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Te dni mineva 24 let, odkar je slovenski parlament sprejel deklaracijo o
neodvisnosti. Za nekatere je to priloinost za praznovanje, za druge fas
za premislek. Vsekakor pa so se takratna dogajanja odrazila tudi v ume-
tnosti. Tokrat nam zgodbo pripoveduje dnevno dasopisje, prek katerega
nam med drugimi spregovori tudi sam skladatel j ,  ki  ga ni vei med nami.
Eden izmed pomembnejiih slovenskih ustvarjalcev klasiine glasbe pre-
teklega stoletja, PrimoZ Ramov5, je spomladi leta 1991 praznoval svojo
7O-letnico. Uglednega glasbenika je ob njegovem jubileju v prostorih
izvrinega sveta nastajajode Republike Slovenije sprejel takratni premier
Lojze Peterle.Ta ga je med drugim vpraial, aliob bliZajoii se osamosvoji-
tvi pripravlja kakino skladbo.

Namig sem vzel resno.Takoj sem se lotil dela. Seveda pa kompozi-
cija, pisana za orkester, potrebuje svoj tas, da dozori.l

ln po ovinkih se je izvedelo, da sem se 2e lotil komponironja v
hitrem tempu, da me razglasitev samostojnosti ne bi prehitela. In
tri mesece pozneje, da spet citiram: >Skladatelj Ramovi je izroiil
prvi izvod svoje nove simfonitne pesnitve Per ospera ad astro
premierju Peterletu. Partitura ima posvetilo: >Slovenskemu narodu
ob njegovi osamosvojitvi in v roke spoitovonemu in dragemu
predsedniku gospodu Peterletu, 26. 6. 1 991 .< Sicer pa, ali je po teh
citatih komentar sploh ie potreben? Soj 2e naslov som dovolj pove.
Vse drugo paje prepuiieno glosbi, njenemu svetu, njeni izpovedni
govorici.2

Kak5no glasbo je torej ustvaril?

PrimoZ Ramovi je skladateljska osebnost, ki s svojimi sveLimi in
vtosih tudi zvoino presenetljivimi stvoritvami iziarcva izrazito vi-
talnost, obenem pa premotrtnost v nadaljevanju izroiil Osterieve
iole. Dr. Andrej Rijavec skladotelja oznoiuje kot >abstraktnega<, ki
>gradi iz zvoka samega in zaradi zvoka samego<. Prov to velja tudi
za njegovo novo delo, dovolj zahtevno tako za izvajalce kot tudi
za posluialce. Prvo sreianje s skladbo je hkrati tudi le prvi in nepo-
poln vtis, ki pa je izrozno dovolj moian in posluialca ne pusti indi-
ferentnega. Tu je dvojnost, godalni orkester na eni strani, na drugi
strani pa vrsta uglaienih membronofonov ter nekaterih idiofonov,

Dnevnik, 17 .7. 1991.
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ki jih spretno obvlodujeta dva izvajalca v skoraj solistiini vlogi, tu
so kratkosapni efekti, ritmitni slopovi, zvotne ploskve ...3

Trinajstminutno skladba Per aspero ad astra se po zvoku ne razli-
kuje od vrste podobnih del, ki jih je PrimoZ Ramovi napisal v za'
dnjih nekaj letih. Ne odstopa od tradicije, kotere bistveno natelo je
- kontrast. Ramoviev kontrast je irno-bel: fortissimo - pianissimo,
tutti - soli, sekcijo proti sekciji. [...] Kontrcst je pri Ramoviu sredstvo
in vsebina. [...] Harmonske ploskve ustvorjajo nefunkcionalno
zvotnost, gibanje je statiino, spremembe izhojojo iz obsolutnega
trajonja. Ploskve si sledijo, se nabirajo, gostijo, pri tem prihaja tudi
do naraiianja (crescenda), nastopi neke vrste coda, zakljuiek, ki
ima poleg dinamiinega viika tudi delno harmonsko sprostitev v
trobilih. Gonilno vlogo imata oba tolkalca, ki se izZivljota znotraj
tonskega gradiva in pretehni del skladbe igrata zvso moijo.a

PrimoL Ramovi je predsedniku Peterletu ob vroiitvi partiture v iali
dejal, da v njej manjkata Ie ie helikopterja, iz katerih bi streljali na
obiinstvo. PriloZnost ie ni zamujena!5

lzvedbi sta namret sledi l i  19. in 20. decembra v Cankarjevem domu. V
okviru OranZnega abonmaja je skladbo izvedel Simfoniini orkester 5lo-
venske filharmonije pod taktirko Nikolaja Aleksejeva, dva meseca pred
tem pa so jo tudi 2e posneli na magnetofonski trak. Skladba je pozneje
izSla pri Druitvu slovenskih skladateljev, na zgoiienki z RamovSevimi
deli (Organofonija, Concerto doppio za kljunasto in preino flavto ter or-
kester, Koncert za trobento in orkester).6
Gre torej za delo ns pomenlj ivim naslovom, ki ima poleg pol i t idne in na-
cionalne tudi skladateljsko poanto,nT ki jo lahko razumemo kot )avtor-
jev notranji odgovor na vsesploino navduienje ob nastanku svobodne
domovine.<8
Vidimo. da so bili odzivi nekaterih kritikov na izvedbo novega, priloZno-
stnega dela le opisi same skladbe. Odziv na njeno prvo izvedbo pa je
zabeleZen z nasledni imi besedami:
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trnja do zvezd

Tudi sam skladateljje v programski listit zapisal nekaj zunajglas-
benih besedil. Programska sporotilnost je ves ias potekala bolj
na papirju in s skladoteljevimi besedami, medtem ko njegova
orkestralna (tonska) govorica ostaja v mejah skladateljevih zao-
strova nj - >clustrov<,e

Glasba kl jub sl ikovit i  opisnosti  oaitno ni prepri iala vsakogar. Krstna iz-
vedba je za pol leta zamudila pri loinost, ob kateri  je delo nastalo. Pa 5e
to - delo se oi i tno ni obdrZalo v repertoarju; med raziskovanjem nisem
zasledi l  podatkov o ponovnih izvedbah.

Ustvarjalci lahko s svojimi umetninami prispevamo k temu, da
nam bodo zvezde zasijale.

Ramovieve besede driijo za veliko veiino njegovih del, vendar pa ne za

simfoniino pesnitev, ki po trnovi poti vendarle ni dosegla zvezd. Preve-
l iki  upi radi razodarajo. Al i  to vel ja le za skladbo? Ali  morda tudi za osa-
mosvojitev?
Naia drZava bo naslednje leto stara Ze aetrt stoletja. Morda se bo kateri
izmed na5ih orkestrov le spomnil  Ramovievega voi i i la rojakom. Razen
te morda nismo vei razpoloZeni za voi i i la . .  .

Tomai Grieta
Za pomoi pri  nastajanju t lanka se zahvaljujem dr. Alenki Bagari i  in
Glasben i  zb i rk i  NUK.

9 Franc  Kr iZnar .  Dnevn ik ,  24 .  12 .  1991.


