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... a v nej sa ukrýva najväèí poklad v podobe národnej kultúry
a jej tradícií. Je to nevyèerpate¾ná studnièka a dôkazom toho sú
aj spomienky na tých, ktorí tvorili akúsi základnú osnovu náho
vzahu k folklóru. Pre nás je to
ve¾ké astie. A odkry tieto nádherné skvosty môu len ¾udia
s èistým srdcom pre umenie.
¼udia, ktorých dua zvoní láskou
a ktorí vedia poèúva srdcom.
A to je aj leitmotívom 55. roèníka Folklórneho festivalu Východná 2009, ktorý s láskou napåòajú
vetci zúèastnení úèinkujúci z folklórnych súborov, skupín, detských folklórnych súborov, sólisti aj interpreti slova.
Hovorí sa, e láska je vetko, a umenie je cit.
Úsilím vetkých tvorcov a interpretov tohto jubilejného roèníka
festivalu je prinies na scénu èo najkrajie výpovede a hodnoty èi
u v podobe svadobných zvykov, rozprávok, piesní tancov alebo
hudby. Chceme divákov správne nakazi umeleckým cítením
a pocitmi, aby ich spoloène s nami preívali, a tým prispeli k spájaniu vetkých ¾udí  k zmiereniu i láske.
Svadba je ve¾kou udalosou, sviatkom celej rodiny, ktorá dýcha
dodnes tradíciami. Svadba je oèarujúca, pretoe v nej vdy kra¾uje láska, úcta a porozumenie. Svadobné zvyky sa reazovite vinú
cez vetky programy a spájajú sa do ve¾kého programu Svadba
po Tatrami.
Èo h¾adáme? Krásu, pravdu, naozajstno? Ja h¾adám pevný bod.
prepáète mi za to, e ete neviem chodi po svete priamo, iba
od vás sa to môem nauèi. Vy ste tým pevným bodom. Vy ste
ním. Nauète ma i, rozpoznáva dobro od zlého, veï vy to viete,
tisíce trápení a radostí Vás to nauèilo. Iba z koreòov môem vzís
na svetlo a potom sa aha hore k veènému nebu. Chví¾u ïalej rás
a nemusie z nièoho stava svet.
Dovolila som si odcitova Andreja Kalinku, autora cyklu hudobno-dramatických kompozícií Pevný bod. Jeho prvú èas pre herca,
zbor a intrumentálny súbor s názvom Korene a iné tvary uvidia
diváci v premiére na tohtoroènom jubilejnom festivale.
Dramaturgia programov festivalu je taká rôznorodá, e si na òom
kadý návtevník nájde, èo h¾adá. Úprimne si eláme, aby ste, milí
ctitelia folklóru, ne¾utovali cestu do Východnej, aby to bol pre vás
záitok, ktorý ovládne vau duu na dlhé obdobie. A napokon ete
jeden citát: Umenie a láska pôsobia ako Slnko  prebúdzajú energiu. Slnko, ktoré sa nikomu nevtiera. Keï zatiahneme záclonu
a zastrieme okenice, slnko nám do bytu nevojde. Ale to bude len
naa chyba, lebo potom budeme i potme, povedal múdry pán
Ján Werich.
Jana Liptáková,
programová riadite¾ka
Folklórneho festivalu Východná 2009
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ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITE¼OM NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA
PHDR. JÁNOM TAZBERÍKOM, CSC., K JUBILEJNÉMU 55. ROÈNÍKU
FOLKLÓRNEHO FESTIVALU VÝCHODNÁ A 10. ROÈNÍKU DNÍ TRADIÈNEJ KULTÚRY

Dve jubileá obohacovania
a prezentácie náho folklóru
Národné osvetové centrum sa
pod vaím vedením podie¾a na organizovaní Folklórneho festivalu
Východná od roku 1999 po dneok. Ako hodnotíte postavenie,
vývoj festivalu v tomto období
a aktivity, ktorými ste vstúpili
do jeho profilácie a na podporu
jeho vnímania v spoloènosti?
Folklórny festival Východná patrí
k najvýznamnejím kultúrnym podujatiam na Slovensku a právom sa nazýva sviatkom kultúry pod Tatrami.
V ostatných desiatich rokoch sme sa
viacerými aktivitami usilovali vráti
mu miesto v spoloèenskom vnímaní, ktoré mu právom náleí, pretoe
je dôleité, aby toto podujatie malo
zabezpeèenú aj spoloèenskú podporu a mediálnu a propagaènú prezentáciu, ako aj irokú podporu priaznivcov naej tradiènej ¾udovej kultúry, ktorí festivalu a tým i námu folklóru môu poskytova efektívnu a trvalú pomoc. V oblasti zvyovania
kvality programov a dramaturgie
festivalu sa prehåbilo jeho prepojenie na výsledky pièkových slovenských celotátnych postupových súaí a prehliadok v oblasti folklóru,

festival sa obohatil o viaceré nové
programy a sprievodné podujatia
a v programovej skladbe sme
v ostatných dvoch roèníkoch zaviedli
ústredné témy festivalu  v predchádzajúcom roèníku symbol zvona ako
sprievodcu ivotom èloveka od narodenia po smr a tohto roku svadbu
ako jednému z najpôsobivejích obradov v ¾udovej tradícii.
Z h¾adiska zabezpeèenia zodpovedajúcej spoloèenskej vánosti
a podpory festivalu sme privítali jeho
garancie od významných spoloèensko-politických autorít. Napríklad
v predchádzajúcich roèníkoch bol
garantom festivalu prezident SR Ivan
Gaparoviè, v minulom a tomto roèníku je jeho garantom predseda vlády SR Robert Fico. O vzraste spoloèenskej prestíe festivalu hovoria aj
pravidelné návtevy prezidenta republiky, ktorý je známym priaznivcom slovenského folklóru, ale aj poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, èlenov vlády SR, zástupcov MK SR a ïalích osobností náho
kultúrneho a spoloèenského ivota.
Za podporu festivalu v uplynulých
desiatich rokoch by som chcel po-

Z prijatia prezidenta SR (druhý sprava) na Folklórnom festivale Východná 2008.
Vpravo vpredu P. Krupa, starosta obce Východná. V¾avo (vzadu) J. Tazberík,
generálny riadite¾ NOC, pred ním V. Bajan, predseda VÚC Bratislavského kraja

ïakova Ministerstvu kultúry SR, ktorého vetci ministri bez oh¾adu
na politickú orientáciu festival podporovali, a osobitne aj súèasnému ministrovi kultúry Marekovi Maïarièovi, ktorý festival podporuje a vníma
jeho spoloèenský význam. Za pomoc
pri uskutoèòovaní festivalu chcem
poïakova aj Liptovskému kultúrnemu stredisku, obci Východná, vetkým programovým tvorcom, èlenom
programovej rady, organizaèného
výboru a mnostvu dobrovo¾níkov 
milovníkov folklóru, ktorí pomáhajú
festival organizova.
Pred 10 rokmi vznikli Dni tradiènej kultúry. Priblíte vznik tohto
projektu a jeho konkrétne aktivity.
Dni tradiènej kultúry (DTK) vznikli
ako projekt, ktorý sa kreoval aj
v prepojení na Folklórny festival Východná. Od druhého roèníka sa profiloval aj ako projekt medzinárodného charakteru, do ktorého sa zapojili
Èesko ako jeho dlhodobo dominantný partner, Maïarsko a Po¾sko,
a opieral sa o podporu medzinárodného zdruenia Viegrádska tvorka.
DTK boli budované na dvoch primárnych pilieroch. Prvý  vzdelávací pilier  zahàòal folklórne podujatia
a tvorivé dielne zamerané najmä
na mláde a deti. Druhý pilier smeroval k cestovnému ruchu a predstavuje projekty slúiace ako tvorivý
impulz na rozvoj cestovného ruchu
v lokalite èi v regióne, v ktorých sa
podujatia uskutoèòujú. Zo slovenskej
strany sa v prvej kategórii ocitli
Folklórny festival Východná, Klenovská rontouka  Gemersko-malohontské folklórne slávnosti v Klenovci,
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ktoré sa stretli aj v úspenom spoloènom projekte na tému jánoíkovskej tradície, tvorivá dielòa  kolite¾ské podujatie Malí taneèníci na trbskom Plese, Festival cezhraniènej spolupráce  Novohradský folklórny festival v Luèenci, a gastronomicko-turistické podujatie s tvorivou dielòou
pre mladých kuchárov Pod Spiským
hradom  Na spiskom salai.
Folklórny festival Východná sme
vtedy zaradili medzi priority DTK,
aby sme ho urobili príalivejím
a atraktívnejím, a prepojili ho na cestovný ruch regiónu v jeho okolí.
V rámci Folklórneho festivalu Východná sme vtedy vytvorili viaceré
úspené nové sprievodné podujatia.
Spomeniem z nich aspoò prvý roèník Majstrovstiev Slovenska vo výrobe drevených ind¾ov a Súae
o najkrají ornamentník folklórnej skupiny, Súa o najkrajie vyzdobený
dom, gastronomické ochutnávky
miestnych pecialít èi neoficiálny
pokus o rekord v uvarení najväèieho bryndzového piroha na svete.
Pri zrode týchto aktivít stála vtedajia tlaèová tajomníèka, vedúca oddelenia pre styk s verejnosou a neskôr námestníèka generálneho riadite¾a NOC Mgr. J. Kaplanová, ktorej by
som chcel touto cestou poïakova,
rovnako ako aj vtedajiemu riadite¾ovi odboru osvetovej èinnosti ministerstva kultúry Mgr. S. Mièevovi za podporu Folklórneho festivalu Východná

3
Kadoroène vydávame bulletin
a ïalie sprievodné materiály, obnovili a skvalitnili sme aj vydávanie
Spravodaja FFV, ktoré realizuje redakcia Národnej osvety. V rámci dokumentácie festivalu sme vydali publikáciu o programoch festivalu
v uplynulých desiatich rokoch.

