napelja-
ne na mehaniko, s katero strune tudi uglašuje-
mo. Mehanika je največkrat srebrna, krasijo pa 
jo gravure z rastlinskimi motivi. Gumbi za ugla-
ševanje strun so največkrat koščeni. Pod melo-
dijskimi strunami je pritrjena ubiralka, ki ima 29 
prečk. Melodijskih strun je navadno pet, nanje 
pa igramo s »trzalico« ali z naprstnikom.
Poleg melodijskih strun imajo koncertne citre 24 
do 47 prostih, t. i. spremljevalnih strun. Proste 
strune so napete od sedelca do vijakov, uglašu-
jemo jih s posebnim ključem. Na proste strune 
citrarji igrajo spremljavo s prsti desne roke.  
Kupljene oz. tovarniško izdelane citre so bile 
priljubljene po trgih in mestih za hišno muzici-
ranje. Bile so v uporabi tudi za igranje plesne 
glasbe. Pred drugo svetovno vojno je na Slo-
venskem delovalo več citrarskih klubov (v Celju, 
Mariboru, Trbovljah in verjetno tudi drugod). 
Po 2. svetovni vojni sta se razširjenost citer in 
zanimanje zanje precej zmanjšali. Ukinjen je bil 
tudi pouk citer v glasbenih šolah. Citre so pos-
tale priljubljen inštrument v narodno–zabavnih 
ansamblih. Od konca 20. stoletja dalje je zani-
manje za citre spet v porastu; vedno več je tudi 
citrarskih festivalov in glasbenih šol, ki poučuje-
jo igranje na citre.
Citre so se razvijale v dveh središčih – na Dunaju 
in v Münchnu. Tako sta se uveljavili in do danes 
ohranili dve uglasitvi – dunajska in münchenska. 
Dunajska uglasitev je mlajša, a se je kljub temu 
zaradi avstrijskega vpliva pri nas najprej uvelja-
vila. V tej uglasitvi so bili pisane tudi vse šole za 
citre, objavljene pri nas. Šele pred nekaj dese-
tletji se je pri nas začela uveljavljati tudi »starej-
ša« (standardna) münchenska uglasitev.

Koncertne citre



Velenjčan Fran Korun Koželjski je leta 1895 izdal prvo 
slovensko šolo za citre z naslovom Poduk v igranju na 
citrah. Korun je v uvodu zapisal: »Citre so postale v no-
vejši dobi tudi Slovencem priljubljeno glasbeno orod-
je, a kdor se ga je hotel naučiti, moral je seči po tujih 
(nemških) podučnih knjigah. Ker sem se doslej veliko 
bavil s podučevanjem v citrah, občutil sem živo, kako 
zelo je treba slovenskega navoda v igranju tega ljub-
kega instrumenta. To me je napotilo sestaviti pričujoči 
poduk.« Do takrat so se citranja Slovenci morali učiti 
le iz nemške literature, prav tako pa ni bilo zapisanih 
slovenskih skladb. Konec 19. in v začetku 20. stoletja 
je v Ljubljani izhajala tudi publikacija Slovenski citrar, v 
kateri sta Korun in Josip Mešiček objavljala svoje sklad-
be in priredbe skladb za citre v slovenščini. Skladbe za 
citre so pisali tudi Josip Petrič, Karl Vilfan in Ivan Kifer-
le. Slednji je pred 1. svetovno vojno in po njej v 18-ih 
zvezkih izdal priredbe 350-ih slovenskih pesmi. Konec 
19. stoletja je bil kot avtor pesmi za citre zelo znan tudi 
Franc Leder – Lesičjek.

