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nedožité 80. výročie narodenia
(8. 10. 1930 Zelené)

PhDr. Ladislav LENG, CSc.
etnomuzikológ, hudobný pedagóg, teoretik a organizátor
v oblasti osvetovej práce a ľudovej hudobnej tvorivosti

Zo spomienok dcéry, Mgr. Zuzany Lengovej:
(zhováral sa PhDr. František Mihály, SLOVENSKÉ ROZHĽADY
– Ján Mlynárik „PRAŽANÉ SLOVENSKU“ -2001).

Z rozhovoru o oteckovom rodisku – o Zelenom.
...Tú časť môjho detstva, ktorú som prežila väčšinou počas prázdnin
v Zelenom, nemôžem označiť inak ako fantastickú! Pokiaľ som mala
možnosť ako dieťa registrovať otcove vzťahy, môžem povedať len toľko, že
bol vo svojom prostredí nesmierne obľúbeným človekom. A to nielen vo
svojom rodnom kraji, ale vlastne všade, kde sa objavil. Asi to súvisí s tým,
že to bol človek nesmierne vzácnych ľudských kvalít. Dom, kde sa otec
narodil, stál presne oproti tehelni. My sme ako deti chodievali k Ipľu poza
túto tehelňu a tam sme sa veľmi radi hrávali. Krížom cez pole bývali
Klinckovci a tam sme sa zvykli kúpavať a chytať raky. Chvíle prežité na
dedine v Zelenom boli nesmierne zaujímavé a moje spomienky na toto
obdobie sú prekrásne.

spomienková slávnosť z príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia
významnej osobnosti regiónu, rodáka zo Zeleného

Poltár
8. október 2010
L. Leng s dérou Zuzanou

A fonte puro
pura delfnit aqua.
Z čistého prameňa
tečie čistá voda

Priatelia, kolegovia dr. Ladislava Lenga (konkrétne Ing. Gruska), iniciovali
vznik súťaže, ktorá nesie jeho meno a vyberali sa na nej tie naj ľudové
hudobné nástroje, od výrobcov a interpretov z celého Slovenska.
Inšpiratívnosť práce Dr. Ladislava Lenga rezonuje naďalej v slovenskej
ľudovej kultúre. Aj keď má mnohokrát rôzne podoby, je neoddeliteľná od
našej podstaty a identity. Bude vždy potrebné sa k nej vracať.
Mária Ambrušová
riaditeľka NOS

Začalo to Lengom...
... túto vetu povedal doc. Ing. Viliam Gruska, keď sme sa rozprávali o príprave spomienkového podujatia na počesť Ladislava Lenga. Čo vlastne
začalo?
Je nesmierne náročné vystihnúť život človeka pár slovami, či riadkami, alebo podujatím. Spomienka na Ladislava Lenga už možno pobledla, čas rýchlo plynie, no zostala tu jeho práca, jeho odkaz pre nás. Ladislav
Leng vyšiel z dedinského prostredia, a to sa preňho stalo cenným prameňom poznania. Jeho životné stopy, zápisy, svedectvá, spomienky – svedčia
o človeku veľmi dobrej povahy a pracovnej zanietenosti. O človeku, ktorý
mal rád ľudí, vedel ich osloviť a združiť pre dobrú vec .
Rád chodil o terénu na výskum, spracovával ho, písal články, knihy,
upravoval melódie, nacvičoval a organizoval. Tým sa ale jeho angažovanosť
pre ľudovú kultúru vôbec nevyčerpala. Stíhal toho ešte veľmi veľa. Tak ako
vtedy, aj dnes, hľadal možnosti ako v ľuďoch vzbudiť záujem o skutočné
hodnoty.
Niekedy v 50 - tych rokov sa začal zaoberať výskumom slovenských ľudových hudobných nástrojov. Samozrejme to bola fujara, ktorú pomenoval,
opísal, ... ako skvost slovenského ľudového hudobného inštrumentára.
S výrobcami a interpretmi sa priatelil a si ich veľmi vážil. Aj oni , „jeho,“
fujaristi mali ho vo veľkej úcte. Zažil s nimi veľa príbehov - čo fujarista –
to iná osobnosť. Bol veľkým obdivovateľom a osobným priateľom fujaristu
Juraja Kubinca, ktorého štýl hry označil za výsostne starobylý valašský štýl.
Dr. Ladislav Leng v mladom veku predčasne umrel. Juraj Kubinec hral na
pohrebe a po skončení odišiel na bok a veľmi plakal. Keď ho chceli utíšiť,
povedal,: „že prečo odišiel on, mladý, ktorý mohol urobiť toľko dobrých
veci, ale mal on (p. Kubinec) je predsa starý a život má už za sebou.“
Taký to bol vzťah, taká úcta!