Generálny radite¾ NOC J. Tazberík s ministrom kultúry SR M. Maïarièom
na FFV 2008

a kreovania nového celotátneho projektu Dní tradiènej kultúry. Pozitívna
odozva na spomínané sprievodné podujatia FFV a DTK medzi divákmi, aktérmi súaí i prítomnými novinármi ukázala, e ilo o krok správnym smerom.
Aké kroky sa vám podarilo
uskutoèni v oblasti mediálnej
prezentácie festivalu?
V mediálnej oblasti sme okrem tlaèových besied k festivalu opätovne
zabezpeèili v spolupráci so Slovenskou televíziou, vïaka jej súèasnému vedeniu, priamy prenos
z galaprogramu festivalu, ako aj
so Slovenským rozhlasom. Okrem
toho má festival trvalú prezentáciu
na naej inter netovej stránke
(www.nocka.sk/vychodna), a to nielen roèníka, ktorý sa práve koná, ale
aj predchádzajúcich piatich roèníkov.

Posledné tri roky robí Ústav výskumu kultúry Národného osvetového centra na festivale sociologický prieskum. Na èo je zameraný
a ako sú vyuite¾né jeho výstupy?
Prieskum odráa záujem návtevníkov o festival, a teda je vyuite¾ný
pre potreby tvorcov festivalu. Ukazuje sa vak, e nejde len o h¾adisko
úzkeho záujmu o folklór, ale e
na festival prichádza obrovské mnostvo návtevníkov s motívmi, ktoré
spadajú do procesov cestovného ruchu. Tento prieskum budeme prehlbova, aby sme získavali komplexnejí preh¾ad napríklad aj o tom, kde
návtevníci bývajú, aby sa vedelo,
èi sú vyuívané existujúce turistické
kapacity. Pretoe aj tieto informácie
by mohli festival v budúcnosti kreova smerom k väèiemu zoh¾adòovaniu tohto rozmeru cestovného ruchu.
Za rozhovor ïakuje

tefan Cifra

Foto: © Ján Kuchta,
Jarmila Sendecká a Mio Veselský
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Spomienky, ktoré sa nestrácajú...
Choreografi, reiséri, taneèníci, hudobníci, speváci, osvetári, rezbári, remeselníci, ubytovatelia,
stravovatelia, ¾udia zo zázemia festivalu, Východnianci i priatelia folklóru odinakia¾, zvukári, technici, inpicienti, kameramani, fotografi, zvukári, vodièi, novinári... Výpoèet profesií, ktoré rok èo rok
robia z Východnej Východnú vdy inú, by mohol by ve¾mi iroký. A poh¾ady na festival zo zorného
uhla kadého z nich by boli iné.
Prijmite od nás do vienka Folklórneho festivalu Východná 2009 aspoò nieko¾ko obzretí sa za tým,
èo z festivalu robí záitok, na ktorý sa nezabúda  od pamätníkov Ladislava Baèinského, Emila Bartka,
Zuzany Bartkovej, Pavla Bútora, Adriady Domanskej, Martina Meu, Igora Kovaèovièa, Pavla Krupu, Jozefa Majerèíka, Klimenta Ondrejku, Gabriely Zajacovej....
Milan Soukup, tlaèový tajomník Folklórneho festivalu Východná 2009

boru Partizán, ale aj ako autor vye
40 scénických programov, tvorca dlhodobých koncepcií smerovania festivalu, èlen i predseda jeho programovej rady. Moju zviazanos s festivalom mi roku 1998 potvrdili aj èestným obèianstvom Východnej, ktoré
si mimoriadne vysoko váim. Moje
pevné spojenie s Východnou v sebe
obsahuje ve¾mi ve¾a preitých dní,
mnohé stretnutia s ¾uïmi, ve¾a záitkov. No najmä ve¾a úcty v mojom
vnútri voèi vetkým spoloène preitým rokom a voèi vetkým vzácnym
¾uïom, s ktorými som sa vo Východnej a v súvislosti s Východnou stretal na celom Slovensku.
I. Kovaèoviè

ÚCTA VÝCHODNEJ
A OSOBNOSTIAM
FOLKLÓRNEHO HNUTIA
Je tu jubilejný festival vo Východnej a patrí sa vetkým, ktorí s týmto
vzácnym kultúr nym sviatkom
po mnohé roky ili, podie¾ali sa na
jeho profilovaní, aj tým, ktorí si tento
ná národný festival vysoko váia
a z håbky svojich sàdc obdivujú, vetko, èo ponúka z hodnôt naej tradiènej i národnej kultúry, vyslovi aspoò
nieko¾ko viet úcty a vïaky.
Patrí sa aj mne, lebo som pri festivale vo Východnej strávil plných
53 rokov svojho ivota. Na jeho javisku som bol s folkloristami z rodnej
Kokavy ako taneèník u roku 1956.
Roku 1958 som získal na východnianskej scéne titul Najlepí taneèník Východnej a od roku 1963 a po dnené èasy som s Východnou zviazaný
nielen ako úèinkujúci èi vedúci sú-

Osobné poïakovanie
tým, èo sa zaslúili
Za vetky spolu preité roky sa
chcem pri tohtoroènom jubileu festivalu poïakova:
 tým, ktorí formovali môj svet
a dnes mi èasto chýbajú,
 tým, ktorí mi dávali kolu ivota
a mám to astie, e ich aj dnes stretávam,
 tým, ktorí spolu so mnou rástli
a dnes Východnej venujú, èo treba,
a pokraèujú v tom, èo zaèali ich predchodcovia,
 tým, ktorí spolu so mnou priviedli pred 35 rokmi na scénu Východnej súbor Partizán, a nielen to,
ale aj e sa podie¾ali na profilácii festivalu a nezitne mu aj slúili,
 tým, ktorí pred 41 rokmi priviedli do Východnej Slovákov zo
sveta pod zátitou národnej ustanovizne Matice slovenskej,
 tým, ktorí kadým rokom prináajú na scénu amfiteátra mimoriadne

vzácne hodnoty naej kultúry a ve¾mi
obetavo sa im s láskou venujú.
A chcem sa verejne poïakova
a pokloni aj celej mojej rodine, ktorá mi pomáhala a umoòovala naplno sa venova odkazom slovenských
rodov v programoch Východnej.
Nezabudnute¾ní ¾udia
Mien by bolo ve¾mi ve¾a, ale spomeniem aspoò niektoré. Verím, e
ich prostredníctvom sa aj tým nespomenutým hlboko pokloním
a poïakujem. Klaniam sa a ïakujem
Mikimu Senkovi, Ctiborovi Tahymu,
Petrovi vorcovi, Sveovi vehlákovi, Nasírovi Zoberimu, Marienke Stolárovej, Zlatke Huèíkovej, Janíkovi
Vyparinovi, Sveovi Straèinovi, Milankovi Chvastekovi, ale aj Naïke
Gilániovej, Elenke Krankusovej, Jokovi Majerèíkovi, Vilovi Gruskovi,
tefanovi Nosá¾ovi, Klimovi Ondrejkovi, Stanovi Dúekovi, Marienke
Mázorovej, manelom Glonekovcom, Hanke Hulejovej, Vojtovi Littvovi, Vladovi Majerèíkovi, Vladovi
Kyse¾ovi, Milanovi Hviïákovi, tefimu Kocákovi, Pa¾ovi Bútorovi, Ferkovi Belíkovi, Marienke Palasthyovej-Koèiovej, Vladovi Urbanovi, Janovi
Blahovi, Duanovi úrovi a mnohým
ïalím. Ïakujem za vetko, èo som
s Východnou preil, spevákom, muzikantom a taneèníkom z tých vye
1 500 obcí Slovenska a tým zo súborov, ktorí vo Východnej úèinkovali.
Som vïaèný i tým, ktorí èo len raz
do Východnej prili, lebo vetci
predstavovali to najlepie, èo v sebe
my Slováci máme zdedené po predkoch. Platí to vak aj o vetkých tých,
ktorí do podtatranskej Východnej
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prichádzali z iných konèín sveta. Klaniam sa vetkým bez rozdielu. Ïakujem vetkým obyvate¾om Východnej, e napriek zloitostiam ivota si
uchovali v sebe úctu k tradíciám
predkov i k svojmu festivalu, ktorý
dokázali vdy ochráni pre seba i pre
iných.

