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Izvleček
Festival Slovenska popevka je bil prvič izveden leta 1962 na Bledu in je potekal vsako leto
vse do leta 1983. V prvem delu diplomske naloge je skozi pregled zgodovine Festivala
očrtan tudi razvojni lok slovenske popevke, prenehanje Festivala za petnajst let in njegovo
ponovno rojstvo leta 1998. Ker je del naloge posvečen uglasbitvam besedil, je pod
drobnogled zajeta teorija besedil v popularni glasbi, sledi kratek opis razlik med besedili
pop skladbe, popevke in poezije. V drugem delu naloge je na primeru dvanajstih izbranih
skladb iz obeh obdobij nakazana razlika v uglasbitvi besedil, do katere je pripeljal drugačen
način dela, ki pa je seveda odvisen od časa in prostora, v katerem so skladbe nastale. Vsaki
analizi sledi pogovor z avtorji skladb, vsi intervjuji pa so tudi pomembno doprinesli k
ugotovitvam o spremembah ustvarjanja, saj so osvetlili tako zgodovinsko kot delno tudi
sociološko plat slovenske popevke.

Ključne besede:
-

popularna glasba

-

zgodovina Festivala

-

besedila

-

uglasbitev

-

intervjuji
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Abstract:
The Slovenska popevka festival began in Bled in 1962, and took place every following
year, up until 1983. In the first part of the dissertation, the development arch of the
Slovenian popular song, the discontinuation of the festival which lasted for fifteen years,
and it's rebirth in 1998, are all traced through a study of the festival's history. Because part
of the dissertation is dedicated to the musicalization of lyrics, the theory of lyrics in popular
music is placed under scrutiny, followed by a short segment which describes the differences
between lyrics in popular compositions, songs and poetry. In the second part of the
dissertation, the differences in the musicalization of lyrics, the result of different work
methods, which, of course, depend on the time and place of the compositions' creation, are
demonstrated using twelve chosen examples of compositions from both periods. Each
analysis is followed by a conversation with the composition's authors, all the interviews
also greatly contributed to the findings regarding the changes in the creative process, as
they shed light on the historical, as well as, in part, sociological facet of the Slovenian
popular song.
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PREDGOVOR
Slovenska popevka se je z leti močno spremenila. Danes se zdi, kot da avtorji ne najdejo
več pravega recepta za dobro popevko, medtem ko pred štiridesetimi leti s tem niso imeli
veliko težav. Eden od razlogov za dobre skladbe je po mojem mnenju tudi kvaliteta besedil,
ki so jih včasih povečini pisali pesniki, kot so Gregor Strniša, Dušan Velkaverh, Svetlana
Makarovič, Elza Budau, Veno Taufer itd., danes pa ponavadi besedilo prispeva kar
skladatelj ali pa celo izvajalec. Le redki so primeri, ko pri pisanju besedil sodeluje literat ali
pa uveljavljen tekstopisec.
Za temo slovenske popevke sem se odločila iz treh razlogov. Najprej, navdušuje me
dejstvo, da so nekatere skladbe stare že skoraj petdeset let in jih še vedno pozna večina
poslušalcev. Zato torej govorimo o zimzelenih melodijah, ki so si jih prepevale generacije
pred nami, nekatere si prepevamo mi, verjetno pa bodo mnoge skladbe poznale tudi
generacije za nami. Seveda je danes nemogoče narediti skladbo, ki jo bodo poznali vsi in
bo hkrati prisotna med poslušalci vsaj še naslednjih dvajset let. Ta fenomen glasbe
šestdesetih let danes verjetno ni več mogoč (pri nas recimo popevka, v svetu pa poznamo
na primer The Beatles in Elvisa Presleya). So drugačni časi, predvsem pa je prisotnih
preveč žanrov.
Naslednji razlog, zakaj se v svojem diplomskem delu ukvarjam s slovensko popevko, je
vprašanje besedila, ki me je že od nekdaj zanimalo. V slovenski popevki so pred
petinštiridesetimi leti posvečali veliko pozornosti ravno besedilom, o tem se je pisalo,
potekale so okrogle mize. Zakaj se danes o tem ne govori, razen ob redkih priložnostih, na
primer ob pojavu turbo folka? Ali je za dobro skladbo pomembno dobro besedilo?
Marsikdaj so nekateri elementi v glasbi prevladujoči in nas enostavno zavedejo, da
pozabimo na ostalo. Ponavadi sta to ritem ali melodija, zraven pa si prepevamo besedilo, ki
je brez pomena in sploh ne pomislimo, o čem pravzaprav govori. Danes je to veliko bolj
prisotno, predvsem pri skladbah, ki jih posluša mlajša generacija.
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Tretji razlog pa je to, da me seveda zanima način ustvarjanja glasbe nekoč in danes. Po
kakšnem receptu so pisali včasih in ali je ta recept ključ do uspeha? Ali danes res ni več
kvalitete v slovenski popevki ali pa je samo ne znamo prepoznati? So krivi mediji?

UVOD
Festival Slovenska popevka se je začel leta 1962, s čimer je povezan tudi razvoj slovenske
zabavne glasbe. Danes v poplavi žanrov je še toliko bolj pomembno, da ohranjamo staro
popevko, da se zavedamo, odkod današnja glasba prihaja. V obdobju petdesetih let se je
popevka močno razvila in spremenila, kar je pri glasbi in pri vseh drugih umetnostih seveda
normalen in logičen pojav. Je pa tudi res, da se dobre stvari iz obdobja v odbodje ohranijo.
In prav to se je zgodilo s staro popevko iz obdobja zlatih šestdesetih.
Stara popevka je še danes močno prisotna med poslušalci, včasih celo bolj kot današnja. A
literature na to temo pravzaprav ni. Ne o stari ne o današnji popevki. Nekoč so na to temo
prirejali okrogle mize in o tem pisali v časopisnih člankih. Knjige, ki bi bila napisana na to
temo ni. Večino materiala sem torej našla v časopisnih člankih in člankih iz revij. Zaradi
tega dejstva sem, razen o zgodovini Festivala, diplomsko nalogo zasnovala na osnovi
svojega lastnega razmišljanja o tej temi.
S pomočjo zgodovine Festivala in popevke, analize skladb ter pogovora z avtorji sem
skušala priti do čim več odgovorov. Iz drugega izbranega obdobja sem obravnavala
zmagovalne skladbe s strani strokovne žirije, iz prvega obdobja pa sem si izbrala nagrajene
skladbe bodisi s strani poslušalcev bodisi žirije. Z izbranimi skladbami sem poskušala zajeti
duh časa in s tem priti do osnovnega vprašanja diplomske naloge: razlike v primerjavi
uglasbitev.
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1. ODNOS BESEDILO - GLASBA
»Music carries the words of a song as a treasured passenger. Symbiosis, a mutual
nourishment, will keep both healthy, or it ought to.«1
»Eden najočitnejših virov za razumevanje človeškega vedenja v zvezi z glasbo so besedila
pesmi. Besedila so seveda jezikovno vedenje, ne glasbeni zvok, vendar so sestavni del
glasbe, obstajajo pa tudi nedvomni dokazi, da se jezik, ki ga ljudje uporabljamo v zvezi z
glasbo, razlikuje od navadnega pogovornega jezika. /.../ Jezik nedvomno vpliva na glasbo s
tem, da melodija govora postavlja določene zvočne vzorce, ki jih moramo pri glasbi vsaj
delno upoštevati, da bi poslušalec razumel glasbeno-besedilno zlitje.«2 V vokalnoinštrumentalnih delih, pa naj bodo ta klasična ali popularna, se kot večno vprašanje pojavlja
odnos med besedilom in glasbo. Seveda se odnos od stila do stila razlikuje, saj se
skladatelji

različnih žanrov različno spopadajo z besedili. Menim, da ima besedilo v

klasični glasbi veliko bolj pomembno vlogo in vpliv kot v zabavni. Pomislimo samo na
samospeve ali na operni libreto. Pri samospevih gre za uglasbitev poezije in ponavadi je
temu primerna tudi glasba, pri operi pa vemo, da glasba poskuša, bolj kot kjerkoli drugje,
slediti besedilu. Upoštevati moramo dejstvo, da v popularni glasbi prevladujejo vokalne
skladbe. Ali je zaradi tega kvaliteta uglasbitev slabša? Menim, da je, saj so se v vsaki od
zvrsti oblikovali bolj ali manj tipični vzorci povezovanja besedila in glasbe. V elektronski
glasbi prevladuje ritem, če je prisotno besedilo, je to ponavadi le nekaj verzov, ki so
ponavljajoči, in medsebojne povezave pravzaprav ni. V hip-hopu je v ospredju besedilo in
ima glasba le sekundaren pomen. V pop skladbah pa naj bi bilo razmerje enakovredno.
Zanimivo pa je, da si pri večini zvrsti, ko slišimo pesem, ponavadi najprej zapomnimo
melodijo, šele nato si to pesem začnemo prepevati skupaj z besedilom, najsi gre za r'n'b,
ska ali popevko. Prav tako zanimivo je, da kadar nekomu povemo naslov skladbe, bo ta
najverjetneje najprej pomislil na izvajalca, mogoče na skladatelja, skoraj nikoli pa na
tekstopisca. Koliko je skladb, ki se trenutno vrtijo na radijskih postajah in jih pozna večina
poslušalcev, ko pa poskušamo najti avtorje teh skladb, je naš trud zaman. Najpomembnejši
1

»Glasba prenaša besedilo pesmi kot cenjenega sopotnika. Simbioza, medsebojna krepitev bo oba obdržala
pri zdravju, oziroma vsaj morala bi.« Holland, Classical View
2
Merriam, Antropologija, 149
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v popularni glasbi so pač izvajalci. Čeprav je klasično in popularno glasbo težko primerjati,
lahko glede odnosa med besedilom in glasbo vseeno potegnemo nekaj vzporednic. Menim,
da gre pri tem vprašanju za splošen problem, v katerega lahko zajamemo prav vse glasbene
zvrsti z dodanim besedilom.
»Misel, da je govor trdna sestavina glasbe in ne nek 'izvenglasbeni' dodatek, je bila /.../ vse
do 18. stoletja tako sama po sebi umevna, da je ni bilo treba pojasnjevati. Platonska razlaga
glasbe kot enotnosti urejenih tonskih odnosov, plesnega gibanja in govora je skoraj
vsesplošno veljala, čeprav se je od poznega 16. stoletja dalje začela emancipirati
instrumentalna glasba.«3 Popolnoma se je instrumentalna glasba emancipirala šele v 19.
stoletju. Vse do obdobja klasicizma je torej prevladovala vokalna glasba, pozneje pa se je
situacija obrnila, na trenutke je glasba prevzela celo vlogo besedila – v romantiki se je to
zgodilo v tonski pesnitvi. Še sredi 18. stoletja so instrumentalno glasbo razumeli kot glasbo
brez programa, ki pa je bila manj vredna, saj naj bi glasba dobila program šele z besedilom.
Popolnoma drugače je z glasbo 20. stoletja. V klasični glasbi se je večina pravil obrnila na
glavo, razvila se je popularna glasba in z njo vrsta žanrov. V popularni glasbi prevladuje
vokalna glasba in odnos med glasbo in besedilom je v vsakem od žanrov različen.

1. 1. POPULARNA GLASBA
Razmerje med klasično in popularno glasbo je že desetletja predmet obravnave mnogih
strokovnjakov. O tem je napisanih mnogo člankov. Dejstvo pa je, da je popularna glasba
dolgo časa veljala za manjvredno, manj sofisticirano. Zato se mnogi muzikologi z njo dolgo
časa niso ukvarjali. V začetku 20. stoletja so o njej pisali predvem novinarji brez ali z malo
glasbene izobrazbe. Mnogo let je veljalo tudi prepričanje, da se s popularno glasbo nima
smisla ukvarjati analitično, ampak da je treba raziskovati življenje skladateljev,
tekstopiscev in izvajalcev, saj je navsezadnje popularna glasba, v nasprotju s klasično,
odraz družbe in njenega stanja.

3

Dahlhaus, Kaj je glasba, 37
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Kot navaja avtor članka v New Groove Dicitionary, Dai Griffiths, pod geslom 'Lyrics', je
vloga besedila v popularni glasbi, da pritegne poslušalca, da skladbi prisluhne, vzbuditi
mora njegovo zanimanje. Proti koncu 19. stoletja so skladatelji v Ameriki pričeli z
uglasbitvijo besedil, ki niso imela več tako velike poetične funkcije – se pravi, da niso več
uglasbljali poezije. Najprej se je takšna oblika besedil pojavila na odru, v glasbenem
gledališču, predvsem v besedilih Georga M. Cohana. V istem času se je med ameriškimi
Judi v predelu New Yorka razvila 'glasbena industrija', imenovana Tin Pan Alley. Tin Pan
Alley sicer ne pomeni začetka popularne glasbe, je pa gotovo eden od začetnih valov in
vrhuncev tega žanra v prvi polovici 20. stoletja. Vsebina Tin Pan Alley pesmi je morala biti
sama sebi namen, saj je ni spremljala gledališka uprizoritev, zato je morala v dveh ali treh
minutah povedati 'vse'. »The lyric introduces the subject, pursues an idea or emotion for a
limited number of bars of music, and then repeats itself, both musically and lyrically, to
reinforce the experience.«4
Skoraj vse skladbe Tin Pan Alley imajo obliko kitica-refren, v kitici je opisana določena
situacija ali čustven okvir, refren pa je bolj liričen in dopolnjuje dogajanje iz kitice, »/.../ the
verse-chorus form of Tin Pan Alley songs functions in much the same way as the recitativearia patterns in opera.«5 Seveda se je vloga refrena skozi obdobja Tin Pan Alley skladb
spreminjala in sredi 20. stoletja je imel refren vodilno vlogo, tako v besedilu kot v glasbi.
Ta vzorec je tipičen za nekatere zvrsti popularne glasbe. Mnogi ustvarjalci Tin Pan Alley
skladb so sami pisali besedila (npr. Irving Berlin). Na vrhuncu tega obdobja so tudi
besedila dobila večjo vrednost. Na začetku 20. stoletja je bila cena za besedilo okoli pet
dolarjev, ne glede na to, kako uspešna je skladba pozneje bila. Kasneje pa je cena za
besedilo zrasla in tudi veljava pri uspehu je bila deljena. Z ustanovitvijo ASCAP-a
(American Society of Composers, Authos and Publishers) leta 1914, ki se je ukvarjalo z
avtorskimi pravicami, so tekstopiscem začeli izplačevati enakovredno vsoto denarja kot
skladateljem. Večina dobrih tekstopiscev je izhajala iz New Yorka: Ira Gershwin, Oscar
Hammerstain II, Lorenz Hart, Alan Jay Lerner, Billy Rose itd. Na začetku stoletja je bil
obseg tematik besedil precej širok, z vrsto občutij in situacij. V dvajsetih in tridesetih letih
4

»Besedilo najprej predstavi temo, potem določeno število taktov sledi ideji ali občutju in se nato ponovi
vključno z glasbo ter tako poudari moč izkušnje.« Griffiths, Lyrics
5
»/.../ refren Tin Pan Alley skladb učinkuje na zelo podoben način kot vzorec 'recitativ-arija' v operi.« Hamm,
Yesterdays, 359
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pa so se tekstopisci omejili predvsem na človeške občutke, skoraj nikoli se niso ukvarjali z
zunanjim dogajanjem. Tematika je bila predvsem ljubezenska, kar pomeni, da je naraslo
tudi število balad.
Večina karakteristik, značilnih za skladbe Tin Pan Alley, se je ohranilo tudi v drugih
skladbah popularnega žanra. Kot že rečeno, predstavljajo skladbe Tin Pan Alley ne ravno
začetka, ampak enega prvih vrhuncev v razvoju popularne glasbe, kamor pa seveda
uvrščamo tudi slovensko popevko.
Naj na tem mestu kratko opišem, kaj izraz popularna glasba sploh predstavlja. Dr. Leon
Stefanija v članku Popularnost slovenske popularne glasbe popularnost povezuje ali z
glasbo samo na sebi ali z zaznavanjem te glasbe in dodaja, da lahko popularno glasbo
raziskujemo s sociološkega vidika (empirično raziskovanje glede na všečnost glasbenih
primerov, ki so bili izbrani za razlago teorije) ali s pomočjo psiholoških in fizioloških
terminov, ki so usmerjeni v raziskovanje glasbenih prednostih. V zvrst popularne glasbe
uvrščamo skladbe, ki so množično prisotne in jih posluša večina ljudi. Tako lahko v
grobem ločimo med popularno, klasično in ljudsko glasbo. Richard Middleton in Peter
Manuel v razdelku 'Popularna glasba' v Grove Music Dictionary trdita, da je definicijo za to
zvrst glasbe zelo težko podati, saj se je njen pomen skozi zgodovino spreminjal. Ne smemo
pozabiti, da je glasba, ki jo danes imenujemo klasična in ki jo mnogi označujejo kot več
vredno od popularne, pred dvesto leti bila pravzaprav popularna. Prav tako Peter Wicke ter
Wielan in Kai-Erik Ziegenrücker v Priročniku popularne glasbe pravijo, da je definicijo
popularne glasbe težko določiti oziroma da je za vso glasbo, ki ji pravimo 'popularna',
skupne značilnosti skoraj nemogoče določiti, saj je ta zvrst dejansko rezultat kompleksnega
socialno-kulturnega procesa. Richard Middleton v svoji knjigi Studying Popular Music
pravi, da se dandanes popularnost glasbe meri predvsem po številu prodanih izvodov in da
je popularnost, tako kot meni večina teoretikov, povezana z »množico« ali »reklamo«. V
kategorijo popularne glasbe lahko danes uvrstimo že več deset vrst žanrov, od rocka,
metala, punka, do vseh vrst elektronske glasbe itd. Velikokrat prihaja do zmede med
pojmoma »popularna glasba« in »pop glasba«. Pop skladba je vrsta žanra, ki ga uvrščamo v
skupino popularne glasbe.
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Če torej skladbe Tin Pan Alley veljajo za enega prvih vrhuncev popularne glasbe v svetu in
hkrati enega prvih žanrov, kjer niso več uglasbljali poezije, tako pri nas enega prvih
vrhuncev predstavlja ravno popevka. Kot težko govorimo o popularni glasbi pred začetkom
20. stoletja in razvojem Tin Pan Alley skladb, čeprav so skladbe vsekakor obstajale, tako
tudi o slovenski popevki pred samim začetkom Festivala skoraj ne moremo razpravljati.
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2. ZGODOVINA FESTIVALA IN POPEVKE
»Morda ni dandanes nobene dejavnosti, ki bi bila tako na široko zasnovana, tako
organizirana in izkoriščena kot popevkarstvo. Z gramofonskimi ploščami je popevkarstvo
dobilo popoln razmah in lahkotne melodije /.../, začele so polniti (popevke) majhna
meščanska stanovanja in odrivati domače viže in dunajske valčke. /.../ K neposrednemu
populariziranju popevk pripomorejo tudi programi radijskih postaj.«6