L. Leng s gajdošom Michelíkom

Biografia
Narodil sa 8. 10. 1930 v Zelenom v okrese Lučenec na strednom
Slovensku, v súčasnosti časť mesta Poltár. Jeho otec Ondrej Leng bol
murárom, pracoval v tehelni, robil aj obuvníka a všeličo iné, pretože časy
boli ťažké a rodinu bolo treba uživiť. Jeho matka Zuzana bola tiež jednoduchou ženou a po ľudskej stránke bola veľmi vzácnym typom.
Po skončení ZŠ v Zelenom a meštianskej školy v Kokave nad Rimavicou (1941-45) študoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci (1945-49),
kde aj zmaturoval. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole pedagogickej v
Bratislave (1949-1953), kde študoval odbor hudobnej výchovy.
Jeho manželka Margita, rod. Mrázova bola úradníčka. Mali tri
dcéry, z nich Zuzana bola dramaturgičkou Slov. ľud. umeleckého kolektívu.
Po ukončení vysokoškolských štúdií v roku 1953 zostal na tejto
škole pôsobiť ako odborný asistent, neskôr ašpirant u profesora Eugena
Suchoňa na Katedre hudobnej výchovy a od r. 1959 sa stal jej vedúcim.
Svoje hudobno-teoretické a hudobno-pedagogické záujmy spájal so
štúdiom slovenskej ľudovej hudby. V tomto období boli vydané jeho prvé
zhrňujúce výsledky vo vysokoškolskom učebnom texte: Slovenský ľudový
spev a ľudová hudba (1957), Pôvodné slovenské ľudové hudobné
nástroje (1958) a neskôr vysokoškolská učebnica Slovenský hudobný
folklór (1961). Od roku 1960 bol pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV
v Bratislave a v r. 1963-73 aj vedúcim oddelenia etnomuzikológie tohto
ústavu. V roku 1962 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Tradičné
slovenské ľudové hudobné nástroje.
Ešte počas svojho vysokoškolského pôsobenia sa súbežne venoval
aj osvetovo-kultúrnej činnosti v súbore Pedagóg, neskôr v súbore Trenčan
v Trenčíne, ale aj v mnohých iných. Všade ho poznali ako inštruktora a radcu, ochotného kedykoľvek sa podeliť o svoje skúsenosti. Neskôr sa jeho
meno stalo nerozlučne späté s folklórnym hnutím na Slovensku. Bol členom poradných zborov, dramaturgických a programových komisií v Strážnici, ale najmä na Folklórnom festivale vo Východnej a na Podpolianskych
folklórnych slávnostiach v Detve, ktoré sa aj vďaka jeho neúnavnej a premyslenej práci stali skvelou prehliadkou stredoslovenského folklórneho
umenia. Okrem teoretickej a organizačnej oblasti bol v tomto hnutí sám aj
autorom, spoluautorom a dramaturgom. Často v tomto zmysle aj objaviteľom, ktorý sa snažil svoje predstavy ihneď preniesť do praxe.