Prvi  
zapisi  

citrarskih  
skladb v slovenščini



Fran Korun se je rodil  leta 1868 v Šaleku. Mla-
dost je preživel v hiši ob prometni cesti, v kateri 
sta njegova starša imela tudi furmansko gostil-
no. Tako se je Fran kmalu seznanil z glasbo, ki je 
bila takrat v gostilnah precej pogosta. Najprej 
se je začel učiti igranja citer. Učil ga je kmet Mak 
v Šentilju, h kateremu se je odpravljal peš pre-
ko hriba Koželj. Zaradi teh svojih poti si je tudi 
nadel vzdevek Koželjski.  V osnovni šoli se je 
seznanil z osnovami glasbene teorije in igranja 
klavirja in violine, kasneje pa je glasbo študiral 
še v Trstu in na Dunaju. Ob koncu šolanja je ob-
vladal igranje violine, klavirja, čela in citer. Bil je 
zelo narodno zaveden in je bil že za časa študija 
na Dunaju pobudnik za ustanovitev Kmetijske-
ga bralnega društva za gornjo Šaleško dolino s 
sedežem v hiši svojih staršev. V tem društvu je 
organiziral knjižnico, prirejal igre, bralne večere 
in veselice s pestrim glasbenim programom. V 
narodno zavednem duhu je izšla tudi njegova 
šola za citre.
Po koncu študija se je vrnil v Velenje in se za-
poslil kot uradnik v Južnoštajerski hranilnici v 
Celju, prevzel je vodenje celjske narodne godbe 
in leta 1920 tudi vodenje delavskega pevskega 
društva v Velenju.
Citre so bile njegova velika ljubezen. Leta 1895 
je izdal prvo slovensko šolo za citre, ki je izšla 
v štirih zvezkih. Kasneje je v Slovenskem citrar-
ju objavil več svojih originalnih skladb, napisal 
pa je tudi številne priredbe narodnih pesmi ter 
priredbe Mozartovih, Chopinovih in drugih del 
avtorjev svetovnega formata, ter pesmi Ašker-
ca, Gregorčiča in Stritarja ter mnoge slovenske 
ljudske pesmi. Veliko del Frana Koruna je še 
vedno neraziskanih, shranjena pa so v arhivih 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 
Fran Korun Koželjski je umrl leta 1935.

Fran Korun -  
Koželjski

Razglednica Velenja iz leta 1931, na kateri se vidi tudi Korunova hiša.



Rodil se je leta 1906 na Dunaju v delavski 
družini. Že v mladosti je kazal zanimanje 
za glasbo, a tega zaradi finančnega sta-
nja staršev ni mogel razviti. Pri 12-ih letih 
je na podstrešju našel citre svoje babice 
in se naučil igrati nanje. S 14-imi leti se 
je zaposlil v tovarni avtomobilov, kjer je 
delal 5 let. Ko so ga odpustili, se je vpi-
sal na univerzo za glasbo na Dunaju in se 
preživljal z igranjem po lokalih. Med dru-
go svetovno vojno je bil v nemški zračni 
obrambi, ves čas pa so ga spremljale tudi 
citre. Leta 1948 ga je med igranjem v lo-
kalu na Dunaju slišal režiser Carol Reed, 
ki je na Dunaju snemal film Tretji človek. 
Odločil se je, da bo Karas s svojimi citra-
mi posnel glasbo za njegov film. Glasba 
v filmu mu je prinesla izjemen uspeh in 
prepoznavnost. V enem letu je prodal pol 
milijona albumov, izjemno se je dvigni-
la tudi prepoznavnost citer in zanimanje 
za igranje nanje. Karas je imel ogromno 
nastopov in več svetovnih turnej, a mu 
takšen blišč ni ugajal, zato se je leta 1954 
vrnil na Dunaj in odprl svojo taverno, 
kjer igral in gostil svetovno znana glas-
bena imena. Njegov lokal je postal velika 
turistična atrakcija. Leta 1966 se je An-
ton Karas upokojil, umrl pa je leta 1985.  
Pokopan je na pokopališču znanih oseb 
na Dunaju.

Georg Freindorf je bil rojen leta 1881 v Münchnu. Svojo 
glasbeno pot je kot solist na citrah začel že kot najstnik. 
Bil je citrarski samouk, igranja se je naučil brez poznava-
nja not. Sprva se je šolal za pivovarja, a je kasneje svojo 
kariero nadaljeval kot glasbenik. Spoznal je koncertnega 
pianista Bernharda Derksena, s katerim sta ustanovila 
duet. Zaradi edinstvenega zvočnega učinka citer in kla-
virja je Freindorf zaslovel praktično čez noč. Kasneje sta 
iz dueta formirala salonski orkester, ki je vključeval 20 
glasbenikov. Freindorf je napisal 136 kompozicij za ci-
tre, med katerimi je najbolj znana Pot k srcu. Iz rojstne-
ga Münchna se je preselil v Berlin, kjer je v 30. letih 20. 
stoletja vsako jutro ob 6. uri s koncertom v živo nastopal 
na berlinskem radiu. Umrl je po nesrečnem padcu na 
poledenelih stopnicah po koncertu v Berlinu leta 1940.

