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Spoštovani navzoči, v čast mi je, da smem spregovoriti o osrednji glasbeni in kulturni osebnosti na 

Slovenskem, katere sloves je šel že po celem svetu. 

Skladatelja Lojzeta Lebiča že dolgo poznam z različnih seminarjev in predavanj. Vseeno mi je bil 

oseben stik še posebej pomemben. Pri pogovoru v Ljubljani sem spoznal zelo prijaznega in prisrčnega 

človeka. Pravijo, da ga njegova beseda »izdaja« za Korošca – o tem nič nisem opazil. Eno mojih 

vprašanj je bilo, kako vpliva študij arheologije na skladateljsko delo. Kratek in jedrnat odgovor je bil 

»VSE VPLIVA!« 

Res je, da na skladatelja vplivajo seveda vsi dejavniki od Lebičevih prednikov prek izobrazbe in 

izkustev – pa tudi družbene in politične spremembe.  

Sam opisuje »dvojniški, koroški umetniški značaj: Na zunaj trezen, vase zaprt, popustljiv, a še 

pogosteje trmast, v sebi pa občutljiv in ranljiv.« 

Pot do izoblikovane osebne govorice, ki je razpeta med zvočno silovitostjo ter emotivno zadržanostjo, 

je dolga.  

V povojnem, neurejenem času politični sistem ni dopuščal odpiranja v ves svet. Nova kompozicijska 

spoznanja so skladatelji sprejemali iz druge roke – brez partitur, brez knjig, brez revij. V skupini »Pro 

musica viva« je s somišljeniki skladateljsko lahko vseeno zorel.  

Arnold Schönberg je izjavil: »Tradicija je dom, ki ga moramo ljubiti, a zapustiti … porušiti tonski red 

pomeni, kot bi za pesnika naenkrat vse besede izgubile pomen.« Intenzivno soočenje s sodobnimi 

kompozicijskimi težnjami (dodekafonijo, serialnostjo, sonoristiko, aleatoriko itd.), z Varšavsko 

jesenjo, Zagrebškim bienalom in tečaji v Darmstadtu ga je glasbeno oblikovalo. 

Lebič o tej svobodi pravi naslednje: »Dandanes kompozicijskih tabujev ni več, svoboda, v kateri so vse 

poti prave, pa zahteva od današnjega ustvarjalca poostreno odgovornost in veliko znanja. Glasba se 

giba v pomirljivi dvojnosti: Omejena je v svoji snovi in prvinah, toda neomejene so možnosti 

njihovega preoblikovanja.« 

Lojze Lebič korenini v drugi dunajski šoli, v ekspresionizmu (Požgana trava), ukvarjanje z dodekafonijo 

in serialnostjo, statistična razmerja, harmonska gravitacija (Tangram). Važnejši so mu pa ustvarjalni 

simboli, sinestetični preblisk, asociacije najrazličnejših doživetij. V tišini, sam rojeva nove skladbe – 

prazen papir in svinčnik v roki – na razpolago pa ima tišino in zvok. 

Lebič hoče neulovljivo narediti dosegljivo. Zvočno gradivo spremeniti v oprijemljive zvočne zidake, iz 

teh ustvarjati povsem realne zvočne like in oblike, pa jih hkrati dvigniti na raven irealnih zvočnih 

sporočil.  

Glasbo doživlja v njeni dvojni naravi: po zvočni strukturi in po estetskih čustvih, ki jih nagovarja – tako 

rekoč z obema obrazoma: pitagorejskim kot »zvenečo matematiko« in drugim aristotelovskim kot 

»govorico srca«. Pravi, da se z vsakim delom bolj vrača k sebi, postaja bolj toleranten do odločitev 

drugih. Ne verjame v svetovno glasbo, temveč v glasbe sveta.  

Njegovi estetski nazori so zaprti. Spoštuje avtorstvo. Vse želi ustvariti sam, s svojimi rokami in biti za 

vse odgovoren. Zapisi so dokaj natančni (morda je to sled študija arheologije), tudi kadar se spusti v 

»pustolovščino« z »nadzorovanim« naključjem. 