Aj vďaka jemu sa preto rok čo rok na slávnostiach ľudového umenia objavovali nové dedinské skupiny.
V podobnom úsilí sa niesla jeho spolupráca s oddelením ľudovej hudby
Čsl. rozhlasu v Bratislave.
Bol autorom mnohých relácií, rozhlasových cyklov a rozhlasových súťaží,
ako bola Klenotnica ľudovej hudby. V tejto relácii úzko spolupracoval
s Pavlom Tonkovičom a Dr. Ondrejom Demom. Medzi najvýznamnejšie sa
radí Prix de musigue folklorique de Radio Bratislava (medzinárodná
rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru).
Rovnako spolupracoval s Čsl. televíziou v Bratislave pri príprave viacerých
relácií a cyklov, akým bol aj televízny cyklus Zem spieva (1965-66). Svojím
sústavným úsilím sa zaslúžil o vydávanie mnohých gramoplatní s autentickými zvukovými záznamami ľudovej piesne a hudby či v Supraphone
alebo v OPUS-e. Využíval všetky médiá a prostriedky na to, aby si ľudová
hudba vo všetkých jej podobách získala v spoločnosti pevné miesto.
V hudobno-pedagogickej práci sa venoval problematike základnej
hudobnej výchovy. Presadzoval zlepšenie postavenia hudobnej výchovy
v rámci všeobecnovzdelávacieho systému. Bol spoluzakladateľom a vedúcim tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu (1970),
zároveň zodpovedným redaktorom Správ spoločnosti a jej tematických
zborníkov. Stál aj pri zrode Čsl. pedagogickej spoločnosti.
Sám dlhé roky pracoval na problematike hlasovej a sluchovej výchovy, bol
spoluautorom učebníc hudobnej výchovy pre ZDŠ. S touto prácou bolo
spojené aj jeho pôsobenie vo Zväze slovenských skladateľov, v ktorého
orgánoch pôsobil aj ako predseda sekcie hudobných vedcov.
Vedecká oblasť sa stala pre Ladislava Lenga ťažiskom najmä od
roku 1960, kedy nastúpil do Ústavu hudobnej vedy SAV. Stal sa vedúcim
etnomuzikologického pracoviska, ktoré sa venovalo výskumu hudobného
a tanečného folklóru vo vybraných regiónoch Slovenska . Jeho cieľom bolo
predovšetkým prehĺbenie štúdia najmä slovenských ľudových hudobných
nástrojov a nástrojovej hudby. Tá bola základom všetkých jeho pedagogických, osvetových a organizačných aktivít. Bol jedným zo zakladateľov
etnoorganologického odboru v Ústave HV. Svoje dlhoročné výskumy zhrnul
vo svojej kandidátskej práci Tradičné ľudové hudobné nástroje, ktorú
obhájil v roku 1962. V knižnej publikácii Slovenské ľudové hudobné
nástroje vyšla táto práca v r. 1967 a v r. 1968 bola vyznamenaná Cenou
Slovenského hudobného fondu.

Terénna práca plná zanieteného hľadania tvorila podstatnú zložku
jeho práce. Dlhoročné úsilie bolo zamerané predovšetkým na ľudovú
hudbu Liptova a Podpoľania, ale aj Hontu, Novohradu či Gemera.
V posledných rokoch sústredil svoju pozornosť viac na výskum
skupinovej inštrumentálnej hudby. Pre tento výskum sa snažil vytvárať
optimálne technické podmienky, keď v spolupráci s akustikom Miroslavom
Filipom vypracoval špeciálnu nahrávaciu techniku v podobe viackanálového snímania hry ľudových muzík, umožňujúcu vernejší prepis zvukového
záznamu do notového písma. Zaoberal sa otázkami ornamentálnosti v hre,
vzťahom piesňovej a nástrojovej tradície, analýzou štýlu v hre ľudových
muzík. Patril k významným iniciátorom a autorom metodických publikácií
pre pestovateľov ľudovej hudby (Škola hry na fujaru 1960, rozšírená 1970,
1989). Najvýraznejšou jeho prácou z tejto neprebádanej a veľmi obtiažnej
vedeckej oblasti je rozsiahla monografická štúdia Ľudová hudba Zubajovcov (1971). Pod jeho redakčným vedením boli vydané ešte 3 zväzky:
Variačná technika predníkov stredného Slovenska, Variačná technika
predníkov východného Slovenska a Variačná technika predníkov západného
Slovenska (1966, 1969, 1973).
Ďalej publikoval okolo 100 odborných štúdií a článkov v domácich
a zahraničných časopisoch a zborníkoch (Slovenská hudba, Ľudová tvorivosť, Hudobný život, Národopisné aktuality a ď.).
Do posledných dní svojho života transkriboval a pripravoval partitúry ľudových muzík Liptova a Podpoľania.
Zomrel predčasne 25.7.1973 v Bratislave, kde je aj pochovaný na
cintoríne v Slávičom údolí.
Za pomerne krátky život, iba 43 rokov, vykonal na pracovnom poli neuveriteľne veľa. Jeho hnacou silou bola láska k národnej tradícii, ľudovej hudbe
a krásam slovenského ľudového umenia.
Z publikačnej činnosti:
Ladislav Leng:
Slovenský ľudový spev a ľudová hudba
vysokoškolské učebné texty, SPN Bratislava 1957,
2. vyd. 1958
Ladislav Leng:
Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje
Slovenský dom ĽUT 1958
Ladislav Leng:
Spevy a tance z Myjavy
(podľa ľudovej hudby Samka Dudíka)
Osvetový ústav Bratislava 1960
Ladislav Leng:
Slovenský hudobný folklór