hotský  taneèník Lúènice, tvorroèný výborný taneèník Janko Petrenka
a Adam Gajdo. V takomto radostnom ovzduí vznikla i mylienka, e
by sa v malom rozsahu mohli zorganizova obdobné slávnosti i na Slovensku  vo Východnej. Slovo
k slovu, mylienka k mylienke 
a vzniklo pevné predsavzatie.

kola lásky a múdrosti
Rád by som odkázal vetkým, ktorí
robia Východnú dnes, a asi aj tým,
ktorí budú ïalej pokraèova: Budem
rád, keï budú dobre èíta a pozna
históriu, keï budú ma v úcte svojich predchodcov a budú sa od nich
uèi najmä múdrosti v rozhodovaní
i konaní. Budem rád, keï si pokraèovatelia budú vysoko vái nau
vlas a v nej vetkých, ktorí k tradiènej
¾udovej kultúre pristupujú s láskou,
lebo naa krajina je síce malá rozlohou, ale je plná ¾udských rodov
s nevedným nadaním a ve¾kou kultúrou ducha, a tieto svoje vlastnosti
povýili rokmi vo Východnej na svoje najvzácnejie vlastnosti.
Prínos festivalu vo Východnej
pre národ a vlas
Hlboko sa klaniam pred vetkým,
èo festival vo Východnej za 55 rokov
priniesol pre ná národ a nau vlas,
a elám festivalu rovnako ako obci
Východná, aby sa im darilo, aby
opeknievali spolu v kadom èase itia. Jubilujúcemu festivalu elám, aby
chránil svoje poslanie, aby vtepoval mladým i starím do sàdc jedineènos naej kultúry a vychovával
vetkých ¾udí k hrdosti na nau otèinu, k hrdosti ku kresanským symbolom naej krajiny, k hrdosti na svoje
rody usídlené pod majestátnym Kriváòom  pod ktorým sa zrodil sviatok nad vetky sviatky  sviatok národnej kultúry vo Východnej. Východná, to sú naj¾udskejí ¾udia, ktorých si treba vái a cti, a najmä nezabúda na nich, lebo to boli a sú
osobnosti národa, ktoré svojim nadaním a prácou vysoko vyzdvihli kultúru slovenského èloveka. Východná je krásavica, ktorá si zasluhuje
opateru, ochranu, lásku i úctu a zaslúi si poctu najvyiu.

Igor Kovaèoviè,

odborný pracovník v oblasti
folklóru, reisér a choreograf

Vznik slávností

K. Ondrejka

PREHISTÓRIA FOLKLÓRNYCH
SLÁVNOSTÍ VO VÝCHODNEJ
Doslova revoluèné, pred pamätným rokom 1945 temer neslýchané
hnutie súborov, krúkov a skupín ¾udového tanca si vynútilo také podujatia, ako sú súae, prehliadky, festivaly a slávnosti. Celkom zákonite.
Náhodnos bola v tom, e zapálení
Východnianci  èlenovia miestnej
taneènej skupiny  sa pustili do organizovania kultúrneho podujatia,
samozrejme, ani netuiac, k èomu
vetkému ich podnet dovedie, ako
ich semiaèko v priaznivej kultúrnospoloèenskej pôde rýchlo vzrastie
v koatý strom okresného, krajského,
ba a celotátneho významu.
Vo Východnej sa z èasu na èas zorganizovala skupina taneèníkov
a spevákov ete pred prvou svetovou vojnou, podobne ako v blízkom
Vaci a trbe a v niektorých ïalích
dedinách Slovenska. Vystupovaním
sa medzi takými menami ako He¾pa,
Kubra, Liptovské Sliaèe, diar dostali
do vedomia kultúrnych èinite¾ov
a záujemcov i mená liptovských
podtatranských obcí. Nu nie div, e
na stránických slávnostiach  zanedlho po ich lokálnych zaèiatkoch 
figuruje reprezentantmi svojej hudby, piesní a tancov i Východná. Pri
opätovnej návteve roku 1952 si Východnianky a Východnianci získali
srdcia tisícov divákov spontánnosou,
prirodzenosou, a najmä nároènými
improvizaènými výkonmi taneèníkov-sólistov. Jednoznaène sa stali miláèikmi Stránice. K úspechom im
ve¾kou mierou prispeli Jozef Majerèík  taneèník S¼UK-u, Michal Le-

Po návrate domov dobrá mylienka nezapadla do zabudnutia. Naopak, obèania na èele so súboristami
ako niekdají predseda MNV Martin
Debnár, Ján Petrenka st., Michal Lehotský, Adam Gajdo, Juraj Halahija,
Adam Vechter, Ján Jurèo, Zuzka Gábriková-Bartková a iní prikroèili
k svojpomocnej práci: zbudovali provizórne pódium, upravením terénu
niekdajej bane na trk a hlinu vytvorili nenároèné prostredie okolo pódia, pozvali kolektívy z neïalekého
okolia a roku 1953 sa u prvý raz uskutoènili východnianske slávnosti ¾udového spevu a tanca. Mylienka zaujala ïalích ¾udí z Východnej a Liptovského Hrádku, mala stále viac ièlivcov.
Ak miestne slávnosti roku 1952
usporiadané len domácou skupinou
a iackym súborom zaznamenali návtevu len asi 800 ¾udí, v roku 1953
predvádzali u svoje ukáky na provizórnom pódiu interpreti z Východnej, Vaca, trby, Liptovskej Teplièky, Hladovky a Sihelného asi
pred 2 500 divákmi rozmiestnenými na okolitých vyvýeninách. V roku
1954 zavàil vystúpenia Vratca
z Dubnice nad Váhom, Grafocelpapu z Ruomberka, Východnej, Vaca, trby, Liptovskej Kokavy, Èierneho Balogu, Oèovej, Krá¾ovej hole
z Pohorelej, Hladovky profesionálny
Slovenský ¾udový umelecký kolektív pred asi 6 000 návtevníkmi.
A roku 1955 u prilo 12 000 a pod¾a
niektorých 15  20 000 ¾udí zvedavých na program, na vytvorení ktorého sa okrem úèinkujúcich a ich vedúcich podie¾al prípravný výbor zloený hlavne z pracovníkov MNV,
Osvetovej besedy vo Východnej
a pracovníkov ONV v Liptovskom
Hrádku.

PhDr. Kliment Ondrejka, CSc.,

národopisec, folklorista
Foto: © Ján Kuchta
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ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE VÝCHODNÁ PAVLOM KRUPOM

Východná má meno,
obci vak ete mnohé chýba
Východná si tohto roku pripomenie 740. výroèie prvej písomnej zmienky o obci, ktorá dnes má
partnerov aj v zahranièí. Ako vnímate zahranièných folkloristov na
podkriváòskych pódiách?
Na mòa osobne pôsobia aj folklórne súbory zo tátov, s ktorými máme
partnerstvo. Obec Východná má
partnerov v Taliansku v obci Monte
Mignao, to je toskánska horská obec,
a Villa Nuova Solero v Piemonte blízko francúzskych hraníc. V Rumunsku
máme partnerov v meste Nadlak.
Keï teda prídu folklórne skupiny
a súbory z týchto krajín, je mi to bliie. V okamihu si èlovek zaspomína
na pekné záitky pri svojich priate¾och v partnerských obciach. Z naich
partnerských obcí tu vak zatia¾ nikto
neúèinkoval. Hoci napríklad v Nadlaku je vynikajúci folklórny súbor Salaan. Ten vak vystupuje v Detve
so Slovákmi ijúcimi v zahranièí.
Èo by sa mohlo v dedine zmeni, aby to spåòalo potrebné kritériá pre organizovanie festivalu?
Vetko si vyaduje obrovské finanèné prostriedky. Do hotelierstva

a do ubytovania. Tie financie tu prosto nie sú, ani v blízkom okolí, pokia¾
viem. Neexistuje tu silnejia finanèná skupina, ktorá by postavila hotelový komplex, kde by nali ¾udia
monos stravovania a ubytovania. To
je to, èo tu chýba. Niektorí Východòanci vravia, e Východná z festivalu
aj tak niè nemá. No  Východná má
meno. Východná má z celého podujatia reklamu... V minulosti existoval ete v roku 1972 prijatý tatút
Folklórneho festivalu Východná.

