


Dr. fra Bernardin Sokol
Bernardin Sokol, krsnim imenom Luka, rođen je 20. 
svibnja 1888. u Kaštel Sućurcu kod Splita. U franjevački 
red stupio je godine 1905. Za svećenika je zaređen 1912. 
Glazbu je studirao u Klosterneuburgu kod Beča od 1915. do 
1917. Istovremeno je tamo učio crkveno pravo, moralnu 
teologiju, pastoral i liturgiku. Poslije toga u Dubrovniku 
je predavao moralku, crkveno pravo i glazbu. Teološki i 
glazbeni studij nastavio je u Rimu, gdje je 1925. doktorirao 
teologiju, a na Papinskoj višoj glazbenoj školi 1926. 
diplomirao muzikologiju. Od 1927. do 1932. na teološkom 
fakultetu u Zagrebu predavao je uvod u koralno pjevanje i 
crkvenu muzikologiju. Nakon toga živio je na otoku Badiji 
kod Korčule, gdje je bio profesor glazbe na franjevačkoj 
klasičnoj gimnaziji. Od 1929. do 1941. objavio je 80 svezaka 
zbirki crkvene i svjetovne glazbe Pjevajte Gospodinu pjesmu 
novu. Većinu svojih skladbi tiskao je u tim zbirkama, 
a uz njih crkvene skladbe i obrade drugih skladatelja. 
Skladao je sedam misa, trinaest angelusa i brojne crkvene 
skladbe u rasponu od jednostavnih popijevki do složenih 
solističkih i zborskih djela uz pratnju orgulja ili manjeg 
instrumentalnog sastava. Od svjetovnih skladbi je tiskao 
u tom nizu Glazbene monologe, koje je sam opisao kao „25 
svezaka sa 125 većih ili manjih sastavaka: za malu, srednju 
i veliku djecu, tj. mladež, mušku, žensku i mješovitu“. Sokol 
je još za života uvršten u neke strane glazbene leksikone. U 
Zagreb je ponovno otišao 1941., kako bi lakše nastavio svoj 
izdavački glazbeni projekt. U tome ga je spriječila bolest, ali 
i ratne neprilike, pa se na Badiju vratio u veljači 1944. Tu 
su ga lažno optužili da je odao partizane, pa su ga partizani 
u noći 28. rujna 1944. uhitili i odveli iz samostana, utopivši 
ga u more. Par dana poslije, more mu je izbacilo tijelo na 
plažu u Orebiću, gdje ga je skupina mještana pokopala. 
Život, skončanje i djela fra Bernardina Sokola komunistička 
država je obavila velom stroge šutnje, što je trajalo sve do 
osamostaljenja RH. Pripadnici komunističke tajne službe 
(OZNA), prilikom uhićenja fra Bernardina na Badiji, odnijeli 
su iz njegove sobe razne privatne spise. Neki od njih, sada 
čuvani u HDA, tek nakon 74 godine ugledali su svjetlo 
javnosti. U njima su, između ostalog, podcrtane rečenice 
u kojima se spominju riječi Hrvat, hrvatsko, što bi značilo 
da mu je ‘grijeh’ to što je bio Hrvat. Ubijen je bez optužnice 
i bez suđenja, a za iskapanje tijela na vrlo vjerojatnom 
lokalitetu – uz plažu kod Orebića – tek je ove godine 
dobivena suglasnost nadležnog ministarstva RH. (fsn)
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