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G L A S B E N I  A M B A S A D O R J I  R E P U B L IK E  
S L O V E N IJ E  M E D  SL O V E N C I V ZDA:  

ČUSTVA ALI R A Z U M ?

Nives Sulič

V maju in ju n i ju  1995 je  Slovenska izseljenska m atica  o rgan iz ira la  
turnejo s lovenskih  g lasbenikov po zahodnem  delu Z druženih  držav. Na 
enomesečno turnejo je  odšel trio K am niški koledniki,  ki ga sestavlja ta  
pevca in c itrar , sprem ljal pa j ih  je  tudi harm onikar. Dobro leto kasneje  
sta v organizaciji  iste ustanove odšla na nekoliko krajšo turnejo dva 
ljubljanska ja z z  g lasbenika, dr. Prim ož Simončič in Lado Jakša, ki sta 
obiskala “k las ične” slovenske izseljenske centre  na am eriškem  srednjem 
zahodu: C leveland, P ittsburgh, Milwaukee in Chisholm  na severu 
zvezne države M innesote . Kot sodelavka SIM, zadolžena za stike s 
Slovenci v ZDA. sem se obeh turnej udeležila  tudi sama. Glede na to. da 
se s Slovenci v tem delu sveta že petnajst let tudi raziskovalno ukvar
jam , se mi je  ob množici vtisov z obeh gostovanj porodilo tudi nekaj 
misli o stičn ih  točkah in razlikah med obema obiskoma.

K am nišk i ko ledniki so se predstavili  občinstvu na tr ina js tih  koncer
tih, ka te r ih  organizacijo  je  prevzel znani slovenski priseljenec iz San 
Francisca , v dvoranah  slovenskih domov v San Franciscu, Los Angelesu 
in V ancouvru in Calgaryju  v Kanadi, na proslavi am erišk ih  Hrvatov, na 
dvodnevnem  polkafestu v Oregonu, na folk festivalu v Seattlu, v zaseb
nem gostišču v Idahu, v cerkvah v San Franciscu in M ontani, v poslopju 
teksaške univerze in v bavarski gostilni v Houstonu. Ti nastopi so bili v 
g lavnem  povsod razdeljeni na dva dela; v prvem so nastopili Koledniki 
s t rad ic iona ln im i slovenskim i pesmimi o gorah, vinu, lepotah Slovenije, 
v d rugem  pa je  poslušalce ogrel za ples h a rm on ikar  Božo M atičič, ki so 
se mu često prid ruž il i  tudi lokalni glasbeniki,  ki kar  niso zmogli mirno 
sedeti med občinstvom. Spet se je  pokazalo, da je  jez ik  glasbe resnično 
univerza len  in da ne pozna nobenih meja ali jez ikovn ih  zaprek, saj so 
s lovenskim  glasbenikom  povsod pritegnili  na odru tudi domači 
ansam bli in pevci, prav tako pa seveda tudi m arsikateri poslušalec. Tudi
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ni m anjkalo  povsem čustvenih  odzivov na glasbo, ki so jo  nekateri 
poznali še iz prepevanja  svojih m ater  ali babic.

Za vsak koncert  smo ob vstopu pripravili  š tevilne prospekte, plakate 
in drugo p ropagandno  gradivo o Sloveniji v angleškem  jeziku. Ker pa je 
bila  turneja  zasnovana tudi kot promocija države Slovenije, smo ob 
nastop ih  pokazali tudi kratek video posnetek o Sloveniji danes, deželi, 
ki je  sicer rezulta t tradicije  in izkušenj preteklih  desetletij in stoletij, 
vendar  pa je  tudi dežela računalnikov, avtocest in -  žal za innoge -  
š teviln ih  am erišk ih  vplivov, ki jo  vidno spreminjajo. Tako so gledalci, 
ka te r ih  štev ilna  vprašanja  po projekciji f ilma so se največkrat nanašala  
na vojno v sosednjih državah, lahko na svoje oči videli spremembe, ki 
oblikujejo Slovenijo v sodobno deželo sredi Evrope.