Ladislav Leng:
Ladislav Leng:

Ladislav Leng:
Ladislav Leng:

Ladislav Leng a kol.:
Ladislav Leng a kol.:
Ladislav Leng a kol.:
L. Leng, V. Fedor:

L. Leng, J. Tvrdoň:
L. Leng, A. Móži:
L. Leng, Š. Kantor:

Ladislav Leng:
L. Leng, V. Fedor:
Ladislav Leng:

Ladislav Leng a kol.:

vysokoškolská učebnica pre diaľkové štúdium učiteľov
SPN Bratislava 1961
Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje
kandidátska práca 1962
Slovenské hudobné nárečia
Osvetový ústav 1964, 2. vyd.
Národné osvetové centrum 1993
Slovenské ľudové hudobné nástroje
knižná publikácia, ÚHV SAV Bratislava 1967
Škola hry na fujaru
Osvetový ústav 1969, 2. vyd.
Krajské osvetové stredisko Banská
Bystrica 1970, 3. vyd. tamtiež 1991-92 Hráme na fujare
Variačná technika predníkov oblastí stredného Slovenska
Osvetový ústav 1966
Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska
Osvetový ústav 1969
Variačná technika predníkov oblastí západného Slovenska
Osvetový ústav 1973
Intonácia a sluchová analýza
vysokoškolské skriptá VŠP Bratislava
SPN Bratislava 1958
Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby
vysokoškolské učebné texty, SPN Bratislava 1958
Náuka o slovenskom hudobnom folkóre
vysokoškolské skriptá, UK 1973, 2. vyd. 1977
Hudobná výchova s metodikou
pre 1. ročník Pedagogických škôl
SPN Bratislava 1963
Hudobná výchova pre 7. ročník ZDŠ
SPN Bratislava 1964, 2. vyd. 1967, 3. vyd. 1969
Hudobná výchova pre 6. ročník ZDŠ
SPN Bratislava 1969 ako 6. vydanie
Hudobná výchova
69. ročenka Čsl. spoločnosti pre hudobnú výchovu
Čsl. spol. pre HV Bratislava 1970
Variačná technika predníkov oblastí západného,
stredného a východného Slovenska
(L.Leng, O. Elschek, J. Letňan, S. Cibulka,
A. Móži, P. Tonkovič, I. Mačák, O. Demo)
Osvetový ústav Bratislava 1984

Články, štúdie:
L. Leng:
L. Leng:
L. Leng:
L. Leng:

L. Leng:

L. Leng:
L. Leng:

L. Leng:
L. Leng:

Piesňový zemepis
Hudební výchova r. 1 1968/69 č. 1
Piesňový zemepis – Kysuce
Hudební výchova r. 1 1968/69 č. 2
Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
Zb. Ľudová hudba v rozhlae III, Bratislava 1973
Východná 1972
XIX. ročník folklórneho festivalu
Hudobný život č. 4 1972
Rejdovská svadba
Folklórne pásmo z východogemerskej obce Rejdová
Hudba, spev, tanec 1968 č. 2
Ľudová hudba Zubajovcov
Musicologica slovaca r. 3 1971, Bratislava 1973
Prix de musique folklorique 72 ´
Rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru
v Bratislave
Hudobný život r. 4 1972
Začiatky zvukovej fixácie slovenskej ľudovej hudby
Zb. Strážnice 1964-65, 1968
Výstava Hudba deťom v Bratislave
Hudební nástroje 1973 č. 1

O fujare:
"Konštrukčným a akustickým predchodcom detvianskej fujary je trojdierková píšťala. Technológia výroby, je blízka ostatným druhom valašských
píšťal. O dejinách fujary vieme pomerne málo, historických prameňov
z predchádzajúcich storočí takmer niet. Výskyt detvianskej fujary na
strednom Slovensku v priľahlých oblastiach Poľany je jedinečný. Nikde inde,
u žiadneho iného národa, spoločenstva či kmeňa, na žiadnom inom etniku
sa s nástrojom zhodným s našou fujarou nestretneme. Jej ojedinelý a pomerne úzko lokalizovaný výskyt nasvedčuje, že ju nepriniesli valašskí
kolonisti. Možno s istotou tvrdiť, že detvianska fujara ako osobitný nástrojový druh vznikla u pastierskeho stavu na strednom Slovensku. Preto je
detvianska fujara považovaná za nástrojovú raritu a skvost slovenského
ľudového hudobného inštrumentára."
(Dr. Ladislav Leng)