Festival Slovenske popevke se je pričel leta 1962 na Bledu, popevka pa je pri nas obstajala
že pred 2. svetovno vojno; med popevkarje štejemo recimo že Jožka in Ježka (Fran
Milčinski Ježek in Jože Pengov). »Ob sobotah zvečer sta imela izjemno poslušane radijske
šove, v radijskem arhivu pa so se ohranili, sicer skoraj neuporabni, posnetki nekaterih
njunih popevk.«7 Poleg tega je Ježek v sodelovanju z Bojanom Adamičem že pred
Festivalom napisal veliko popevk. »Tako morda priljubljenosti popevke Ne čakaj na maj
ali Ko boš prišla na Bled, pa tudi Maričke pozneje verjetno ni nikoli zares presegel, čeprav
je na prvi Slovenski popevki leta 1962 sodeloval z besedilom Dežek.«8 Po vojni se je
popevka bolj razvila, močan je bil vpliv Zahoda. Skladbe so ustvarjali tudi bolj načrtovano,
iz radia so prihajala naročila in tako je večina del tudi nastala. Korist pri tem je imel
predvsem glasbeni radijski program, saj je tako pridobil material za predvajanje. Veliko
močnejša v tistem času je bila seveda tuja produkcija, predvajali so francoske šansone,
anglo-ameriško glasbo, od slovenske glasbe pa je prevladovala narodno-zabavna. Snemali
so tudi tuje skladbe v slovenskih priredbah, s slovenskimi besedili. Skladatelji, ki so se
ukvarjali s popevko pred Festivalom, so bili še Mojmir Sepe, Metod Vidmar, Borut Lesjak,
Jože Privšek in Bojan Adamič.
Po vojni sta se pri nas začeli vzporedno razvijati dve glasbeni smeri: popevkarska in
narodno-zabavna. »Prvo sta tvorila omenjena brata (Avsenik), Beneški fantje, Veseli
planšarji, Štirje kovači, drugo pa Bojan Adamič, Mojmir Sepe, Mario Rijavec, Jure
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Robežnik, Jože Privšek ... /.../ No, velikega boja med popevkarsko in narodno-zabavno
sceno v resnici ni bilo. Vilko Ovsenik, kreator Avsenikov, je bil hkrati tudi pisec slovenskih
popevk.«9
Na nastanek Festivala so vplivali sočasni jugoslovanski festivali (Opatija, Zagreb, Split), pa
tudi jazz festival, ki se je tisti čas že odvijal na Bledu. Največji vpliv pa je nedvomno imel
festival San Remo, eden najstarejših tovrstnih festivalov, ki se je pričel že leta 1951 in je bil
tudi navdih za kasnejši festival Pesmi Evrovizije. Pomembna za naš Festival je bila tudi
udeležba na Izboru za pesem Evrovizije leta 1961, ki se ga je Jugoslavija takrat udeležila
prvič. Na izbor so poslali zmagovalko predizbora, ki je potekal v Ljubljani, zmagala pa je
predstavnica Televizije Ljubljana, Lilijana Petrovič, s pesmijo Neke davne zvezde; besedilo
je prispeval Miroslav Antić, glasbo pa je napisal Jože Privšek. Tudi to je bil eden od
razlogov, da se je povečala potreba po širjenju produkcije slovenske popevke. Pri
ustanovitvi našega Festivala so sodelovali klarinetist in skladatelj Vilko Ovsenik, skladatelj
in aranžer Mario Rijavec, Radio Ljubljana ter Blejski turistični delavci. Največji 'krivci' pa
so bili skladatelj, pianist in pevec Matija Cerar, Frane Mulaček ter igralec Matija Barl.
»Najprej so prosili za strokovno pomoč Bojana Adamiča, ki je tedaj na zabavnoglasbenem
področju edini iz Slovenije kaj pomenil. /.../ Potem so kot gostje zagrebškega zabavnega
festivala odšli v hrvaško prestolnico, kjer so se seznanili z vsemi podrobnostmi v zvezi z
organizacijo. V slovenskih časnikih so dali natisniti natečaj /.../«.10 Posebna komisija je
izmed prispelih skladb nato izbrala tiste, ki so bile predstavljene na prvem Festivalu.
Dogovorili so se tudi z RTV Ljubljana, ki je 'posodila' svoj orkester. »Če hočeš razvijati
svojo glasbo, moraš imeti svoj festival,” je v intervjuju za revijo Mladina dejal Vilko
Ovsenik. Prav tako je za revijo Stop Mario Rijavec povedal: »Po zagrebškem, opatijskem
in beograjskem festivalu je bil že čas, da tudi Slovenci dobimo svoj festival.«11 Povod za
Festival je bilo torej predvsem razvijanje slovenske glasbe, povečanje produkcije. Na
začetku je Festival deloval pod radijskim okriljem, šele pozneje je to vlogo prevzela
televizija.
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Prvi Festival je, kot že rečeno, potekal na Bledu, kjer se je ponovil tudi naslednje leto.
Prvotna zamisel je sicer bila, da bi se Festival vsako leto selil, vendar se je dejansko selil le
dvakrat, že leta 1964 je namreč potekal v Ljubljani, kjer ga v živo lahko spremljamo še
danes, dve leti pa je bil v Celju. Prvi Festival je potekal maja in prvi večer je bilo
obiskovalcev precej malo. Drugi dan je bil bolj uspešen, tako glede izvedbe kot tudi
poslušalcev. Zmagovalko je izbiralo osem članov žirije, v prvih dveh dneh so izmed
dvajsetih uvrščenih na Festival – na razpis se je prijavilo 132 skladb – izbrali deset
finalistov. Vse nastopajoče je spremljal Plesni orkester RTV Ljubljana. Če pogledamo
udeležence prvega Festivala, skladatelje, tekstopisce, aranžerje, predvsem pa izvajalce,
vidimo, da se imena ponavljajo. Še bolj je bilo to očitno v naslednjih letih. Prva
zmagovalka Festivala je bila skladba Mandolina – glasbo je napisal Vladimir Stiasny,
besedilo Lev Svetek, aranžma Jože Privšek, izvedel pa jo je Stane Mancini v alternaciji z
Beti Jurkovič. Nagrado za najboljše besedilo je prejel Gregor Strniša za skladbo Zemlja
pleše. Če ocenim dogodek z današnjega stališča, lahko rečem, da so bili vsi precej
motivirani in da je situacija izgledala obetavna. Tedanje ocene: »Njegov namen (festivala,
op. a.) je bil, da odkrije značilno slovensko popevko, ki naj bi bila moderno oblikovana.«12
Kritike prvega Festivala so bile torej prej negativne kot pozitivne, vendar pa je dogodek v
naslednjih letih dokazal, da so se pesimisti takrat motili.
Tudi drugo leto je Festival potekal na Bledu. Za razliko od prvega, ki je bil maja, je drugi
potekal julija. Revija Stop, ki je leta 1971 objavljala kroniko Festivala, je zapisala:
»Neugodne kritike, ki pri nas že po tradiciji spremljajo vsako začeto delo, niso zatrle
festivala. Narobe: vse je bilo mnogo bolje kot prvič. Že pevcev je bila lepa kopica več in
vsi mladi debitanti so nestrpno čakali, da bi pokazali, kaj znajo.«13 Ni pa bilo novih imen
med avtorji. Na razpis se je sicer prijavilo 148 skladb in za Festival so jih izbrali 21, vendar
pa je pri izbranih skladbah skupaj sodelovalo le 20 ljudi (kot skladatelji, tekstopisci in
aranžerji). Ena izmed nagrajenih skladb je bila skladba Malokdaj se srečava, za katero je
glasbo napisal Mojmir Sepe, besedilo Gregor Strniša, izvedel pa jo je Lado Leskovar v
alternaciji z Beti Jurkovič. Ponovno je nagrado za najboljše besedilo prejel Gregor Strniša,
in sicer za pesem Drevo, za katero pa je glasbo prispeval Mojmir Sepe.
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Leta 1964 se je Festival preselil v Ljubljano na Gospodarsko razstavišče, kjer se je
predstavilo osemnajst skladb in devetnajst izvajalcev, od tega štirje debitanti. »Festival se je
torej preselil v Ljubljano. In nikomur ni bilo žal zaradi tega. Organizacijsko je bil na višji
ravni, predvsem pa so nove skladbe predstavili večjemu avditoriju. /.../ Prav je, da je bil
festival v Ljubljani, saj ga ne moremo šteti za turistično atrakcijo, ampak sodi med kulturne
prireditve. Popevki ne moremo več oporekati umetniške vrednosti in njene funkcije v
vsakdanjem življenju. Samo tako bomo dvignili nivo domače popevke in se otresli
zaostalih pojmovanj, da mora biti slovenska pesem v ritmu polke ali alpske poskočnice.«14
Tega leta je zmagala še danes ena najbolj znanih popevk Festivala, Poletna noč Mojmirja
Sepeta in Elze Budau, ki jo je odpela Marjana Deržaj v alternaciji z Beti Jurkovič.
Leta 1965 se je Festival prestavil v Halo Tivoli in prvič je bil obisk res množičen. Odtlej je
imel Festival pravo veljavo in verjetno tudi zaradi tega ostal v Ljubljani. Leta 1967 so sicer
napovedali, da se bo preselil v štajersko prestolnico, vendar je bil leta 1968 ponovno v
Ljubljani. Trajal je le en večer, neposredni prenos pa so si gledalci in poslušalci ogledali in
poslušali po televiziji in radiu. Prvič so bili prenosa Festivala deležni tudi gledalci doma
pred televizijskimi zasloni ter poslušalci pred radijskimi sprejemniki treh postaj –
jugoslovanske, sovjetske in vzhodnonemške, kar potrjuje dejstvo, da je Festival postal pravi
kulturni dogodek. Spremenilo se je tudi razmerje med pevkami in pevci – dotlej so
prevladovale ženske izvajalke, razmerje na festivalu leta 1968 pa je bilo 8:7; sicer še vedno
v korist žensk, ampak moški izvajalci niso bili več v manjšini. Tega leta je izvajalce prvič
poleg orkestra spremljal tudi vokalni ansambel, so pa organizatorji, sodeč po člankih iz
časopisov, tistega leta pripravili še nekaj drugih presenečenj. Zmagala je Robežnikova
skladba Šel si mimo, za katero je besedilo prispevala Elza Budau.
Prav tako kot prizorišča se je spreminjalo tudi trajanje Festivala. Na Bledu je trajal tri dni,
kasneje, ko se je preselil v Ljubljano, je trajal le po en dan, leta 1969 pa je imela RTV
Ljubljana spet dovolj finančnih sredstev, da so prireditev podaljšali za dan, torej je trajal
dva dni. Šele leta 1971 pa je Festival ponovno štel tri dni, kar je seveda posledica vse večje
mednarodne udeležbe in dejstva, da si organizatorji niso več mogli privoščiti površnega
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dela, saj so jim pred tem mnogi očitali, da sploh ne gre več za festival, ampak le za navadne
koncerte.
Festival je od vsega začetka veljal za slovenskega, čeprav so sodelovali tudi jugoslovanski
avtorji in izvajalci. Že na prvem Festivalu je kot aranžer sodeloval Nikica Kologjera (Tam
za goro), Pegasto dekle je leta 1972 odpel Arsen Dedić, nasploh je bila prisotnost tujcev od
leta 1970 vedno večja. Istega leta so začeli sodelovati tuji izvajalci, ki so peli slovenske
pesmi v alternaciji, vendar v svojem jeziku. Sicer so tuji pevci sodelovali že na festivalu
leto poprej, vendar niso peli tekmovalnih skladb, ampak popevke prejšnjih let. Leta 1969 so
namreč v drugem delu obeh tekmovalnih večerov peli znane skladbe prejšnjih Festivalov.
»V drugem delu večera je zapel vsak izmed njih izven konkurence po dve skladbi: eno
izmed nam dobro znanih slovenskih popevk in pesem, ki je zdaj na pevčevem repertoarju
med najbolj priljubljenimi v njegovi domovini.«15 S tem so organizatorji seveda želeli
popestriti dogajanje in ga narediti privlačnejšega za poslušalce ter popevko prenesti tudi na
mednarodni nivo. »Zabavno glasbena redakcija RTV Ljubljana ne posnema splitskega
festivala zabavnih melodij, na katerem prav tako nastopajo tuji pevci, niti ni sprejela tega
sklepa zato, ker je to moderno, temveč iz popolnoma preprostega razloga: želi, da bi
slovenska popevka dobila čim širši krog poslušalcev in da bi prodrla prek meja naše ožje
domovine. Poleg tega Ljubljana nima večjih zabavno glasbenih prireditev in bo z nastopom
tujih pevcev gotovo ugodeno marsikateremu ljubitelju zabavne glasbe.«16 Alternacija je
bila v uporabi že na prvem Festivalu leta 1962, kar pomeni, da je bila ena pesem izvedena
dvakrat, denimo prva zmagovalka Festivala, skladba Mandolina, je bila predstavljena v
izvedbi Staneta Mancinija, v alternaciji pa jo je zapela Beti Jurkovič. Na prvem Festivalu so
bile predstavljene še štiri takšne skladbe. Tradicijo so prevzeli iz festivala San Remo, kjer
je bilo to v navadi že od začetka. S tem so namreč hoteli poudariti, da gre za tekmovanje
skladateljev, tekstopiscev in aranžerjev in ne za tekmovanje izvajalcev. Na Festivalu
slovenske popevke so to prakticirali prva tri leta, potem pet let ne, leta 1970 pa so način
ponovno oživili, vendar so tokrat v alternaciji skladbe izvajali tujci, ki so jih v Ljubljano
poslale tuje radijske hiše, s katerimi je tisti čas sodelovala RTV Ljubljana, nekaj pevcev pa
je prišlo k nam tudi po drugačni poti. »Imeli smo ambicijo, da bi slovenska popevka
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doživela promocijo tudi v tujini in to skozi tuje verzije. Tako so tudi radijske hiše poslale
pevce in v zameno dobile zastonj posnetke.«17 Napisali so svoja besedila in ponavadi
spremenili tudi aranžmaje. Leta 1971 je zmagal Oto Pestner s skladbo Trideset let, ki jo je v
alternaciji zapela italijanska pevka Myriam del Mare, leto kasneje je skladbo Med iskrenimi
ljudmi pela Majda Sepe, v alternaciji pa celo Robert Young. S tem so si pridobili tudi
mednarodni sloves in kot je revija Stop citirala izjavo Douglasa Muggeridga iz radia BBC
leta 1971: »Ljubljanski festival si je zdaj že pridobil sloves ene vodilnih evropskih
zabavnih glasbenih prireditev. Raven mnogih popevk je bila zelo visoka in mnoge izmed
njih po moje zaslužijo, da se uveljavijo v mednarodnem merilu. Zelo zanimivo je bilo
primerjati aranžmaje za jugoslovanske in tuje pevce.«18 Radio Pariz je našemu Festivalu to
leto posvetil eno in pol urno oddajo in predvajal popevke iz prvega večera, BBC pa je v
spored vključil kar vse tri večere.
Vsakoletni nastop je bil koristen predvsem v pogledu glasbenega tržišča. Stroške tujih
pevcev so namreč delno krile tuje radijske postaje, ki so v zameno dobile posnetke iz
Festivala, kar pa je seveda bila dobra reklama za naše avtorje in izvajalce. Petje v alternaciji
s tujimi pevci je trajalo celo desetletje, sodelovanje pa je bilo iz leta v leto bolj kakovostno.
Leta 1974 se je na Festivalu prvič zgodilo, da nagrajene skladbe in avtorji niso dobili
denarnih nagrad, ampak le zlate, srebrne in bronaste plakete in ustrezne prstane. To leto so
tudi prvič podelili plaketo ustvarjalcu za uspešno dolgoletno sodelovanje na Festivalu –
prejela jo je Marjana Deržaj. Nekaj posebnega pa naj bi menda bil tudi TV prenos, ki sta ga
pripravila scenograf Jože Spacal in režiser Anton Marti, saj je mnogo novinarjev tistega leta
prenos označilo za odličnega ali takšnega, kot ga doslej še ni bilo na nobenem
jugoslovanskem popevkarskem festivalu.
Leto pozneje je presenetil Tomaž Domicelj s skladbo Vem, da danes bo srečen dan, ki je
dobila srebrno plaketo občinstva. Z njegovim nastopom pa se je pričela tudi tradicija
kantavtorstva na Festivalu.
Pomembno je dejstvo, da se je Festival leta 1977 in 1978 preselil v Celje v dvorano
Golovec in se tudi 'preimenoval' v 'Dneve slovenske zabavne glasbe'. Prvič po nekaj letih ni
bilo televizijskega prenosa v živo – v soboto (1977) so namreč gledalci gledali posnetke
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petkovega tekmovalnega dela. Zanimivo pa je tudi, da je Festival trajal štiri dni – »/.../
ločeno so predstavili domačo rock glasbo in pesmi svobodnih oblik, Celjanom pa je v
zaključnem večeru ponudil še zgodnje poletni ples. Prvi večer je bil torej namenjen rocku,
drugi šansonu (že tudi leto prej), tretji popevki, zadnji večer so se tuji pevci predstavili s
skladbami po lastnem izboru, sledil pa je ples.«19
Leta 1979 so se 'Dnevi slovenske zabavne glasbe' ponovno preselili v Ljubljano, v Halo
Tivoli, poimenovali pa so jih 'Ljubljana 79'.
Leta 1980 so skladbe, ki so se predstavile na festivalu, prvič poimenovali 'pop skladbe',
festival pa 'Dnevi slovenske zabavne glasbe'. Nastopila je cela vrsta mladih pevcev, ki pa
jih ni spremljal revijski orkester. Na odru se za spremembo niso pojavile pevke v večernih
toaletah. Za vse te spremembe je verjetno odgovoren predvsem čas, ki je »/.../ povozil vso
standardno kolekcijo, ki smo jo spremljali na tej prireditvi doslej«.20 Za to lahko v veliki
meri 'krivimo' kantavtorje, kot sta recimo Tomaž Domicelj in Vlado Kreslin.
Leta 1981 se je začel tako imenovani 'propad' Festivala. Odpovedali so večer šansonov, po
besedah organizatorjev zaradi premalega števila kvalitetnih skladb. Naslednji dan so pevci
peli na playback, nagrade na koncu pa niso podelili, ker je bil dogodek jubilejen.
Mednarodna strokovna žirija je podelila le nagrado za najboljšo tujo izvedbo. »Vprašanje je
seveda, kje je tu pot naprej. Očitno je, da zanimanje za slovensko popevko vedno bolj bledi.
To je razumljivo, saj se odpira vedno več novih poti za popularizacijo posameznih
skladb.«21
Na sporedu 'Dnevov slovenske zabavne glasbe' ali 'Ljubljana '82' so bile pop-rock skladbe
in slovenske skladbe, ki so jih izvajali tujci. Prevladovali so predvsem kantavtorji.
Zanimivo je, da so vse skladbe že prej posneli in jih na radiu predvajali že pred festivalom.
Na ta način naj bi povečali zanimanje. Drugi dan festivala je bil posvečen 70-letnici
skladatelja Bojana Adamiča. »To je bil večer enega najbolj priljubljenih slovenskih
skladateljev zabavne in filmske glasbe, mentorja, učitelja in ljubitelja, skozi desetletja
angažiranega glasbenika: pred vojno izzivalnega jazzista, med vojno sodelavca Radia OF,
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referenta za glasbo, po vojni pa enega izmed osrednjih jugoslovanskih skladateljev zabavne
glasbe, čigar delo je spodbudilo nešteto zgledov, posnemanj in odločitev.«22
Leta 1983 je Festival potekal zadnjič. Popevka ni bila več moderna, pojavili so se novi
žanri, ki so bili med poslušalci veliko bolj priljubljeni, predvsem rock, pa tudi disco glasba,
reggae, punk. Ti žanri so popevko preglasili in Festival je bil vedno manj uspešen. »Razlog
je bila menjava generacij in prišlo je do določene zasičenosti z orkestralnim zvokom, ki ga
je prinašala slovenska popevka. Prišla je nova generacija pevcev, ki z orkestrom ni več
želela peti. Prešlo se je na punk, rock, na močno poenostavitev glasbe. Tako je zanimanje
javnosti za popevko ne samo upadlo, ampak se je celo pojavilo mnenje, da je popevka
nepotrebna in zastarela in da se mora umakniti. Radio Ljubljana je torej sklenil, da s
festivalom ne bo več nadaljeval.«23 Festival Slovenske popevke so najprej poskušali rešiti z
menjavo prizorišča, preselili so se v Križanke, ko pa tudi to ni pomagalo, so pričeli z novim
festivalom, Pop delavnico, ki je bila dejansko nadomestek. »Podobno kot s Festivalom
slovenske popevke so poskušali spodbujati ustvarjalnost avtorjev in učinek je bil isti, s tem
je radio pridobival program za predvajanje. Vse je bilo povezano z ustvarjanjem
slovenskega radijskega programa, kasneje tudi televizijskega. To je cela poanta te naloge,
radijski program je potreboval snov za predvajanje in je spodbujal razne akcije, najprej
Slovensko popevko, pozneje, ko se je spremenila scena, je to nadomestila Pop-delavnica, ki
je sicer delovala na drugi osnovi, bolj na osnovi posnetkov in šlo je za bolj pop in ne
orkestralne zasedbe.«24 S tem so se tudi končala 'zlata leta' slovenske popevke. So se pa
rodili festivali, kjer so lahko 'stari mački' slovenske popevke še vedno prepevali: Večer
šansonov v Rogaški Slatini, Festival evergreenov na Vranskem ter Zopet skupaj v Zrečah.
Leta 1998 je RTV Slovenija Festival ponovno oživila. Čeprav težko govorimo o 'stari'
popevki, ne glede na to, da Festival še vedno nosi isto ime, pa se organizatorji trudijo, da bi
ohranili vezi s preteklostjo in ohranili popevko živo. Velja sicer, da so skladbe, ki
sodelujejo na festivalu Slovenske popevke na višjem nivoju kot pa skladbe, ki se vrtijo na
komercialnih radijskih postajah ali pa sodelujejo na drugih tovrstnih festivalih, vendar pa je
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glasba stilno še vedno precej drugačna od popevke v šestdesetih. Opazna je tudi razlika
med uspešnostjo zmagovalnih kot tudi ostalih skladb iz sedemdesetih let ter med
uspešnostjo sodobnih zmagovalnih napevov. Skladbo Zemlja pleše Mojmirja Sepeta,
udeleženko prvega Festivala, še danes poznamo skoraj vsi, tudi mlajša generacija, le redki
pa se spomnijo zmagovalke iz leta 2003.
Že leta 1997 so na Televiziji Slovenija predvajali oddaje iz cikla Zlata šestdeseta, kar je
bilo vse del projekta oživitve slovenske popevke, leta 1998 pa se je projekt tudi realiziral.
Festival je potekal na Ljubljanskem gradu. Tekmovalo je šestnajst skladb – dvanajst skladb
so izbrali poslušalci v glasbeni oddaji Popevka meseca, štiri pa je dodala še strokovna
komisija. Oddaja Popevka meseca, ki jo je vodila Blažka Müller, je bila na sporedu šestkrat
in gledalci so s telefonskim glasovanjem v vsaki oddaji izbrali dva finalista, ki sta se
predstavila v velikem finalu. Predvsem so s tem poskušali spodbuditi tudi mlade
ustvarjalce. Vodja projekta je bil Slavko Hren, ki je bil tudi eden izmed glavnih krivcev za
obuditev dogodka, z RTV Slovenija pa je pri organizaciji sodelovala tudi Mestna občina
Ljubljana. Zmagala je skladba Za prijatelje Andreja Šifrerja, ki je prejel tudi nagrado
strokovne žirije in Zlatega zmaja Mestne občine Ljubljana.
Projekt Popevka meseca oziroma 'obuditev slovenske popevke' se je torej začel leta 1998.
Najprej so v njej nastopali že bolj ali manj uveljavljeni glasbeniki, ki jih je v živo spremljal
orkester. Iz zmagovalcev se je rodil finale ali 'Festival'. Projekt se je nato razvil v oddajo
Orion, ki jo je prav tako vodila Blažka Müller. »Slavko Hren se je pred dvema letoma [leta
2000 – op. avt] odločil za ločitev Oriona od 'velikega festivala'. Orion je postal samostojen
celoletni projekt, namenjen izključno debitantom, Slovenska popevka pa enkraten dogodek
z lastnim natečajem in vsem, kar sodi zraven. Zamisel o združevanju nastopov znanih
pevcev ter mesečna premierna predstavitev petih debitantov sta se izkazali za zelo
uspešno.«25
Naslednje leto se je (ponovno na Ljubljanskem gradu) predstavilo štirinajst izvajalcev –
tokrat osem zmagovalcev mesečnih oddaj Orion in šest izbrancev strokovne žirije. Na
splošno si je oddaja Orion v tistem času pridobila sloves oživljanja slovenske popevke.
Izvajalcev tokrat ni spremljal revijski orkester RTV Slovenija, drugače pa je bilo tudi to, da
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niso podelili nagrade za aranžma, saj so menda člani strokovne žirije » /.../ presodili, da so
bile slišane skladbe klišejsko aranžirane in nevredne nagrade«.26 Zmagovalke so bile Foxy
Teens s skladbo Naj pada zdaj dež.
Že septembra leta 1999 so razpisali nov natečaj za popevko leta 2000. Septembra je v
Nedeljskem dnevniku izšel članek: »Prvo leto je bilo sodelovanje Radia Slovenija z
nastopanjem Revijskega orkestra zelo poglobljeno. Vsa glasba se je nazadnje 'skuhala' v
studiih na Tavčarjevi ulici, tam so pilili glasbene prireditve za veliki orkester, glasbeniki so
vadili in vse pesmi so bile posnete za radijsko predvajanje. Za začetek projekta je bilo
sodelovanje z radijskimi mojstri, od glasbenega producenta Deča Žgurja, tedanje
odgovorne urednice glasbenega programa Mojce Menart, do vseh izvedbenih sodelavcev in
glasbenikov, izredno pomembno in tudi finančni delež Radia Slovenija je bil zelo velik /.../
Festival je sedaj doma v Razvedrilnem programu Televizije Slovenija.«27 Festival je prvič
potekal tudi pod okriljem Festivala Ljubljana, slavil pa je duo The Twins.
Leto 2001: prizorišče ponovno Ljubljanski grad. Tokrat se sodelujoči na Festival niso
uvrstili preko oddaje Orion, ampak je bil objavljen razpis, oddaja je bila namreč namenjena
predvsem debitantom in po takšni logiki bi tudi na Festivalu peli zgolj debitanti. Med
šestnajstimi sodelujočimi je ponovno zmagala skupina Foxy Teens. Med novinarji v
različnih slovenskih časopisih so se začela pojavljati vprašanja o ustreznosti telefonskega
glasovanja in prestižnosti slovenske popevke.
Naslednje leto je Festival slavil štirideseto obletnico, čeprav je ta letnica za mnoge
vprašljiva (petnajst let festivala ni bilo). Ob tem jubileju so izbrali tudi popevko vseh
popevk in laskavi naslov si je priborila zmagovalka iz leta 1964 – Poletna noč (glasba
Mojmir Sepe, besedilo Elza Budau), ki je s tem postala najboljša slovenska popevka vseh
časov.
Leta 2003 se je Festival z gradu preselil v Križanke. V časopisih smo spremljali predvsem
dogodke iz zakulisja in komentarje o izgledu zmagovalke telefonskega glasovanja, Natalije
Verboten, ter nostalgijo po starih časih, o samih skladbah pa smo lahko izvedeli le malo.
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»Pa smo jo dobili. Še eno slovensko popevko ...«28 Popevko leta 2004, za katero danes le
redko kdo ve. Tokrat septembra. Čeprav je festival po mnenju novinarjev vedno bolj
izgubljal na kvaliteti, pa je tega leta neposredni prenos spremljalo kar 233.690 Slovencev
ali 38% gledalcev v času predvajanja. Mnogi so Festival začeli primerjati tudi z EMO
(Pesem za Evrovizijo), a ugotovili razliko: Festival slovenske popevke je še vedno edini
festival pri nas, kjer izvajalci pojejo v živo ob spremljavi Revijskega orkestra RTV
Slovenija. Je pa Slovenska popevka tega leta praznovala velik dogodek. Skladatelj, aranžer,
predvsem pa velikan popevke, Jure Robežnik, je namreč februarja na Gospodarskem
razstavišču praznoval svojih sedemdeset let (rojstni dan je sicer imel avgusta). Koncert z
naslovom 'Življenje je vrtiljak' je bil posvečen njegovim zimzelenim melodijam.
Leta 2005 je bilo v časopisih najti veliko več člankov o odhodu 'kraljice' slovenske
popevke, Marjane Deržaj. O samem festivalu pa pravzaprav izvemo samo dejstva:
voditelja, kje, kdaj, zmagovalec.
Leta 2006 se je vodstvo Festivala odločilo, da bo dalo prednost kakovosti glasbe. »Letos so
se torej odločili še bolj poudariti kakovost, posledica tega pa je bila tudi uvedba nekaterih
novosti. Prvič – strokovna komisija je izbirala dvostopenjsko: najprej je skladbo presojala
na temelju notnega zapisa, zaigrano samo na klavir, nato pa je poslušala še demo posnetek
z vokalom. Drugič – vključili so večje število aranžerjev. In tretjič – pod geslom 'Končno
besedo ima stroka' so opustili teleglasovanje. Glasbena javnost namreč meni, da bi morali
vsaj na enem festivalu v celoti spoštovati le merila kakovosti.«29
Naslednje leto se je Festival po dolgih letih vrnil v Gallusovo dvorano, zaradi kritik pa se je
vrnilo tudi glasovanje občinstva – ponovno torej dve zmagovalni skladbi: komisije in
poslušalcev doma. Ob 45. obletnici Festivala je Založba kaset in plošč RTV Slovenija
izdala tudi štiri zgoščenke: avtorsko ploščo digitalno revitaliziranih posnetkov skladatelja
Vladimirja Stiasnyja, avtorja skladbe Mandolina, prve zmagovalke Festivala; zgoščenko s
portretom pevke Berte Ambrož; izid CD-ja si je z najboljšim besedilom leta 2006 prislužil
Leon Oblak – izšla je plošča z njegovimi besedili in različnimi izvajalci; na četrti zgoščenki
pa so izšle udeleženke Festivala leta 2007.
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Leta 2008 je v Križankah slavil Anžej Dežan, saj je zmagal po mnenju žirije, nagrado za
najboljše besedilo pa je za isto skladbo dobil tudi Milan Dekleva. Festival je bil
nostalgičen, saj sta tako radio kot televizija, ki Festival vsako leto prenašata, praznovala
obletnico: radio 80. in televizija 50. obletnico.
Leta 2009 je prireditev potekala v studiih Televizije Slovenija, menda zaradi primanjkljaja
finančnih sredstev. Ponovno je s strani strokovne žirije slavila Anika Horvat, občinstvo pa
je največ glasov namenilo Prifarskim muzikantom. Anika Horvat je ob zmagi dejala, da se
na Festival ni vrnila zaradi zmage, ampak da bi se zabavali in družili. Je to res še edini
namen Festivala?
Dejstvo je, da tovrstni festivali nimajo več takšnega pomena kot nekoč. Prevladujejo
izvajalci slabše kvalitete, pa tudi skladbe povečini niso kakovostne. So pa tudi svetle
izjeme, vendar v manjšini in na Festivalu ne pridejo na površje. Je pa res, da je od vseh
festivalov Festival slovenske popevke še vedno najbolj kvaliteten, izvajalci pojejo s
spremljavo orkestra, to pa je tudi tradicija, ki jo je vredno ohraniti.
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3. BESEDILA SLOVENSKE POPEVKE
3. 1. PRIMERJAVA MED POP SKLADBO, POPEVKO IN POEZIJO
»Popevka je rekreacija današnjega časa. Uporabna je povsod, doma, na poti, tudi v odmoru
med delom. Pri popevki ne potrebuje človek duševne predpriprave kot pri koncertni glasbi.
Popevka ga v trenutku privabi s svojim tekstom in melodijo, ko pa izzveni zadnji takt, le
redkokdaj zapusti v človeku globlje sledove.«30
Točna definicija popevke pravzaprav ne obstaja. Če pobrskamo po Slovarju slovenskega
knjižnega jezika, je pod geslom 'popevka' navedeno: »vokalna skladba v popularnem ritmu
in z vsebinsko nezahtevnim besedilom«.31 To zagotovo drži, vendar se ob tem postavi
vprašanje, kakšna je razlika med pop skladbo in popevko. Po mojem mnenju je največja
razlika ravno v besedilu. Besedilo popevke je bolj zahtevno (način uporabe pesniških
sredstev) in veliko bolj pesniško od besedila pop skladbe. Govorim seveda o starih
popevkah, saj so se danes besedila precej spremenila in mnogo skladb, ki nastopijo na
Festivalu, bi kaj težko označili za 'popevko'. Tipičen primer sta recimo zmagovalki leta
2008: Marko Vozelj s skladbo Te ni in Anžej Dežan s skladbo Šopek maka. Besedilo za
prvo sta napisala Robert Smerekar in Marko Vozelj, za drugo pa Milan Dekleva.