Pri òom bola taká jedna malá klauzula  poiadavky predstavite¾ov Miestneho národného výboru vybavi k plnej
spokojnosti. Vtedy sme mali prioritu
v rieení akýchko¾vek záleitostí.
Ko¾ko dedina musí vloi do jedného roèníka festivalu?
Minulý rok sme investovali do folklórneho festivalu, do prípravy, kosenia... zhruba 14 000 eur vlastných
finanèných prostriedkov. Ná príjem
sa pohyboval na úrovni 10 tisíc eur.
Keby sme to zobrali èisto v ekonomickom ponímaní, tak vznikla strata
vo výke okolo 3 000  3 300 eur.
Ale kadá strata po finanènej stránke
ide aj s úitkom. S konaním folklórneho festivalu alebo aj iných podujatí prichádza reklama obce. Má
omnoho vyiu cenu ako nejaká rukolapne získaná finanèná èiastka.
Èo by ste si elali k 55. roèníku Folklórneho festivalu Východná 2009?
Dúfam, e festival bude stále existova a e kadý z nás preò urobí
vetko, èo je v jeho silách. Tak, aby
to bola naozaj najvrcholnejia ukáka
folklóru. Aby to bol najvýznamnejí
folklórny festival a aby pretrval nás
vetkých. Aby aj generácie, ktoré
prídu po nás, poznali, èo je to Východná. Aby nebol problém, kto ho
bude financova.
Za rozhovor ïakuje Milan Soukup
Foto: © Milan Soukup
a Mio Veselský
Starosta Východnej P. Krupa (v strede)
s ministrom kultúry M. Maïarièom
poèas otvorenia festivalu v roku 2008
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ROZHOVOR SO ZUZANOU BARTKOVOU, 77-ROÈNOU TANEÈNÍÈKOU,
PAMÄTNÍÈKOU PRVÉHO PRÍPRAVNÉHO VÝBORU FESTIVALU Z ROKU 1953

Buïte nám vítaní
pod naím Kriváòom
Ste pamätníèkou vzniku Slávností
piesní a tancov vo Východnej,
z ktorých sa vyvinul folklórny východniansky festival. Ako to bolo?
Pochádzam z rodiny, kde oco
a mama boli ochotníci, stále hrávali
divadlo. Aj moja sestra. A ja som mala
v láske folklór. Keï sme sa roku 1952
alebo 1953 vracali z festivalu
v Stránici, povedali sme si: Preèo
by sme to aj u nás nemohli zaloi?
Tak sa to pomalièky zaèalo. Bolo to
najskôr obyèajné pieskovisko. My
mladí ¾udia sme vozili hlinu a na spôsob Stránice sme urobili ete prvý
elipsovitý amfiteáter. Robili to ochotnícki tesári. Tak to pokraèovalo z roka
na rok. Teili sme sa, e sme mladí,
a tancovali sme...
Spoznali ste mnostvo obetavých ¾udí, ktorí pripravujú Východnú... Kto patrí pod¾a vás medzi tých najzaslúilejích?
Ja som robila na Miestnom národnom výbore vo Východnej, kde
predsedal Martin Debnár. lo o zanieteného folkloristu, nu som si
mohla dovoli pracova v rozlièných
komisiách, púal ma na velijaké
schôdze. Martin Debnár bol ve¾ký
èlovek. Aj môj taneèník, sólista Mio
Lehotský. V tom èase celá partia
mojich chlapcov a dievèat. Boli to
ve¾mi krásne roky. Chlapcov u ve¾a
pomrelo, ale keï sme chodili na rozlièné vystúpenia, bolo vdy veselosti
a ve¾kej vandy.
Spomínam si tie, e na stanici
bývali rodièia Janka Petrenku. Boli to
dvaja folkloristi, ktorí s láskou prijímali
kadého, kto tam s láskou priiel.
Vonku sa varili haluky a podávalo
kyslé mlieko. Pomreli u. Na tých rada
spomínam. Ale vetkých sme
s láskou prijímali. S Chvastekom som
bola dobrá kamarátka, chodili sme
po velijakých sólach...
Je dnes Východná iná, ako boli
tie prvé?
Mrzí ma, e obec Východná
po to¾kých rokoch akosi niè nezískala. Hlavná ulica, kadia¾ ide sprievod,
je stará, pinavá. ¼udia nemajú na to,
e by si to dali do poriadku... Obecný

úrad nemá na to, aby prispel ¾uïom,
aby si troku vybielili okolie a domy.
Roky rokúce bolo tak, e sa museli
úèinkujúci chodi ubytováva do okolitých dedín. Za to¾ké roky e by sa nemohol postavi nejaký hotel, ktorý
by týchto ¾udí prichýlil?! To ma mrzí...
Na ko¾kých festivaloch vo Východnej ste aj sama úèinkovali
ako taneèníèka a speváèka?
Skoro na kadom. Ako vydatá som
len spievavala so enami. Teraz je u
nový amfiteáter. Krásny. Aj som
pri 50. roèníku Východnej ódu naò
napísala a prednáala ju pred slovenským prezidentom Ivanom Gaparovièom. Ale nevidela som to, e sa
za mnou na scéne premieta môj obraz z èias, keï som bola 18-roèná.
Takto som recitovala: Nae slávnosti slávia dnes ve¾ký deò, nový at ob-

J. Majerèík

AKO SME S BRATOM
UDRALI KONTINUITU
FESTIVALU VO VÝCHODNEJ
Keï sa v jednom roku folklórny festival vo Východnej presahoval na základe administratívneho rozhodnutia
do Banskej Bystrice, robil som tam
jeden program.
Keï som sa vracal z Bystrice
do rodnej Východnej, stretli sme sa
s mojím bratom v obci, a keïe bol

liekli, splnil sa dávny sen, tak spievaj, Východná, a nech trvá veky, jak
bralá tatranské a èi dravé toky, veï,
kde sú tie roky? Roky pädesiate, keï
sme zaèínali. Hlinu sme vozili a potom
si s Miom sólo zadrepèili: Joj, keï
som ja konôpky moèiua... (To som
spievala.) ehnaj, Boe, ehnaj, to
nádherné dielo a mne sa zo srdca
poveda by chcelo, buïte nám vítaní, pod naím Kriváòom, tu, kde Váh
sa perlí, uhaj ovce hladká, kde klasov spev sa vlní po údolí, kde u nôh
kría k¾aèí moja matka, krásna si mi,
krásna, domovina sladká.
Èo by ste odkázali ¾uïom, ktorí
ete vo Východnej neboli, preèo
sa oplatí prís nadýcha sa atmosféry festivalu?
Viete, èo je nádhera? Veèer, keï
mesiac svieti nad vami, v pozadí
máte Kriváò, je to prekrásny poh¾ad.
Je tu plno veselosti. Naozaj sa sem
oplatí prís.
Za rozhovor ïakuje Milan Soukup
výborným taneèníkom a aj jemu bolo
¾úto, e nám Východnú vzali z Východnej, povedali sme si, musíme
ten chronologický postup dodra,
a tak sme sa zili v nede¾u v amfiteátri vo Východnej. Zavolali sme aj
východnianskych cigánskych muzikantov Zubajovcov, celá kolónia tam
prila. Brat mal práve vtedy narodeniny, zobral so sebou aj nejaké obèerstvenie a nieèo na vypitie. Vyli
sme na prázdne pódium a popri tej
cigánskej muzike sme si zatancovali.
Vykrútili sme aj Cigánèatá aj Cigánky
a bola to ve¾mi podarená veselica.
Keï sa potom zila programová
rada festivalu, povedal som na nej,
e my s mojím bratom sme zachovali pokraèovanie festivalu vo Východnej. Predseda programovej rady Igor
Kovaèoviè zareagoval tak, e mi
na poèkanie vystavil èestné uznanie
za úspené úèinkovanie bratov Majerèíkovcov na festivalovom roèníku
vo Východnej (ktorý sa tam z uvedeného administratívneho rozhodnutia nekonal)...
Jozef Majerèík,
taneèník a folklorista,
rodák z Východnej
Foto: © Mio Veselský
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Take ono to vôbec nebolo koncipované len ako akýsi zjazd fanatikov.
Mala to by jedna zo súèastí kultúry,
akou je aj divadlo, balet a tak ïalej.
V prvom rade by vak Východná
mala by pre ¾udí, ktorí to berú, povedal by som, ako pasiu.
Emil Bartko,
taneèný teoretik a historik,
choreograf
Foto: © tefan Cifra

E. Bartko

VÝCHODNÁ S VIACERÝMI
TVÁRAMI PRE ¼UDÍ...
Osobne by som bol za to, aby Východná nebola len pre folkloristov,
ako nejaká ich osobná záleitos. Mala
by oslovi vetkých, ktorí sa zaujímajú o folklór, ale aj o kultúru v irom
poòatí  èi u v rámci turistiky,
vo vzahu ku kultúrnemu dedièstvu
alebo k histórii. Pamätám sa, e koncom 60. rokov, keï som tu zaèal pracova ako tudent, zaèali sme diskutova o tom, e Východná by nemala by len miestny  regionálny èi slovenský festival, e by mal vyrás.
V tom èase sa zaèalo hovori o svetovej organizácii folklórnych festivalov. A my z vtedajieho Èesko-Slovenska sme ukazovali, ako by sa to
dalo... Je paradoxné, e dnes, v roku
2009, meditujeme o tom, akú funkciu by mal ma folklórny festival
vo Východnej. Akosi sme zabudli, e
sme ho zaèali budova ako prehliadku, ktorá by mala ma viac tvárí. Ona
mala by vrcholným miestom, kde by
sa mohli prezentova vetky súae,
ktoré boli v tom èase na Slovensku
zaujímavé najmä pre diváka, a nie
len pre poroty a fajnmekrov.
Mal sa na nej pravidelne prezentova aj vrchol vetkého profesionálneho. Preto sme zaèali realizova
program u vo tvrtok, aby sa folkloristom predstavil aj iný áner, ktorý
sa priamo nezaoberá folklórom. Trebárs Na skle ma¾ované. Alebo
predstavenia baletu, èinohry èi muzikálu.
Samozrejme, Východná by mala
by aj komunikáciou s folklórnym zahranièím. Aby sme sem mohli pozýva zahranièné súbory na konfrontáciu
aj s monosou výmenných podujatí.