Veľké Zálužie, 1966, gajdoš Antalík

Zo spomienok priateľov:
Oskar Elschek (Rytmus 1973)
Bol mužom nielen premysleného slova, ale predovšetkým mužom činu,
ktorý priamočiaro a ihneď svoje predstavy preniesol aj do praxe. Terénna
práca vyžadujúca toľko fyzického a psychického vypätia, odriekania, vášnivého, neúnavného hľadania a zanietenia tvorila podstatnú zložku jeho práce a do nej nabádal aj svojich kolegov.
Viliam Fedor (Hudobné nástroje 1973)
Treba si uvedomiť, že Ladislav Leng vyšiel z ľudu, k nemu sa stále vracal
a ľud mu dal i poslednú poctu v deň jeho pohrebu. Od čias, kedy prevzal
funkciu vedeckého tajomníka Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu,
možno hovoriť o zlatom veku SSHV. Mal veľké organizačné schopnosti.
Všetko sledoval, všetkému dával správny základ, všetko domýšľal.

Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov
o cenu Dr. Ladislava Lenga
Oproti iným európskym národom začali Slováci venovať pozornosť svojim kultúrnym tradíciám oneskorene. Ľudové piesne síce zapisovali
už začiatkom 19. storočia, ale hudobným nástrojom a nástrojovej hudbe
dlho nevenovali pozornosť. Až v štyridsiatych rokoch 20. storočia spomenuli niektoré hudobné nástroje vo svojich prácach etnografi ale systematicky sa začala venovať pozornosť ich hudobnej a morfologickej stránke
v Ústave hudobnej vedy SAV až koncom 50-tych rokov. Bolo to predovšetkým vďaka činnosti Ladislava Lenga a Oskára Elscheka. Ich zásluhou
vznikli prvé súpisy ľudových hudobných nástrojov na Slovensku a pomocou
dotazníkov sa evidovala aj ich regionálna distribúcia. V roku 1964 vyšla
práca Ladislava Lenga Slovenské ľudové hudobné nástroje.
Pri stručnej rekapitulácii histórie výskumu ľudových hudobných
nástrojov nemôžem byť neosobný. Musím priznať, že z odstupu času sa
človek pozerá inými očami na to, čo robil v čase svojej mladosti. Pamätám
sa napríklad, že som o práci Ladislava Lenga vyslovil viaceré kritické poznámky. Až neskôr som si uvedomil, že som niektoré jeho snahy nedocenil.
V tom čase som si neuvedomoval, že jeho cieľom nebolo inštrumentálnu
hudbu a hudobné nástroje iba popisovať, ale snažil sa predovšetkým o to,
aby sa naďalej udržiavali. Jeho snaha spájať štúdium ľudových nástrojov
s oživovaním ich tradície na Slovensku sa neskôr aj pre mňa stala veľmi
dôležitou a myslím, že čiastočne som to preukázal už pri príprave súťaže
výrobcov ľudových hudobných nástrojov organizovanej v Detve na jeho
počesť.
Keď nás Ladislav Leng predčasne opustil, uvítal som iniciatívu
Viliama Grusku – ktorý sa v tom čase stal predsedom programovej rady
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve – vytvoriť na tomto festivale
podujatie, ktoré by nám ho každoročne pripomínalo. Prvé dva ročníky podujatia odborne pripravoval Oskár Elschek a ja som sa na nich zúčastňoval
ako dokumentarista. Ukázalo sa, že toto podujatie poskytuje obrovský
priestor pre možnosti dokumentácie ľudových hudobných nástrojov
v múzeu a aj preto mi Oskár Elschek navrhol, aby som organizoval ďalšie
ročníky. Nepozdávalo sa mi len, že tieto stretnutia sa mali chápať ako
súťaž. Žiaľ, v tom čase sa všade súťažilo a moje snahy som nemohol
presadiť.