Včasih zalotim se v temnih nočeh, / ko misli spustijo se v dir. / V sebi začutim ta znani
nemir, / ki kaže v tvojo mi smer. / Tam je nebo ljubilo zemljo. / V dolgih nočeh sem ljubil
tvoj smeh. / Iskala sva jutra, iskala noči, / našla ljubezen in našla strasti. / Prehitro minila
je tista pomlad, / Ljubezen, imel sem te rad. / Zdaj čakam že leta in čakam ta dan, / da
pojaviš se ti. / Zdaj v srcu svojem nerad si priznam, / da z jutrom odšla si, te ni.
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Spominjam se, kako si v luč stopila / posuta z vonjem borov in pomladi. / Nemirna si bila,
kakor nomadi, / nosila si skrivnost na robu krila. / Ustavila si čas, ker si želela, / da bi
razumel, da se le iz zmede / rodi ljubezen in za njo besede, / ki razumem jih sedaj. /
Minevava zato, da bi minila / v otroški smeh se bova spet vrnila. / Minevava, ker naju nič
ne čaka / in vse je tu kot miza s šopkom maka.
Tematika obeh besedil je ljubezenska. Prvo govori o nesrečni, drugo o srečni zvezi. Razlika
je v načinu podajanja tematike. Nesrečna ljubezen: dekle je zapustilo fanta, on je zdaj sam,
ker nje ni. Bistvo je takoj jasno, brez zapletov in ovinkarjenja. Tekstopisec je prispeval že
tisočkrat slišano zgodbo, bistvo pa je v tem, na kakšen način je to storil. Besedilo je zelo
preprosto, ob njem ni treba posebej razmišljati in tudi sporočila na koncu ni. Gre za golo
pripovedovanje, vpeto v rime. Besedilo Milana Dekleve pa je bolj kompleksno, pesniško in
zahtevno. Sporočilo ni takoj razvidno ravno zaradi načina uporabe pesniških sredstev –
metafor, primer, simbolov, poosebitev itd. Razlika med besediloma obeh pesmi je torej
ravno v načinu uporabe teh sredstev, v izboru besednih zvez ali kratko rečeno v jeziku. Na
splošno kritiki besedil popularne glasbe zagovarjajo dejstvo, da je dobro besedilo odvisno
od uporabe jezika. »/.../ [Clive James – op. avt.] answers that the best lyricists are bound to
celebrate common speech.«32 Gre torej za to, da se besedilopisec na eni strani čimbolj
približa poslušalcem in seveda je zato v ospredju povečini ljubezenska tematika, vendar je
čar ravno v tem, da to pove na čimbolj inovativen način. Vsemu temu pa seveda sledi tudi
glasba. V prvem primeru gre za precej bolj preprosto melodijo, ki gre tudi veliko hitreje v
uho in jo že po prvem poslušanju lahko ponovimo. V teh ključnih točkah se po mojem
mnenju skriva razlika med pop skladbo in popevko.
Glede na to, da so besedila za popevke včasih pisali predvsem pesniki (Gregor Strniša,
Dušan Velkaverh, Svetlana Makarovič, Frane Milčinski, Veno Taufer, Elza Budau,
Miroslav Košuta itd.), je na mestu, da se vprašamo tudi, v čem je razlika med besedilom in
intimno pesniško izpovedjo. Razlika med pesniškim besedilom in besedilom za popevke je
v tem, da mora biti besedilo popevke še vedno dovolj preprosto, da se lahko poslušalec že
ob prvem (ali nekajkratnem) poslušanju poistoveti z njim, hkrati pa ne sme biti preveč
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preprosto, ker lahko izpade klišejsko. Besedilopisec se mora hkrati prilagajati tudi glasbeni
spremljavi, se pravi, da je jezik drugačen od pesniškega. Simon Frith v svoji knjigi
Performing on the value of popular music rites to posebej poudarja: »Good song lyrics are
not good poems because they don't need to be: poems score the performance or reading of
the verse in the words themselves. /.../ Lyrics by contrast, are score by the music itself.«33
Pravi tudi, da pri poslušanju skladbe slišimo tri stvari: besede, ki dajo besedilu sploh
pomen; retoriko – besede so vezane na glasbo; ter glas, v nasprotju s pisano besedo. Hkrati
poda po njegovem bistveno značilnost besedil in pravi, da nas besedilo vpelje v skladbo kot
zgodba – vsaka skladba vsebuje določeno zgodbo. To se dopolnjuje z mnenjem Leona
Rosselsona, ki zagovarja dejstvo, da ravno to loči besedilo in poezijo, saj poezijo v
literarnih teorijah navajajo kot izpoved lirskega subjekta. Se pravi, da je po njunem mnenju
pesem pravzaprav gledališče. Rosselson pa še doda, da je tudi jezik v besedilih skladbe bolj
podoben gledališkemu kot pa pesniškemu.
Zakaj torej večine besedil slovenske popevke ne moremo označevati tudi s pojmom
poezija, čeprav je pred štiridesetimi leti nemalo teh nastalo izpod peresa pesnikov? Janko
Kos v Literarnem leksikonu v zvezku Lirika 'poezijo' označi s tremi pomeni. Prvi izvira še
iz antične Grčije, kjer je beseda 'poiesis' označevala vso besedno umetnost. Ta pojem je
danes seveda preširok. Drugi pomen je besedo 'poiesis' omejil le na besedila pisana v verzih
in se je prav tako izoblikoval v antični Grčiji, verjetno že pred Platonom. Tretji pomen pa je
nastal v drugi polovici 19. stoletja. »Ta pomen ne označuje niti splošnega bistva besedne
umetnosti niti samo v verzni obliki pisanih del, ampak je izrazito vrednosten. /.../ V tem
primeru gre za poezijo v smislu poetičnosti ali umetniškosti, ki sta seveda izrazito
vrednostni kategoriji.«34 Poetičnosti mnogim besedilom slovenske popevke ne moremo
odreči, prav tako je tudi z umetniškostjo, vendar noben od teh kriterijev v besedilih ni
prisoten v tako skoncentrirani obliki kot v poeziji. Če za primer vzamemo Gregorja Strnišo
in prelistamo kakšno knjigo njegovih pesmi, lahko ugotovimo, da bi le redko katero lahko
predstavili kot popevko. Na drugi strani pa je imel kot tekstopisec največjo vlogo, napisal je
več kot štiristo besedil za skladbe na slovenski glasbeni sceni. Na prigovarjanja prijatelja in
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skladatelja Jureta Robežnika je leta 1961 začel s pisanjem besedil in se najprej ukvarjal s
prevajanjem tujih tekstov. »Najvišje standarde so slovenski popevki sicer postavili ravno
pesniki, ki so – menda tudi zaradi zelo dobrih honorarjev – začeli pisati besedila za
popevke. Brez dvoma je bil najboljši in najplodnješi Gregor Strniša, /.../, sledi mu Ježek,
/.../, za njima pa so se zvrstili, vendar veliko manj uspešno, skoraj vsi naši slovenski poeti.
Sodelovanje med pesniki in popevkarji se je še bolj poglobilo v času, ko so se odločili
dvigniti nivo popevke s šansoni.«35 Strniša je leta 1963 v finalah Festivala sodeloval s kar
devetimi besedili, eno od teh je bilo za skladbo Orion.
Čez tisoč let, ko naju več ne bo, / bo spet prav tak večer, kot je nocoj. / Na modrem nebu,
daljen in svetal, / spet kot nocoj bo Orijon sijal. / Zeleni hrast, ki pošumeva v noč, / takrat
prastaro temno bo drevo. / Šumel bo v vetru kot teman spomin, / na ta večer, ko stala sva
pod njim. / Skoz mrak bo trepetala istih zvezd srebrna luč, / a mladi par, ki se bo tu takrat
objel, bo drug. / Prav kot nocoj, v pomladni mrak, / z neba bo Orion sijal / in prav tako kot
jaz morda / bo rekla deklica: / Kako je daleč, kako je lep, / Kako blešči se njegovih sedem
zvezd!
Vsebina teksta ni zahtevna: dekle razmišlja o stvareh, ki se bodo na istem kraju – pod
hrastom in nebom, posejanim z zvezdami –, kjer zdaj stojita s fantom, dogajale. Zveni
precej enostavno, vendar pesnik v tem primeru ljubezenske tematike ni podal na prvo žogo,
temveč jo je povezal z vesoljem in vprašanjem večnosti. Za razliko od pesniškega besedila
njegova raba pesniških sredstev ni prezahtevna. Pomembno pa je, da je na koncu skladbe
sporočilo. »Strniša ima tako bogat jezikovni zaklad, da mu celo najbolj zapletene ritmično
melodične figure ne predstavljajo velikih ovir za izražanje oziroma 'lepljenje' besed na
melodijo. Tudi z rimami in asonancami za vsako ceno ne pretirava, stavčno sintakso skuša
ohraniti čimbolj pravilno in naravno. /.../ V Strniševih besedilih skoraj ne naletimo na
ustaljene kičaste oziroma brezpomembne stalne fraze in rime.«36
Če torej povzamem: besedilo slovenske popevke je bolj pesniško od besedila pop skladbe, a
še vedno manj od poezije.
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3.2. BESEDILA POPEVKE
Tekstopisci so na začetku pisali na prošnje skladateljev ali po naročilu Radia Slovenija. Na
začetku je bila ustaljena praksa, da je skladatelj najprej napisal glasbo, šele nato je
tekstopisec dodal besedilo (le redko je bilo obratno; na primer skladba Lastovka), pozneje
pa se je postopek obrnil.
Zanimivo je, da so v člankih na začetku Festivala veliko pozornosti posvečali besedilom,
medtem ko danes ne omenijo drugega kot le dobitnika nagrade za najboljše besedilo. Dušan
Velkaverh je za časopis Teleks leta 1977 povedal: »Vsi, ki so se kdajkoli ukvarjali s
Slovensko popevko, so posvečali veliko pozornost besedilom. Besedila slovenskih popevk
so visoko nad jugoslovanskim povprečjem. Tudi v svetovnem merilu smo dobri.«37
Leta 1974 je Tomaž Domicelj v časopisu Delo objavil niz člankov, v katerih je pisal
predvsem o besedilih slovenske popevke. Naj na kratko povzamem nekaj teh člankov:
-

Naša glasba je bila v začetku stoletja pod močnim vplivom ameriške, pozneje se je
Ameriki pridružila še Velika Britanija. Tematika besedil ameriške glasbe je bila
povečini ljubezenska. »Takšna besedila so pri nas naletela na neugodna tla in odzive.
Naša domovina ni bila za sprejemanje in priznavanje tedanjih popularnih vokalnih
glasbenih izdelkov niti socialno niti politično (ne)zrela. Zato je prevladovala
inštrumentalna glasba.«38 Vokalna glasba pri nas je bila tedaj predvsem ljudska,
partizanska ali pa narodno-zabavna. Prve popevke so nastale po vojni in so bile tudi
temu primerne, razvile pa so se prav leta 1962 z začetkom Festivala.

-

»Povprečna dolžina popevke, izražena časovno, je tri minute, od česar zavzema del
tudi samo inštrumentalna glasba. V taktih izraženo obsega popevka navadno šestnajst
taktov refrena in najmanj tolikšno število taktov ostalega besedila. Najpogosteje so
besedila popevk sestavljena iz štirih štirivrstičnih kitic, katerih oblike so različne. Te
kitice se v vokalni interpretaciji tudi različno ponavljajo.«39 Pisanje poezije se precej
razlikuje od pisanja besedil za popevke. Pomembno pri besedilih je, da se zlijejo z
glasbo. »Naglaševanje besedila popevk se mora prilagajati glasbenim poudarkom.«

37

Raztresen, Kovači zlatih in srebrnih žebljev
Domicelj, Zlate beside niso zlate
39
Domicelj, Zlate besede niso zlate
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Kdaj se lahko poslušalec identificira z besedilom? Kadar to ni preveč subjektivno,
govoriti mora torej o čimbolj objektivnih stvareh, v katerih potem vsak posameznik
najde svojo zgodbo. Vendar mora avtor vseeno v besedilu pustiti del sebe. Bistvo
vsakega besedila pa je tudi v tem, da je dovolj enostavno, a hkrati 'zahtevno'. Na koncu
poda avtor članka še navodila uporabe besed: »Kakšno besedišče naj bi torej pisec
besedil uporabljal? Kot se je treba izogibati profaniranim, tako se je treba tudi
pompoznim, za popevko preveč poetičnim besedam. Naravno, preprosto, človeško –
takšno naj bi bilo besedišče za popevko.«40
-

Popevke ponavadi nastajajo tako, da skladatelj najprej napiše glasbo, tekstopisec pa
šele potem prispeva besedilo; se pravi, da se mora besedilo prilagajati glasbi. Da
popevka poslušalca pritegne, mora vsebovati naslednje elemente: že sam naslov mora
biti prepričljiv – kratek in jedrnat, začetek besedila mora vsebovati akcijo, močan
kontrast ali presenečenje, nadaljevanje mora biti čimbolj splošno, a hkrati dovolj
posebno, da se lahko poslušalec poistoveti, končati pa se mora z zadovoljivo poanto.

-

Najpogosteje popevka nastane tako, da skladatelj najprej napiše glasbo, tekstopisec pa
nato doda besedilo. Redkeje je situacija nasprotna. Obstaja tudi nekaj primerov, ko je
tekstopisec za svoje besedilo sam prispeval še glasbo, vendar je več primerov popevk,
ko je skladatelj za popevko napisal še besedilo. Kot rečeno, najpogosteje pisci besedil
ustvarjajo na glasbo. Poznamo pa tudi besedila, ki so nastala neodvisno od glasbe. V
tem primeru skladatelj pesem uporabi v dogovoru z avtorjem ali samoiniciativno,
vendar pa tako nastale skladbe ponavadi imenujemo šanson – uglasbena poezija.
Tekstopisec lahko ustvarja tudi brez glasbe, vendar se zaveda dejstva, da bo besedilo
namenjeno popevki in ga zaradi tega vsebinsko tako oblikuje (npr. Smiljan Rozman).

V 'zlatih letih' so besedilu torej posvečali precej pozornosti, medtem ko danes tekstopiscev
skoraj ne poznamo. Menim, da je bilo za uspeh popevke pomembno dobro besedilo, žal pa
danes ni več tako. Logično je, da bo kvalitetnemu besedilu sledila tudi glasba. Glasba
popevke, če pogledamo glede na njihovo uspešnost na Festivalu, je ponavadi spevna,
takšna da gre hitro v uho, hkrati ni preenostavna, sploh pa ne ves čas ponavljajoča. In tudi

40

Domicelj, Zlate besede niso zlate
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harmonsko ima lahko skladatelj precej proste roke. Izvajalce vedno spremlja orkester, zato
je za aranžerja pomembno, da izkoristi zmožnosti tako velike zasedbe.
Po letu 1998 na Festival kot tekstopisec le redko zaide pesnik – Dušan Velkaverh je
sodeloval dvakrat, ravno tolikokrat Feri Lainšček in Milan Dekleva štirikrat. Njihova
besedila veljajo za precej kvalitetna, ne samo med poslušalci, ampak tudi po mnenju
strokovnih žirij. »Nagrado podeljujemo ob dobrohotnem namigu, naj prepih poezije
naposled spet prežene stihokleparstvo iz slovenske pesmi /.../ in se z njo zahvaljujemo
edinemu pesniku [Milanu Deklevi - op. avt.] na prireditvi za poetično uteho,«41 je Boštjan
Malus leta 1998 povedal za revijo Stop. Danes besedilo pogosto prispevajo kar skladatelji
ali pa celo izvajalci. Menim, da je zato situacija takšna, kot je, da besedila niso več tako
kvalitetna, kot so bila včasih. Za pisanje dobrega besedila namreč ni pomembno samo, da
se verzi rimajo in da se ujemajo z glasbo. Dobro besedilo ne rabi podpore glasbe, lahko je
samostojno. Lahko ga beremo kot lahkotno poezijo, v nekaterih primerih celo kot pravo,
kvalitetno pesništvo, medtem ko se nekatera besedila opirajo na glasbeno spremljavo in bi,
če bi jih brali, izpadla povsem nekvalitetno, ob glasbeni spremljavi pa morda niti ne
pomislimo, o čem točno govorijo. Elza Budau: »/.../ ker so včasih delali vsak svoje,
besedilopisci besedila, glasbeniki pa glasbo. Zdaj pa počne vsak vse, to pa ne gre. Zame sta
besedilo in glasba še vedno ljubezenski par, ki se morata povsem ujemati.«42
Zakaj torej danes ni več kvalitetnih besedil v popevki? V šestdesetih letih so pri nas bile
pač le narodno-zabavna glasba, klasična glasba, jazz in pa popevka in trudili so se, da bi
bila ta glasba kvalitetna. Poleg tega so bili ti žanri tudi na začetku razvoja in ustvarjalci so
bili veliko bolj motivirani za dobro delo. Danes pa je v ospredju masovna produkcija in
mnogokrat kakovost ni več pomembna, avtorji želijo ugajati povprečnim poslušalcem.
Nihče se posebej ne ukvarja s teksti, ne kritiki ne novinarji jih po festivalu več ne omenjajo.
Včasih so na temo besedil prirejali okrogle mize ter po festivalu debatirali o predstavljenih
besedilih.

41
42

Malus, Popevka ‘98
Matjaž, Dvojčka za las prehitela lisičke
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V nadaljevanju diplomskega dela se bom ukvarjala z analizo uglasbitve besedil nagrajenih
skladb Festivala slovenske popevke med letoma 1963 in 1968 ter 2003 do 2008.