L. Baèinský

SKÚKA BUNDOVHO
VZÁCNEHO CIMBALU VODOU
Práve so známymi vrtochmi poèasia v kraji pod Kriváòom sa vo mne
uchovala spomienka, ktorá ma utvrdzuje v tom, e Folklórny festival
Východná je ná najväèí, najnavtevovanejí a najob¾úbenejí folklórny
festival na Slovensku. e kto sa ho
odhodlá vidie, urobí pre to vetko
a obetuje èoko¾vek.
Aj vtedy, asi tak pred 35 rokmi,
bol amfiteáter naplnený divákmi.
Nálada zo závereèného programu
bola vynikajúca. Na scénu práve prichádzal Folklórny súbor eleziar
so svojou chýrnou ¼udovou hudbou
Bundovcov. Lene spolu s nimi prili aj prvé, najskôr nesmelé kvapky
daïa, obloha nevetila niè dobré.
V polovici programového èísla to zrazu zaburácalo, zhrmelo a spolu s ohnivými bleskmi sa spustil taký lejak,
e diváci nestihli ani vsta zo sedadiel. Taneèníci a muzikanti rýchlo uli
z javiska. Okrem jedného  cimbalistu Eugena Bundu. Ten vlastným telom zakrýval svoj vzácny nástroj
a neustále volal o pomoc  ratova

cimbal. Nieko¾kí sme v zákulisí h¾adali jeho poklop. Iní sa chopili cimbalu a vliekli ho do zákulisia  k autobusu. Vtom lejak akoby mávnutím
èarovným prútikom ustal a z oblohy
sa milo usmialo slnieèko. Diváci zhodili zo seba mokré trièká, odfàkali
vodu z pláov a dádnikov a èakali
ïalej. Neraz som u prenáal cimbal,
ale tento bol ove¾a, ove¾a aí ako
vetky pred ním. Verte-neverte, najmenej dve vedrá vody sme z neho
vyliali. Eugen len horekoval, boekal, lamentoval, e u je po òom. U
si na òom viacej nezahrá. e sa rozsype a bude z neho len kopa triesok. Staèilo pár minút a (aj) za výdatnej pomoci hrejivých lúèov slnka
organizátori scénu dali do poriadku
a ïalími programovými èíslami sa
pokraèovalo a do konca  akoby sa
niè nestalo. Bolo dobré, e sme v tej
akej chvíli Eugena podrali. Cimbal skúku vodou a ohòom vydral. A Eugen si na òom ete dlho-dlho poihrával. Hoci v tom nepríjemnom roku tvrdil, e na Východnú ho u viac nikto nedostane, bol
tam ete ve¾a-ve¾akrát a teil sa... Bolo
mu tam pri srdieèku vdy dobre.
Vdy sa vak pozrel aj na oblohu.
A keï bolo tak trochu ponuro, povedal: No niè, my to zvládneme!
Rovnako sme to zakadým preívali
aj my, ktorí sme programy pre naich verných rok èo rok pripravovali,
a vraveli sme si: My to zvládneme!
Pretoe keï u tamtí nai verní prili
a vydrali, zaslúia si, aby odili spokojní a blaení.
Ladislav Baèinský,
choreograf, folklorista, Koice

VATRA PRI ZHORENEJ KOLIBE
Východná je fenomén. Miesto, kde
sa stretávajú priatelia, kamaráti, kde
sme sa aj my roky stretávali. Boli sme
vtedy mladí. Nechýbala nám ani
voda, ani sprcha. Ako sa hovorí, bol
potok, umyli sme sa... Ve¾mi dobrú
spomienku mám aj na rok, keï
po prvýkrát zhorela zelená koliba 
dolu pri ceste, kde je dnes nová súkromná koliba. Bolo to asi roku 1971
alebo 1973, keï Vilo Gruska postavil
podkovu  h¾adisko v starom amfiteátri. Baloèania hrali a do rána sme
tancovali  s Cigánkami.
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JA A PAMÄTNÍÈKA?

P. Bútor

Na druhý rok bola straná zima.
Koliba bola zhorená, nu sme nachystali dreva a ved¾a nej, tam, kde je
dnes parkovisko, sa rozhorela ve¾ká
vatra. Boli tam s nami Milan Krio,
Duan úr, Vojto Littva, muzikanti...
Spolu sme sa tam zohrievali a okolo
nás lealo ve¾a naich èiernych bratov. A potom nadránom, keï u
svitalo, prihovorí sa mi jedna Cigánka: Pán Bútor, a vy ma u nepoznáte? Veï sme spolu pred rokom tancovali!
Osvieovacia prilba
Svea Straèinu
Tých spomienok je viac  aj humorných, aj krajích, aj aích. Spomínam si napríklad, keï sa ¾udová
hudba Folklórneho súboru arian
vrátila z Ameriky, hudobnému skladate¾ovi Sveovi Straèinovi priniesli
pracovnú prilbu. Takú, aké sa dnes
povinne nosia na stavbách. Namontovali mu vak na òu driaky
a hadièky. V jednej hadièke mal kofolu, vodu, a v druhej borovièku
a vodku  take nemusel dvíha poháriky, len nám podával hadièky...
Dnes sú to úsmevné, humorné
spomienky. Východná je naou srdcovou záleitosou. Ale treba ju odovzda aj mladím. My sme si u svoje odrobili.
Pavol Bútor, folklorista, metodik
Národného osvetového centra
pre folklórne súbory,
umelecký vedúci
folklórneho súboru Lipa

V mojich predstavách sa pamätníci spájali vdy s obrazom váeného,
seriózneho èloveka, ktorý ve¾a zail
a preil. Pozerám sa na svoj obraz
v zrkadle  na obtiahnuté rifle, ramienkové trièko a iltovku. Tak ja som
u pamätníèka Východnej? No dobre, aj keï sa na to necítim, zaila
a preila som toho vo Východnej
ve¾a, tak preèo nie?
Východná vdy bola, je a bude
mojou srdcovkou. Bez oh¾adu
na to, èím prela, prechádza a ete
prejde. Bez oh¾adu na to, èo sa o nej
popísalo, píe a popíe. Bez oh¾adu
na to, èo sa o nej hovorilo, hovorí
a bude hovori.
Pre nás v rozhlase bola Východná
vdy jedineèná a výnimoèná. Bola
pre nás sviatkom, aj keï sme òou ili
celý rok  od príprav cez priame prenosy a po vysielanie zostrihov
z jednotlivých programov. Jedna
Východná sa skonèila a druhá sa zaèínala. Vo tvrtok ráno sme z redakcie
znáali papiere, scenáre, písacie stroje.... aj kanvicu na kávu..., ja som si
pribalila aty na javisko, minky...
a ilo sa. Naa stará rozhlasová rozheganá 1203-ka nás síce viezla dlho,
ale vdy nás astlivo dopravila
do Východnej. Hoci sme ju èasto
cez Donovaly tlaèili, aby vyla
do kopca, keï sme sa blíili k cie¾u,
úplne samozrejme sme zaèali spieva Východná, Východná, ej, vo dva
rady domy... a u sme vedeli, e
sa vetko opä zaèína. Priamy prenos, vysielanie, doslova beh na rýchle
a dlhé trate z amfiteátra do kultúrneho domu a spä, mg-pásy, stiesnené priestory v prenosovom voze..., nervozita z vysielania, èi vetko vyjde naèas, èi vetko bude vo
vysielaní, ako má by, èi nezlyhajú
linky..., a ete úasné chvíle po priamom prenose s Východniankami
a ich senzaènými bryndzovými halukami... A naozaj, bolo to tak
po celé roky.
Len trikrát nie  raz, keï sa zruila
Východná pre karanténu, raz, keï
som ostala doma, lebo o mesiac sa
mi narodil syn, a raz pred piatimi
rokmi, keï vtedajia éfredaktorka
pani Eva Kiapeová a programový
riadite¾ Vladimír Puchala rozhodli, e
z Východnej nebude vysiela Bratislava, ale Koice. Dodnes neviem
preèo. Ale viem, e vtedy som pla-