Treba ešte pripomenúť, že súťaž bola spočiatku zameraná na
výrobcov fujár. Ukázalo sa však, že sústredenosť na jeden hudobný nástroj
nevedie k väčšiemu obmieňaniu účastníkov, preto som v roku 1977 navrhol, aby sa súťaž rozšírila na všetky typy ľudových hudobných nástrojov.
Charakterizovať výsledky, ktoré sa na Súťaži výrobcov ľudových
hudobných nástrojov o cenu Dr. Ladislava Lenga na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve dosiahli, je možno ešte predčasné. Podľa mňa
to bolo jedno z najvýznamnejších podujatí, ktoré sa v súvislosti s ochranou
nášho kultúrneho dedičstva uskutočnilo. Moja bilancia tohto podujatia je
možno aj preto taká pozitívna, lebo do Slovenského národného múzea, kde
som pracoval, sme za desať rokov získali 836 rôznych typov ľudových
hudobných nástrojov.
Zvlášť chcem zdôrazniť, že okrem nástrojov sa podarilo v múzeu
zhromaždiť rozsiahle údaje o osobnostiach, ktoré na nástrojoch hrali alebo
ich vyrábali, ako aj o kultúrnom zázemí, odkiaľ výrobcovia pochádzali. Na
príprave tohto zložitého dokumentačného projektu mi v roku 1976 pomáhala etnografka Marta Komorovská a organológ Pavel Kurfúrst. Dospeli
sme k záveru, že pri zhromažďovaní údajov sa sústredíme na tieto tri
tematické okruhy: (1) výrobca, výroba, nástroj, (2) interpret, interpretácia,
hudba, (3) poslucháč, príležitosť, kultúra. Na výbere a vypracovávaní
jednotlivých dotazníkov sa podieľal antropológ Milan Thurzo, lekár Andrej
Dvorský, psychológovia Juraj Martínek a Peter Krbaťa, hudobní skladatelia
Roman Berger a Juraj Hatrík, sociológ Ľubomír Falťan (na začiatku s ním
spolupracoval aj Ladislav Volko). Pri praktickej realizácii projektu sa na
dokumentácii ďalej podieľala etnografka Mirka Kurfurstová, historička
Elena Kurincová, zvukový majster Peter Kušík, psychologička Jarmila
Martíneková, filozofka Katarína Šimunková, lekár Martin Tesák,, fotograf
Mikuláš Červeňanský, ďalej Judita Frešová, Xénia Sitarčíková a Zuzka
Lehoťanová. Aby sme získali ďalšie impulzy, ktoré by mohli doplniť náš
výskum, pozývali sme každý rok do Kováčovej - kde sme dokumentáciu
vykonávali – významných etnomuzikológov zo zahraničia. Našim hosťom
bol napríklad Julijan Strajnar z Ľubľany, Faizulla M. Karomatov z Taškentu,
Roberto Leydi s manželkou z Milana a Scheherazade Q. Hassan z Paríža. Pri
dokumentácii výrobcov a interpretov v Kováčovej pri Zvolene sme získali
údaje o 114 osobnostiach. Okrem dokumentácie v Kováčovej Slovenské
národné múzeum a Folklórne slávnosti Pod Poľanou v Detve realizovali
rozsiahly sociologický výskum v 30 lokalitách na Slovensku.