-

1963 – Malokdaj se srečava – Mojmir Sepe – Gregor Strniša

-

1964 – Poletna noč – Mojmir Sepe – Elza Budau

-

1965 – Šel si mimo – Jure Robežnik – Elza Budau

-

1966 – Ples oblakov – Jure Robežnik – Elza Budau

-

1967 – Vzameš me v roke – Mojmir Sepe – Miroslav Košuta

-

1968 – Presenečenja – Jure Robežnik – Dušan Velkaverh

-

2003 – Zelen žefran – Rok Golob – Katarina Habe

-

2004 – Samo – Marino Legovič – Damjana Kenda Hussu

-

2005 – Ne razumem – Marino Legovič – Damjana Kenda Hussu

-

2006 – Belo nebo – Patrik Greblo – Damjana Kenda Hussu

-

2007 – Naravne sile – Karel Novak Čarli – Damjana Kenda Hussu

-

2008 – Šopek maka – Patrik Greblo – Milan Dekleva
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4. ANALIZA NAGRAJENIH SKLADB MED LETOMA 1963 IN 1968
4. 1. MALOKDAJ SE SREČAVA (Gregor Strniša, Mojmir Sepe)
Skladba je na Festivalu leta 1963 prejela nagrado občinstva, glasbo je napisal Mojmir Sepe,
besedilo Gregor Strniša. Tistega leta je Gregor Strniša na Festivalu sodeloval z rekordnimi
devetimi besedili.
Skladba Malokdaj se srečava govori o fantu, ki dvomi o svoji ljubezni do nekdanje punce.
Zdaj se le še redko srečata in še takrat med njima ni več iskrice. Je torej mogoče, da je to
dekle, ki je bilo nekoč prisotno v njegovem življenju ves čas, tako ali drugače, zdaj le še
tujec? Da se le še naključno srečujeta? Je torej ljubezen sploh bila? To je seveda večno
vprašanje nekdanjih zaljubljencev.
Skladba je napisana v C-duru in je v formi uvod – A – A – B –A – B – A, ritem pa je
tričetrtinski. Skladba je v počasnem tempu, kar ustreza vzdušju besedila, saj je tematika
otožna. Melodija dela A spominja na ljudske napeve. B-del predstavlja višek skladbe, saj
fant spozna, da ni med njima ničesar več. Ritem skladbe se v tem delu spremeni, saj je
skladatelj uporabil triole, tekstopisec pa je temu sledil, fant je na prelomu med preteklostjo
in sedanjostjo, zavlačuje z odgovorom in kot da noče sprejeti resnice, da med njima ni več
ljubezni.
Harmonija skladbe ni zahtevna, povečini skladatelj uporablja osnovne stopnje, kot je
prikazano v spodnji tabeli.
Harmonska analiza – C-dur, 3/4 takt
Uvod

1

2

3

4

Harmonija

C – F 64

C – F 64 – G C – F 64

C – F 64 – G

A-del

1

2

3

4

5

6

Har.

C – F 64 – G9

F 64 – C – C7

F – F#DIM

C64 – C7

F – F#DIM

C64 – a
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A-del 7
Har.

8

D9

G7

C – G7

C

B-del

1

2

3

4

5

6

7

8

Har.

A

e

F

C – C7

F7MA – F6

CSUS – C

D9 – D7

G – d7 – G7

MOJMIR SEPE43
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»Skladba je tistega leta dobila še posebno nagrado, in sicer nagrado za 'najbolj slovensko
skladbo', ki je drugače niso podeljevali. V svoji mladosti sem z mamo, ki je bila učiteljica
glasbe na osnovni šoli, dosti prepeval narodne pesmi in ta slovenska melodika je ostala v
meni. Večina komponistov, ki smo takrat sodelovali na radiu, smo začeli z jazzom, saj smo
tudi odraščali s to vrsto glasbe. Ker pa se je seveda v tistem času pojavila potreba po peti
slovenski glasbi, smo presedlali na vokalno glasbo in tako se je začelo to razvijati. Čeprav
sem imel takrat ameriške vzore, sem nekako presedlal na evergrinsko tematiko, pete
melodije, cel lok, na neko slovensko občutje. In skladba Malokdaj se srečava je ena takih
skladb, za katere bi danes lahko rekli, da je country glasba. Ampak takrat tega pravzaprav
še niti nismo tako dobro ločevali in poznali. To je nastalo čisto spontano. Besedilo je
napisal Gregor Strniša, ki se je tudi 'prijel'.«

2. Je naprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Za popevko je najprej nastala glasba. Na začetku smo najprej napisali glasbo, sam sem
šele kasneje počel obratno, ko sem uglasbljal Ježkove tekste. Vsak tekst mora imeti formo
AB ali AABA oziroma popevkarsko obliko.«

43

Vse pogovore z avtorji o posameznih skladbah sem opravila osebno ali po elektronski pošti
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3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Ja, seveda. Stvar je sledeča: če ti uglasbiš tekst, prevzameš vso odgovornost, da bo to
dobro. Kajti če je tekst dober in ti kot skladatelj zgrešiš, pač zgrešiš. V tem primeru je treba
še več sodelovanja in smo tako precej sodelovali. Treba se je dogovarjati, da ne pride do
nevšečnosti, teksti ne smejo biti s prevelikim zamikom. Tekst je torej moral biti primeren
glasbi in ni dvoma, da smo včasih imeli izvrstne tekstopisce.«
4. Je na vaše skladanje vplival izvajalec? Ste že pred pisanjem vedeli, kdo bo
skladbo izvajal?
»Ne, takrat nismo pisali za določenega pevca, morali smo napisati skladbo, ki je imela
glavo in rep. Čeprav si imel v mislih, kdo bi to lahko pel, je komisija kasneje na podlagi
glasbene vrednosti določila, kdo bo pesem izvajal. Seveda so se posvetovali tudi z nami,
sploh kasneje, ko je bilo za nami že nekaj kilometrine. Ampak pevcev ni bilo veliko, tako
da je bila tudi izbira majhna.«
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4.2. POLETNA NOČ (Elza Budau, Mojmir Sepe)

Leta 1964 sta zmagovalno skladbo s strani komisije poslušalcev v alternaciji peli Marjana
Deržaj in Beti Jurkovič. Besedilo, ki ga je na glasbo Mojmirja Sepeta napisala Elza Budau,
govori o dekletu, ki se spominja svoje mladosti in fanta, v katerega je bila zaljubljena. V
spominu ji je še posebej ostala poletna noč, za katero si želi, da bi se še kdaj ponovila. Zdaj
živita vsak svoje življenje, vendar si dekle želi, da bi se kljub temu, da se zaveda, da časa
ne more zavrteti nazaj, ta noč vsaj še enkrat ponovila.
Tudi tukaj je forma skladbe uvod – A – A – B – A' – B – A'. Ritem je štiričetrtinski,
skladba pa je napisana v As-duru. Kar je pri tej skladbi zanimivo, je to, da se ves čas
stopnjuje. Začne se mirno, kot nedolžen spomin. Ko se A-del ponovi drugič (»Poletna noč,
ljubezni spev šepet ...«), so dodani instrumenti, glasba ni več le ritmična spremljava, ampak
je prisotna tudi že melodija (poleg osnovne vokalne linije). Pripovedovalka pa se po opisu v
prvi kitici zdaj zave, da so to vse le še spomini in »prgišče sanj«. B-del predstavlja višek in
je kot nekakšen intermezzo, saj si ženska, zdaj ne več dekle, želi, da bi se fant pojavil in bi
se njuna noč ponovila ter ga tudi konkretno nagovori, v nasprotju s prejšnjima dvema
kitica, kjer zgolj pripoveduje. Ritem je še vedno štiričetrtinski, čeprav triole niso več tako
očitne, v ospredje pride spevnost melodije. Ko se del A ponovi tretjič, je skladatelj, kar se
melodije tiče, drugi del spremenil. Kot se stopnjuje glasba, se stopnjuje tudi besedilo in se
konča s prošnjo »Vse dam, vse dam, za eno noč, poletno noč«.
Harmonsko skladatelj poseže po stranskih dominantah, kar skladbo naredi precej bolj
pestro. Zanimivo je tudi, da čeprav se A-del ponovi, pa skladatelj na nekaterih mestih
spremeni harmonsko spremljavo, s čimer doseže razgibanost.
Harmonska analiza – As-dur, 4/4 takt
Uvod
Har.

As

A-del

2

3

4

5

6

As

AsSUS – As – As7

Des – DDIM

As7 – F7

b – C7

f

As – F7
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f - des6

A-del 7
Har.

8

B7SUS - B7

b64 – GES7 – Es7

As7 – Es7

As

B-del

1

2

3

4

5

Har.

es7 – As7

Des7MA – Des6

d7 – G7

c – G6

b6 – Es7

A'-del

1

2

3

4

5

6

Har.

As

As7

Des – DDIM

As7 – es7 – As7

Des – C7 f – d6

7

8

As7 – Es7 As

ELZA BUDAU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»Besedila za popevke in šansone sem začela pisati jeseni leta 1963, ko so me zaradi
pomanjkanja tekstopiscev povabili k sodelovanju. Takrat ni mogel pisati vsak, saj je
besedilo vedno pregledala posebna komisija na radiu. Začela sem s priredbami tujih
komadov. Prva pesem je bila Spanish lace / Španske čipke. Leta 1963 še nisem bila
poznana, prišel pa je razpis za popevko. Mojmir Sepe je za to pesem že imel tekstopisca,
ampak se navezava ni izšla. Jure Robežnik mu je nato svetoval mene. Mojmir je prišel k
meni in mi prinesel note ter me hodil vsak dan kontrolirati, saj me ni poznal. Jaz sem si
Mojmirjevo glasba neprestano igrala, imela tremo, nisem vedela, kako naj to izpeljem, saj
je bila to prva 'moja' skladba. Igrala sem in igrala in motiv je kar sam priplaval, prinesla ga
je glasba. Dejansko pa se moraš sam zelo poglobiti v glasbo, se spustiti vanjo, kot da bi
plaval v njej. Pesem je bila nato velik uspeh. Bilo pa je zanimivo, da sem pisala o nečem,
kar se ni zgodilo meni, kajti sama tega še nisem mogla doživeti.«
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2. Kako dolgo ste pisali besedilo?
»Pisala sem približno tri dni, precej malo časa je bilo, se spomnim. Ampak jaz sem lažje in
tudi boljše delala, ko mi je čas stopil za vrat.«

3. Je na nastanek besedila vplival tudi izvajalec, ki je kasneje pesem izvajal?
»Nisem vedela, kdo bo pel. Ponavadi so o tem odločali komponisti.«
4. Je mogoče na besedilo vplivalo tudi dejstvo, da ste vedeli, da bo skladba
tekmovala na Festivalu?
»Popolnoma nič. Jaz sem perfekcionist, karkoli delam, delam karseda najbolje in nikdar
nisem razmišljala o tem, kako se bo skladba uvrstila. Tudi pozneje ne. Vedno sem se
maksimalno potrudila, da sem naredila svoj delež dobro. Ljudem se najbolj priljubi pesem,
s katero se lahko identificirajo in v Poletni noči se lahko najde vsak. To je nekaj, kar se je
zgodilo, pa potem ni bilo nič in se spomniš in si sentimentalen. Pesem so ljudje vzeli za
svojo. Mnogi so kasneje ugibali, koga sem imela v mislih pri pisanju, kdo je bil ta moški.
Ampak navdih je navdih. Tukaj so mi pomagale moje prababice s svojimi izkušnjami, ki jih
nosim v genskem zapisu, saj je nemogoče, da bi si kot smrklja to izmislila.«

MOJMIR SEPE
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»Pri tej skladbi sva z Elzo Budau precej sodelovala. Z Majdo sva takrat stanovala v
stolpnici na Hrvatskem trgu, blizu bolnice, Marjana Deržaj pa nadstropje nižje. Skladba
Poletna noč je bila takrat velikanski uspeh in spomnim se, da so nama sosedi na vrata nabili
napis 'Čestitke'.«
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2. Je najprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba. Napisal sem klavirski izvleček s harmonijo in podpisanim
besedilom, ne spomnim se natančno v katerem duru. Vem, da so skladbo zaradi Marjane
transponirali, saj je ona pela v As-duru. Drugače pa gre za ne tako preprosto skladbo, je
treba nekaj dni, da se usede.«

3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Tematike besedila Elzi takrat nisem sugeriral, saj niti sam nisem točno vedel, kaj naj bi
bila. Vedel sem samo, da če bi Elza uporabila nekaj, kar mi ne bi pasalo, bi ji to zagotovo
povedal. Vendar je popolnoma zadela. Spomnim se, da sva veliko časa preživela pred
klavirjem.«
4. Je na vaše skladanje vplival izvajalec? Ste že pred pisanjem vedeli, kdo bo
skladbo izvajal?
»Ko sem pisal to pesem, sem vedel, da mora to peti pevec ali pevka z dramatičnim nabojem
v glasu. Tega ne bi mogel peti lirični pevec. Komisija je videla, da je to dobra pesem in so
izbrali Marjano Deržaj. Ona je bila ljudski človek in seveda je na odru bila izvrstna.«
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4.3. ŠEL SI MIMO (Elza Budau, Jure Robežnik)
Leta 1965 se na Festivalu prvič ni pelo v alternaciji. Tako je zmagovalno popevko takrat
odpela le Irena Kohont, prvič pa sta na popevki skupaj sodelovala skladatelj Jure Robežnik
in tekstopiska Elza Budau, ki je slavila drugič zapored.
Besedilo je ljubezenska zgodba s srečnim koncem. Pripoveduje o tem, kako sta se fant in
dekle srečala, ko sta šla po ulici drug mimo drugega in dekle je fanta takoj začaralo, zato jo
je vprašal, kje je pošta, pa ne, ker ne bi vedel, ampak zato, da jo je lahko ogovoril. Dekle se
je odzvalo, ker mu je godila pozornost in je verjelo, da se mu ne bo pustilo zapeljati. Vse
skupaj pa je pripeljalo do ljubezni na prvi pogled in zgodba se je končala srečno – s poroko.
V tej skladbi prevladuje besedilo, sestavlja ga pet kitic. Kar se tiče glasbe, je formirana
takole: uvod – A – A' – B – A – A' – A – A' – B – A – A'. Besedilo v petih kiticah pove
celotno zgodbo, nato se ponovi. Glasba je v As-duru. Začne se s počasnim uvodom, tako da
imamo najprej občutek, da bo tematika skladbe bolj otožna. Nato še vedno instrumentalni
uvod pripelje do motiva, ki se v delu A (A') ponavlja po vsakem drugem verzu oziroma po
vsakem malem stavku. In ravno ta motiv da glasbi tisto navihanost, ki ji sledi besedilo. V
prvih dveh delih je glasba precej neizrazita, v ospredju je ritem sekcija, ostali del orkestra
pa v ozadju le harmonsko spremlja melodijo. V B-delu je orkester izrazitejši, ima večjo
vlogo.
Harmonsko je skladba v A-delu precej preprosta, po večini se menjajo I., II. in V. stopnja,
pri ponovitvi se pojavi še IV. V B-delu uporablja tako stranke stopnje kot stranske
dominante.
Harmonska analiza – As-dur, 4/4 takt
A-del 1
Har.

2

3

4

5

6

7

8

As – A7DIM

b7 - Es7

b7 – Es7

As

As – A7DIM

b7 – Es7

b7 - Es7

As

As- es7 - As7

Des

Des

As7MA
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B-del

1

2

3

Har.

As

7
D7b5 G

4

5

6

7

8

c7– A7DIM

b7

B7

Es9SUS

Es7

ELZA BUDAU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»Zagotovo mi je bilo lažje, saj sem s Poletno nočjo prebila led. Jure Robežnik mi je zaupal
pisanje tega besedila, ki je čisto drugačno od Poletne noči, je bolj navihano, igrivo.
Premišljevala sem, kaj napisati, v bistvu je šlo za isti proces: igranje na klavir. Tudi tukaj se
spomnim, da nisem imela veliko časa. Takrat sem že razumela zakonitosti pisanja in sem
ugotovila, da lahko pesmi tistega časa razdelimo v dve skupini: v prvo skupino spadajo
razpoloženjske pesmi, ki govorijo o žalosti, neizpolnjenem hrepenenju itd., v drugo skupino
pa spadajo pesmi, ki tudi po obliki pripovedujejo zgodbo. Ta pesem spada v drugo skupino.
Odkod je prišla ideja za Šel si mimo, se pravzaprav ne spomnim, kar prišla je. Jure mi je
tudi pustil proste roke, tako da je nastala kar luškana pesem. Danes bi mogoče kaj
popravila. Že naslov je malo 'odštekan', ampak ljubek. Vedno sem se skušala prilagoditi
glasbi, pisala sem na glasbo.«

2. Je najprej nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba.«

3. Je na nastanek besedila vplival tudi izvajalec, ki je kasneje pesem izvajal?
»Mislim, da nisem vedela, kdo bo pesem pel; ne spomnim se, mogoče mi je Jure povedal.
Vendar se s tem nisem nikoli ukvarjala, saj sem zaupala komponistom, katerih naloga je
bila pri glasbi paziti na to.«
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JURE ROBEŽNIK
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»Ta skladba se je na Festival uvrstila slučajno. Ker je bilo skladb, prijavljenih na festival,
premalo, me je žirija prosila, naj pošljem še kakšno, zato sem iz predala potegnil Šel si
mimo. Ampak tako se zgodi, včasih je težko presoditi, saj skladba zaživi šele na odru, vse
skupaj se mora ujeti, aranžma, glasba, besedilo, razpoloženje, interpret. In tako je ta
skladba zmagala, ne da bi ji jaz to vlogo namenil.«

2. Je najprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba.«

3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Glasbo sem napisal popolnoma samostojno, ne da bi vedel, o čem naj bi besedilo govorilo.
Redko sem posegal na področje tekstopiscev, da bi jim karkoli sugeriral. Spomnim se,
recimo, da sem pri skladbi Pegasto dekle Elzi Budau malo namignil, da naj bo zgodba.
Drugače smo delali samostojno, včasih smo se dobili in kaj predebatirali. Pisec besedila se
mora vživeti v glasbo, kar je zahtevna naloga.«
4. Je na vaše skladanje vplival izvajalec? Ste že pred pisanjem vedeli, kdo bo
skladbo izvajal?
»Mislim, da sem kar jaz sam predlagal Ireno Kohont. V tem primeru sem imel v glavi prav
njo. Na to pesem je vplivala Irenina interpretacija pesmi Španski harlem, katere prepesnitev
je naredila tudi Elza Budau. Ker je Irena to skladbo dobro odpela, mislim, da me je s tem
navdihnila.«
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4.4. PLES OBLAKOV (Elza Budau, Jure Robežnik)
Zmagovalna kombinacija Elza Budau in Jure Robežnik je slavila tudi leta 1966, ko je
skladbi Ples oblakov prvo mesto prisodila strokovna žirija. Pela je Marjana Deržaj. Prvič je
Elza Budau na Festivalu prejela tudi nagrado za besedilo in to prav za to skladbo, čeprav je
sodelovala s petimi besedili.
Besedilo je v tem primeru napisano kot poezija in ga lahko sistematično razdelimo na dva
dela. V prvem je opisan ples oblakov, ki potujejo po neskončnem nebu pod okriljem vetra.
V drugem pa dekle leži v travi in gleda oblake ter si riše podobe ter sanjari. Zagotovo je že
vsak od nas, če ne ležal v travi, pa vsaj slonel ob oknu in gledal v nebo ter v oblakih iskal
razne oblike ali pa se spraševal, kam potujejo.
Forma skladbe je uvod – A – A – B – A – B – A. Tonaliteta A-dela je B-dur, B-dela pa Cdur. Uvod je zelo impresiven, riše ples oblakov, ki se nikoli ne ustavijo, motiv flavte nato
prevzame orkester, ki se prelije v melodijo 'brez konca'. V prvi kitici se orkester umakne
pevki, med verzi je v ospredju le klavir, kot 'call and response'. Melodija vokala je
sentimentalna in izredno prelivajoča. V drugi kitici godala kot v uvodu zaplavajo, tokrat
sorazmerno z vokalom, še vedno pa slikajo premikajoče se oblake. B-del, v katerem se
dogajanje iz objekta prenese na subjekt, izstopa po odločnosti, v orkestru so izrazita tako
godala, trobila in pihala kot ritem sekcija, ki si med sabo odgovarjajo, čemur sledi tudi
besedilo, ki nam podaja belo platno, na katero »srce slika sedaj vse spomine«. Orkester in
vokalna linija se z velikim občutkom prepletata.
Harmonska analiza je zanimiva, saj skladatelj uporablja vse od osnovnih do stranskih
stopenj in stranskih dominant.
Harmonska analiza – B-dur, 4/4 takt
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ELZA BUDAU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»Ko sem si preigravala to Juretovo glasbo, sem vedela, da ne gre za zgodbo, temveč za
razpoloženje, zelo zračno se mi zdi. Veliko sem razmišljala, kako bi se tega lotila, vendar
me je spet preganjal čas. Rekla sem si, da bom naredila lepo pesem, saj sem ob tej glasbi
lahko pokazala, kaj znam; v bistvu gre za poezijo. Na koncu sem tudi dobila nagrado za
tekst. Ugotovila sem, da če bi hotela nagrade, bi še naprej pisala takšne tekste, se pravi
poezijo, vendar pa sem proti temu, kajti popevka je celota in besedilo mora biti skladno z
glasbo. Če tekst ni povezan z glasbo, je zgrešen.«

2. Kako dolgo ste pisali besedilo?
»Ne dolgo. Dobila sem idejo, saj imam oblake rada, rada jih gledam. Že kot majhni punčki
mi je oče, ki se je spoznal na oblake, vse razložil. Na oblake sem vedno gledala kot na
čudo.«

3. Je najprej nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba.«

46

JURE ROBEŽNIK
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»Za Ples oblakov bi težko rekel, da gre za popevko, v nasprotju s skladbo Šel si mimo. Tu
sem se zgledoval po bolj zahtevnih skladbah, ki so jih takrat pisali Američani, čemur smo
potem rekli 'železni repertoar'. Tudi aranžma je bolj zahteven, že z uvodom sem se zelo
potrudil. Včasih je bilo tako, da če smo se hoteli dokazati, smo to storili že z uvodom. Če
poslušate Ples oblakov, ima orkestralni uvod, ki je kar dolg in nakazuje ples oblakov.«

2. Je najprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba.«

3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Ko sem pisal glasbo za to skladbo, sem že vedel, da bo šlo za impresijo oblakov in
mislim, da sva se z Elzo Budau o tem tudi pogovarjala.«
4. Je na vaše skladanje vplival izvajalec? Ste že pred pisanjem vedeli, kdo bo
skladbo izvajal?
»Ne spomnim se, ampak najbrž sem mislil na Marjano Deržaj.«
5. Je na vaše pisanje vplivalo dejstvo, da ste pisali za Festival, da ste vedeli, da bo
skladba tekmovala?
»Pri tem je prišlo vedno do neke razklanosti: ali pisati glasbo, ki je po godu meni in je bolj
zahtevna, ali pisati po okusu poslušalstva, ali pa ubrati srednjo pot. Zato so moje skladbe in
skladbe mojih kolegov tako različne. Se je pa velikokrat izkazalo, da ravno takrat, ko hočeš
narediti nekaj, kar bo povšeči ljudem, ponavadi ne uspe. Sam v vzorec 'piši poznane pesmi'
nisem nikoli verjel.«
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4.5. VZAMEŠ ME V ROKE (Miroslav Košuta, Mojmir Sepe)
Zmagovalno skladbo je leta 1967 odpela Elda Viler. Miroslav Košuta je svoje prvo besedilo
za Festival napisal leto prej, tega leta pa je sodeloval s kar tremi besedili. Besedilo za to
skladbo je napisal za dekle, ki je srečno zaljubljeno, in je oblikovano kot njen pogovor s
fantom. Pripoveduje, kako dober je z njo in kako zanjo skrbi ter počne vse stvari, ki jih
ženska potrebuje, vendar ne materialno, temveč duhovno. In zaradi tega sta oba srečna.
Glasba je v B-duru in je v štiričetrtinskem taktu. Harmonsko je precej pestra, za razliko od
melodije, saj se čez celo skladbo dejansko pojavlja en sam motiv, ki pa je vedno ali v drugi
legi ali variiran, zato skladba tudi po večkratnem poslušanju ni dolgočasna. Besedilo glasbi
sledi, vsaka kitica se začne z istim verzom »Vzameš me v roke« in se skupaj z glasbo
stopnjuje. Tretja kitica je – kar se orkestra tiče – vrh, osnovni motiv se ponovi štirikrat,
pevka pa z vsakim verzom stopnjuje dinamiko, zato jo lahko eventualno označimo kot del
B. Četrta kitica predstavlja vrh, kar se tiče besedila. Osnovni glasbeni motiv se trikrat
ponovi in se zaključi s celinkami, besedilo pa povzame vso predhodno dogajanje in pove
rezultat vsega obnašanja, ki je v tem primeru sreča. Nato se vse štiri kitice še enkrat
ponovijo. Zaradi ponavljanja istega motiva lahko formo skladbe zapišemo kot uvod – A –
A' – A'' (B) – A'''
Čeprav se v melodiji motiv skozi celo skladbo ponavlja, pa tega ne moremo trditi za
harmonijo. Harmonsko se akordi med vsemi štirimi deli razlikujejo, med začetno
subdominanto in zaključno toniko se harmonija razvija, prevladujejo stranske stopnje.
Harmonska analiza – B-dur, 4/4 takt
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MOJMIR SEPE
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»Mi smo iskali pesnike, ki bi bili pripravljeni napisati besedilo za kakšno popevko, veliko
smo sodelovali z literati, saj smo vedeli, da ne moremo delati vsi vsega, kot je to v navadi
danes. Ne spomnim se, kdo je pravzaprav prišel na to idejo, saj Miroslav Košuta ni napisal
veliko besedil za popevko. S tekstom sem bil zelo zadovoljen, njegov način pisanja je
prinesel novo izrazoslovje.«