Anton Karas
Georg 

Freindorfer

Georg Freindorfer 
s salonskim  
orkestrom.



Rodil se je v Tržiču 15. oktobra 1903 
v glasbeni družini s tradicionalno če-
vljarsko obrtjo. Oče je bil cerkveni or-
ganist, a je mlad umrl, tako da je Fran-
cova mama ostala sama s petimi otroki. 
Ker je bil Franc glasbeno izjemno ta-
lentiran, so ga vpisali v srednjo šolo za 
organiste, a je ni dokončal. Raje je šel 
v uk in postal »šuštar«. Posvečal se je 
dedovim citram in postal pravi virtuoz, 
ki je osvojal staro in mlado. Njegov re-
pertoar je obsegal klasično glasbo pa 
tudi narodne pesmi in napeve, ki so jih 
pogosto izvajali kar v družinskem kro-
gu. Leta 1938 so Ahačiči nastopili na 
Radiu Ljubljana kot prvi Gorenjski trio 
v zasedbi Avgust Stanko (harmonika), 
Rudolf Ahačič (kitara), Franc Ahačič 
(citre) in Ivan Ahačič (glas). Franc Aha-
čič je bil izvrsten interpret Freindorfer-
ja (Pot k srcu), po drugi svetovni vojni 
pa tudi melodij Antona Karasa iz filma 
Tretji človek. Sam je zložil dve zname-
niti skladbi Pod Karavankami in Majer-
ca. Umrl je leta 1980.

Franc  
Ahačič

Prvi Gorenjski trio. Od leve proti desni: Avgust Stanko, pevec Ivan 
Ahačič (stoji), Rudolf Ahačič in Franc Ahačič.

Franc Leder, po domače tudi Lesičjak, se je 
rodil leta 1833 v Globasnici na današnjem 
Avstrijskem Koroškem. Po dvanajstletnem 
služenju vojaškega roka se je vrnil v Globa-
snico in se zaposlil v premogovniku. V pros-
tem času je hodil po sosednjih vaseh ter s 
petjem in igranjem citer zabaval vaščane. 
Pel in igral je večinoma svoje pesmi. Poro-
čil se je in si zgradil hišo. V starosti mu je 
glas odpovedal, zato ni mogel več igrati in 
prepevati. Z ženo sta živela v precejšnjem  
pomanjkanju. Umrl je leta 1908 v Globas-
nici. Že za časa življenja je veljal za pravega 
ljudskega pevca. Nekatere njegove pesmi 
so bile leta 1889 objavljene v zbirki Naro-
dne pesni koroških Slovencev, nekatere pa 
so tudi ponarodele.

Franc Leder – Lesičjak



Cítre so ljudsko strunsko glasbilo iz družine brenkal. Do druge polovice 19. stol. so bile poleg 
tamburic najbolj razširjeno strunsko glasbilo v Posavju, tako v mestu kot na podeželju. 
Nanje so doma igrali najraje ob večerih in nedeljah, posamič ali s sosedi, v Sevnici in še 
kod v zasedbi citre, violina in kitara. Citranje slovenskih skladb pa je bilo nepogrešljivo 
tudi v javnem prazničnem življenju v drugi polovici 19. in prvi tretjini 20. stol.
Medtem ko so do druge svetovne vojne starši mestni mladini radi zagotovili znanje igranja 
na violino, klavir ali citre, so bile na posavskem podeželju bolj v navadi tamburice, citre 
in šele v drugi pol. 19. stol. harmonika. Brežiški mizarski mojster Anton Predanič (1865–
1934) je ob večerih in nedeljah citral in zraven pel božične in druge pesmi, v nemščini 
tudi pesem o brežiških mestnih vratih. Izvrsten citrar je bil brežiški župnik Jožef Mešiček 
(1865–1923), animator kulturnega in družabnega življenja v Brežicah, ki je svoje skladbe 
in priredbe objavljal v Slovenskem citrarju. Na Lucijino leta 1892 je v Narodnem domu v 
Brežicah poslušalce navdušila njegova skladba »Na savskem bregu«* – Potpouri za troje 
citre, ki so jo morali na burni klic ponoviti. 
Inštrument je bil med posavskimi ljudmi zelo priljubljen, igrali so nanj tako moški kot 
ženske. V zadnjih desetletjih je citranje znova pridobilo zasluženo pozornost. 