M ed poslušalci smo povsod z lahkoto prepoznavali  Slovence, ker j ih  
je  družilo  poznavanje  vsaj nekaterih  pesmi, ki s o j i h  izvajali glasbeniki, 
in po znakih , s ka terim i so izražali svojo etn ično pripadnost:  p riponkah  
s s lovensko zastavo ali napisom, majicah ali k ravatah  z grbom repub
like Slovenije. Tudi glasbeniki iz Slovenije, ki so vsi doma iz K am nika  
ali njegove okolice, so bili v razpoznavnih  gorenjskih  nošah, sam a pa 
sem z odra  pred vsako pesmijo skušala  v nekaj s tavkih  povedati tudi 
nekaj osnovnih  značilnosti  o ku lturn i različnosti s lovenskega prostora.

*  *  *

Zaradi narave  same glasbe je  bila  turneja  obeh ljub ljansk ih  jazz  
g lasbenikov v septem bru 1996 popolnom a drugačna. Čeprav je  SIM to 
gostovanje  uvrsti la  v svoj redni p lan dela že v preteklih  letih, je  zaradi 
raz ličn ih  vzrokov nekajkra t odpadlo. Največje težave pri organizaciji  
gostovanja  so nastopile  pri koordinaciji  posam eznih  mest, saj so bili 
nekateri koncerti  odpovedani, ko so bili vsi datum i že dogovorjeni, 
nekatere  pa smo morali uvrstiti  naknadno.

Začetno nezaupanje  am erišk ih  Slovencev ob tej zvrsti glasbe je  bilo 
izredno veliko in se je  bilo težko dogovarja ti za koncerte. V endar se je
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kasneje izkazalo, da je  bila odločitev p rav ilna  in bi kazalo s to p ro
gram sko politiko  nadaljevati.

Na pot smo poleg š teviln ih  inštrum entov  (s in tetizatorja , šestih flavt, 
dveh saksofonov, okarine , k la rine ta  in priprave za posebne efekte) vzeli 
tudi p ropagandno  gradivo (revijo S lo ven ija , prospekte, brošure, video 
zapise, zastavice, majice, kape in značke), ki ga je  posredoval U rad za 
in fo rm iran je  Republike Slovenije. P r iprav ila  sem tudi koncertn i list, na 
ka terem  je  b ila  v ang lešč in i p redstavljena kra tka  zgodovina, geografska 
lega in ku ltu ro loška  oznaka republike Slovenije, sledil je  zapis o slo
venski g lasbeni tradiciji ,  dodani pa so bili osnovni podatki o ž ivljenju 
in g lasbenem  ustvarjan ju  obeh glasbenikov. Ostalo propagandno  
gradivo (fotografije, opis m ultim edijskega  koncerta , kasete in CD 
plošče) je  bilo posredovano organiza torjem  posam eznih  koncertov že 
pred tem.

U m etn ika  sta se am eriškem u občinstvu predstavila  devetkrat: na p i 
kniku  največje slovenske organizacije, Slovenske narodne podporne 
jednote , v C levelandu, na p ikniku hrvaškega društva v P ittsburghu , v 
nekaterih  ja z z  k lubih  v Clevelandu in Mihvaukeeju, na univerzi blizu 
Clevelanda, v g im naziji  v M ihvaukeeju in v Ironworldu na severu M in 
nesote. N juni koncerti so bili. kjer je  bilo to tehnično izvedljivo, zasno
vani m ultim edijsko, se pravi kot sin teza avtorske glasbe, ja zz  priredb 
slovenskih l judskih pesmi in avtorskih  diapozitivov Lada Jakše, ki je  
tudi fotograf. V C levelandu sta glasbenika, razen na pikniku, nastopala  
skupaj s člani jazz  ansam bla  The Contem porary  Music Coalition, ki so 
am eriško-slovenskega porekla  in so že nekajkrat gostovali tudi v 
Sloveniji. Zadnjič  so se skupaj s Simončičem in Jakšo predstavili  l jub
ljanskem u občinstvu spomladi, njihov skupni nastop pa je  predstavljal 
generalko za poznejše nastope v Clevelandu. Ker se g lasbeniki med se
boj že nekaj časa poznajo in so tudi dobro u igran i, se je  ta sinteza 
am erišk ih  in s lovenskih  izvajalcev izkazala za izredno uspešno.

