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Te dni mineva24 let, odkarje slovenskiparlamentsprejeldeklaracijoo
za druge fas
neodvisnosti.Za nekatereje to priloinost za praznovanje,
za premislek.Vsekakorpa so se takratnadogajanjaodrazilatudi v umeprek katerega
tnosti.Tokratnam zgodbo pripovedujednevnodasopisje,
ki ga ni vei med nami.
nam med drugimispregovori
tudi samskladatelj,
Edenizmedpomembnejiihslovenskihustvarjalcev
klasiineglasbepreje spomladileta 1991praznovalsvojo
teklegastoletja,PrimoZRamov5,
7O-letnico.Uglednegaglasbenikaje ob njegovemjubileju v prostorih
izvrinegasvetanastajajode
RepublikeSlovenijesprejeltakratnipremier
gaje med drugim vpraial,aliob bliZajoiiseosamosvojiLojzePeterle.Ta
tvi pripravljakakino skladbo.

kijih spretno obvlodujeta dva izvajalca v skoraj solistiini vlogi, tu
so kratkosapniefekti,ritmitni slopovi,zvotne ploskve...3
TrinajstminutnoskladbaPerasperoad astrasepo zvokune razlikujeod vrstepodobnihdel,kijih je PrimoZRamovi napisalv za'
dnjih nekajletih.Neodstopaod tradicije,koterebistvenonateloje
- kontrast.Ramovievkontrastje irno-bel: fortissimo- pianissimo,
tutti - soli,sekcijoproti sekciji.[...]Kontrcstje pri Ramoviusredstvo
in vsebina.[...]Harmonskeploskveustvorjajonefunkcionalno
zvotnost,gibanjeje statiino, spremembeizhojojoiz obsolutnega
trajonja. Ploskvesi sledijo,senabirajo, gostijo, pri tem prihaja tudi
do naraiianja (crescenda),nastopi nekevrstecoda,zakljuiek, ki
ima polegdinamiinega viika tudi delnoharmonskosprostitevv
trobilih.Gonilnovlogoimata oba tolkalca,ki seizZivljotaznotraj
tonskegagradivain pretehnidel skladbeigratazvso moijo.a

Namigsemvzelresno.Takojsemselotil dela.Sevedapa kompozicija, pisana za orkester,potrebuje svoj tas, da dozori.l
ln po ovinkihseje izvedelo,da semse2elotil komponironjav
hitrem tempu,da me razglasitevsamostojnostine bi prehitela.In
tri mesecepozneje,da spet citiram: >SkladateljRamovije izroiil
prvi izvodsvojenovesimfonitnepesnitvePerosperaad astro
premierjuPeterletu.Partituraima posvetilo:>Slovenskemu
narodu
ob njegoviosamosvojitviin v rokespoitovonemuin dragemu
predsednikugospoduPeterletu,26.6. 1991.<Sicerpa, alije po teh
citatih komentarsplohie potreben?Soj2enaslovsom dovoljpove.
Vsedrugopaje prepuiieno glosbi,njenemusvetu,njeniizpovedni
govorici.2
Kak5noglasboje torej ustvaril?
PrimoZRamovije skladateljskaosebnost,ki s svojimi sveLimiin
vtosih tudi zvoino presenetljivimistvoritvami iziarcva izrazito vitalnost,obenempa premotrtnostv nadaljevanjuizroiil Osterieve
ki
iole. Dr.AndrejRijavecskladoteljaoznoiujekot >abstraktnega<,
>gradiiz zvokasamegain zaradizvokasamego<.Provto veljatudi
za njegovo novo delo, dovolj zahtevno tako za izvajalcekot tudi
za posluialce.Prvosreianjes skladboje hkrati tudi le prvi in nepopoln vtis,ki paje izroznodovoljmoian in posluialcanepusti indiferentnega.Tuje dvojnost,godalni orkesterna eni strani,na drugi
stranipa vrstauglaienihmembronofonovter nekaterihidiofonov,
I
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Dnevnik,17.7. 1991.
Monika Kartin - Duh. e etrti orani.ni,19. in20.12. l99l (koncertni list).

PrimoLRamovije predsednikuPeterletuob vroiitvi partiture v iali
dejal, da v njej manjkata Ie ie helikopterja,iz katerih bi streljali na
obiinstvo.PriloZnostie ni zamujena!5
domu.V
lzvedbista namretsledili19.in 20.decembrav Cankarjevem
okviru OranZnegaabonmajaje skladboizvedelSimfoniini orkester5lovenskefilharmonijepod taktirko NikolajaAleksejeva,
dva mesecapred
tem pa so jo tudi 2e posnelina magnetofonskitrak. Skladbaje pozneje
izSlapri Druitvu slovenskihskladateljev,na zgoiienki z RamovSevimi
Concertodoppio za kljunastoin preino flavtoter ordeli (Organofonija,
kester,Koncertza trobentoin orkester).6
ki ima polegpolitidnein naGretorejza delonspomenljivimnaslovom,
poanto,nT
ki jo lahko razumemokot )avtorcionalnetudi skladateljsko
jev notranjiodgovor na vsesploinonavduienjeob nastankusvobodne
domovine.<8
Vidimo.da so bili odzivinekaterihkritikovna izvedbonovega,priloZnostnegadela le opisi sameskladbe.Odziv na njeno prvo izvedbo pa je
zabeleZen
z nasledniimi
besedami:
3
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Milena Nogradek.Slovenec,23. 12. 199I.
PavelMiheldid.Delo, 31. 12.1991.
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PavelMiheldid.Delo,31. L2.1991.
Ivo Petrii. Ed. DSS998015- spremnobesedilo

trnjadozvezd

Tudisamskladateljjev programskilistit zapisalnekajzunajglasbenihbesedil.Programskasporotilnostje vesias potekalabolj
na papirjuin s skladoteljevimibesedami,medtemko njegova
orkestralna(tonska)govoricaostajav mejahskladateljevihzaostrovanj - >clustrov<,e
Glasbakljubslikovitiopisnostioaitnoni prepriialavsakogar.
Krstnaizvedbaje za pol letazamudilapriloinost,ob katerije delo nastalo.
Pa5e
to - deloseoiitno ni obdrZalov repertoarju;
med raziskovanjem
nisem
podatkovo ponovnihizvedbah.
zasledil
Ustvarjalcilahkos svojimiumetninamiprispevamok temu,da
nam bodozvezdezasijale.
Ramovievebesededriijo za velikoveiino njegovihdel,vendarpa ne za
9
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simfoniino pesnitev,ki po trnovi poti vendarleni doseglazvezd.Preveliki upi radirazodarajo.
Ali to veljale za skladbo?Ali mordatudi za osamosvojitev?
Naia drZavabo naslednjeleto staraZe aetrt stoletja.Morda se bo kateri
voiiila rojakom.Razen
izmedna5ihorkestrovle spomnilRamovievega
zavoiiila .. .
te mordanismovei razpoloZeni
Tomai Grieta
Za pomoi pri nastajanju
tlankasezahvaljujem
dr. Alenki Bagarii in
G l a s b e nzib i r k N
i UK.