Citranje  
v Posavju 

Na savskem bregu –  
Potpouri za troje citre 

Josip Mešiček: Venec slovenskih 
pesnij, notno gradivo. Vir: Narodna 
univerzitetna knjižnica, Digitalna 
knjižnica Slovenije.

Kolofon: Citranje v Posavju,  Na savskem bregu – Potpouri za troje citre / Avtorica: dr. Ivanka Počkar / Fotografije: fototeka Posavskega muzeja Brežice in Digitalna knjižnica Slovenije / Posavski muzej Brežice, april 2017 / Zanj: v. d. Alenka Černelič Krošelj 

*   1. Vse miruje, slavec le še v germu čuje. 
Zdaj veselo poje, zdaj tuguje

Serce moje pa je bolno, tuge polno. 
Tuge, tuge polno.

2. Luna Bleda Luna bleda Krasno milo name gleda
Krog nje lesketa se zvezdic, zvezdic čuda

Duh moj tava pa v temo ti Po samoti. Po samoti.
3. Bistra Sava Bistra Sava
Teče mirno spod Triglava

Val se ljubko z valčikom
Teče mirno val se val igrava

Pa za serce nima leka Bistra reka Bistra bistra reka
Le cveteča Le cveteča mile domovine sreča

Sercu moj‘mu bo radost
Zanjo zmiraj čem živeti

Zanj Zanjo umreti
Zložil: Benjamin Ipavec.  

Besedilo: Andrejčkov Jože – Jože Podmilšak (1845–1874), 
s Krškim in z Brežicami povezani pisatelj in telegrafist.

Fani Jamnik (kasneje poročena 
Recelj), rojena leta 1907, igra na 
citre za svoj 21. rojstni dan. Velike 
Malence, 1928.

Fantje z glasbili (dvoje kitar in dvoje citer) na vrtu 
pred Zagodetovo hišo. Brežice, ok. 1938.

Josip Mešiček (1865–1923), citrar, 
skladatelj in župnik v Brežicah, 1912. 
Foto: Jos. Pelikan, Brežice.

Slovenski narod, 1892. Vir: Narodna 
univerzitetna knjižnica, Digitalna knjižnica 
Slovenije.

Slovenski narod, 1891. Vir: Narodna 
univerzitetna knjižnica, Digitalna knjižnica 
Slovenije.



Igranje na različnih oblikah in uglasitvah citer je na Slovenskem 
že dolgo prisotno. Citre so bile priljubljene predvsem v 
obdobju med obema vojnama, ko ni bilo slovenske družine 
brez njih. V zadnjih desetletjih je igranje na citre doživelo nov 
preporod, tudi po zaslugi aktivnih posameznikov, skupin in 
društev, ki uspešno popularizirajo ta skorajda pozabljeni ljudski 
inštrument, imenovan tudi klavir malega človeka.
Citre so bile doma tudi v Domžalah – za domačo uporabo ali 
pa so na njih igrali ljudski godci. Ena od domžalskih citrarskih 
zgodb se pričenja v 70-tih in 80-tih letih prejšnjega stoletja. 
Sicer je zgodba mlajšega datuma, a nič manj pomembna za 
razvoj poučevanja citer v domačem kraju. Namreč v tem času 
je v okviru Glasbene šole Domžale potekal pouk igranja na citre 
pod vodstvom predavatelja Staneta Modeca (1920 – 2003). 
Kot prvi direktor Tovarne glasbil Melodija Mengeš (1948) je 
kasneje sodeloval kot učitelj v Glasbeni šoli Mengeš (1953) in 
kasneje še v Glasbeni šoli Domžale, kjer je učil harmoniko v 
oddelku Radomlje in Dragomelj. Ob koncu 70. let je na pobudo 
prof. Staneta Habeta, ravnatelja domžalske glasbene šole, začel 
poučevati citre vse do upokojitve. Med njegovimi učenci sta 
bila tudi Tanja Zajc Zupan in Tomaž Plahutnik, ki ju vse do danes 
uvrščamo med najpomembnejše citrarje na Slovenskem.