A. Domanská

kala a nebola som schopná ani poèúva vysielanie. Bolo mi to ¾úto. Bolo
mi ¾úto tej neopakovate¾nej atmosféry. Chýbal mi prvý dotyk v piatok
veèer s priate¾mi pred kultúrnym
domom, zimomriavky, keï zaznela
zvuèka, aj moje prvé slová pre poslucháèov: Dobrý veèer z Východnej, Východná, dobrý veèer. Bolo
to tak vdy. A poveda, èo bola najkrajie, najlepie  to je aké. Ako
hovorí moja priate¾ka  to sa nedá
poveda, to treba vidie.
Zachyti rytmus novej generácie
Dnes má Východná moderný dizajn, iný, na aký sme boli zvyknutí 
priestorovo aj programovo. Nepatrí
sa mi hodnoti jedno ani druhé. Je
mi vak smutno, e sa nemôeme
stretnú pod Májkou, kde sa dalo
vypi si pohárik vína, poklebeti... Je
mi ¾úto, e javisko stratilo svoju tvár,
e sme sa zaèali deli na VIP a ne-VIP,
e sa na programy zaèalo naba¾ova
velièo iné. Ale asi to tak má by.
ijeme iné tempo, veci sa menili
a menia, nastupuje iná generácia,
ktorá dáva Východnej svoju tvár. My
sa musíme usilova zachyti ich rytmus, a to nie je ¾ahké. Ale vetko sa
dá, len treba chcie. A ja vás chcem
v tejto chvíli pozdravi tak, ako som
vás zdravila z rozhlasového vysielania celé roky:
Dobrý deò z Východnej 
Východná, dobrý deò!

Adriana Domanská,

rozhlasová redaktorka,
moderátorka, chorografka
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boli aj vo Východnej i na podobných
podujatiach. Boli to Ján Krajèí a Stano
Polek z Koíc, Alexander Ladziansky
z Banskej tiavnice, Vlado Morávek
z Bratislavy, Jano Palko zo tiavnika,
Ján Procner z Handlovej, Dalo Novotný z Liptovského Hrádku, Pa¾o Lofaj
z Likavky a moja malièkos. Mnostvo chlapov so spoloèným záujmom
vytvorilo výbornú atmosféru pod májkou, okolo ktorej sme rozloili topo¾ové kláty a z nich robili sochy. Kadý inú, svojskú, ktorá by hovorila
o jeho tvorbe aj roky po sympóziu.
M. Mea

REZBÁRSKE SYMPÓZIUM
V AMFITEÁTRI
Z mnohých spomienok na festival
vo Východnej rád spomínam na 50. roèník v roku 2004, keï som organizoval Kresané do dreva po prvýkrát
a hneï s rekordným mnostvom
úèastníkov  desiati rezbári zo Slovenska a dvaja z Po¾ska  Andrzej
Glod a Ludwig Lizoò. Jedenás chlapov a jedna ena (ktorá mala ete aj
povinnosti v kole, kde uèila, a konèil
sa jej kolský rok na priemyslovke
v Liptovskom Hrádku)  domáca Východnianka Marianna Sabaková 
znalkyòa sympózia Kresané do dreva. Jej výborná diplomová práca venovaná tomuto podujatiu sa stala základom knioèky, ktorú som s òou
spolu pripravil. Po prvýkrát si vyskúala robi ve¾kú sochu i to, ako je by
na sympóziu Kresané do dreva.
Ostatní vetci boli skúsení rezbári. Ich
prácu som poznal z výstav a èasopisov, mnohých osobne a viacerí u

Reputácia za pitný reim
Prezidentom festivalu bol kamarát
viacerých z nás, milovník folklóru,
jeho mecená a bývalý taneèník súboru eleziar tefan Mráz. Pán prezident nás priiel nieko¾kokrát pozrie,
ako nám ide práca, a ukázal sa ako
grand, keï prispel peknou finanènou
èiastkou na pitný reim  minerálky, pivko, dús i nieèo na zahriatie
na obnovu energie pri práci èi zahriatie, keï sa zveèerilo a bolo chladnejie. Chlapi chceli nieèo kvalitnejie, a tak vo¾ba padla na panielsky
koòak. Problém bol, e v obchode
mali len tri f¾aky. Kúpil som jednu
f¾aku, o nieko¾ko dní ïaliu a potom
aj poslednú. Koòak bol dobrý a padlo
celkom fajn spláchnu prach z pílenia dreva a z výfukových plynov
od naich tíliek, husquárn i iných
motorových píl, ktoré sa stali regulárnymi a významnými pomocníkmi
na sochárskych sympóziách.
Neskôr, keï si návtevníci festivalu v tom obchode pýtali kvalitnejí
koòak, dozvedeli sa, e nemajú.

Z¾ava J. Procner, D. Novotný, S. Polek, Hafi  L. Haverl, A. Glod, J. Krajèí,
M. Sabaková, L. Lizoò, M. Mea a P. Lofaj

J. Procner a herec Hafi  L. Haverl

Lebo rezbári vetok vypili. Nepovedali ale, e mali len tri f¾ae, a to veru
bolo pre jedenás chlapov dvanás
a trnás hodín denne sa oháòajúcich sekerami, pílami, dlátami
a kyjanicami ani nie po tyri poldecáky na desa dní alostne málo.
Kúpil som aj jednu f¾au rumu, ale
ten sa pil celých desa dní a ete nám
ostal aj po festivale. Take reputáciu
nám v obchode robili poriadne alkoholickú.
Spájajúca rosa z neba
Nadiiel záver vystúpenia a tíko
sa spustil dádik, málokto mal priplá èi dádnik. Nebol to chladný
dáï, ale hustý. Pod májkou vak
bolo sucho a fajn. Po vystúpení sa tam
opä zili vetci rezbári, aj keï väèina do nitky premoèená, i mnostvo
divákov, lebo dáï naberal na intenzite, ale vetci v dobrej nálade
z muzikálu. Nakoniec sme tí, ktorí
sme ostali robi pod májkou, nemali
ani priestor rozohna sa kyjanicou,
keïe ¾udí bolo ako v pièke
v autobuse. Ktosi priiel s heligónkou, potom huslisti a basy. Spievalo
sa, neskôr aj tancovalo pod májkou.
Spontánne, bez organizovania, vari
aj veselie ako nasledujúci veèer, keï
to u bolo organizované. Ale zárodok sme tvorili my, partia rezbárov,
ktorá tu trávila pri robote u iesty èi
siedmy deò.
Ráno o siedmej, ako kadý deò
poèas podujatia, nás budil Janko
Procner trúbením na vaeckom rohu.
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e trúbil dobre a fest, môu potvrdi
aj Východnianci, ktorí sa nás spytovali, ktoráe trúba to tak mocno
a pekne ráno vytrubuje. A my, e to
len preto, aby vedeli, e èas festivalu sa opä blíi.
Aby som priblíil rok, keï to bolo,
pripomeniem ete jednu zvlátnos,
ktorú som vo Východnej toho roku
preil ako rezbár. Svoju sochu, ktorú
som ten rok urobil, som pracovne nazval Pesnièka pre páva. Deti i dospelí, ktorí sa chodili pozera na nau
prácu, ju svorne nazvali Páslo dievèa pávy. Dlho stála pred atòou pri
futbalovom ihrisku. A potom pri garái obecného úradu. Dúfam, e sa
s òou opä stretnem, tak ako s ostatnými
sochami zo vetkých roèníkov Kresaného do dreva v amfiteátri.

