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EGON KRÁK: PÚTNICI
elodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Pri pomníku J. Hollého (L. Štúr)

Sen Babylonov (J. Botto); Dve staré pesničky (J. Kráľ); Abože mi hrajte (J. Botto)

Žíznim, mám studničku; Syn pustiny (J. Kráľ); Novoročná (J. Botto)

Hospodine Stvořiteli (A. Sládkovič

Ľúbosť (A. Sládkovič

Ej, medzi dolinami (J. Kráľ); Pútnik (J. Botto)

Marína (A. Sládkovič

Dušan Jamrich, recitátor I
Štefan Bučko, recitátor

Slovenský filharmonický zbor
Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) / Slovenská filharmónia (SF)

Jozef Chabroň, zbormajster
Rastislav Štúr

Skladateľ Egon Krák patrí k uznávaným ľom
zahraničí. Melodráma PÚTNICI í-

ležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Pre výber literá
básnických diel autor použil pramene publikované 

itálnom fonde Zlatý fond  denníka SME. 
„Dielo pozostáva z Introdukcie na text Ľudovíta Štúra, 

piatich Invokácií na texty J Kráľa, S
Sládkoviča a jedného Interlúdia (na Sládkovičov text Svatá 

ě Interlúdiu, ktoré je umiestnené medzi druhou a treťou 
káciou v strede celého diela, autor použil dvojzborovú tech-

je jedinou časťou, kde neznie recitácia. Účin-
nosť diela umocňuje recitácia dvoch mužských hlasov, ktoré sa 

ájomne striedajú a znejú buď bez sp
citlivým hudobným podtextom tak, aby nebola narušená zroz

miteľnosť textov. Mimoriadne účinné sú pasáže recitácie so 
sprievodom theorby, lutnového nástroja, ktorý sa často využíval 

barokových operách. V –
dovšetkým v súlade s autorovým zámerom – sa účinne a zaujím
vým spôsobom prepája expresívna orchestrálna výrazovosť, 
dramatická recitácia s komornými hudobnými pasážami a
vertným prejavom recitátorov. Autor navyše vzhľadom na obs
hovosť textov dokázal citlivým spôsobom kombinovať novodobý 
hudobný výraz s hudbou staršej slovenskej hudobnej tradície 
(v predposlednej časti – –

Uhrovskej zbierky piesní a , siahajúcej do 
“ Martináková, bulletin

„Melodramatické dielo Pútnici je predovšetkým vďakyvzd
ním ľuďom, ktorí vytvorili na Slovensku v 19. storočí nádhernú 
poéziu, literatúru a spisovný jazyk. Pútnici, 
hudby a poézie vybraných básnikov štúrovskej generácie. Poézia 

podaní  recitátorov  uprostred hudobnej scény, vybudov
nej rýchlo sa striedajúcimi, akoby filmovými obrazmi. Ústrednou 
ideou siedmich invokácií je oslava slovenského jazyka – naši r
mantickí velikáni dali tomuto jazyku v . storočí nielen jeho 
modernú spisovnú podobu, ale súčasne vytvorili veľké umelecké 
diela, aké nemajú v našich dejinách obdoby. Preto v úvode Pútn
kov zaznie fragment prejavu Ludevíta Štúra rodákom –
obhajoba i vášnivé vyznanie lásky rodnému jazyku.

poetickú fresku Pútnici
diela Ludevíta Štúra, Jána Bottu, Sama Chalupku, Andreja Slá
koviča Janka Kráľa. Výber nie je náhodný –
týchto osobností patrí nepochybne k tomu najlepšiemu, najkraj-
šiemu a nesporne i žánrovo najrozmanitejšiemu literárn
hatstvu, aké sa nám z Pútnici sú ak
príbehom rýchlo sa striedajúcich básnických výjavov, defilujú 

pred nami postavy štúrovcov, najmä pestrosť ich tvorivosti: bal
zličné ponášky i ostatné literárne formy vrátane 

menej známej náboženskej poézie – ona patrí do celkové-
ho obrazu, aký máme o tejto obdivuhodne vzdelanej tvorivej 
evanjelickej generácii. Takto sa v skladbe ocitne hudba vianočnej 

j balady, spev chorálu, chrámové moteto, alú-
zie ľudových piesní, ale i rýdzo dramatický symfonizmus.