Citre v  
Domžalah 

Kolofon: Citre v Domžalah / Besedilo: Katarina Rus Krušelj / Viri, pričevanja: Kostja Modec, Tomaž Plahutnik, Tanja Zajc Zupan, Tomaž Habe, Mila Živulovič / Viri fotografij: arhiv Glasbene šole Domžale; osebni arhivi: Boža Bauer, Foto studio Majhenič, Tomaž Plahutnik, Tanja Zajc 
Zupan; iz knjige S. Stražar Domžale mesto pod Goričico, Domžale 1999 / Kulturni dom Franca Bernika Domžale, april 2018 / Zanj: Cvetka Zalokar Oražem, dir.

Tomaž Plahutnik je učitelj 
citer na Glasbeni šoli 
Kamnik, sicer pa profesor 
glasbene pedagogike. Je eden 
najbolj dejavnih slovenskih 
citrarjev, piše priredbe, 
nastopa solistično in kot 
član Slovenskega citrarskega 
kvarteta. Sodeluje z različnimi 
drugimi glasbeniki, predvsem 
pevci. Skoraj dvajset let je bil 
član Kamniških kolednikov, 
s katerimi je nastopal na 
številnih koncertih po Sloveniji 
in tujini. Poleg nosilcev 
zvoka, ki jih je posnel z 
različnimi zasedbami, je izdal 
še samostojno zgoščenko 
ter več notnih zbirk priredb 
slovenskih ljudskih in 
ponarodelih pesmi za citre.

Tanja Zajc Zupan je skozi 
leta igranja izoblikovala svoj 
edinstven zven. Leta 2017 je 
praznovala petindvajset let 
nastopanja s citrami v javnosti. 
Prva je začela igrati citre v 
stoje, na citrah pa si je omislila 
in si namestila tudi dodatno 
»Tanjino struno«. Posnela je več 
kot 150 instrumentalnih priredb 
iz repertoarja svetovne in 
slovenske glasbene zakladnice. 
Zaigrala je glasbene vložke za 
film Kajmak in marmelada, 
nastopila je na koncertih z 
orkestrom Slovenske policije,  
Big band RTV Slovenija, 
nastopila z mnogimi znanimi 
pevci itd., organizira svoje 
koncerte, deluje doma in v 
tujini; zadnja leta predvsem s 
pevcema Tejo Saksida in Rokom 
Ferengja, Stiškim kvartetom in 
mnogimi klapami.

Tanja Zajc Zupan in prof. Stane 
Modec leta 1987. »Učitelj je 
vztrajal, da igram citre na kolenih, 
sicer se citre igra na mizi. Menil 
je, da mi to lahko pride prav«, je 
povedala Tanja Zajc Zupan.

Stane Modec med predavatelji v Glasbeni šoli 
Domžale (od leve proti desni): ravnatelj Stane 
Habe, Pavle Kosec (klavir), Terezija Križnik 
(klavir), Silva Kovač (klavir), Stane Modec 
(harmonika, citre), Anton Mehle (godbeni 
inštrumenti).

Citrarji iz Domžal in okolice: Cene 
Setnikar iz Dragomlja (desno), 
citrarka na nastopu v Domžalah 
(jo kdo prepozna?) (zgoraj), Minka 
Habe iz Domžal (spodaj).

Tovarna glasbil Melodija Mengeš 
je podjetje, kjer je Stane Modec 
pričel poklicno pot kot direktor. 
Že kot mladenič se je naučil 
igrati in tudi izdelovati glasbene 
inštrumente na Srednji lesarski 
šoli v Ljubljani. Obvladoval je 
igranje na 21 inštrumentov, 
med drugim harmoniko, 
klarinet, saksofon, havajsko 
električno kitaro, kitaro itd. Bil je 
vsestransko talentiran glasbenik, 
ki sicer na citre ni redno igral, a 
jih je poučeval.