Finski komponist Jean Sibelius je nekoč izjavil: »Če se glasbe dotakneš, je čarovnije konec«. Glasba je 

najprej višje spoznanje, potem šele s pomočjo teorije in znanosti (analize) razberljiv estetski 

predmet.« Opis glasbe z besedami je torej vselej tvegan. Zanj glasba ne korenini le v estetsko 

formalnem, ampak tudi v eksistencialni globini etičnega.  



 

Ve, da se je odločil za glasbeno govorico, ki je komu sprva tuja. Navaja k temu primer: »Kadar kdo z 

nami govori v jeziku, ki ga ne razumemo, ne mislimo, da nas zmerja. Morda nam nasprotno želi 

povedati kaj zelo pomembnega. In kadar me kdo povpraša, zakaj se toliko peham za umetnost, ki jo 

dožene le malo ljudi, se spomnim, kako je odgovoril Daudet v pismih iz mojega mlina: »Meni jih tudi 

malo zadostuje.« Mislim, da jih tako malo tudi ni.  

Za Lojzeta Lebiča je komponiranje – kot vsako ustvarjanje – tako k sebi obrnjen napor 

samovpraševanj in dvomov, da ob tej dejavnosti ne more misliti še na poslušalce. Pri nižje 

strukturirani, zunajumetnostni glasbi, ki nastaja za takojšnjo in vsesplošno rabo – kot jo slišimo po 

radijskih sprejemnikih, je upoštevanje poslušalčevega okusa nujno. Če pa se glasba rodi iz nečesa, kar 

je globoko v ustvarjalcu, potem je služenje tej notranji resnici edina zapoved.  

Pravi, da komponira zelo počasi – če si ogledamo katalog, vidimo, da se je kar nekaj nabralo: 

orkestrska dela, za glas z orkestrom, za glasbila s tipkami, elektronsko glasbo, za tolkala, za zbore in 

instrumentalne ansamble, za glas in klavir, posebej pomembne pa so vokalne skladbe za moške, 

ženske, mladinske in mešane zbore. Tukaj je še treba posebej omeniti spoštljiv odnos do ljudske 

pesmi, ko pravi, da je to umetnina svoje vrste – zato se ji je treba bližati z enakim spoštovanjem kot 

vsakršni drugi umetnini. Skladateljevo domiselnost naj ustvari samo žlahtno podobo, ki bo preprosto 

lepoto ljudske ustvarjalnosti povzdignila, ne pa zatemnila. 

 

Zborovodje in glasbeniki, s katerimi sem se pogovarjal, imajo visoko spoštovanje do komponista 

Lojzeta Lebiča. Potrdili so mi – in to sem v delu z zborom tudi sam dognal, da so skladbe Lojzeta 

Lebiča težke, toda zelo dobro izvedljive in efektne.  

 

Ko sem se poslovil, me je gospod Lebič še vprašal, ali sem na poti »s pošastjo« – mislil je avto. 

Sebastjanu Vrhovniku pa je menda rekel, ko je ponovno z mobitelom telefoniral: »Imate ponovno 

krastačo na ušesu?« Seveda vse okolje in tehnika – kot že rečeno – tudi vpliva na skladatelja, njegovo 

mišljenje in kreativnost. 

 

Karmina Šilec pa je napisala Lojzetu Lebiču naslednji kompliment: »Veliko sodobnih skladb izgubi svoj 

čar kmalu potem, ko odzveni prvi šok. Glasba Lojzeta Lebiča je gotovo dvakrat blagoslovljena in to 

fascinantnost vzdružuje vedno znova. Njegova glasba vzbudi pozornost, čudenje in fascinacijo celo pri 

poslušalcih, nevajenih sodobne glasbene literature. Izjemna muzikalnost in sposobnost konstantnega 

samoizpraševanja, izvirnost, iskrenost, iskrivost, komunikativnost, urejenost, vztrajnost, 

nepopustljivost, tolerantnost, inventivnost, organiziranost, poštenje, ... vse to ima velik umetnik Lojze 

Lebič.« 

 

Zelo sem vesel in ponosen, da tak ustvarjalec in zgled sprejme Tischlerjevo nagrado. VSE VPLIVA – 

upam, da tudi ta nagrada. 

 

 


