
             LAVDACIJA – mag. Janko Krištof, predsednik Krščanske kulturne zveze                            

 

 

Ena izmed splošnočloveških vrlin je hvaležnost. V njej se zavedamo, da nam je 

veliko podarjenega, da smo deležni mnogih dobrin, za katere nikdar nismo kaj 

naredili, omogočajo nam pa bolj udobno, bolj zdravo, bolj bogato življenje. Od 

mladih nog se učimo, da tistemu, ki nam kaj da, rečemo »boglonaj«, ali »hvala 

lepa«. S tem mu izkažemo spoštovanje, samemu sebi pa priznavamo, da smo 

dolžniki.  

Kar velja na osebni ravni, se obnese in je koristno in potrebno tudi na družbeni. 

Tako razumemo tudi Tischlerjevo nagrado. Tudi danes smo se zbrali, da bi 

nekomu, ki ima med drugim tudi velike zasluge za našo narodno skupnost na 

Koroškem, izrekli zahvalo za njegovo prizadevanje za naš blagor. S Tischlerjevo 

nagrado naša narodna skupnost že nekaj desetletij odlikuje ljudi, ki jim dolguje 

hvaležnost. Vrsta odlikovancev sama že govori o vseslovenskem pomenu te 

nagrade. Med njimi so mnogi koroški rojaki, nekateri prihajajo iz Slovenije, 

drugi spet iz ostalega zamejstva in – ne nazadnje – iz zdomstva. Pogled 

Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta koroških Slovencev se je vedno 

premikal in v duhu iskal zaslužne osebnosti. Priznati pa si moramo, da smo 

doslej spregledali tisti del Koroške, ki ga je po plebiscitu ločila od nas državna 

meja. Tako se v prejemniku letošnje Tischlerjeve nagrade ne poklanjamo le 

njemu osebno, temveč tudi vsem, ki se na tem področju Slovenije in Koroške 

trudijo za slovensko kulturo in za našo medsebojno povezanost. Če razumemo 

Tischlerjevo nagrado tako, potem se v njej izraža tudi prizadevanje nas koroških 

Slovencev za skupni slovenski kulturni prostor.  

 

Spoštovani g. profesor Lojze Lebič! 

Ko smo se odločali za podelitev letošnje Tischlerjeve nagrade vam, smo kdaj pa 

kdaj tudi slišali pomislek, da vas tu na avstrijskem Koroškem ljudje premalo 

poznajo. Naš odgovor je bil: ravno ker je pri nas glede na svoje zasluge veliko 

premalo znan, je prav, da tokrat na vrsto pride on. Podelitev nagrade je tudi lepa 

priložnost, da nekoga bolje spoznamo in mu tako moremo dati tisto mesto, ki 

mu gre. Ko o njem govorimo, pišemo, ga lahko spozna tudi naša javnost in tudi 

tisti, ki ga še doslej niso poznali. Ne nazadnje pa je tudi življenjski jubilej, ki ga 

je akademik Lojze Lebič praznoval v preteklem avgustu, botroval odločitvi: 

kdaj, če ne zdaj, je čas za podelitev Tischlerjeve nagrade človeku, ki je s svojimi 

stvaritvami že davno prodrl čez meje svoje ožje domovine, ima pa svoje 

korenine v naših Libučah in vse življenje nosi v sebi ljubezen do Koroške. 

Številnim čestitkam, izrazom spoštovanja, koncertom in praznovanjem po vsej 

Sloveniji se hočemo pridružiti še mi!  

Dovolite, da na tem mestu izrečem zahvalo tudi vsem, ki so se pri nas zanimali 

za vaše delo, ga cenili in nas tudi glede vaše osebnosti in življenjskega dela 

osveščali. Prvi med njimi je gotovo naš in vaš veliki prijatelj, kulturnik, rodoljub 



in glasbenik Jožko Kert. Zahvalo njemu pa pred vami vsemi povezujem z 

opravičilom, da bo ta ali oni stavek, ki sedaj sledi, prav izpod njegovega peresa:  

 

Lojze Lebič se je rodil 23. avgusta 1934 na Prevaljah kot četrti otrok v učiteljski 

družini Nežke, roj. Linhart iz Libuč pri Pliberku, in Ivana Lebiča. Njuna družina 

je zaznamovala Prevalje in ljudi s svojo bogato pedagoško in kulturno 

dejavnostjo. Dobra humanistična in verska vzgoja je bila odlična popotnica v 

življenje vsem štirim otrokom. Celotna Lebičeva družina je prepevala na 

prevaljskem koru in sodelovala v krajevnih društvih – pevskih zborih, 

gledaliških skupinah, tamburaškem zboru, ... 

Iz te družine je izšel skladatelj akademik Lojze Lebič. 