Martin Mea, etnológ,
riadite¾ Múzea ¾udovej
umeleckej výroby

Foto: © Milan Soukup a archív

OD KAMERY K DREVU,
OD KOMORNEJ TVORBY
K MONUMENTÁLNYM PLASTIKÁM
Môj rezbársky rozbeh sa datuje
zhruba od roku 1985. Popri kamere
som si vo¾ne rezal a po úspechu
v Prahe ma objavilo aj Slovenské národné múzeum v Bratislave. Potom
sa to u rozbehlo. Vystavoval som
vo vitrínach s pani Jarmilou Palièkovou vo Východnej. Aj s jej dcérou
Jasnou Palièkovou. To bol taký môj
prvý krok do Východnej. Samozrejme, e som Východnú u poznal
z televízie. Bol som aj v Detve a na
Myjave, jednoducho  robil som festivaly s kamerou. Prvý raz som sa do
Východnej dostal ako sochár na výstavu so svojou komornou tvorbou.
To bol kontakt. Zoznámil som sa
s výtvarníkmi, ktorí tam robili monumentálne sochy. Rok-dva nato som
zaèal aj ja.
Vo Východnej som bol doteraz
desa- èi dvanáskrát... V Detve dva
razy. Zo zaèiatku to bolo ve¾mi zaujímavé tým, e som sa vlastne zoznámil naivo a hlavne v práci s mojimi
dnenými kamarátmi  sochármi, ktorí
robia do dreva monumentálne sochy.
Mnohí sme sa tam stretali po prvý
raz, predtým sme robili veci len
v malom. Preto bolo zaujímavé, myslím si, e okrem Jana Plocnera sme
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vetci zaèali ve¾ké veci robi po prvý
raz práve vo Východnej. Ja som nemal doma priestor na také ve¾ké sochy, ani k dispozícii ve¾ký kus dreva.
Spájanie tanca, hudby a ¾udí
Vo východnej som robil taneèníkov, zaèal som vak basistom. V Madone z Východnej, ako som ju nazval, som doslova zlúèil hudobné
prvky (basa) a ozdoby eny (rozlièné stuhy, èepce), prosto  výtvarné
prvky. Pre mòa je na tom najzaujímavejie, e sa mi to darí pospája
a vdy som èakal, èo na to diváci.
¼udia sa vak k tomu stavajú rozliène. Tí pokroèilejí to berú skôr ako
úspech a tí iní skôr tak, e ktovie, èo
to má by. Ja to beriem tak, e ¾udí
treba posúva. Treba ich jednoducho
kàmi nieèím zloitejím, novím,
aby nespali. Lebo to je najjednoduchie  spa a vníma len to, èo je.
Do Východnej nielen za folklórom, ale aj za dielami rezbárov
Do Východnej sa oplatí prís, lebo
je tam stále èo vidie. Najmä pre
¾udí, ktorí tam nikdy neboli. Jednak
èlovek nepozná celé Slovensko, take môe by rád, e spozná prekrásne okolie. Vo Východnej  na rampe a v sprievode  vidí fantastické
ukáky kultúry celého Slovenska.
Dokonca sú tam krásne ukáky prejavov zahranièných hostí hoci
z Turecka, zo Severnej èi z Junej
Ameriky. Hoci to môe dnes u viV. Morávek so svojimi klaunami

V. Morávek

die aj v televízii, vidie to naivo,
na javisku  aj s tým, ako ¾udia improvizujú pred davom, to je výnimoèné. A potom, úasné pri takýchto festivaloch je, e nie vdy je najlepie hlavné pódium, ale práve
mimopódiá. Tam, kde sú ¾udia
perfektne naladení, z due ukáu, èo
je v nich. Vykrièia sa tam, vyskáèu...
Keï èlovek vníma naozajstnú duu
èloveka a jeho prejav, je to jedineèné. Kto to chce vidie a zai, príde
si na svoje. Môe si vybera.

Vladimír Morávek,

kameraman, rezbár
a priate¾ folklóru

Foto: © Natália Oravcová
a archív autora
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KVALITATÍVNE ZLOMY
FESTIVALU OD JEHO VZNIKU
Festival vo Východnej si získal svoje
miesto v prezentácii najlepích interpretov, kolektívov dospelých a detí,
¾udových tradícii naich predkov.
Na jeho príprave sa podie¾am bez
preruenia od roku 1971. Ako èlen
detského súbor Kriváò som vak vystupoval po prvýkrát u na Slávnostiach piesní a tancov vo Východnej,
ako sa festival v prvých rokoch nazýval, v roku 1958. Východná sa trvalým miestom pre toto vrcholné
folklórne podujatie na Slovensku stala
vïaka spätosti prostredia so ivými
prejavmi ¾udového umenia, zanietenosti miestnych organizátorov
a vïaka sile tradícií, ale aj novým
prvkom, ktoré sa postupne vnáali
do prostredia i dramaturgie festivalu.
Prelomovým rokom smerujúcim
ku skvalitneniu festivalu bol rok 1970,
keï sa zaèala prestavba areálu pod¾a
návrhu ininiera architekta Viliama
Grusku. Vznikli nová scéna, májka,
vchodové brány, prehliadkové pódium, technické zázemie...
Amfiteáter stál do roku 2005, keï
sa zaèalo s jeho búraním a s výstavbou súèasného. koda, e do tvorby
nového nebola viac zainteresovaná
folklórna obec a odborníci z celého
Slovenska!
Od roku 1973 u ako profesionálny osvetový pracovník som prebral
vedenie FS Kriváò a aktívne som sa
zapojil do príprav FFV, nezabudnute¾né boli pre mòa Prehliadky tichej

krásy. Od roku 1974 ako nový prvok
pribudli do amfiteátra dva stromy tichej krásy na veanie ornamentníkov
(zilo sa ich vtedy 22).
Rok 1975 priniesol do amfiteátra
ako nový prvok drevené plastiky 
deviati drevorezbári ako Meko, Siváò, ilavá a ïalí vyrezali prvých
16 drevených sôch.
Roku 1976 majster Siváò starí vytesal z dreva súsoie nazvané Cesta na
trh aj s drevenou kravou, ktorá sa stala
stredobodom pozornosti i miestom
stretávania návtevníkov FFV.
Ob¾úbený sprievod
Programy a dramaturgia FF bola
vdy na vysokej úrovni, èoho zárukou bol Osvetový ústav, terajie Národné osvetové centrum. Ve¾mi úzko
som spolupracoval s jednotlivými
tajomníkmi festivalu, reisérmi,
osvet¾ovaèmi, zvukármi, pracovníkmi výstav, ktoré sa v obci pripravovali... Za jeden z najzaujímavejích
programov povaujem sprievod obcou. Mohol by sa vak vráti na miesta, odkia¾ vdy zaèínal, na niný koniec obce. Za obnovu by pod¾a mòa
stálo aj takzvané koleso v priestore
Konèa ulice smerom na elezniènú
stanicu. Tam bývali súae a posedenia èlenov súborov.
Èo na festivale zmeni?
Festival by sa mal propagova stále a výzdoba okolia pripravova nielen tesne pred festivalom. Drevené

Privítanka na FFV 2008 s vystúpenia FSk z Východnej, Vaca, trby a Liptovských
Sliaèov

pútaèe na kriovatke ciest v Krá¾ovej
Lehote a pred obcou Východná u
15. mája oznamovali termín festivalu.
V h¾adisku nového amfiteátra mne
osobne napríklad chýbajú drevené
vence tichej krásy s textilnými ornamentníkmi, ktoré harmonizovali s
hudobným, speváckym a taneèným
umením i s monumentálnou krásou
okolitej prírody. Páèili sa mi aj drevené výstavné skrinky pri vstupe do
amfiteátra, ktoré v menej forme prezentovali drevorezbárov z celého Slovenska.
Stravovacie centrum i stánkový
predaj rozlièných gýèov a ne-suvenírov si zaslúia väèiu pozornos.
Netreba len vybera poplatky. Zili
by sa nové a lepie parkovacie miesta, dnes u nevyhovujúce, po ktorých roky voláme. Národné osvetové centrum by pod¾a mòa mohlo
uvaova aj o vybudovaní archívu èi
stálej výstavy FFV priamo v jeho amfiteátri. Boli by osoné pre celoroèných návtevníkov aj pre tudentov 
folkloristov. Mnohí obyvatelia Východnej by radi poskytli svoje zachované fotodokumenty a písomné materiály. Aj osobne rád pomôem
pri realizácii tohto projektu.
Folklórny festival Východná povaujeme za svoj. Zaslúi si ete väèiu
pozornos ako doteraz zo strany zainteresovaných intitúcii, orgánov
i samotných obèanov Východnej.
Aby spájal folkloristov a vytváral
priestor na konzultácie a spoluprácu.
Je to priestor aj pre prácu Zdruenia
priaznivcov FFV, ktoré som spoluzakladal, ktoré vak v súèasnosti, ia¾,
stagnuje.
Poteilo by ma, keby aj naa Folklórna skupina Kriváò (stála pri zrode
FFV), ktorá èoskoro oslávi storoènicu,
mala na festivale svoje osobitné postavenie. Je vak dôleité, aby prezentovala zvyky, tance, spevy
a obyèaje a mala èo najväèie zázemie èlenov priamo z Východnej.
Keïe nielen FFV, ale aj ja mám
tohto roku okrúhle ivotné jubileum,
rád by som si zaelal, aby festival rástol, nikdy nezanikol a mal vdy dobrých programových a organizaèných
pracovníkov, ktorí ho nezaprú a budú
ho robi z lásky k ¾udovému umeniu.
Vladimír Majerèík, folklorista,
taneèník, rodák z Východnej
Foto: © Mio Veselský
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A. Kalinka