Tieto lokality zahrňovali obce z horských oblastí aj rovín, prímestské lokality, obce s rôznymi náboženstvami, slovenské i národnostne
zmiešané. Úhrnom sme pri tomto výskume vyplnili dotazníky u vyše 5000
respondentov. Výsledkom tohto výskumu sú dve monografie – Očová
a Oravská Polhora.
Usporiadatelia festivalu v Detve požadovali, aby sa výsledky
súťaže každý rok predstavili verejnosti v samostatnom programe. Ukázalo
sa, že táto požiadavka vytvorila platformu na prehlbovanie poznatkov
o jednotlivých nástrojoch, ktoré by sme sa za iných okolností nedozvedeli.
Napríklad pri príprave jedného programu som potreboval opísať okolnosti
pri ktorých sa plieskalo bičom. Jeden z účinkujúcich sa zmienil o tom, že
pastieri sa v kontraktoch so zástupcami obce zaviazali dvakrát do roka
vyháňať strigy z jednotlivých gazdovstiev. Bola to neuveriteľná informácia
o ktorej predtým nikto nevedel! Ešte pozoruhodnejšou bola skutočnosť, že
v čase letov do vesmíru žili na Slovensku ľudia, ktorí sa sami zúčastňovali
na obrade vyháňania stríg – obrade, ktorý sa mohol zachovávať z prastarých čias. Na príprave tohto programu v Detve bol prítomný pastier,
ktorý takýto kontrakt osobne podpísal. Požiadal som ho, aby prišiel na
javisko a predviedol, ako tento obrad prebiehal. Pastier najskôr naznačil,
kde je gazdovský dom a keď chcel začať s bičom „plieskať“ si spomenul, že
tam nebol sám. Povedal, že za pastierom, ktorý mal plieskať stáli ďalší
pastieri, ktorí trúbili, udierali o staré hrnce a lomozili a do tohto odstrašujúceho hluku ten pastier s bičom mal trikrát zvolať: „strigy von“! Pri
rekonštrukcii zabudnutého obradu sa ukázali aj iné detaily, napríklad, že
existovali rôzne techniky plieskania bičom. Na strigy na krížnych cestách
pred dedinou sa malo plieskať rýchlo so skráteným remienkom, atď.
Z mnohých takýchto rozprávaní sa vynáral obraz bohatých
previazaností hudobných nástrojov so spôsobom života, ktorý sa už dávno
vytratil z nášho života. Dostať sa k týmto informáciám je mimoriadne
obtiažne. Najväčší problém súvisí totiž s tým, že sa nevieme pýtať na to, čo
bolo a o čom nevieme. Súťaž bola aj preto výnimočná, že pri náhodných
rozhovoroch poskytovala priestor pre odkrývanie takýchto javov. Vďaka
nim sme sa napríklad dozvedeli o starodávnom zvyku spojenom so stavaním domu v Krivanoch. Na týchto prácach sa zúčastňovala celá rodina.
Keď na miesto kde sa dom mal stavať navozili drevo a odkôrovali ho,
vyrobili deťom z kôry „tľapadlá“, ktorými udierali o zem.

Týmito údermi a zvukom „tľapadiel“ vyháňali z tohto miesta zlé
sily. Bol to obrad. ktorý nápadne pripomína podobné prastaré tradície
z Ázie a Oceánie.
V čase začiatkov súťaže boli niektoré druhy ľudových hudobných
nástrojov takmer na vyhynutie. Napríklad počet gajdošov sa dal spočítať na
prstoch. Vďaka tomuto podujatiu sa situácia natoľko zlepšila, že v súčasnosti máme na Slovensku desiatky dobrých gajdošov. Posolstvo súťaže
v Detve však pokračuje a nachádza nové podoby tradície. Napríklad niektorí gajdoši sú združení v tzv. cechu gajdošov. Cech od záujemcov vyžaduje, aby sa naučili hrať tak, ako sa v jednotlivých regiónoch hrávalo. Vo
výpočte oživených tradičných nástrojov by sa dalo pokračovať. Mám
radosť z toho, že myšlienka oživovania ľudovej hudobnej tradície, o ktorú
sa snažil Ladislav Leng, a ktorá sa vďaka podujatiu pripomínajúcom jeho
meno ďalej pokračuje. Hudba, aj ľudová hudba je súčasťou zložitého
evolučného procesu. Pozerajúc na súčasnú kultúrnu nivelizáciu sa toto
podujatie dá chápať ako „zosilňovač“, ktorý dáva spoločnosti možnosť, aby
zvážila čo si ešte v kultúre musíme ponechať kvôli tomu, aby sme nestratili
svoju identitu.
Ivan Mačák

Zázrivá, 1964, u výrobcu drumblí Kokošku
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Myšlienka Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu Dr.
Lenga, vznikla v deň jeho pohrebu. Jej podnetom boli hlboké a rozsiahle kontakty Dr. L. Lenga s desiatkami výrobcov a interpretov po celom
Slovensku. Jej osvojenie si dozrievalo v orgánoch FSP až do roku 1975,
kedy sa realizoval jej prvý ročník, pod odbornou garanciou prof. Oskara
Elscheka, dlhoročného spolupracovníka Dr. Lenga v Umenovednom ústave
SAV. Ten bol garantom aj druhého ročníka. Obidva boli zamerané na
fujaru. Od roku 1977 až do roku 1985 sa garantom podujatia stal Dr. Ivan
Mačák, zo SNM v Bratislave. V jeho koncepcii sa súťaž zamerala na všetky
skupiny hudobných nástrojov. Za celoživotné dielo, aj Súťaže výrobcov o
cenu Dr. L. Lenga, a široko koncipovanému výskumu desiatok odborníkov
aj zo zahraničia, bol Dr. Ivan Mačák v roku 2004 poctený medzinárodnou
prestížnou Cenou Curta Sachsa, najmä „za mimoriadne humánny prístup k
výskumu ľudových hudobných nástrojov“, čím nadväzoval aj na začaté
výskumné dielo a vedecké dielo Dr. Ladislava Lenga.