Prav tako so bili odmevni tudi koncerti  na univerzi in na srednji 
šoli. Ker razpolaga  g im nazija  v Milwaukeeju z odlično glasbeno 
opremo, kakršno  ima pri nas le Slovenska fi lharm onija , z ozvočenjem 
in vsem drug im  ni bilo težav. Na prvi koncert so prišli dijaki, ki so 
poslušali svetovno poezijo, na drugega pa dijaki, ki so poslušali sve
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tovno zgodovino. Tretji  koncert  je  bil o rgan iz iran  za tiste, ki študirajo 
fotografijo , zato je  b ila  zanje projekcija Jakševih diapozitivov še 
posebno zanim iva , zlasti sin teza um etniške fotografije  in glasbe. Četrti 
koncert  je  bil sprva m išljen  samo za dijake, ki študirajo jazz , vendar  se 
je  novica o g lasbenik ih  iz Evrope razšir i la  po šoli in so nanj učitelji 
pripelja li  še druge razrede. Tega zadnjega koncerta  so se udeležili  tudi 
številn i potomci slovenskih  izseljencev iz M ilwaukeeja  in zastopniki 
s lovensko-am erišk ih  e tn ičn ih  organizacij,  kar  je  še posebno razveselji
vo. Prvotno je  nam reč organizacijo  koncerta  v M ilwaukeeju  prevzela 
s lovenska krovna organizacija , pozneje pa so se organiza torji  zbali, da 
bo obisk p rem ajhen  in so koncert  odpovedali.

K jer je  bilo to mogoče, smo poslušalcem  zavrteli tudi petm inutn i 
video posnetek  o Sloveniji, vsem pa smo razdelili  p ropagandno  gradivo 
o Sloveniji in koncertne  liste. Po vseh koncertih  so se obiskovalci želeli 
seznaniti  tudi z obema g lasbenikom a, vse tri pa so spraševali o življenju 
v Sloveniji, znancih , sorodnikih , življenjskem standardu , diapozitiv ih  
in o in š trum en tih ,  ki so bili uporabljeni med predstavo. Lado Jakša  je  
nam reč  uporablja l  tudi računaln iške  diskete  z že vnaprej posnetimi 
g lasbenim i efekti, obenem pa igral različne inštrum ente , to pa je  poslu
šalce povsod nekoliko zmedlo.

O bakrat smo med am eriške Slovence prišli zato, da j im  posredujemo 
del slovenske glasbene tradicije , kar  nam je, sodeč po odzivih na k o n 
certih , so lznih  očeh in stiskih rok v zahvalo, tudi uspelo. V endar pa 
menim , da bo potrebno oblikovati bolj p rem išljeno glasbeno ponudbo za 
Slovence v ZDA in drugod po svetu. To pa je  naloga u s trezn ih  inštitucij 
v m atičn i dom ovini, ki temu doslej niso posvečale dovolj pozornosti in 
so same pom agale  oblikovati s tandardno  kulturno  podobo, ki jo  ima o 
Sloveniji povprečen am eriški poslušalec slovenskega rodu. Zato bo zelo 
težko sprem eniti  m iselnost tistih am erišk ih  Slovencev, ki enačijo  s lo
vensko glasbo s polkam i in valčki, in slovensko kulturo  z gorenjsko 
nošo in s tandardno  kulinar ično  ponudbo ob praznovanjih , zabavah in 
slavnostih: k ran jsk im i klobasami, govejo juho . p raženim  krom pirjem  in 
poticami. To samo po sebi seveda ni nič slabega, vendar  pa leži 
Slovenija  na takem kulturnem  prepihu, da bi bilo škoda, če n jenega 
bogastva  ne bi posredovali tudi njenim potomcem preko morja. Pokazati 
j im  moram o, kako raznolika je  slovenska kultura , da im am o tudi v
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Sloveniji um etn ike  svetovnega slovesa (ki ne igrajo na d ia tonično  h a r 
moniko). P redvsem  pa se moram o zavedati, da bomo z g lasbenim i 
skupinam i, ki smo j ih  dolga desetletja pošiljali na tuje, do solz ganili 
starejšo generacijo  priseljencev, ne bomo pa p ritegn ili  m ladine. 
V sekakor je  treba v p rihodnje  pretehtati ,  kakšno kulturno  “ stra teg ijo” 
bomo ubrali,  katera  je  naša c iljna  publika in kaj želimo doseči s posre
dovanjem slovenske ku lture  Slovencem na am erišk ih  tleh.