2. Je najprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Tudi tu je najprej nastala glasba. In to precej hitro, se spomnim.«

3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Seveda.«
4. Je na vaše skladanje vplival izvajalec? Ste že pred pisanjem vedeli, kdo bo
skladbo izvajal?
»Pesem je pela Elda Viler, ki je pomenila kar veliko pridobitev v tistem času, saj je bila
pevka z dobrim glasom, vendar mislim, da na skladbo ni posebej vplivala.«
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4.6. PRESENEČENJA (Dušan Velkaverh, Jure Robežnik)
Leta 1968 je na Festivalu slovenske popevke prvič nastopila glasbena skupina. To so bile
Bele vrane, ki so bile tudi pozneje na festivalu dokaj uspešne. Od tedaj so skupine postale
stalnice na odru festivala. Prvič je na festivalu sodeloval pesnik Dušan Velkaverh.
Besedilo v prvih dveh kiticah govori o pozitivnosti presenečenj, lahko nam dajo upanje,
lahko nam polepšajo dan. Lahko pa je presenečenje tudi slabo; nekdo, ki ti je blizu, te lahko
negativno preseneti. Včasih pa se presenečenje ne zgodi in upaš zastonj.
Oblika popevke je uvod – A – A – B – A – B – A, glasba je v Es-duru, takt je štiričetrtinski.
Že v uvodu je prisoten vokal, večglasno petje zloga 'pa' je pravzaprav v ospredju. Prvo
kitico pojeta dva moška vokala, spremljava je preprosta, prevladuje kitara, ki igra osminke.
V drugi kitici se priključita ženska vokala, ki med verzi pojeta »presenečenja«. Tudi
instrumentacija je bogatejša, čeprav še vedno ni prisoten celoten orkester. B-del predstavlja
vrh skladbe, besedilo v prvih dveh kiticah govori o lepih presenečenjih, tako da
pričakujemo pozitiven vrh, vendar pa je v tekstu preobrat in vsi štirje pevci nas opozorijo
tudi na negativna presenečenja. Prisoten je celoten orkester. V ozadju slišimo tudi godala,
ki temu delu pridajo otožnost.
Skladba je takrat gotovo bila presenečenje; kot je skladatelj Jure Robežnik povedal v enem
od intervjujev, je v skladbi slišen vpliv istočasne svetovne glasbe, popularne so postale
glasbene skupine in večglasno petje, kar je slišno tudi v skladbi Presenečenja.
Skladatelj v harmoniji uporablja večinoma osnovne stopnje.
Harmonska analiza – Es-dur, 4/4 takt
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JURE ROBEŽNIK
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastala glasba za
zmagovalno popevko?
»To je spet čisto drugačna glasba. Mislim, da mi je takrat uspel preskok v stilu, da sem se
skušal vživeti v novo glasbo, ki je takrat prihajala – hipijevstvo, otroci cvetja. Takrat sem
veliko poslušal Mama's and the Papa's. Name je vplivalo večglasno petje. Do takrat nismo
imeli vokalnih skupin, nato pa so se na Kitariadi pojavile Bele vrane. Tam sem bil v žiriji in
sem jih slišal. Nato sem se z njimi družil, hodil na vaje in tako sem spoznal tudi Dušana
Velkaverha.
Skladba Presenečenja je najprej nastala za Kitarijado. K nama so prišli organizatorji
festivala, mislim, da celo kar k Dušanu in me je potem on povabil k sodelovanju.
Kakorkoli, želeli so, da bi napisala skladbo, ki bi jo izvajali vsi nastopajoči. Napisala sva
Presenečenja. Vendar skadbe nato niso uporabili, češ da je malo pretežka. Tako nama je
ostala in sva jo prijavila na Popevko in ker sem na Kitarijadi videl Bele vrane, sem se
odločil za njih.«
Dušan Velkaverh: »Ta skladba je bila mišljena kot obvezna skladba na Kitarijadi. Skladba
je bila izrazito vokalna in na tem festivalu niso vsi ansambli imeli toliko vokalov. Za
obvezno pesem so potem izbrali drugo skladbo, Juretu pa je ta pesem ostala doma in jo je
poslal na Slovensko popevko. Bele vrane, ki so pesem izvajale, so bile tudi v vzponu in da
je ta glasba zmagala, je bilo potrebnih precej naključij; Sam za zmago nisem niti vedel, saj
sem bil tisti čas v vojski in mi je Jure šele pozneje sporočil.«
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2. Je najprej za popevko nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastala glasba.«
3. Ali ste s tekstopiscem sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Spomnim se, da sva kar dosti sodelovala.«
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4.7. POVZETEK: NAGRAJENE SKLADBE MED LETOMA 1963 IN 1968

Če skupaj pogledamo vseh šest nagrajenih skladb (nekatere med njimi so dobile nagrado
občinstva, druge nagrado strokovne žirije) med letoma 1963 in 1968, ob tem pa imamo v
mislih še ostale skladbe iz tega obdobja, vidimo, da so si po eni strani podobne, po drugi
strani pa lahko med njimi opazimo velike razlike. V večini besedil gre za ljubezensko
tematiko (štiri besedila od šestih), in sicer tako za srečne kot tudi nesrečne ljubezni. Eno
besedilo (Ples oblakov) je posvečeno, kot pove naslov, oblakom, eno besedilo
(Presenečenja) pa različnim oblikam presenečenj. Pri večini skladb je besedilo oblikovano
kot pripoved, kar je, kot je navedeno v prvem delu diplomske naloge, tudi ena od osnov za
dobro besedilo.
Pri teh skladbah je zanimivo to, da pravzaprav ne gre za uglasbitve besedil, ampak za
upesnitev glasbe. Pri vseh šestih skladbah, kot tudi pri večini drugih, ki so sodelovale na
Festivalu, je namreč najprej nastala glasba in šele nato so tekstopisci dodali besedilo.
Ponavadi je bil postopek pisanja takšen, da je skladatelj napisal klavirski izvleček skladbe
in pod melodijo vokala označil stopice. Besedilopisec je zato velikokrat imel težave z
iskanjem prave besede, saj se poudarki niso ujemali. Delo je bilo torej precej zahtevno. To
je bil verjetno tudi eden od razlogov, da je bilo ljudi v tem poslu malo, a so bili vsi
izobraženi in so svoje delo opravljali kvalitetno. Imena so se namreč v prvih letih Festivala
veliko ponavljala, od leta 1963 do 1968 sta večino nagrajenih skladb napisala Mojmir Sepe
in Jure Robežnik. Poleg teh dveh mojstrov se je kot skladatelj pod skladbe redno
podpisovalo še okoli deset avtorjev, nekateri med njimi so v naslednjih letih tudi slavili
(Jože Privšek, Ati Soss, Bojan Adamič, Matija Cerar, Vilko in Slavko Avsenik, Boris
Kovačič). S tekstopisci je bilo podobno, tudi tukaj so se imena ponavljala (Gregor Strniša,
Elza Budau, Lev Svetek, Dušan Velkaverh, Svetlana Makarovič, Feri Souvan, Miroslav
Košuta, Branko Šömen).
Kar se forme tiče, ima vseh šest skladb formo: uvod – A – A – B – A, z različnimi
variacijami seveda. Tako kot del A, se ponavlja tudi del B. Refrena ni v nobeni od skladb,
pri vseh pa je na začetku instrumentalni uvod. Tudi besedilo in glasba se v vseh šestih
popevkah lepo ujemata, pri poslušanju skladb je v ospredju vokal, orkester pa ga spremlja.
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V B-delu sta glavna melodija in orkester enakovredna. Zanimivo je tudi, da se pri vseh treh
skladbah Jureta Robežnika (v skladbi Vzameš me v roke ni tako izrazito) v orkestraciji
velikokrat med verzi pojavljajo t. i. odgovori, kot pri bluesu in jazzu, kjer to imenujemo
'call and response', medtem ko pri skladbah Mojmirja Sepeta to ni tako pogosto.
Vseh šest skladb je napisanih v durovski tonaliteti; zanimivo, da je pet skladb napisanih v
tonaliteti z nižaji, le skladba Malokdaj se srečava je v C-duru. Prav tako ta skladba izstopa,
kar se tiče ritma, saj je v tričetrtinskem taktu (ostale popevke so v štiričetrtinskem).
V harmoniji srečamo različne možnosti, dve skladbi uporabljata večinoma osnovne stopnje
(Malokdaj se srečava in Presenečenja). Pri obeh skladbah sta skladatelja posebej poudarila,
da je na nastanek vplivala glasba drugih žanrov, v prvem primeru ljudska pesem, v drugem
pa glasba sočasnih svetovnih skupin. V ostalih štirih skladbah je pogost pojav stranskih
stopenj in stranskih dominant.
Kot so zatrdili avtorji, izvajalci na pisanje povečini niso vplivali, so pa veliko sodelovali
med seboj. Tudi dejstvo, da pišejo za Festival, na besedila ni vplivalo, je pa gotovo, da če
takrat festivala Slovenske popevke ne bi bilo, tudi veliko teh skladb verjetno sploh ne bi
nastalo. Festival jim je torej rabil bolj kot motivacija za pisanje.

4.8. POGOVOR Z AVTORJI O SLOVENSKI POPEVKI

4.8.1. ELZA BUDAU

1. Koliko ste pri pisanju besedil (nasploh) sodelovali s skladateljem?
»Ko so dobili zaupanje vame, ne več toliko. Kasneje sem se bolj ukvarjala s pevci. Pesem
predstavi pevec in problem je, če pevcu pesem, kakšna beseda ali zlog ne leži. Zato sem
vsakič rekla vsakemu pevcu: tukaj je tekst, vzemi si čas in si ga zapoj in če ti karkoli ne
ustreza, bom popravila. Če so bili toni visoki, sem za pevce, ki sem jih poznala, vedela,
katero črko moram uporabiti, da bo pevec lahko lepo odpel. Ponavadi so bili problematični
i-ji. Marjana Deržaj je bila edina, ki je lahko i-je odpela v najvišjih legah. Jaz sem
velikokrat besedila pisala kot križanko, to moraš znati. Ali pa če je melodija hitra, potem
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mora besedilo vsebovati besede, ki nimajo veliko soglasnikov, saj pevec ne zmore tako
hitro peti. Ugotovila sem, da se določene besede ne obnesejo, ali pa da recimo večzložno
besedo pevec težko odpoje.«
2. V čem se po vašem mnenju razlikujejo besedila za popevko izpred štiridesetih
let in danes?
»Čas se je spremenil, svet je globaliziran in to je postalo neke vrste ljubiteljska kultura. Vsi
bi radi uspeli in dobro zaslužili in tako se bistvo izgubi. Včasih smo vsi delali skupaj, si
čestitali, bili veseli, tudi če nismo zmagali. Bil je en poseben čas, bilo je idealno okolje, vsi
smo delali, ker smo se tukaj našli. Potem pa se je to spremenilo. Kot tudi na drugih
področjih. Danes jim je vseeno, kaj pesem pove, pomembne so druge stvari, na primer
izgled. Današnji čas je drugačen in pesmi so odraz časa. Če bi mi pisali zdaj, za ta čas, ne
vem, če bi bili tako uspešni, ker se pesmi ne prilegajo času. Pesem je samostojna enota,
imaš začetek, potem se nekaj dogaja, je višek in je zaključek. To so pravila in ne moreš
mimo tega.«
3. Odkod črpate ideje za besedila?
»Kar iz glasbe. Samo nekajkrat sem imela priložnost, da sem najprej napisala besedilo in so
šele nato na moje besedilo napisali glasbo.«
4. Zakaj po vašem mnenju danes slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je
bila nekoč?
»Ker vsi hočejo samo uspeti, ker hočejo zmagati in jim ni pomembno, da je pesem dobra.
Čas je edini razsodnik, čas pokaže, kaj je dobro in kaj ni. Zdaj imajo televoting, jaz sem
proti temu. Danes je vse biznis, ampak to je čas, v katerem zdaj živimo in vsi hočejo samo
uspeti.«
5. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Vse je pomembno: glasba, aranžma, pevec in besedilo. Danes je vse to še najmanj
pomembno.«
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4.8.2. DUŠAN VELKAVERH
1. Po kakšen postopku so pri vas nastajala besedila?
»Pisanje besedil za popevke je specifična veja poezije, kjer so določeni drugi dejavniki
toliko pomembni, da moraš malo odstopiti od resnične poezije. Tako se je izkazalo, da
pisanje glasbe na obstoječa besedila v glavnem ni bilo ravno uspešno. Z razvojem zabavne
glasbe so nastajali trendi, novi ritmi. Slovenska popevka je izšla iz jazza in iz jazzovske
forme, male forme, ki so bile povečini sestavljene A – A1 – B – A2. To je bil klasičen
vzorec. In obstoječa poezija tega ni imela. Poleg tega je moralo besedilo slediti ritmu, ki se
je skozi razvoj tudi spreminjal. Mi smo se tako specializirali, da smo se znali vklopiti v vse
forme, ki so prihajale na novo. Znali smo se prilagoditi novim formam in ritmom. Zato se
je bilo treba s pisanjem besedil vedno vklapljati v trende in če si hotel temu slediti, si moral
imeti avtorje besedil, ki so se temu prilagajali.«
2. Odkod ste ponavadi črpali teme za svoja besedila?
»Popularna glasba – popevka, šanson, song – je bila od nekdaj zamišljena kot glasbeni
časopis. Besedila teh pesmi so odsevala čas, v katerem so nastajala in bistvo pisanja
dobrega besedila je bilo v tem, da si ujel trenutke svojega časa. Jaz sem poskušal pisati o
temah, ki so mi bile blizu, živel sem v Ljubljani in sem pisal o stvareh, ki so se dogajale
tam, o ljubljanskih ulicah, o ljudeh, ki sedijo v parkih. Pišeš o stvareh, ki se dogajajo okoli
tebe. Dobre popevke so kot glasbeni časopis in če boš pogledal nazaj, boš videl, kaj se je
takrat dogajalo; mini – maxi moda, na primer. In to je po mojem mnenju bistvo dobre
popevke: da odseva čas, v katerem je nastala.«
3. Koliko je na vaše ustvarjanje vplivalo dejstvo, da ste vedeli, da pišete za
Festival in da bo skladba tekmovala?
»Ko ustvarjaš v popularni glasbi, moraš imeti cilj, da bo pesem popularna in vseeno je ali
pišeš za festival ali ne. Pisanje za festival Slovenska popevka je bila najbolj učinkovita
promocijska akcija za lansiranje novih pesmi. Če si zmagal na Festivalu, si definitivno imel
pesem leta in zato sem seveda čutil toliko večjo odgovornost, ko sem pisal za Festival. Pisal
sem tudi z večjo ambicijo in z zavestjo, da bodo te pesmi, če bodo uspešne, pomembne. In
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zato smo vsi avtorji poskušali svoje najboljše pesmi prihraniti za Festival, tudi če smo kaj
napisali prej. Torej sem se vedno maksimalno potrudil, da sem dal vse od sebe, kar sem le
največ znal.«

4. Kaj pa sami izvajalci? So ti vplivali na ustvarjanje? Ste vedeli pri pisanju, kdo
bo pel?
»Največkrat sem vedel, saj sem moral vedeti, ali pišem za žensko ali moškega in to je bilo
tudi zelo pomembno. Vplivalo je name, seveda. Napisal bi drugačno pesem, če bi vedel, da
bo pel, recimo, Edvin Flisar, ali pa Elda Viler, ali če jo bo pela vokalna skupina, ali solist.
Tudi temu sem se prilagajal.«
5. Zakaj po vašem mnenju slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je bila
včasih?
»Ker je včasih sodelovala kompletna prva liga, danes pa ni tako. Prva liga se danes
Festivala ne udeležuje, vsaj večina ne. Včasih so hranili svoje najboljše izdelke za Festival;
danes nastopa druga liga.«
6. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Seveda, čeprav so za uspešnost pomembni tudi drugi elementi.«

4.8.3. JURE ROBEŽNIK
1. Kako se ponavadi lotite skladanja? Na kaj v tekstu se osredotočite?
»To sem jemal kot delo. Včasih sem hitro dobil idejo, ampak ponavadi sem veliko časa
preživel za klavirjem. Kdaj pa mi je kakšen motiv prišel na misel tudi, recimo, zvečer v
postelji.«
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2. Zakaj so se vaše popevke ohranile toliko časa?
»Predvsem sem vesel, da so se ... Mislim, da se nasploh v umetnosti, če rečemo, da je
pisanje popevk stranska veja umetnosti, malo pretirava s tem, da se gre tako daleč stran od
želja in čustev in da si ljudje navkljub temu, da je ta doba vse bolj tehnološka, v veliki meri
želijo slišati neko bolj dostopno melodijo ali gledati sliko, ki nekaj pove. V človeški duši je
še vedno ostala neka potreba po tem.«
3. Zakaj po vašem mnenju danes slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je
bila nekoč?
»To je duh časa, druga doba. Ves svet je drugačen, poglejte, recimo, slikarstvo, literaturo
ali mlade ljudi včasih in danes. Danes sta romantika in sentiment skoraj zaničevanja
vredna.«
4. V čem se po vašem mnenju razlikujejo popevke izpred štiridesetih let in danes?
»Ne vem, zakaj skušajo danes delati popevko, kot je bila včasih. Mislim, da je to izgubljen
boj. Je pač današnja glasba, kakršna je in imamo nekaj dobrih ustvarjalcev. Vendar časa na
silo ne moremo zavrteti nazaj. Velik del te spremembe je, da če danes delajo popevko, ni to
nič posebnega. Včasih je bilo prestižno sodelovati, danes tega ni več. Imamo sicer odlične
skladatelje, pa ne gredo na festival, saj se jim zdi to izpod časti. In že v tem je velika
razlika. Prve lige ni več na festivalu. Preveč je prepuščenega naključju.«
5. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Moralo bi, vendar ne vem, če vedno. Danes se mi zdi, da niti ni tako pomembno. No, tudi
včasih so nastale kakšne popevke z ne tako kvalitetnim besedilom. Če skladba res želi
nekaj povedati in včasih je sploh bilo tako, da je moral pevec nekaj povedati, in če je hotel
dobro interpretirati, je moralo biti besedilo dobro. Obstajajo pa tudi popevke, ki ponavljajo
par besed in so zelo uspešne. Je pa dejstvo, da je lahko tekst enostaven in duhovit, ne pa
bebav ali v nasprotju z jezikom. Da se izvaja nasilje nad jezikom, to me najbolj moti, če
danes slišim, da ne obvladajo slovenščine. Drugače je besedilo lahko enostavno, vendar
mora ideja biti dobra.«

58

4.8.4. MOJMIR SEPE
1. Kako se ponavadi lotite skladanja? Na kaj v tekstu se osredotočite?
»Zelo različno. Odvisno tudi od teksta. Ježkovi teksti mi, recimo, niso nikoli delali težav,
sem se usedel in napisal. Nekatere skladbe so nastale kot iz topa.«
2. Zakaj po vašem mnenju danes slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je
bila nekoč?
»Danes hočejo popevko natakniti na isti kalup, hkrati pa hočejo nekaj drugega, kar se mi
zdi, da ne gre skupaj. Danes je vse drugo bolj pomembno kot glasba. Škoda je, ker imamo
kar dober nivo pevcev. Televizija ima svoje zahteve in televizija je tudi precej pripomogla
k temu, da je slovenska popevka propadla. Na oder je prišel napovedovalec in potem pevec,
ki je pel z orkestrom. Danes pa delajo isto, samo da je kvaliteta glasbe in tekstov padla.
Sem za to, da je glasba v živo, da pevce spremlja orkester. Tako kot na San Remu – njihov
festival traja še danes in je kvaliteten, ne glede na to, da je moderen in posodobljen. Pri nas
ni več odziva na to. Ko smo mi začenjali s tem, je bila to takrat edinstvena prireditev, danes
pa je tega več kot dovolj in poslušalci so postali izbirčni, selektivni.«
3. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Mislim, da mora besedilo odgovarjati notnemu delu, ni nujno, da je ne vem kako
pesniško, bolj je pomembno, da gre za celoto. Neumno besedilo me nikoli ni privlačilo,
včasih smo bili kar izbirčni. Besedilo je pri popevki zelo pomembno, poudarjam, pri
popevki. Besedila so danes napisana preveč na prvo žogo, samo da bi si jih poslušalci
čimprej zapomnili.«
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5. ANALIZA ZMAGOVALNIH SKLADB S STRANI STROKOVNE
ŽIRIJE MED LETOMA 2003 IN 2008
5.1. ZELEN ŽAFRAN (Katarina Habe, Rok Golob)
Leta 2003 je skupina Katrinas na Festivalu slovenske popevke zmagala drugič. Že leta 2001
je zasedba slavila s skladbo Letim. Tokrat je glasbo prav tako napisal Rok Golob, besedilo
pa članica tria, Katarina Habe.
Besedilo govori o sobotnem dnevu brez vseh skrbi. Verjetno gre za poletno dopoldne,
pripovedovalka namreč hodi po ulici, gre na tržnico, na kosilo. Zdi se, da je besedilopiska
inspiracijo črpala iz svoje lastne izkušnje neskaljene, brezskrbne sreče.
Skladba, napisana v G-duru, ima formo: uvod – A – r – A – r – r – B – r – r. Na začetku je
kratek klavirski uvod, klavir je tudi edini instrument, ki spremlja prvi del prve kitice, v
drugem delu se klavirju pridružijo godala. Orkestracija je skromna tudi pri prvem refrenu,
vokal pa se iz enoglasja razširi na troglasje. Ko se A-del ponovi drugič in hkrati tudi
zadnjič, sta poleg klavirja slišna še bas in bobni, inštrumentom pa se pridružita še vokala, ki
spremljata vodilno žensko melodijo. Modus glasbe je za besedilo veliko bolj primeren. V
drugem delu se ponovno pridružijo godala. Troglasje v refrenu spremlja enaka sekcija
glasbil. Le pri četrti ponovitvi refrena je prvi del a capella, drugače je instrumentacija ista.
B-del deluje kot most oziroma rez med štirikratno ponovitvijo refrena. Pri zadnjem refrenu
glasba iz G-dura modulira v As-dur. Skladba je precej spevna, skladatelj je dobro izkoristil
tudi vokal in njegove možnosti – enoglasje, troglasje, zlogovanje besedila kot spremljava.
Prva kitica je, kar se tiče besedila, dokaj mirna; jutro je in dan se je šele začel, zato je tudi
glasba precej enostavna. Druga kitica je živahnejša, takšna je tudi glasba, instrumentacija je
obsežnejša. To pa se prenese še na refren.
Tudi harmonsko je skladba preprosta. Skladatelj izhaja iz vzorca T-S-D, kot stranski stopnji
se pojavljata II. in VI. stopnja, v refrenu in B-delu pa še stranska dominanta.
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Harmonska analiza – G-dur, 4/4 takt
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C
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C
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KATARINA HABE
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»To besedilo je nastalo v zadnjem trenutku (kar je naša stalna praksa). Imeli smo en dan do
oddaje skladbe in Rok je imel narejeno melodijo in aranžma, besedila pa še nismo utegnili
narediti. Bila je sobota zjutraj in kot je bil v tistem času ritual, smo šli zjutraj z družbo v
Zvezdo na kavo. Dobila sem idejo, da bi pisala o sobotnem dnevu in prijatelje vprašala, na
kaj vse jih asociira sobota. Potem sem prišla domov in začela ustvarjati tekst. V nedeljo
smo imeli kosilo pri mojih starših in ideje je prispeval še moj oči, vmes pa je Rok "prijavil"
kakšno hecno rimo. In tako smo iskali rimo na sobotni dan, ki ne bi bila konvencionalna in
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rodil se je Zelen žafran. Nato smo popoldne skladbo posneli, Rok je naredil grobi miks in v
zadnjem trenutku (tik pred polnočjo) smo skladbo oddali na pošti.«

