
Medzinárodný gajdošský festival 

GAJDOVAČKA 2013 

Aktívna a cieľavedomá práca kolektívu pracovníkov Domu kultúry v Čadci, už 
dlhodobo prináša nám rodeným Kysučanom, radosť z mnohých úspešných podujatí 
a programov, ktoré významnou mierou obohacujú náš spoločenský a duchovný život. Nie 
náhodou jednotlivci a súbory, prezentujúci výs ledky svojej neoceniteľnej práce na mnohých 
regionálnych, celoštátnych a medzinárodných súťažiach a podujatiach, pôsobiacich pri Dome 
kultúry v Čadci, získavajú najvyššie ocenenia a uznania. Tak tomu bolo aj na 14. 
Medzinárodnom gajdošskom festivale GAJDOVAČ~KA 2013. ktorý sa konal v diíoch l3 .až 
15. septembra 2013 , v mäkke gajdošov Slovenska. v Oravs~. c_i Polhore. /\ko ináč: . uvedeného 
festivalu sa zúčastnil aj bývalý dlhoročný sólista FS Kysučan. MSZ Kysuca a nezabudnutel'ný 
spoluchoreograf a umelecký vedúci DFS Kelčovan Pavol Kužma, ako si sám hovorí ; "goroľ 
z Čornego". žijúci vo Vysokej nad Kysucou. Snáď najvšestrannejší človek nielen Kysúc, opäť 
potvrdil známu pravdu, že ten. ktorý chce učiť a usmerňovať iných, musí byť sám 
osobnosťou-vzorom . Už v programe počas Bartolomej ského jarmoku v Čadci nám predviedol 
svoje umenie, ako vynikajúci spevák a inštrumentalista. S akým nadšením sme však sledovali 
jeho koncertovanie aj na 14. Medzinárodnom festivale gajdošov v Oravskej Polhore, kde sa 
predstavil "Z bačovskimi bojitkami s Čornj doľin ... " ! Jeho hra na gajdy mala najvyššiu 
technickú úrovei'1 a štýlovú pravdu. Jeho takmer 90 ročné gajdy a takmer 72 ročný hlas, 
dvíhali nielen divákov, ale aj " Majstrov gajdošského cechu" zo sedačiek. Jeho umelecký 
prejav ocenili nielen majstri-gajdoši z celého Slovenska a organizátori festivalu , ale aj 
samotní účinkujúci zo Škótska, Chorvátska. Poľska a Čiech, ktorí ho všetci pozvali na ich 
medzinárodné gajdovački v roku 2014. Náhodou stojac vedl'a Pavla Kužmu, sme pri jeho 
rozlúčke s účinkujúcimi gajdošmi, vychutnávali uznania na jeho adresu; "ste pre nás 
najväčším zážitkom tohto festivalu, inšpirujúcim zdrojom ... , .. Nie menšiu zásluhu na 
vynikajúcej reprezentácii našej kysuckej ľudovej kultúry nt;da aj ním vytvorená "Gorol' 
muzka" v zložení; Š. Belka-primáš, O. Priehoda-kontry a ich priateľ Jožko-kontrabas. 
Nezabudnutel'ným zážitkom bol pre nás divákov večerný koncert "Majstrov cechu 
gajdošského" zo Slovenska, v rámci ktorého cechmajster .,Cechu gajdošov" zo Slovenska 
vyhlásil skutočnosť, že gajdošská tradícia (gajdy Slovenska), bude so súhlasom MK SR 
zapísaná do zoznamu Svetového duchovného kultúrneho dedičstva (UNESCO). S dojatím 
sme si vychutnávali vystúpenie nášho kysuckého gajdoša Pavla Kužmu s doprovodom "goroľ 
muzički," pri slávnostnom koncerte na počesť tejto udalosti v rámci koncertu Majstrov
gajdošov. Nie menej " Pal'ovci" zaujali aj na záverečnom"Galaprograme , keď preplnenú sála, 
ako aj my; kysuckí rodáci, aplaudovala čorňansk)'m a skatitským "bačovským bojitkám 
a goroľ muzke." Nezabudnuteľné dojmy z festivalu nám umocl"loval pocit hrdosti nad tol'kou 
krásou našej kysuckej ľudovej kultúry. 

Nuž, ďakujeme Ti, Paľko a "Mnoga leta!'· 

V Čadci, 24. 09. 2013 Rodina lnž. F.Pavlasa 