Myslím, že je nevyhnutné, aby hodnoty štúrovskej literatúry 
znovu reflektované umeleckou formou v každej ep

che. Tak, ako nie je možné si predstaviť dejiny bez historických 
zápasov, nie je ani predstaviteľné zanedbávať vývoj vzdelanos
ného a umeleckého potenciálu. Pútnici 
len usilovali o reflektovanie štúrovských hodnôt umeleckými 

pili komplexný politický 
diskurz takého formátu, aký zanechal samotný Štúr. Tak ako 

teraz pociťujeme potrebu živiť vznešené 
mierumilovné a správne politické postoje – dnes, keď sa 

opäť s nepochopiteľnou silou rozhoreli vojenské kon
nenávistné prejavy na mnohých miestach našej planéty. Tak 

spomínané idey a našich dejinách velikáni štú-
rovského romantizmu na území vtedajšieho Uhorska, dnes sú tie-
to idey stále nenahraditeľné pre kultúru našej časti svet
súčasť procesu obnovy doráňanej súčasnosti, hlboko zasiahnutej 
krutosťou, bezradnosťou a ignorantstvom.“ (autor, 2015)

Ř premiéra, anebovzatia Panny Márie, 
Banská Štiavnica (ŠKO)

Ř 9. 2015 Koncertná sieň SF, Br
Ř 6. 10. 2015 sála UNESCO, Paríž (ŠKO)
Ř Dom odborov Kino Strojár (ŠKO)
Ř Žilina (ŠKO)
Ř , Berlín (ŠKO)

Prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD. je významným 
skladateľom, ktorého diela boli uvedené na mnohých domácich 

zahraničných festivaloch a koncertných pódiách. Je držiteľom 
Ceny Jána Levoslava Bellu (2002) a Výročnej ceny SOZA za di

oblasti vážnej hudby (2005). Autor pravidelne spolupracuje 
óniou a so Štátnym komorným orchestrom 

Žilina, ktoré premiérovo uvied celý rad jeho skladieb:
– (2010 v Žil

rámci BHS v
Žiline), oratórium

– podľa Jána Hollého pre recitátora, 
veľký miešaný zbor a symfonický orchester
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Vážení čitatelia, 
čísle nášho medzinárodného vedeckého a umeleckého časopisu významnej udalosti

melodrámy Pútnici Kráka na viacerých scénach doma i zahraničí. Pokračujeme v uverejňovaní vedec-
kých štúdií oblasti humanitných a umeleckých vied domácich i zahraničných autorov. tiež IX. Medzinárodnom 
sympóziu Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v umení. Veríme, že čísl časopisu nájdete 

stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. 
Redakčná rada sa teší na vaše názory a

written by Egon Krá in Banská Štiavnica and

Ján Albrecht 

Martináková

Zábery z uvedenia melodrámy PÚTNICI v Štiavnici  /
in Banská Štiavnica, © Ľubomír Lužina

Egon Krák: PÚ

Štúdie / Studies
Semiotic Aspects of Witold Lutosławski’s

Semiotické aspekty v hudbe Witolda Lutosławského na príklade piesne 
text básne

Šidlík, Peter:  deduktívne a formálno axiomatické teórie, 
významné nededuktívne inferencie

Zvarík, Ivan: Interpretačná rovina postavy Sarastra opery W. A. Mozarta Čarovná flauta
’s 

Krák, Egon: umenie žiť

Martináková, Zuzana: Modálny základ v 20. storočí
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Zo života HUAJA / From the Life of JAMAA
Koncert študentky dirigovania / Students Concert –
Aktivity v rámci programu ERASMUS+ / 
IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v umení

International Symposium of Ján Albrecht: Philosophical Conceptions in Music and Art
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IX. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta:
Filozofické koncepcie v umení

Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a

dňoch 6. – poradí už deviate Medzinárodné sympózium Jána Albrechta Filozofické koncepcie 
umení. Sympózium sa uskutočňuje pravidelne každé dva roky od roku 1999, spočiatku v Šamoríne, 

neskôr v Banskej Štiavnici. Vznik sympózia bol inšpirovaný významnou osobnosťou 
Jánom Albrechtom (1919 – 1996), ktorý bol všestranným hudobníkom a , založil súbor pre starú hudbu 

oblasti hudby, výtvarného umenia
Sympózia sa 2015 aktívne prís zúčastnili muzikológovia, skladatelia, umelci, estetici, filozofi, výtvarní a lite-

rárni teoretici zo Slovenska, Č , Rakúska, Poľska tiež študent z
Téma sympózia Súčasný vývoj v muzikológii, vedách o umení a sa preukázala ako veľmi aktuálna a živá. Jednotlivé 
príspevky mali vedecký, filozofický i esejistický charakter a dotýkali sa problematiky hudobnej vedy, es
túry, psychológie, sociológie, systémovej teórie, synergetiky a kultúry. Výstupy a príspevky boli doteraz publikované v štyroch 
viacjazyčných zborníkoch, ktoré slúžia pre vedecké a študijné účely pri výučbe estetiky, filozofie a dejín umenia a hudby na vy-
sokých umeleckých školách.

Medzinárodné sympózium je atraktívne vysokou odbornou úrovňou, dlhoročnou tradíciou v zastúpení troch hlavných krajín 
(Slovensko, Rakúsko, Česko), pribúdajúcimi mladými účastníkmi a tiež svojou komornou atmosférou, ktorá vytvára priestor na 
živé diskusie.
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Koncert Skladatelia a interpreti v tvorivých prienikoch 22. 11. 2015

Vianočný koncert 19.12.2015
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Pútnici, Paríž sála UNESCO