2. Je najprej nastalo besedilo ali glasba?
»Kadar delava skupaj z Rokom, je najina praksa vedno takšna, da najprej on naredi
melodijo in aranžma in jaz na podlagi tega napišem tekst.«

3. Je na nastanek besedila vplival tudi izvajalec, ki je kasneje pesem izvajal?
»Seveda. Glede na to, da sem sama članica Katrinas, je vedno vsaka izmed nas pisala o
tem, kako čutimo, razmišljamo, kakšen je naš pogled na svet. Namreč v dojemanju nekega
globljega smisla življenja in vrednot smo si bile zelo blizu.«
4. Je mogoče na besedilo vplivalo tudi dejstvo, da ste vedeli, da bo skladba
tekmovala na Festivalu?
»Ne. Na ta način ne znamo delati. Skladbe so se vedno rojevale spontano.«

5. Koliko ste pri pisanju besedila sodelovali s skladateljem?
»Glede na to, da sva tudi življenjska partnerja, zelo dobro čutiva, kaj želi eden ali drug
povedati v skladbi. Zato sva zelo stroga, če nama kaj ne štima in če stvari res ne
prepričajo.«
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5.2. SAMO (Damjana Kenda-Hussu, Marino Legovič)

Leta 2004 je s skladbo Samo Marina Legoviča in Damjane Kenda Hussu zmagala Ylenia.
Naslov pesmi se nanaša na subjekt. Besedilo opisuje dekle, ki je ostalo brez vsega. Sama
stoji na bregu, valovi butajo ob skale, veter nosi različne vonje in okuse, v daljavi so luči.
Upanje v dekletu pa je ostalo.
Oblika skladbe je: uvod – A – A – B (r) – A – B (r) – B (r). Glasba je napisana v H-duru,
ritem je štiričetrtinski. Uvod je miren in že nakaže, da bo tematika skladbe precej otožna.
Klavir in kitara igrata osminke, godala pa daljše tone v sekundah (m2 + v2). Spremljava v
prvem delu prve kitice ostane ista, vendar se godalom priključijo še trobila. Melodija
vokala se dvakrat ponovi, lepo pa je slišno, kako orkester po vsakem verzu dokonča misel
vokala ali pa jo pripelje v drug verz. Slog glasbe se v drugem delu ne spremeni.
Orkestracija druge kitice je bolj razgibana. V B-delu, ki bi ga lahko imenovali tudi refren,
se besedilo z objekta prenese na subjekt. Zanimivo je, da je v prvih dveh verzih le sedem
oziroma osem zlogov in pride do melizma. Ker besedilo govori o upanju, je polna upanja
tudi glasba, instrumentacija je gosta, slišna je ritem sekcija, pridružijo pa se tudi
spremljevalni vokali. V zadnji ponovitvi tega dela ti vokali rabijo pevki kot odgovor:
»samo jaz«. Del se zaključi pompozno, pevka pa skladbo z verzom »jutri bo bolje« konča
na dominanti.
Zanimivo je, da glasba zveni precej molovsko, čeprav gre za H-dur, vendar to samemu
vzdušju besedila precej ustreza. To skladatelj doseže tudi z veliko mero uporabe sekund, ki
že same po sebi zvenijo precej otožno. Do malega preskoka pride le v B-delu, kjer si
protagonistka še vliva upanje.
V harmonski spremljavi izstopajo molovski akordi znotraj durovske tonalitete, drugače se
skladatelj precej drži osvnovnih stopenj, doda pa tudi nekaj stranskih.
Harmonija – H-dur, 4/4 takt
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B-del
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DAMJANA KENDA HUSSU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»Za skladbo sem najprej napisala besedilo, ki je takoj romalo k Marinu Legoviču (on lahko
uglasbi tudi radijska poročila!). Zdelo se mu je primerno za Ylenio, ne spomnim pa se več,
kako dolgo je čakalo na uresničitev.«

2. Kako dolgo je nastajalo besedilo?
»Nobena pesem ne nastane na silo, potrebna je ideja. Mislim, da je vsak ustvarjalec vedno
na preži za idejami, ujameš jih marsikje: med pogovorom, ob gledanju filma, pogledu skozi
okno. Včasih te ideja tudi napade. Najboljše ideje so tiste, ki ti ne dajo miru, hočejo ven,
včasih tudi ponoči, preden zaspiš, ko se zbudiš sredi noči. Navdih je sila, ki je hitra. Včasih
roke ne dohajajo misli, včasih se malo zatakne, nekaj časa leži nedokončana pesem v
računalniku, potem pa se spet odpre in pesem se dokonča.«

3. Je najprej nastalo besedilo ali glasba?
»Najprej je nastalo besedilo.«
4. Je na pisanje mogoče vplivalo dejstvo, da ste vedeli, da bo skladba tekmovala
na Festivalu?
»Ne, med pisanjem niti nisem vedela, da pišem za Festival.«
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5. Koliko ste pri nastajanju skladbe sodelovali s skladateljem, mogoče tudi z
izvajalcem?
»Z vsemi skladatelji sodelujem, če so potrebni kakšni popravki ali spremembe v besedilu,
da se lepše prilega melodiji. Včasih je kje kakšen zlog odveč ali premalo, včasih je treba
poiskati besedo z drugo intonacijo, načeloma pa vse teče kot namazano.
Ylenii pa sem pomagala glede ozkih in širokih e-jev in o-jev, saj živi v Italiji in ji to malce
nagaja.«
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5.3. NE RAZUMEM (Damjana Kenda Hussu, Marino Legovič)
Naslednje leto je s strani strokovne žirije nagrado za skladbo Ne razumem prejela ista
trojica: Marino Legovič, Damjana Jenda Hussu in pevka Ylenia.
Besedilo je zasnovano družbeno kritično, govori namreč o tem, da subjekt ne razume, zakaj
so ljudje večno nezadovoljni. Tekstopiska opozarja, da imamo voljo in da lahko, v
nasprotju z drevesom ali vetrom, odločamo o svojih početjih, vendar moramo najprej
vedeti, kaj si želimo in potem pogumno stopiti ciljem naproti.
Skladba je napisana v a-molu in je formirana takole: uvod – A – A – B – A – A – B – B.
Začne se s kratkim uvodom klavirja in kitare, ki odigrata zvezo štirih akordov, nato bas
poveže v prvo kitico. V A-delu se klavir in bas lepo dopolnjujeta, godala igrajo celinke,
ritem sekcija poživi celoto. Z vsako ponovitvijo je orkestracija malce drugačna. Ker je
besedilo precej statično – govori o drevesu in vetru, ki o svoji usodi ne moreta odločati in
nato o strahovih, ki protagonistko držijo na mestu –, je temu primerna tudi glasba. V B-delu
je skladatelj subjektovo nejevoljo in nestrpnost zaradi večno nezadovoljnih ljudi izrazil
predvsem z godali, ki odlično zajamejo duh razpoloženja, tem pa sledi tudi ostali del
orkestra. Del lahko razdelimo še na dva manjša dela, ki se, razen konca, ponovita, vsak del
pa je sestavljen še iz motiva, ki se trikrat variirano ponovi, četrtič prinese nov motiv, dodan
pa je še verz »imamo svobodo in vsak svoj košček neba«, ki spominja na uvod in kjer se
glasba ponovno umiri in pripelje do naslednje kitice. Zaradi ponovitev znotraj dela bi ga
lahko označili tudi kot refren. Pri zadnji ponovitvi glasba modulira v b-molu, prvi del je
instrumentalen, godala in harfa prevzameta vlogo vokala. Ponovitev je izredno pompozna,
verjetno je skladatelj želel, da bi se nam nauk resnično vtisnil v spomin.
A-del je precej pripoveden, zato temu sledi tudi glasba, ki je mirna in ne izstopa, ko pa
pride v ospredje subjektova nejevolja, jo izrazi tudi spremljava.
Harmonska analiza – a-mol, 4/4 takt
Uvod 1

2

3

4

Har.

G

F

D

a

66

A-del 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Har.

F

G

C

E

a

d

G

C

E

a

Refren 1

2

3

4

9

Har

d

G

C–E

a

– F

– a

__ 2_ X_ _____

G

E

G

a

10

11

12
– F

13
a

14
– D

G

MARINO LEGOVIČ – O skladbah Samo ter Ne razumem

1. Kako sta nastali skladbi Samo in Ne razumem?
»Obe skladbi sta nastali v dogovoru z Ylenio, ko je izrazila željo, da bi se prijavila na
Slovensko popevko. Na zalogi imam kar nekaj besedil Damjane Kenda Hussu, med
katerimi sem izbrskal par primernih za to priložnost in jih dal Ylenii v vpogled (zelo
pomembno je to, da tudi izvajalec začuti tekst). Ko sva se dogovorila, sem se lotil
skladanja. Ena zanimivost se mi je pripetila pri pesmi Samo. Namreč Primorci pri tej besedi
poudarjamo prvi zlog, sa, slovnično pa je pravilno poudariti drugi zlog, mo, tako da me je
en član komisije vprašal, kdo pa je ta Samo. Skladba je bila sprejeta pod pogojem, da to
spremenim, kar sem tudi naredil.«

2. Ali je najprej nastalo besedilo ali glasba (v obeh primerih ste sodelovali z gospo
Damjano Kenda Hussu)?
»Veliko Damjaninih besedil sem uglasbil in tista leta je najino sodelovanje bilo
zelo intenzivno. V zadnjem desetletju pišem izključno na že sestavljena besedila. Prej, ko
sem ustvarjal glasbo brez besedila, sem s časom opažal, da se ponavljam, zato sem sklenil
iskati nove navdihe in pobude v kakovostnih besedilih, ki imajo svoj ritem in melodijo.«
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3. Koliko ste z gospo Damjano sodelovali pri nastajanju skladbe?
»Že to, da mi je njeno besedilo dalo določen ritem in atmosfero, pomeni
veliko sodelovanje. Ko pa je skladba nastajala, sva sproti urejala določene prilagoditve:
kakšno zaporedje besed sva spremenila ali kaj dodala ali odvzela.«
4. Ali ste vedeli, da bo pesmi pela Ylenia in ali je to vplivalo na vaše ustvarjanje?
»Vsekakor je vplivalo v tem smislu, da sem tonaliteto, višino in zahtevnost melodije
prilagodil njej. Moramo vedeti, da je Ylenia pevka z izrednimi glasovnimi zmogljivosti in
škoda bi jih bilo ne izkoristiti.«
5. Ali je vplivalo na vas dejstvo, da ste vedeli, da pišete za Festival in da bo
skladba tekmovala?
»Seveda je, saj je slovenska popevka specifičen festival zaradi velikega revijskega orkestra
RTV Slovenija, ki spremlja izvajalce. Zaradi tega tudi prilagajam skladbe tako, da bi v tej
kombinaciji čim bolje zazvenele.«

DAMJANA KENDA HUSSU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno skladbo?
»Tudi to besedilo sem takoj, ko sem ga napisala, poslala Marinu Legoviču, ki ga je potem
uglasbil.«

2. Kako dolgo ste pisali besedilo?
»Nastalo je kar hitro, se spomnim.«

3. Je na nastanek besedila vplival izvajalec, ki je skladbo pozneje pel?
»Kdo bo pel, nisem vedela, besedilo je nastalo neodvisno od tega.«
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4. Kaj pa dejstvo, da pišete za Festival, je to vplivalo na vas?
»Tudi tega nisem vedela.«

5. Koliko ste pri nastajanju skladbe sodelovali s skladateljem ali tudi z
izvajalcem?
»Podobno kot pri skladbi Samo sva z Marinom kar sodelovala, pa tudi z Ylenio sva veliko
delala na njeni izgovorjavi.«
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5.4. BELO NEBO (Damjana Kenda Hussu, Patrik Greblo)
Leta 2006 je na Festivalu slovenske popevke prvič slavil skladatelj in aranžer Patrik
Greblo. Besedilo za zmagovalno skladbo je napisala Damjana Kenda Hussu. Prav tako pa
je kot izvajalka prvič slavila Anika Horvat.
Besedilo govori o zimskem večeru, zunaj sneži in atmosfera je romantična. Dekle pravi
fantu, naj jo odpelje s sanmi v snežni večer in naj se v njem izgubita, da bo trenutek
ljubezni trajal večno.
Glasba in besedilo sta vpeta v formo: uvod – A – B1 – B2 – C – B1 – B2. Temu primerno
je skladatelj prilagodil tudi tonalitete; uvod in A-del sta v d-molu, dela B sta v F-duru, v
vmesnem delu pa pride do mutacije v f-mol. Uvod je izjemno preprost, klavir osemkrat
zaigra isti akord, v ozadju je slišen še elektronsko izveden ton. Prva kitica govori o
sneženju, tako se glasbena spremljava ne spremeni, klavir z akordi, ki se seveda harmonsko
prilagajajo vokalni liniji, ponazarja snežinke, ki padajo. Oba dela B v besedilu predstavljata
prošnjo dekleta fantu, naj jo odpelje v snežno noč. Prvi je, kar se glasbe tiče, nežnejši,
inštrumenti se enakomerno priključujejo k spremljavi, najprej oboa, nato flavta in godala, v
drugem delu sodeluje že celoten orkester. C-del, ki predstavlja most in hkrati višek skladbe,
izraža željo, da se nikoli več ne bi vrnila, inštrumenti se med seboj gosto prepletajo. Del
predstavlja kontrast, spremljava je odločna in spremlja pevko, ki se želi izgubiti v snegu. V
glasbi je slišana strast po pobegu. V ponovitvi dela B1 se spremljava popolnoma umiri, v
prvem delu vokal spremlja le klavir. Zaključek je pompozen, orkester igra osminke in s tem
ponovno slika sneženje, skladba pa se konča s kraguljčki.
Tudi v tem primeru se skladatelj v harmoniji poslužuje po večini osnovnih stopenj, pripelje
pa do modulacije in tudi do mutacije, kar skladbo poživi.
Harmonska analiza – d-mol, 4/4 takt
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PATRIK GREBLO

1. Kako je skladba nastala?
»Skladba je bila leto prej, preden je zmagala, zavrnjena. Tekst sem v kupu tekstov par let
prej dobil od Damjane Kenda Hussu in že takrat sem uglasbil zametek tega besedila.
Moram reči, da sem potem skladbo ponujal različnim izvajalkam in kasneje se je mnogo
pevk teplo po glavi. Takrat namreč še nisem bil tako uveljavljen oziroma priznan kot avtor
zmagovalnih skladb, saj to tudi nekaj pomeni.«
2. Torej je najprej nastalo besedilo. Kakšna je pri vas praksa glede tega?
»Tako je, kdor prvi nekaj naredi, pač naredi. Lažje je sicer uglasbiti že napisano besedilo s
formo, saj te besedilo lahko ponese v kakšno smer, kamor drugače mogoče ne bi šel.«
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3. Koliko je na vas vplivalo dejstvo, da ste vedeli, da pišete skladbo, ki bo
tekmovala na Festivalu?
»Nisem avtor, ki bi delal stvari za televoting, tako da tudi izvajalci to vedo in tisti, ki
nastopajo za zmago, od mene ne naročajo skladb. To mogoče počnejo avtorji mlajše
generacije, ker so ugotovili, da lahko obvladajo televoting in zmagajo z maso navijačev.
Ampak to je minljivo.«

4. Koliko ste sodelovali z Aniko Horvat?
»Skladbo sem, kar se tiče aranžmajev, zelo dodelal, saj me je v to gnala Anika, ki me je
opozarjala na pomanjkljivosti. Odnos s pevcem je torej tudi pomemben. V tem primeru je
videti, kako veliko vlogo ima v skladbi tudi aranžma, saj lahko zamenja stil, oblikuje
skladbo.«

DAMJANA KENDA HUSSU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo?
»Belo nebo je dolgo časa čakalo na glasbeno uresničitev. Mogoče kakšnih pet let ali več.
Ponudila sem ga več izvajalcem, nazadnje ga je nekje staknil Patrik Greblo in me vprašal,
če je sploh še na voljo. Potem je pesem čakala še dve leti, preden je bila sprejeta na
Slovensko popevko. Najprej je Patrik poslal pesem na razpis v demo verziji in brez
predvidenega izvajalca, vendar ni šla skozi žirijo. Za prihodnji festival jo je aranžiral in
posnel z Aniko Horvat: sprejeto in zmagovalno!«

2. Je na nastanek besedila vplivalo dejstvo, da ste vedeli, da bo skladba
tekmovala na Festivalu?
»Ne, kot pravim je to besedilo nastalo kar nekaj let pred sodelovanjem na festivalu. In tudi
ko sem ga pisala, nisem ustvarjala z namenom, da bo tekmovalo.«
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5.5. NARAVNE SILE (Damjana Kenda Hussu, Karel Čarli Novak)
Skladba je del predstave za otroke z naslovom Čarovnije protipackarije, Naravne sile pa so
predstavili tudi na Festivalu slovenske popevke. Celotna predstava govori o ozaveščanju
odnosa do narave in okolja in otroke skozi pesmice opozarja na onesnaževanje. Takšno je
tudi besedilo skladbe Naravne sile, s pomočjo katerega skušajo priklicati nadnaravna bitja,
da bi naravi pomagali obnoviti njo samo.
Forma skladbe je izredno preprosta, verjetno ravno zaradi dejstva, ker je bila skladba
prvotno namenjena otrokom. Čeprav je melodija tako v refrenu kot v kitici ista (z manjšimi
variacijami), lahko skladbo povežemo v formo: uvod – r – A – r – A –r – A – r – r. V uvodu
sta v ospredju ritem sekcija in oboa in vse skupaj ima malce vzhodnjaški pridih, ki pa se
pozneje v skladbi izgubi. Razlika med kiticami in refrenom je v tem, da se instrumentacija
vedno bolj stopnjuje, ob koncu skladbe imajo veliko vlogo spremljevalni vokali.
Pomembno pa je tudi, da z vsako ponovitvijo refrena glasba modulira za pol tona višje; ker
se torej skladba začne v C-duru, se ob petkratni ponovitvi refrena konča v E-duru.
Ker gre za kritično besedilo, ki je seveda prilagojeno otrokom, je glasba bolj v ozadju,
melodija in spremljava sta preprosti. Je pa predvsem na koncu skladbe vidno, kolikšen
pomen ima aranžma.