CESTA SKLADATE¼A
K SCÉNICKÉMU FOLKLÓRU
Vo folklóre som ani nevyrastal, ani
ma k nemu nik neviedol. Zaujíma ma
hudobno-dramatický áner. Väèinou
sa venujem scénickej hudbe, teda
hudbe, ktorá je spojená s divadlom.
Nejakým spôsobom sa mi tam dostávali, zjednoduene poviem,
folklórne motívy. Ale neboli vedomé. Naozaj som to nemal ani napozerané, ani napoèúvané... Postupne
som si to zaèal pomenúva a tento
áner ma zaèal zaujíma viac. Odrazu som stretával ¾udí, ktorí sa v tejto
oblasti pohybovali, bez toho, e by
som ich vyh¾adával. A v tejto chvíli
sa objavila otázka, akým spôsobom
ako skladate¾, pokia¾ sa chcem venova tomuto ánru, môem takúto
tvorbu realizova. Veï v období, keï
v òom pracovali Andraovan, Straèina, Suchoò a iní, mali k dispozícii klasický orchester, zbor. Naozaj sa
na tom poctivo pracovalo. Dnes sú
podmienky neporovnate¾ne horie.
V podstate iadne profesionálne teleso nemá k dispozícii orchester ani
zbor v klasickom ponímaní. Naposledy som pracoval s PU¼S-om. V tomto
telese sú k takým podmienkam asi
najbliie. Majú komorný orchester,
majú zbor a hlavne sa tam stal riadite¾om Vlado Maruin, èlovek, ktorý
h¾adá v dnených èasoch spracovanie folklóru, ktoré má ambíciu oslovi
súèasného diváka bez toho, aby ho
podceòoval alebo sa mu podkladal.
Ponuka pôvodnej tvorby
padla na úrodnú pôdu
Ponúkol som Východnej, aby ako
najväèí folklórny festival na Sloven-
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sku zaèal priamo podporova pôvodnú tvorbu v oblasti scénického folklóru alebo nieèoho, èo sa môe spája
s folklórom a èo môeme pomenova súèasnou tvorbou. Úprimne povedané, v tejto chvíli je to pre mòa
tak trochu krok do neznáma. Nikto
z nás sa nemôe tvári, e je tu nepreruená tradícia takejto tvorby. Skôr
si treba prizna, e zaèíname takmer
od zaèiatku. Pokia¾ ide o tému, je
v podstate ve¾mi prostá. H¾adanie
vlastných koreòov, domova a s tým
spojená potreba krásy v dnenom
kontexte. Pracujem s textmi Dobroslava Chrobáka a Milana Rúfusa a v projekcii sú pouité fotografie Martina
Martinèeka, ktorého tvorba bola hlavným impulzom, a ja sa iba pokúam
prenies jeho prácu na javisko. Da
im nejakú zvukovú podobu. Cie¾om
je, aby sme zaèali (aby Východná
zaèala) diskusiu na tému pôvodná
torba, ktorá je inpirovaná folklórom
alebo z neho urèitým spôsobom vychádza.

Andrej Kalinka,

hudobný skladate¾ a autor
programu Korene a iné tvary
Foto: © Milan Soukup

OÈARUJÚCA KRÁSA
VÝCHODNEJ
Keï som pred 36 rokmi prila ako
pracovníèka Osvetového ústavu,
predchodcu dneného NOC, do nového amfiteátra vo Východnej, zatajil sa mi dych  oèarila ma krása citlivo spracovaného dreva uloená
do prírody tak, ako by tam bola odjakiva. Výtvor hodný úcty, vystihujúci charakter, mentalitu i prírodu regiónu. Odvtedy som kadoroène ako
èlenka kolektívu, ktorý pripravoval
a realizoval najkrají sviatok náho národa  Folklórny festival Východná,
stretávala a spoznávala sa s mnostvom ¾udí  domácich i zo zahranièia. Tá pestrá trma-vrma úèinkujúcich
ma vdy iba utvrdzovala, ko¾ko krásy sa skrýva v obrovskej a nevyèerpate¾nej studnici naej tradiènej kultúry. Mnostvo návtevníkov ma kadoroène presviedèa, e o túto krásu
záujem neutícha.
Spomína na záitky, vzácne stretnutia, spoluprácu s ¾uïmi, z ktorých
mnohí u nie sú medzi nami, by dnes

G. Zajacová

asi bolo ve¾mi aké a trvalo by to
dlho. Mnohé z toho mi zostalo hlboko v srdci.
Pocta matke a zrodu ivota
Pred nieko¾kými rokmi, v roèníku
venovanom matke a ivotu ako takému, sa zaèínal program scénou: Na
pódiu bolo nieko¾ko postelí za kútnymi plachtami (kedysi nimi zastierali poste¾ estonedie¾ky po pôrode),
po ich odtiahnutí na kadej sedela
mladá matka a na rukách mala dieatko vo viganèeku (koie¾ka pre dieatko). Myslím, e v tom okamihu
neostalo v amfiteátri ani jedno oko
suché. A nasledovala, dnes by sme
to nazvali, standing ovation.
Vtedy som si uvedomila, e týmto vrúcnym vzahom k národu
a láskou k jeho umeniu nás obdarúva matka u s materinských mliekom.
Vzápätí som si spomenula na svoju
mamu, ktorá ma ako malé diea priviedla po prvý raz aj na festival do
Stránice. Preto mi dnes vo Východnej chýbajú programy typu Prehliadka tichej krásy èi Rodokmeò zeme...
Folklórny festival Východná si vak
kadoroène nájde svojich návtevníkov. Aj tých z radov odborníkov, aj
tých, ktorým poskytuje zábavu, poznanie èi pouèenie. A o to nám
vetkým ide. Som astná, e som
to¾ko rokov mohla by pri tom.

Mgr. Gabriela Zajacová,
odborná referentka NOC

Foto: © tefan Cifra
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Z programu Ako zvoní ivot na Hlavnej scéne amfiteátra. Folklórny festival Východná 2008

Foto: © Mio Veselský
Víazi detskej speváckej súae Slávik Slovenska 2008 s operným spevákom maestrom P. Dvorským na Malej scéne
Folklórneho festivalu Východná (na mieste bývalej rampy)
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AREÁL
FOLKLÓRNEHO
FESTIVALU
VÝCHODNÁ
VÝCHODNÁ
FOLK FESTIVAL
AREA
LEGENDA / KEY
1. Ve¾ká scéna / Large Stage
2. Kongresové centrum V.I.P. /
Congress Centre V.I.P
3. Stan Slovenskej televízie /
Headquarters of the Slovak Televison
4. Malá scéna / Small Stage
5. WC / Washrooms
6. Tlaèové stredisko / Press Centre
7. Tvorivé dielne pre deti /
Creative Workshops for Children

8. Pitná voda / Drinking Water
9. Liptovské tradície /
Liptov Folk Traditions
10. Detský svet / Children´s World
11. Vstupná brána / Entrance
12. Parkovisko len pre úèinkujúcich /
Parking Area for Performers only
13. Pokladòa / Cash Desk
14. Zdravotné stredisko /
Health Centre
15. ¼udové remeslá /
Folk Handicrafts

16. Hasièi / Fire Squad
17. Rozhlas a informácie /
Internal Broadcasting
and Information
18. Svet remesiel /
World of Handicrafts
19. Stravovanie pre úèinkujúcich /
Catering for Performers
20. Obèerstvenie pre návtevníkov /
Refreshment for Visitors
21. Bankomat / Automated Teller
Machine (ATM)

Národná osveta

mesaèník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti
NÁRODNÁ OSVETA sa ako jediné celotátne médium v Slovenskej republike venuje kultúrno-osvetovej èinnosti v podmienkach miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej tvorivosti,
ochrane a podpore tradiènej a ¾udovej kultúry, ivým folklórnym prejavom, kultúrnej turistike, obnove vidieka, dokumentácii miest a obcí èi kronikárstvu. Prináa informácie o aktivitách, hodnotenia
kultúrnych podujatí a festivalov, recenzie a anotácie publikácií, ale aj poh¾ady na monosti a rozvojové trendy miestnej a regionálnej kultúry na Slovensku.
Popri èasopise vychádza aj mimoriadna príloha VÝROÈIA s podtitulom Kultúrno-osvetová èinnos,
záujmová umelecká èinnos a tradièná ¾udová kultúra, ktorá lexikografickým spôsobom pripomína
výroèia ijúcich osobností, subjektov a podujatí v oblasti miestnej a regionálnej kultúry.
Ak si chcete èasopis objedna, vyplnený objednávkový lístok zalite potou na korepondenènú
adresu Národné osvetové centrum, oddelenie pre vzahy s verejnosou, Námestie SNP 12, 812
34 Bratislava 1, alebo faxom na èíslo 02 / 204 71 160, alebo polite e-mail na adresu narodnaosveta@nocka.sk.
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Logo generálneho partnera Folklórneho festivalu Východná 2009

Objednávkový lístok na èasopis Národná osveta

Záväzne sa prihlasujem na odber mesaèníka pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta.
Meno a priezvisko alebo názov intitúcie: ..........................................................................................
........................................................................................................................................................
Adresa odberate¾a: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Adresa, kam èasopis posiela: ..........................................................................................................
Èíslo úètu a dátum uhradenia predplatného (ak ho uhradíte bezhotovostne):
........................................................................................................................................................
Èasopis u odoberáte: ÁNO  NIE (nehodiace sa preèiarknite).
Dátum:
Cena 1 èísla: 0,96 eur/29,- Sk

Podpis:
Roèné predplatné: 11,52 eur/348,- Sk

Poèet èísel za rok: 12
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