Prvi notni zapis pesmi 
za citre, ki jo je Tanji 
Zajc Zupan napisal 
prof. Stane Modec v 
1. razredu citer, v GŠ 
Domžale, januar 1982. 
Dragoceno notno 
literaturo za citre ji 
je med leti 1989-91 
pisal tudi glasbenik in 
pedagog Vital Ahačič.

Mladi Tomaž Plahutnik 
na prireditvi Vesela 
jesen na OŠ Stranje, 
Stranje 1979.



Med najbolj znane starejše tržiške citrarje sodijo Karl 
Ahačič, Naca oz. Ignac Ahačič – Tičev, Franc Ahačič 
– Dečman, bolj znan kot Fotnek. Citrali so Luka Rop, 
Janko Dobrin, Andrej Kristan, Viktor Planinc, ki je citre 
tudi izdeloval, Zupan z Virja, Cetman s Preske in Rudolf 
Ahačič – Martinček. Učenca slednjega sta bila Matej 
Lončar in Stane Bitežnik, ki je med drugim posnel glasbo 
za film Šuštarska jesen. Citre je izdeloval Ivan Sitar. 
Igrala so jih tudi dekleta, med njimi Mimi Bocak, Ivanka 
Perko, poročena Lončar, pozneje Janka Zaplotnik. Stane 
Bitežnik še danes vodi Glasbeno šolo Svarun, kjer se je 
mogoče učiti citranja.

Citre so bile v Tržiču priljubljene vsaj že ob koncu 19. 
stoletja. Med Tržičani je bil znan Tomba, ki je igral na 
različna glasbila, še prav posebej lepo na citre. Kot je 
pisec v Spominih izza dijaških let zapisal leta 1925, je 
citre »kar pod pazduho in pod suknjič stisnil in šel v 
kakšno oštarijo ali na kakšno ohcet, kjer je brenkal cele 
noči. Zdaj eno polko, zdaj en valček, zdaj en štajriš, da 
so bile ženske kar norčave«. 
V Tržiču je v mladih letih citral Andrej Gassner (1847–
1925), lastnik Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, ki je 
»rad zabrenkal kako okroglo«. Citre so bile priljubljene 
v letih med obema svetovnima vojnama, po drugi vojni 
so veljale za nepriljubljeno nemško glasbilo, ponovno 
so se začele uveljavljati po letu 1960. 
Tržiški citrarji so igrali samostojno, po drugi svetovni 
vojni pa tudi v bolj ali manj stalnih veččlanskih sestavih. 
Citrarjem so se priključili drugi inštrumentalisti, 
predvsem kitaristi in harmonikarji. Igrali so ob raznih 
družinskih slavjih, v gostilnah, na vrtovih, v planinah, 
po sredini 20. stoletja veliko na raznih kulturnih 
prireditvah. 

Tržiški 
citrarji

Tržiški citrarji / Besedilo: dr. Bojan Knific / Fotografije: Arhiv Tržiškega muzeja /  Tržiški muzej, junij 2018 / Zanj: Jana Babšek

Trio Pobratenje leta 1986: Matjaž Meglič 
(kitara), Matej Lončar (citre) in Marjan 
Zupančič (citre)

Nekaj let je deloval ansambel Pobratenje, 
ki je je bil ustanovljen po pobratenju Tržiča 
s Ste Marie aux Minesom. V njem sta citre 
igrala Matej Lončar in Marjan Zupančič. V 
tričlanskem ansamblu je citral Milan Pretnar, 
v duu Tretji človek je Zvone Hrovat. S tržiškimi 
citrarji so igrali znani tržiški glasbeniki 
glasbeniki, s Tretjim človekom sta večkrat 
zapela Daniel Zupan in Jelka Potočnik.

Ansambel, ki je deloval v okviru Društva 
upokojencev Tržič. Heli Zech (harmonika), Viktor 
Planinc (citre), Jože Ahačič – Martinček (violina), 
Franci Pretnar (kitara).

Druščina Tržičanov na Kofcah, med njimi Franc 
Ahačič s citrami in ob njem Dobrin s kitaro. 

Citre, ki jih je izdelal oče Zvonke 
Pretnar v času italijanskega 
ujetništva med prvo svetovno vojno. 
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