 

Osnovno šolo je obiskoval od leta 1941 do leta 1945 na Prevaljah, nato pa 

šolanje – od leta 1946 do leta 1952 – nadaljeval na Sušnikovi gimnaziji na 

Ravnah na Koroškem, ki mu je dala temeljno humanistično izobrazbo. Po maturi 

je odšel na študij arheologije na Univerzo v Ljubljani, ga z odliko zaključil, 

vzporedno pa obiskoval srednjo glasbeno šolo, sledil je študij na Akademiji za 

glasbo, kjer je diplomiral iz kompozicije in dirigiranja. Glasbeno pot je pričel v 

šestdesetih letih kot dirigent APZ Tone Tomšič in kot dirigent komornega zbora 

RTV SLO. V tem času je aktivno sodeloval pri skladateljski skupini PRO 

MUSICA VIVA. Za dirigentsko in skladateljsko delo je prejel tri nagrade 

Prešernovega sklada. 

Poleg glasbenega ustvarjanja, o katerem bo govoril naš glasbenik, pedagog in 

skladatelj Edi Oraže, je Lebič tudi odličen pisec: je avtor nekaj knjig, 

esejističnih del, je mojster govorjene besede, bogat je zapis številnih pogovorov 

o glasbi, o umetnosti, o družbenih razmerah ... 

Celotno Lebičevo delo je zaznamovano s humanistično vzgojo in odgovornostjo 

do umetniškega ustvarjanja. Vse njegovo delo je prežeto z visoko moralnimi in 

etičnimi normami, kjer so pripadnost veri, domu in rodu temelji, na katerih gradi 

svoja umetniška dela. 

Koroška je vedno ostala Lebičeva domovina. Zapisal je: v tujini Slovenec, doma 

svetovljan, povsod pa Korošec! Koroška ga je zaznamovala in mu dala pečat v 

njegovi specifični glasbeni govorici, v umetniškem izrazu. Zborom je poklonil 

vrsto odličnih skladb na teme podjunske, rožanske in ziljske ljudske pesmi. 

Kljub svoji visoki glasbeni izobrazbi ohranja v svojih stvaritvah prepoznavno 

koroško melodiko. Lojze Lebič je s svojimi priredbami koroških ljudskih pesmi 

zelo veliko doprinesel k temu, da so se ohranile in da jih izvajajo številni zbori 

tu na Koroškem in v Slovenji. Pa tudi sicer nosi svojo koroško domovino vedno 

v srcu. Zvesto spremlja dogajanje pri nas in se veseli uspehov na našem 

kulturnem področju. Bil pa je tudi vedno pripravljen pomagati in svetovati – s 

strokovnimi nasveti, predavanji, seminarji. Z velikim veseljem je tudi spremljal 

pomembno delo KKZ na področju izdajanja notnih edicij in ga v svojih 

predavanjih, intervjujih in publikacijah vedno znova tudi omenjal. 



Lojze Lebič je pa tudi vsa leta oster kritik vseh negativnih pojavov v slovenski 

družbi, ne le na glasbenem področju. 

V zadnji izdaji Nedelje je med drugim Jožko Kert zapisal: skladatelj akademik 

Lojze Lebič je nedvomno velika umetniška, kulturna in znanstvena avtoriteta, 

naš največji glasbenik, velik domoljub Koroške in slovenske domovine. To mu 

priznava vsa strokovna javnost, njegovi študentje, stanovski kolegi, muzikologi, 

posebej še številni izvajalci njegovih del, pevci domačih in tujih zborov in 

njihovi dirigenti, ter številni poslušalci Lebičeve glasbe doma in po svetu. 

Za svoje delo je prejel dolgo vrsto različnih nagrad in priznanj, med katerimi 

tukaj omenjam le nekaj najprestižnejših: 

 

- Je trikratni nagrajenec Prešernovega sklada, 

 

- Leta 1994 je za svoj skladateljski opus prejel veliko Prešernovo nagrado. 

 

- Je nosilec odlikovanja Zlati red za zasluge Republike Slovenije (2004) 

 

- Je častni občan občine Prevalje, zbora VRES in KD MOHORJAN 

 

- Društvo slovenskih skladateljev ga je leta 2005 nagradilo s Kozinovo 

nagrado za zaokrožen skladateljski opus. 

 

- Izredni član SAZU je Lojze Lebič postal leta 1991 

 

- Od leta 1995 naprej je redni član SAZU 

 

- Leta 2005 je bil izvoljen tudi za tujega člana razreda za umetnosti 

Kraljeve flamske akademije – Belgija 

 

- Leta 2012 pa je bil izvoljen tudi za dopisnega člana Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti. 

 

Današnja podelitev Tischlerjeve nagrade je sicer le ena izmed mnogih, ki jih je 

skladatelj v svojem življenju že prejel, prepričani pa smo, da bo imela v 

njegovem koroškem srcu posebno mesto. 

 

Sedaj pa prosim Edija Oražeja, da še s strokovne plati osvetli delo današnjega 

nagrajenca. 
 

 

 

 

 

 