Harmonska analiza
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DAMJANA KENDA HUSSU
1. Se spomnite, kako oziroma v kakšnih okoliščinah je nastalo besedilo za
zmagovalno popevko?
»Naravne sile so del predstave za otroke Čarovnije protipackarije, za katero sem napisala
vse songe in tudi dialoge (scenarij). Preden je bila predstava premierno uprizorjena, sta jo
Karel Novak Čarli in Damjana Golavšek bolj za šalo kot zares v nekoliko zahtevnejši
verziji kot za predstavo poslala na razpis Slovenske popevke. Bila je sprejeta in strokovna
žirija jo je nagradila kot najboljšo skladbo v celoti. Narejena je po principu Ravelovega
Bolera: melodija obsega nekaj taktov, učinek pa dosega z gradacijo inštrumentala in petja.«

2. Je na nastanek besedila vplival izvajalec, ki je pozneje pesem izvajal?
»Pri tej skladbi sem vedela, da bo pela Damjana, saj je šlo za song v predstavi. Na pisanje
je torej bolj vplivala predstava kot Damjanin vokal.«
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5.6. ŠOPEK MAKA (Milan Dekleva, Patrik Greblo)
Leta 2008 je drugič na Festivalu zmagala skladba Patrika Grebla, tokrat je besedilo
prispeval Milan Dekleva, izvajalec je bil Anžej Dežan.
Besedilo je precej zahtevno in pesniško oblikovano; tematika je ljubezenska. Mak v skladbi
ima simbolni pomen. V tem primeru hkrati označuje sen, smrt pa tudi obilje ljubezni.
Moški se spominja, kako je spoznal svoje dekle in potem odkril pravo ljubezen, ki še vedno
traja, a je v ozadju moč začutiti slutnjo minevanja.
Tudi glasba je strukturirana precej kompleksno. Je razgibana in sledi zgodbi. Na to
nakazuje že forma: uvod – A – B – r – A – r – C – B' – r. Prva kitica pripoveduje o srečanju
ljubimcev, glasba je zato nežna in melodična, pomembno vlogo imajo godala. V drugi kitici
fant v dekletu prepozna ljubezen, ki pa ni najstniška, ampak globoka in zrela. Tej
dramaturgiji sledi tudi glasbena spremljava – osminke že same po sebi nakazujejo na
dramatičnost v dogajanju. V refrenu, kjer glasba iz c-mola modulira v Es-dur, pride na
površje simbolika. Partnerja sta srečna in se skupaj starata, liričnost glasbe pa to le še
poudari. Vmesni inštrumentalni del ponovno modulira, tokrat v Des-dur. Ta del bi lahko
zaradi modulacije označili tudi za most, hkrati predstavlja vmesni del med refrenom in
ponovitvijo B-dela, trobenta ima kratko solažo. Sledi ponovitev B-dela, kjer besedilo
poudari situacijo, »nič še ni prešlo, nič še ni minilo«, njuna ljubezen je močna, toda on je to
ugotovil šele zdaj. Glasba, ki je še bolj markantna kot prvič, je v c-molu. Zadnja ponovitev
refrena modulira v F-dur. Konec je odprt, saj je ostal le spomin na šopek maka.
Harmonija se med deli spreminja, v A-delu prevladujejo stranske stopnje, v B-delu se
pojavljajo molovski akordi znotraj durovske tonalitete, v refrenu in C-delu pa skladatelj
ostaja pri osnovnih stopnjah.
Harmonska analiza – c-mol, 4/4 takt
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PATRIK GREBLO

1. Kako je skladba nastala?
»Tako kot skladba Belo nebo, je bila tudi ta leto pred zmago na Festivalu zavrnjena. Anžej
me je pred Festivalom poklical in rekel, da bi rad sodeloval z mano. Z Milanom Deklevo
sva že nekajkrat prej sodelovala in prinesel mi je tekst. Spomnim se, da sem nekaj teksta
tudi krajšal in mislim, da prvotni naslov ni bil Šopek maka. To je skladba, ob kateri je tudi
Anžej pevsko rasel. Kot rečeno, prvo leto skladba ni bila sprejeta, saj je tudi on moral najti
način, kako bo zapel in ko je zapel v živo, je izžareval energijo. Pomembno je seveda, da
ima izvajalec karizmo.«

2. Torej je najprej nastalo besedilo. Koliko pa ste s tekstopiscem sodelovali?
»Ko sem pisal glasbo, sem dobil par idej in jih predlagal Milanu, ki se je s popravki, zaradi
glasbe, seveda, strinjal.«
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5.7. POVZETEK: ZMAGOVALNE SKLADBE MED LETOMA 2003 IN 2008
Vseh šest skladb je na Festivalu dobilo nagrado s strani komisije. Popevke so si med sabo
precej različne: od najpreprostejše oblike in spevnosti do bolj zapletene forme in
kompleksnega besedila. V teh skladbah ne prevladuje več ljubezenska tematika, le dve
skladbi od petih govorita o ljubezni, dve besedili lahko označimo kot družbeno kritični (eno
od teh je sicer prilagojeno otroškemu razumevanju), dve pa pripovedujeta o osebnem
dojemanju sveta v nekem določenem trenutku. Besedila so povečini jasna, le zadnje izstopa
po svoji zahtevnosti in uporabi pesniških sredstev.
Pri petih skladbah je šlo za uglasbitev besedila, kar pomeni, da je tekstopisec najprej
napisal besedilo, šele nato je skladatelj dodal glasbo. Po pogovoru z avtorji lahko
ugotovimo, da danes večina skladb nastaja v tem zaporedju. Tektopiscem to olajša delo, saj
ritma in melodije besed ne rabijo prilagajati glasbi, verjetno pa je lažje tudi za skladatelje,
saj jim besedilo nakaže, v katero smer naj skladajo.
Med zmagovalnimi skladbami kot tekstopiska prevladuje Damjana Kenda Hussu, če pa
pogledamo razpredelnico finalnih skladb med letoma 1998 in 2008, se imena niti ne
ponavljajo toliko. Nekateri skladatelji in tekstopisci so na Festivalu sodelovali skoraj vsako
leto, vendar največkrat z dvema skladbama naenkrat. Pogosto se je zgodilo – in se dogaja
še danes – da en sam človek napiše tako glasbo kot besedilo, kar ni nujno, da je že a priori
slabo, seveda pa lahko upravičeno dvomimo o kvaliteti takšnega načina dela.
V teh letih je, razen leta 2006, bilo prisotno tudi telefonsko glasovanje. Z zmagovalnimi
skladbami s strani javnosti se sicer nisem ukvarjala podrobneje, vendar pa lahko po
nekajkratnem poslušanju trdim, da je večina teh skladb veliko preprostejša in gredo tudi
hitreje v uho.
Forme skladb se med seboj razlikujejo. Povečini sta prisotna dva dela, ki se med seboj
izmenjujeta v različnem zaporedju, odvisno od skladbe. Pri treh skladbah je jasno slišen
refren, vendar pa tudi pri ostalih skladbah refrena ne moremo čisto izključiti, saj se isto
besedilo na primer pojavi le dvakrat in zato ni čisto jasno, ali gre za refren ali ne.
V harmoniji skladatelji uporabljajo osnovne in stranske stopnje, stranske dominante pa so v
manjšini. Pogosti so molovi akordi v durovski tonaliteti, oziroma obratno, vendar nekateri
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skladatelji, predvsem Patrik Greblo, naredijo spremljavo pestrejšo s pomočjo modulacij in
mutacij.
Kar se tiče tonalitet, v vseh skladbah, razen v skladbi Samo, prihaja do modulacij. Najbolj
pogoste so modulacija za pol tona višje, v nekaterih skladbah prihaja tudi do mutacij. V
skladbah Patrika Grebla pride do večkratnih modulacij, pri dveh skladbah (Zelen žafran in
Ne razumem) modulira le zadnji refren in to za pol tona navzgor. Takšen način uporabi tudi
skladatelj v skladbi Naravne sile, vendar modulira z vsako ponovitvijo refrena.
Glasba in besedilo se dopolnjujeta, kjer gre za kritična besedila, je glasba uporabljena bolj
kot spremljava, v ostalih primerih jo tekst dopolnjuje, da skupaj tvorita celoto.

5.8. POGOVOR Z AVTORJI O SLOVENKI POPEVKI

5.8.1. PATRIK GREBLO
1. Zakaj slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je bila pred petdesetimi leti?
»Včasih je bilo veliko manj glasbenih postaj, veliko manj glasbe. Danes je pravzaprav
inflacija glasbe, snema se lahko že vsakdo, v zlati dobi popevke pa so studiji na RTV-ju bili
edini način v Sloveniji, da se je lahko kaj posnelo in tudi tiste skladbe so se takrat vrtele,
ker so bile pač edine, takrat namreč ni bilo arhiva in ni bilo slovenske glasbe. Danes se za
nastalo situacijo skriva več dejstev. Prvo je to, da imamo bistveno preveč radijskih postaj,
že skoraj vsaka vas ima svojo radijsko postajo in vemo, da je radijski medij v bistvo samo
še politično trobilo, glasba pa je stranskega pomena. Temu botruje tudi dejstvo, da se v
razvid medijev, kamor se mora radijska postaja vpisati kot medij, ta lahko gladko vpiše, če
dobi frekvenco, Ministrstvo za kulturo pa jih niti ne vpraša, če imajo podpisano pogodbo za
uporabo glasbe, čeprav je to osnovna surovina za radio. Tako, da se na nek način lahko
strinjam s trdivijo, da slovenska popevka danes ni več tako uspešna. Bil sem zraven pri
samem začetku oživljanja slovenske popevke leta 1998, ki se je najprej začelo kot oddaja
Popevka meseca in bil sem, če lahko rečem, precej svež, s svežo diplomo aranžiranja v
rokah in izkazalo se je, da je bilo to kar potrebno, saj je v letih, ko Festivala ni bilo, nastala
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luknja, aranžerjev se v tistem času ni gojilo. Cela generacija ni gojila pisanja za orkester.
San Remo se na primer ni prekinil in je prebrodil to krizo ter nekako zmoderniziral način
dela z orkestrom in glasbeno izvedbo na festivalu. Uporablja se orkester v živo in
prihodnost Slovenske popevke je tako v modernizaciji starega, je pa seveda vprašanje, kaj
se želi. Pri današnji popevki torej ne gre toliko za to, da ni popularna, treba se je je samo
lotiti na pravi način. Podpiram dejstvo, da danes Slovenska popevka je, da RTV to vzdržuje
in goji, ker je to še edino gojišče za umetniški purizem v popevkarskem smislu. Na drugih
festivalih je veliko pisanja na prvo žogo, saj se glasuje preko televotingov. Ampak to ni
vedno dobro, niti za skladbo samo, saj skladbe imajo lahko omejen rok trajanja. Jaz pa iz
lastnih izkušenj lahko povem, da lahko pa tvegaš in napišeš nekaj, za kar sicer ljudje rečejo
»skladbo moraš nekajkrat poslušati, da ti postane všeč«, vendar pa imajo takšne skladbe
večjo možnost obstati, saj se jih ljudje ne bodo tako hitro naveličali. Takšne skladbe so za
arhiv tudi veliko bolj dragocene. Tudi če pogledate skladbe iz šestdesetih, takrat Privšek,
Sepe, Soss niso pisali na prvo žogo in zato so skladbe obstale in tudi bodo. Problem
današnje popevke je mogoče tudi v posnetku. Mnogi niso zadovoljni s posnetkom, saj
velikokrat nimamo dovolj časa, v enem tednu se posname in zmiksa. Na drugi strani pa
pevci seveda uživajo ob orkestru in predvsem to je tisto, kar je vredno ohraniti.«
2. Včasih so peli v alternacijah, saj so poudarjali, da gre za tekmovanje avtorjev in
ne izvajalcev. Kaj pa danes?
»Včasih so bili pomembni komponisti, zvezde so bili avtorji. Danes pa ni tako in to se kaže
že v tem, da ob najavi festivala povedo samo izvajalce, organizator se ukvarja z avtorji
samo v času razpisa in dokler ne oddajo svojih del, potem pa nič več. V času zlatih
šestdesetih popevka ne bi nastala, če ne bi bili komponisti, avtorji in izvajalci na ključnih
delavskih mestih na RTV-ju. Danes je RTV novinarski lobi, tehnični lobi, ustarjalnega pa
skoraj ni več, mesto odgovornega urednika glasbenega programa pa so pred nekaj leti
ukinili. To kaže na to, koliko glasba na RTV-ju pomeni. Zato je dobro, da ta festival je,
ampak mislim, da bo težko izkoreniniti žanr slovenske popevke, saj ima poslušalce in zato
tudi ne moremo reči, da ni popularna. Tudi če pogledate obiskanost Festivala, ga bo
zagotovo obiskalo več gledalcev kot EMO. Koncertno, izvedbeno kot prireditev Festival
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ima neko vrednost. Strinjam pa se, da ista skladba, ko je predvajana na radiu, izgubi tisti
čar.«

3. Koliko je po vašem mnenju besedilo pomembno za dobro popevko?
»Bilo je pomembno v zlatih letih, danes pa je vedno bolj pomembno. Pri nekaterih narodih
je besedilo pri popevki celo bolj pomembno od glasbe, na primer pri Italijanih. In besedila
niso dobra zaradi komisije, ampak to prepozna publika. Pri nas smo zmeraj bolj pozorni na
melodijo. Če nas melodija pritegne, smo zadovoljni tudi s slabim tekstom. Če dobiš dobro
besedilo, ki nekaj pove, se za glasbo ne rabiš niti dosti truditi, saj sproži v tebi emocije in če
to potem znaš glasbeno zgraditi in narediti dramaturški lok, potem je to to, skladba z repom
in glavo ter predispozicijo, da ostane aktualna.«

5.8.2. KATARINA HABE
1. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Dobra popevka je celota: pravo besedilo, prava melodija in pravi aranžma. Vse mora biti
sinhronizirano in šele takrat skladba resnično zaživi.«
2. Zakaj po vašem mnenju slovenska popevka danes ni več toliko prisotna in
navsezadnje tudi ne več tako uspešna, kot je bila pred petdesetimi leti?
»Menim, da gre za to, da je v zlatih šestdesetih popevko poslušala celotna populacija, zdaj
pa je vezana bolj na "zrelo" populacijo. Včasih je bila popevka trendovska, zdaj pa je
trendovska precej drugačna glasba in le-to poslušajo mlajše generacije. Posledično se
popevka stara. Menim, da sam današnji čas narekuje, da neke lepe melodije niso več
"paradni konj", temveč je pomembno vse prej kot to. Je pa res tudi, da so v šestdesetih
izredno promovirali tovrstno glasbo s predvajanjem po radiu in kasneje televiziji, zdaj pa
se, razen morda na Valu 202 ali SLO 1, te skladbe precej malo predvaja. Zato se niti ne
morejo "prijeti". Vse je stvar pogojevanja; če bi ljudje to glasbo večkrat slišali, bi jim bila
bolj domača in s tem tudi bolj priljubljena. Tako da je vloga medijev daleč od
zanemarljive.«
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3. Ali je vaše delo odvisno od tega, s kom sodelujete pri ustvarjanju?
»Vsekakor. Če ni kemije, potem ne gre.«

4. Pred petdesetimi leti je bila praksa, da so najprej skladatelji napisali glasbo in
nato tekstopisci dodali besedilo. Pišete kdaj v tem zaporedju?
»Pri nas je to stalna praksa.«
5. Koliko na uspešnost popevke vpliva izvajalec?
»Kot sem že omenila, pomembno je čisto vse. Izvajalec doda piko na i, lahko pa tudi ob
nepravilni izbiri izvajalca (lahko je krivo samo to, da na primer skladba ni usklajena z
osebnostjo izvajalca) pride do tega, da skladba ne zaživi.«

5.8.3. DAMJANA KENDA HUSSU
1. Pri teh skladbah ste sodelovali z gospodom Legovičem, Greblom in Novakom in
zanima me, ali je vaše delo odvisno od tega, s kom sodelujete?
»Da in ne, odvisno od narave skladbe. Kadar pišem na melodijo, nekateri skladatelji
dopuščajo odstopanja, nekateri pa vztrajajo pri natančnosti. Ta natančnost je včasih na
škodo besedila, ker je treba premešati naravni red besed ali vstaviti nepotreben zlog. Toda
če se vsi trudimo, da bi bil končni izdelek karseda najboljši, ni nikoli težav. Težave so v
takih primerih samo izzivi. Z zahtevnimi skladatelji ni nikoli velikih težav, ker spoštujejo
tudi tvoj prispevek, v vsebino in slog pisanja se ne vtikajo, izkazujejo zaupanje. Najhuje je
delati s slabimi in po produkciji cenenimi, ki delajo melodije na prvo žogo in strežejo
nizkemu komercialnemu okusu. Ti ponavadi želijo, da je tudi besedilo na prvo žogo,
ničesar novega in drugačnega nočejo, same stalne, včasih tudi prazne fraze. Teh se otepam,
čeprav nimam predsodkov. A če mi ne dovolijo, da naredim najbolje, kar zmorem, potem
ne gre. Če se ne morem izraziti, me preprosto zablokira.«
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2. Koliko časa povprečno vam vzame pisanje besedil za popevke (ne samo
zmagovalnih)?
»Če pišem besedilo na suho, se pravi ne na glasbo, je to včasih bliskovito, včasih je
potrebna časovna distanca, preden dokončam vse kitice in refren. Pogosto starejša, še ne
objavljena besedila tudi predelujem. Spomnim se, denimo, besedila za skladbo Oblaki. V
polsnu, preden sem utonila v spanec, sem napisala kitico in del refrena. V knjižici na nočni
omarici je to tičalo lep čas. Potem me je pa Marino vprašal, če imam kaj primernega.
Prelistala sem knjižico in pesem je zagalopirala do konca. Še zdaj mi je izredno lepa. Če
pišem na melodijo, gre včasih kot po maslu in pesem nastane v nekaj urah. Pogosto ni časa
in je treba napisati čez noč. Tudi do petih zjutraj sem že sedela, da bi bilo besedilo
pravočasno narejeno za v studio. Zgodi se, da ti kitice kar padejo na melodijo, vse besede
se prilegajo, potem pa prideš do refrena ali mostu (bridge, ponto) in ti par taktov nagaja.
Zgodilo se mi je, da sem za eno vrstico besedila potrebovala več ur. Saj bi lahko kar nekaj
nametala, ampak imam svoja merila. Mašil ne prenesem.«
3. Od kod črpate ideje za besedila?
» Iz vsakdanjega življena: lepe slike, prizora, filma, knjige, besede ali besedne zveze, ki me
prešine. Ideje pridejo same, trnka zanje ni. Treba pa jih je ves čas loviti, iskati ... In si jih
zapisovati. Včasih samo dobro frazo; potem pride trenutek, da okoli nje napleteš zgodbo v
rimah.«

4. Pred petdesetimi leti je bila praksa, da so najprej skladatelji napisali glasbo in
nato tekstopisci dodali besedilo. Pišete kdaj v tem zaporedju in če, kaj vam je
bolj domače?
»Oboje mi je domače. Oboje imam rada in ne vem, kaj imam raje. Če je suša z idejami,
pride prav melodija, ki te navdihne in priganja k pisanju. Kadar pa je plima idej, ta val od
mene pljuskne k skladateljem. Najpogosteje k Marinu Legoviču.«
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5. Zakaj po vašem mnenju danes slovenska popevka ni več toliko prisotna kot
nekoč?
»Živimo v času poplave vseh zvrsti ustvarjalnosti in tehnologija omogoča, da se jih da
relativno poceni uresničiti. Na področju glasbe je to še izraziteje. Studio ima lahko že vsak,
ki je zmožen kupiti opremo, vsak, ki ima denar in hoče prepevati, lahko posname album.
Radijske postaje so zasipane z novimi skladbami, vseslovenskih velikih hitov sploh ni več,
ker je radijskih postaj malo morje, konceptualno so različno naravnane, sledijo tudi
lokalnemu interesu in okusu množic, glasbeni uredniki svojemu okusu ... Ni več
priložnosti, da bi se pesem "izvrtela". Spomnim se, da smo včasih znali na pamet vse
skladbe s Slovenske popevke, ker so se na radiu vrtele in vrtele. Prišle so ljudem v ušesa,
tudi tiste zahtevnejše, kot so bile Ti si rekel sonce, Ljubimec moj, Dan brezkončnih sanj in
druge.
Mislim, da je še danes na Slovenski popevki vsako leto nekaj vrhunskih skladb, a jih po
končanem festivalu premalokrat slišimo, da bi jih osvojili. Narobe je tudi to, da skladb na
radiu ne napovedujejo z naslovom in imenom izvajalca. Vsaj včasih bi to lahko naredili, ne
le v posebnih tematskih oddajah.«
6. Ali po vašem mnenju besedilo vpliva na uspešnost popevke?
»Ne. Vse mora biti v kompletu: melodija, besedilo, izvjalec in tudi promocija.«

5.8.4. MARINO LEGOVIČ
1. Na Festivalu ste večinoma sodelovali v tandemu z gospo Damjano. Zakaj?
»Kot sem omenil, v tistem obdobju sva nekako najbolj intenzivno sodelovala. Damjana je
zelo ustvarjalna in besedila mi pošilja kot po tekočem traku, tako da imam na zalogi še za
nekaj let dela. Sodelujem pa tudi z drugimi tekstopisci.
Kar se Slovenske popevke tiče, menim, da je to še edini festival pri nas, ki si prizadeva
obdržati visoko raven zabavne glasbe, tako glede izvajalcev kot tudi glede melodije
in besedil. Upam, da me bodo glasbene muze še dolgo navdihovale, da bom lahko še naprej
ustvarjal za ta festival.«
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2. Za zmagovalni skladbi ste sami napisali tudi aranžma, kasneje pa, če se ne
motim, ne več. Zakaj?
»Res sem pisal tudi aranžmaje za orkester. Moram povedati, da pisati za 60-člansko
zasedbo ni mačji kašelj in zahteva veliko časa. Zaradi ogromno drugega dela in naročil
nisem imel dovolj časa, da bi se ukvarjal še s tem in sem to prepustil drugim mojstrom.«
3. Kako se ponavadi lotite skladanja; črpate 'navdih' za glasbo iz besedila,
izvajalca, življenja ...?
»Vsekakor so vzponi in padci v mojem življenju pustili svoj pečat, ki je očiten v mojih
skladbah. Tudi v besedilu poskušam najti pravo vzpodbudo in ne nazadnje je tudi sam
izvajalec nekakšna smernica. Torej, pri mojem ustvarjanju je prepletanje vsega
tega pravšnje vodilo. Začnem pa tako, da besedilo večkrat preberem in iščem pravi ritem in
melodijo le-tega. Ko to začutim, se usedem za klavir in začnem z iskanjem prave melodije
in zaporedja harmonij. To lahko nastane zelo hitro, ali pa tudi ne – odvisno od navdiha. S
pritiskom na gumb to ne gre.«
4. Ali je po vašem mnenju dobro besedilo pomembno za uspešnost popevke?
»Prav tako kot melodija in aranžama je pomembno tudi besedilo, s katerim se poslušalec
lahko poistoveti oziroma lahko najde svojo življenjsko zgodbo v njem. Vse tri komponente
imajo sorazmeren vpliv na uspešnost skladbe.«
5. Na začetku so skladbe na Festivalu peli v alternacijah in to ravno zaradi tega,
ker naj bi šlo za tekmovanje avtorjev in ne izvajalcev. Mislite, da je danes to
možno?
»Res je, da so se včasih avtorji prijavljali na razpis le z notnim zapisom skladbe in šele
potem, ko je bila skladba sprejeta, je organizator določil izvajalca iz določenega kroga
pevk in pevcev, ki so bili zagotovilo za dobro interpretacijo. Danes se kot izvajalec lahko
prijavi kdorkoli, ne glede na kakovost, in zato je prav, da se vnaprej določi dobrega
interpreta.«
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6. Zakaj po Vašem mnenju slovenska popevka ni več tako uspešna, kot je bila
pred petdesetimi leti?
»Pred petdesetimi leti je bil to edini slovenski festival zabavne glasbe. Če vemo, da je
takrat obstajala samo RTV Slovenija z dvema regionalnima centroma, Mariborom in
Koprom, je logično sklepati, da so popevke s te prireditve obvezno postajale uspešnice in
so se obdržale do danes. Res je, da so bile skladbe kakovostne, a tudi danes nastaja dobra
glasba, le da v množici instant izdelkov in navala privatnih komercialnih radijskih postaj in
medijev ta ne pride na površje; enostavno je poteptana.«
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6. PRIMERJAVA UGLASBITEV BESEDIL
Za primerjavo uglasbitev besedil sem si izbrala nagrajene skladbe med letoma 1963 in 1968
ter 2003 in 2008, saj sem hotela primerjati skladbe s samega začetka Festivala in skladbe,
ki so nastale v zadnjih letih. Sklepala sem, da so te skladbe lahko primerljive, saj so dobile
nagrado za ‘celostno podobo’, ene s strani občinstva, druge s strani strokovne komisije.
Ob večkratnem poslušanju skladb (notnega zapisa, razen klavirskih izvlečkov za nekatere
skladbe iz prvega obdobja, nisem imela) iz obeh obdobij je slišati, da je v ospredju popevk
iz šestdesetih let besedilo in posledično s tem seveda tudi vokal. Bistvena razlika med
skladbami je v načinu geneze. Nekoč so avtorji ustvarjali po receptu: najprej glasba, šele
nato besedilo, kar je bistvenega pomena, saj v tem primeru torej ni šlo za uglasbitev
besedila, temveč za upesnitev glasbe. Skladatelj je torej najprej napisal glasbo, neodvisno
od besed, torej nanj ni mogel vplivati modus teksta. Četudi je na njegovo ustvarjanje
vplival kakšen dogodek, dejanje, to v celotni skladbi ni bilo v ospredju. Poleg tega je
skladatelj ustvarjal z mislijo, da glasba še ne bo podala končnega produkta, temveč bo
dodano še besedilo. Glasba besedilo podpira, ga nevsiljivo dopolnjuje in če bi jo poslušali
samostojno, je precej nevtralna; pozneje dodano besedilo bi pravzaprav lahko govorilo o
različnih temah. Melodije so spevne, orkestracija je navadno napisana kot 'call and
response' z vokalom (predvsem v delih Jureta Robežnika), s čimer so vokalno linijo le še
poglobili. Po vsem tem bi lahko sklepali, da je aranžma preprost, vendar je ravno
nasprotno. Svoje znanje so, po besedah Jureta Robežnika, skladatelji najbolj pokazali v
uvodu, zato so uvodi ponavadi daljši kot danes, z aranžmajem pa so morali vokal poglobiti,
ga harmonsko podpreti, vendar ga hkrati narediti dovolj zanimivega in inovativnega. Zato
spremljava ni preprosta, enoglasna in dolgočasna.
Skladbe, ki so nastale med obema obdobjema, ki ju obravnavam, jasno kažejo razvoj
slovenske zabavne glasbe. Dela konec sedemdesetih že nakazujejo prihod kantavtorjev in s
tem tudi drugačen način ustvarjanja, drugačen zvok, v današnji poplavi žanrov se seveda to
odraža tudi v odnosu med glasbo in besedilom. Edina skladba v drugem obdobju, ki je
nastala po vrstnem redu iz prvega obdobja, je skladba Zelen žafran, kjer je slišen vpliv
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današnjega časa, skladatelj je z aranžmajem pokazal inovativnost. Žal temu ni sledila tudi
tekstopiska, s petkratno ponovitvijo refrena se je ujela v krog ponavljanja, česar pri
starejših popevkah nismo vajeni. Vendar pa ponavljanje v skladbi služi razlagi o
zapletenosti takšnega postopka.
V ostalih petih skladbah je najprej nastalo besedilo, nato so skladatelji dodali glasbo. V
vseh teh primerih je glasba veliko bolj izrazita kot v skladbah iz prvega obdobja in to zaradi
dejstva, da so skladatelji že imeli precej jasno začrtane smernice svojega ustvarjanja, pisali
so odvisno od teksta, od vzdušja, ki ga je ta tekst ustvaril. Orkestracija je v vseh skladbah
bolj 'mogočna', kar pripelje še do ene ugotovitve: večina skladateljev zlate dobe je izšla iz
jazza, kar v njihovi glasbi močno odseva. Gre za big bandovski zvok, poleg tega ima jazz
tradicijo, ki veleva, naj se ob solistovem igranju ostali inštrumenti postavijo v ozadje. To
pomeni, da solista podpirajo. Ravno to pa je slišno v popevki iz šestdesetih let. Pevka ali
pevec je v tem primeru solist, orkester ga spremlja. Danes je trend skladanja drugačen,
popevka je odraz časa.
Harmonsko se skladbe iz obeh obdobij ne razlikujejo bistveno, v skladbah iz prvega
obdobja so skladatelji sicer veliko več uporabljalo stranske dominante, kar pojasnjuje prav
njihovo izhodišče, torej jazz glasba. Skladatelji danes se več poslužujejo osvnovnih in
stranskih stopenj.
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ZAKLJUČEK
Analize slovenske popevke sem se lotila predvsem zaradi ljubezni do stare popevke, saj me
navdušuje dejstvo, da je ta glasba še vedno prisotna in da si mnogo skladb prepevamo še
danes. Redno spremljam tudi današnje tovrstne festivale zabavne glasbe in z grozo
ugotavljam, da se skoraj nobena skladba med poslušalci ne ohrani več kot nekaj mesecev,
tudi če se kdaj pozneje znajde v medijih, je to zgolj naključno in ne zaradi njene
popularnosti. Moj odnos do današnje popevke je bil (poudarjam, je bil), precej negativen,
saj sem imela občutek, da se avtorji preveč ukvarjajo s popularnostjo in premalo s kvaliteto.
Povečini je to res, vendar pa sem iz pogovora z avtorji zmagovalnih skladb in s
podrobnejšim poslušanjem le-teh prišla do zaključka, da z vsemi le ni tako. Večina
zmagovalnih skladb iz drugega obdobja je kvalitetnih, vendar se jim je posvečalo premalo
pozornosti. Kvaliteta torej je, zdaj bi se moral določiti le še cilj Festivala.
Čeprav je naslov moje diplomske naloge Primerjava uglasbitev, sem se s tem problemom
skušala spoprijeti širše, saj je fenomen slovenske popevke precej kompleksen in se je težko
ukvarjati le z enim dejavnikom, sploh če niso vsaj malo razjasnjena tudi ostala področja.
Zato sem se najprej lotila zgodovine Festivala in popevke nasploh in ker notnega zapisa
zmagovalnih skladb nisem imela (razen klavirskih izvlečkov nekaterih skladb iz prvega
obdobja), mi je preostalo le še to, da se o skladbah pogovorim z avtorji. Z njihovimi
odgovori in intenzivnim poslušanjem skladb sem prišla do sklepa, da sta bistveni razliki
med skladbami obeh obdobij v načinu ustvarjanja in vrstnem redu pisanja glasbe in
besedila. A za tem se seveda skrivajo še mnogi drugi dejavniki, ki so prav tako vplivali na
nastanek: čas, motivacija in namen.
Ugotovitve, do katerih sem prišla med raziskovanjem in pisanjem diplomske naloge, ne
morejo veljati kot splošno veljavna dejstva. Ukvarjala sem se s šestimi skladbami iz obeh
izbranih obdobij in zavedam se, da je to le peščica nastalih del in da moja teza torej ne
more veljati za vse popevke iz tega časa. Prav tako moja teza ne more splošno obveljati za
skladbe, ki so nastale v obdobju petintridesetih let, torej v razdobju, ki ga v svojo
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diplomsko nalogo nisem zajela. Je pa v teh skladbah moč spremljati lok razvoja med
skladbami obeh izbranih časovnih obdobij.
Popevka, ki je nastala v šestdesetih, je odraz dobe. Svoje zabavne glasbe takrat pravzaprav
še nismo imeli, razvita sta bila jazz in narodno-zabavna glasba, od vokalne glasbe je Radio
Ljubljana vrtel le tuje ali slovenske priredbe teh skladb. Festival se je torej izkazal kot
priložnost za 'kopičenje' slovenske glasbe in je posledično tudi pomembno prispeval k
razvoju. Ker pa ljudi, ki bi se ukvarjali s tem, dejansko še nismo imeli (razen nekaj
poskusov Adamiča in Ježka) in ker so ljudje, ki so se bili pripravljeni ukvarjati s tem,
izhajali iz jazza, je nastalo, kar je nastalo. In rezultat je bil odličen! To, da je večina
skladateljev izšla prav iz jazz glasbe, je za razvoj slovenske popevke zelo pomembno in je
tudi slišno v orkestraciji skladb. Festival je bil le ena od 'akcij' zbiranja skladb, ki jih je
radio potem predvajal celo leto, vse do naslednjega festivala. Pozneje so se festivalu
Slovenska popevka, ki so mu na začetku napovedovali kratko življenjsko dobo, a se je
pozneje izkazalo ravno obratno, pridružile podobne tovrstne prireditve (Kitarijada, Pop
delavnica itd.), ki pa so imele vse podoben namen: zbiranje skladb za predvajanje. A
Slovenska popevka se je razvila v mnogo več, kot so si organizatorji na začetku sploh upali
misliti. Tega, vsaj po njihovih besedah, prav tako ni pričakoval nihče od avtorjev. In kaj je
v teh skladbah brezčasnega? Dejstvo je, da so takrat ustvarjali mojstri – Sepe, Robežnik,
Privšek, Ferlež, Adamič, Soss, Stiasny itd. –, ki so si svoje ustvarjalne partnerje prav tako
iskali med vrhunskimi besedilopisci, kot so Strniša, Budau, Velkaverh, Makarovič, Košuta.
Mnogi med slednjimi so bili pesniki ali pisatelji, ki so se na povabilo pridružili
soustvarjanju slovenske popevke in se s tem pomembno zapisali v zgodovino slovenske
zabavne glasbe.
Leta 1983 se je Festival za petnajst let poslovil. Prišli so drugi časi, na svoj račun so prišli
avtorji, ki jim orkestrski zvok ni več ustrezal: kantavtorji, rockerji, punkerji.
Organizatorjem slovenske popevke se prireditev torej ni več izplačala, saj je zanimanje
močno upadlo. Leta 1998 pa so ugotovili, da bi bilo takšno kvalitetno produkcijo vseeno
škoda izpustiti iz rok. Pričeli so z novo 'akcijo' in najprej izbirali popevko meseca, pozneje
je bila tu oddaja Orion, ki je na finalnem izboru prinesla novo slovensko popevko. Danes, v
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poplavi žanrov, skladbe, ki bi bila prisotna več let, verjetno sploh ni več moč napisati. To
mogoče niti ni toliko odvisno od avtorjev in izvajalcev samih, kot od časa, v katerem
skladbe nastajajo. Danes je trend pisanja muh enodnevnic, pisanja, ki ga lahko po preteku
roka uporabe zavržemo, premočan; prevelik pomen ima tudi izgled izvajalcev (mimogrede,
tudi pevci in pevke v šestdesetih so bili na odru vedno izredno lepo urejeni). Žal je povečini
takšen tudi festival Slovenska popevka. Mnogi stavijo na telefonsko glasovanje, upajoč na
svojih pet minut slave, ki jim jih bodo po festivalu namenili mediji. Žal pa mediji
spregledajo pravo kvaliteto, ki so jo, kot sem prikazala, pokazale zmagovalne skladbe
zadnjih šestih let. Te skladbe so dokazale, da se danes še vedno da napisati dobro popevko,
kvalitetno skladbo. Problem je torej v tem, da se dobri avtorji in izvajalci Festivala povečini
ne udeležujejo več. »Prva liga«, kot jo je imenoval Dušan Velkaverh, na tovrstnih festivalih
povečini ni več prisotna ali pa je v manjšini. Pomirjujoče pa je dejstvo, da torej še vedno
obstajajo izobraženi avtorji z občutkom za kvaliteto, ki pa se držijo nekje v ozadju, saj jim
mediji ne omogočajo dovolj dobre promocije. Mediji ne vrtijo njihovih skladb, pri tem pa
se sklicujejo na poslušalstvo. Danes se torej vrtimo v začaranem krogu in šele nov čas bo
lahko pripeljal do njegove razrešitve in s tem do novih vprašanj in odgovorov. Ti bodo
lahko tema nove diplomske naloge.
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POVZETEK
V diplomski nalogi sem s pomočjo zgodovine festivala Slovenska popevka in nekaterih
teorij o besedilih v popularni glasbi, predvsem pa s kratko analizo izbranih skladb in
pogovorov z avtorji prišla do pomembnih ugotovitev, kar se tiče uglasbitev popevk oziroma
primerjave uglasbitev skladb med obema izbranima obdobjema. Prvi dejavnik, ki
nedvomno vpliva na nastanek skladb, je izhodišče, iz katerega avtorji izhajajo: pred
petdesetimi leti je bilo to izhodišče jazz glasba. Večina pomembnejših skladateljev se je
pred popevko ukvarjala z jazzom ali pa je ta zvrst nanje posredno vplivala. Danes na
skladanje vplivajo drugačni žanri. Drug dejavnik, ki je pomemben pri nastanku popevke, je
vrstni red ustvarjanja. Nekoč so najprej napisali glasbo in šele nato dodali besedilo, danes je
povečini ravno obratno. In prav ta dva faktorja sta pri primerjavi skladb iz obeh obdobij
najbolj izstopajoča.

Summary:
In the dissertation I have, by use of the history of the Slovenska popevka festival and
certain theories concerning lyrics in popular music, but foremost by a short analysis of
chosen

compositions

and

conversations

with

authors,

come

to

important

conclusions regarding the musicalization of popular songs, or rather the comparison
between the musicalization of compositions from both chosen periods. The first factor
which undoubtedly influences the creation of compositions, is the core from which the
authors stem: fifty years ago that core was jazz music. Most of the more prominent
composers either worked in jazz before popular music or were indirectly influenced by this
musical genre. Today, of course, the compositions are influenced by different genres. The
second factor important in the creation of a popular song is the order of the creative
process. In the past the music was written first, the lyrics were added later. Today the order
is, in most cases, the reverse. It is these two factors that are most noticeable when
comparing compositions from both periods.
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Priloga 1

BESEDILA
MALOKDAJ SE SREČAVA
(Gregor Strniša, Mojmir Sepe)
Kar nekoč sva bila,
že dolgo nisva si.
Malokdaj se srečava,
nobeden ne zardi.
Ali res mogoče je,
da v množici obraz,
ki nekoč mi bil je vse
zdaj komaj še poznam?
So oči, ki so me tedaj
v mislih spremljale vse dni,
izgubile svoj sijaj?
Saj morda bilo je vse
slepilo in privid
in ljubezni najine
bilo nikoli ni.
So oči, ki so me tedaj
v mislih spremljale vse dni,
izgubile svoj sijaj?
Saj morda bilo je vse
slepilo in privid
in ljubezni najine
blo nikoli ni.
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POLETNA NOČ
(Elza Budau, Mojmir Sepe)
Poletna noč
bila je najin dom,
vse stene iz dreves,
za strop nebo,
preproga travnih biljk,
zvezd nebroj za luč,
brez strehe, brez zidov
mladim je toplo.
Poletna noč,
ljubezni spev šepet,
sij čustev, žar strasti,
Vse mine, vse.
Ostane pest spoznanj
in prgišče sanj,
spominov sto
za stare dni.
Pridi kdaj pome,
z ognjem v očeh,
bova ljubila se vso noč,
po pogled in nasmeh in poljub.
Vsak zase zdaj
živiva srečna sva,
samo na videz kdaj,
kot vsi ljudje,
mlada kot prej
ne bova več.
Vse dam, vse dam
za eno noč.
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ŠEL SI MIMO
(Elza Budau, Jure Robežnik)
Šel si mimo, pogledal me,
ves začaran si obstal.
Začutila sem tvoj pogled
kako mi je sledil kot topel val.
Prav naivno si vprašal me,
če vem, kje je glavna pošta kar ve vsak.
Pol za šalo in pol zares
sprejela sem igro to.
Čeprav si se mi zdel
nevaren tip,
verjela sem,
da močnejša sem kot ti.
V siju lune odkrila sva
ljubkovanja dveh dlani.
Majhnih nežnosti sladki čar,
dotikov nežnih mik, ljubezni svet.
Kakor v pravljici je bilo,
na prvi pogled ljubezen je prišla.
Kupil prstana si za dva
in zgodba se s tem konča.
Čeprav si se mi zdel
naiven tip,
verjela sem,
da močnejša sem kot ti.
V siju lune odkrila sva
ljubkovanje dveh dlani.
Majhnih nežnosti sladki čar,
dotikov nežnih mik, ljubezni svet.
Kakor v pravljici je bilo,
na prvi pogled ljubezen je prišla.
Kupil prstana si za dva
in zgodba se s tem konča.
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PLES OBLAKOV
(Elza Budau, Jure Robežnik)
Ples oblakov
na stezah neba,
po notah pesmi
omladnega dne.
Ples oblakov
nad strehami hiš,
pod vodstvom vetra,
ki žvižga jim takt.
Ležim v naročju trave,
sanjarim,
nad menoj oblaki
ko belo platno, ki nanj srce
slika sedaj vse spomine.
Ples oblakov
v sinjinah neba.
Ko bele sanje
v otroških očeh.
Morda sloniš ob oknu,
sanjariš,
nad teboj oblaki
ko belo platno,
ki nanj srce
slika sedaj vse spomine.
Ples oblakov
v sinjinah neba.
Ko bele snaje
v otroških očeh.
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VZAMEŠ ME V ROKE
(Miroslav Košuta, Mojmir Sepe)
Vzameš me v roke,
kakor drobno punčko,
ki še nič ne ve,
kar ni iz najinega sveta.
Vzameš me v roke,
rahlo me poljubiš,
in potem miže
poslušaš mi utrip srca.
Vzameš me v roke,
dahneš, da sem lepa,
veš da to je vse,
kar sem kdaj želela.
Vzameš me v roke,
gledam ti v oči,
v njih le sreča ti cveti.
La, la, la, ..
la la la...
ki še nič ne ve,
kar ni iz najinega sveta.
Vzameš me v roke,
rahlo me poljubiš,
in potem miže
poslušaš mi utrip srca.
Vzameš me v roke,
dahneš, da sem lepa
veš, da to je vse,
kar sem kdaj želela.
Vzameš me v roke,
gledam ti v oči,
v njih le sreča ti cveti.
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PRESENEČENJA
(Dušan Velkavrh, Jure Robežnik)
Presenečenja,
kakor smeh z otožnih lic
so vsakdanjosti nakit,
dajejo ti upanje.
Ko nenadoma (presenečenja),
svet ves pust in siv se zdi,
zamižiš, zapreš oči
in sončen dan se spet iskri.
Dostikrat odkriješ
tudi drugo plat,
če te izda kar naenkrat
nekdo, ki bil ti je kot brat.
Presenečenje,
le eno si želim,
v tihem upanju živim,
za presenečenje,
ki se ne zgodi.
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ZELEN ŽEFRAN
(Katarina Habe, Rok Golob)
To ni dan, kot ostali,
je počasen, prijazen.
Grem na trg, kupim rože
in se s tabo dobim na kavi.
Čas pozabim, se ustavim, danes ne hitim,
ne razmišljam, kaj me jutri čaka, z vetrom se lovim.
Srečna sem, da to je drugačen dan,
škrlatno sonce in v roki zelen žafran,
na kosilo grem, ni pomembno, kam,
to je sobotni dan.
Ulice in izložbe
pisane so vabljive.
Strehe hiš so vesele,
zdijo se, kot bi krila imele.
Skozi rožnata očala opazujem svet,
barve so drugačne, so privlačne, sanjam kot poet.
Srečna sem, da to je drugačen dan,
škrlatno sonce in v roki zelen žafran,
na kosilo grem, ni pomembno, kam,
to je sobotni dan.
Srečna sem, da to je drugačen dan,
škrlatno sonce in v roki zelen žafran,
na kosilo grem, ni pomembno, kam,
to je sobotni dan.
Pozabi včeraj, danes, jutri,
zapleši s časom in objemi nebo,
naslikaj svoje sanje na drevo.
Srečna sem, da to je drugačen dan,
škrlatno sonce in v roki zelen žafran,
na kosilo grem, ni pomembno, kam,
to je sobotni dan.
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SAMO
(Damjana Kenda Hussu, Marino Legovič,)
Samo luči bliskajo v temi,
samo valovi butajo ob skale.
Nič tebe, nobenih sledi,
ki bi se v pesek zapisale.
Samo veter z okusom po soli,
samo veter z vonjem po smoli
se mi včasih dotakne las,
vse drugo je pretekli čas.
Samo jaz na tem bregu,
samo jaz nisem na begu.
Slišim srce, ki verjame,
da upanje vedno ostane.
Samo veter z dotikom pozabe,
samo veter s pesmijo zmage
dobrikal se mi bo v obraz,
vse drugo bo pretekli čas.
Samo jaz na tem bregu,
samo jaz nisem na begu,
slišim srce, ki verjame,
da upanje vedno ostane.
Samo ena možnost manj,
samo konec nekih sanj,
a upanje je kakor morje,
rečem si: jutri bo bolje.
Jutri bo bolje.
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NE RAZUMEM
(Damjana Kenda Hussu, Marino Legovič)
Razumem drevo, ki raste ob poti
in gleda tuja potovanja.
Mogoče se včasih v nori želji zaloti
in o daljavah sanja.
Razumem oblak, ki ga veter podi
po nebu neznane smeri.
Mogoče bi včasih rad po svoje obstal
in se dotaknil tal.
Ne razumem ljudi, ki lahko izbiramo,
nima vrednosti, kar dosežemo.
Zato se kar naprej drugam oziramo,
krivimo usodo,
vsi bi radi zvezde z neba.
Imamo svobodo in pod soncem vsak svoj košček sveta.
Razumem vse, ker vem za strahove
in čutim, kako me hromijo.
Če hočem naprej, mi kujejo težke okove
in me v kletki držijo.
Razumem vse, ker se sama bojim,
nisem drevo a na mestu stojim.
nisem oblak, a se vetru prepustim
ampak ne, vem kaj si želim.
Ne razumem ljudi, ki lahko izbiramo,
nima vrednosti, kar dosežemo.
Zato se kar naprej drugam oziramo,
krivimo usodo,
vsi bi radi zvezde z neba.
Imamo svobodo in pod soncem vsak svoj košček sveta.
Zato se kar naprej drugam oziramo,
krivimo usodo,
vsi bi radi zvezde z neba.
Imamo svobodo in pod soncem vsak svoj košček sveta.
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BELO NEBO
(Damjana Kenda Hussu, Patrik Greblo)
Belo nebo seje snežni prah,
drevje ga lovi na gole veje,
vse je negibno in nem je zrak.
Še čas se je ujel
v mehke niti bele preje.
Po beli preprogi odpelji me s sanmi,
naj biserni kristali spletejo se z mojimi lasmi,
tesno naj tvoja roka me oklepa,
da me ljubiš,
da sem lepa,
tiho, komaj slišno reci mi.
Po beli preprogi odpelji me s sanmi,
naj sanjam v belini, naj me lesketanje oslepi,
snežinke se topijo mi na dlani,
stisni me močneje k sebi,
dolgo za naju naj sneži.
Zgubiva se v vrtinec belih zvezd,
daleč od obljudenih poti,
za nama sneg skrije naj sledi,
daleč od obljudenih poti.
Po beli preprogi odpelji me s sanmi,
naj biserni kristali spletejo se z mojimi lasmi,
tesno naj tvoja roka me oklepa,
da me ljubiš,
da sem lepa,
tiho, komaj slišno reci mi.
Po beli preprogi odpelji me s sanmi,
naj sanjam v belini, naj me lesketanje oslepi,
snežinke se topijo mi na dlani,
stisni me močneje k sebi,
dolgo zdaj za naju naj sneži.
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NARAVNE SILE
(Damjana Kenda Hussu, Karel Čarli Novak)
Kličemo naravne sile,
zraven palčke, dobre vile,
floro, favno in ljudi,
združimo vse moči.
Zrak pošteno prevetrite,
ga s kisikom osvežite,
in očistite nebo,
da bo zdrav dež spral zemljo.
Kličemo naravne sile,
zraven palčke, dobre vile,
floro, favno in ljudi,
združimo vse moči.
Zemlja naj se obnovi,
seme hitro naj kali,
bujno raste in cveti,
in bogato obrodi.
Kličemo naravne sile,
zraven palčke, dobre vile,
floro, favno in ljudi,
združimo vse moči.
Vode naj se precedijo
in spet bistre žuborijo,
naj se sklene živi krog,
za prihodnji rod otrok.
Kličemo naravne sile,
zraven palčke, dobre vile,
floro, favno in ljudi,
združimo vse moči.
Kličemo naravne sile,
zraven palčke, dobre vile,
floro, favno in ljudi,
združimo vse moči.
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ŠOPEK MAKA
(Milan Dekleva, Patrik Greblo)
Spominjam se, kako si v luč stopila,
posuta z vonjem borov in pomladi.
Nemirna si bila kakor nomadi,
nosila si skrivnost na robu krila.
Ustavila si čas, ker si želela,
da bi razumel, da se le iz zmede
rodi ljubezen in za njo besede,
ki razumem jih sedaj.
Minevava zato, da bi minila,
v otroški smeh se bova spet vrnila.
Minevava, ker naju nič ne čaka
in vse je tu kot miza s šopkom maka.
Nemirna si bila kakor nomadi
nosila si skrivnost na robu krila,
Minevava zato, da bi minila,
v otroški smeh se bova spet vrnila.
Minevava, ker naju nič ne čaka
in vse je tu kot miza s šopkom maka.
Nič še ni prešlo,
ne nič še ni minilo,
pomlad še raste, bori še dišijo
in razumem jih sedaj!
Minevava zato, da bi minila,
v otroški smeh se bova spet vrnila.
Minevava, ker naju nič ne čaka,
kot miza sredi sobe
in vaza v njej spomin na šopek maka
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