Dr. LADISLAV LENG
8. 10. 1930 – 27. 7. 1973
zakladajúca osobnosť slovenskej organológie
a jej zamerania na ľudové hudobné nástroje.
Svoj výskum zhrnul do viacerých vedeckých a popularizačných diel s výrazným úsilím prebudiť záujem o spoznávanie osobitosti a udržiavanie tradícií ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Rozmach tohto úsilia
prekazil prudký nástup zákernej choroby a následná smrť vo veku 43 rokov.
To dalo podnet k zrodu myšlienky vytvoriť podujatie, ktoré by vytvorilo pôdu
pre rozvinutie úsilia Dr. Lenga a využilo aj jeho dôverný kontakt s výrobcami
a interpretmi na celom Slovensku. Takou sa stala Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu Dr. Ladislava Lenga, organizovaná v
rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v rokoch 1975 – 1985.
Dôstojnosť, význam a účinok oceňovania podporil svojimi dielami aj ak.
soch. Prof. Ján Kulich, ktorý vytvoril základné, aj meniace sa medaily
ocenenia Instrumentum excellens. Kolekcia troch medailí sa každoročne
porotou udeľovala nástrojom, ktoré si takýto prívlastok zaslúžili.

Instrumentum excellens – Fujara

Témy jednotlivých ročníkov Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov
o cenu Dr. Ladislava Lenga a ich garanti:

Témy interpretačnej súťaže, ktorá bola pokračovaním súťaže výrobcov a jej
garanti:

1975 – Fujary
Oskar Elschek
1976 – Fujary
Oskar Elschek
1977 – Gajdy
Ivan Mačák
1978 – Gajdy a fujary
Ivan Mačák
1979 – Rohy a trúby
Ivan Mačák
1980 – Strunové nástroje
Ivan Mačák
1981 – Pastierske signálne nástr. Ivan Mačák
1982 – Zvukové hudobné nástr.
Ivan Mačák
1983 – Píšťaly
Ivan Mačák
1984 – Zvukové zábavky
Ivan Mačák
1985 – Píšťalky
Ivan Mačák
V celej súťaži bolo ocenených 114 osobností – výrobcov ľudových hudobných nástrojov.
V hodnotiacich porotách pôsobili a výskumu sa zúčastnili: Roman Berger,
Mikuláš Červeňanský, Mgr. Juraj Dubovec, MUDr. Andrej Dvorský, PhDr. Ľubomír
Falťan, Judita Frešová, Juraj Hatrik, PhDr. Marta Komorovská, PhDr. Peter Krbaťa,
PhDr. Elena Kurincová, PhDr. Pavel Kürfürst, Zuzana Lehoťanová, PhDr. Juraj
Martinek, PhDr. Jarmila Martineková, Xénia Sitarčíková, PhDr. Katarína Šimuneková, MUDr. Martin Tesák, RNDr. Milan Thurzo, PhDr. Ladislav Volko
Predsedovia hodnotiacich porôt: Karol L. Zachar, Pavol Tonkovič, Jozef Kresánek,
Ján Podolák, Oskar Elschek, Daniel Luther
Hudobné múzeum Slovenského národného múzea získalo, vďaka tomuto, aj zo
svetového hľadiska unikátnemu podujatiu v rokoch 1975 – 1985 vykúpením 836
rôznych typov originálnych ľudových hudobných nástrojov z územia Slovenska.

1986 – Fujaristi
Igor Kovačovič, Milan Križo
1987 – Fujaristi
Igor Danihel, Juraj Dubovec
1988 – Gajdoši
Igor Danihel, Juraj Dubovec
1989 – Píšťalkári
Igor Danihel, Juraj Dubovec
1990 – Píšťalkári
Igor Danihel, Juraj Dubovec
1991 – Heligonkári
Igor Danihel, Juraj Dubovec
1992 – Predníci z Podpoľania Igor Danihel, Juraj Dubovec
V interpretačnej súťaži bolo ocenených viac ako 90 interpretov.

Jožko Rybár

Píšťala

Struny

Bič

Huďan

Sanitrár

Husliarik

Polnoc

Gajdoško Michelík

Gajdoš Michelík

Jozef Výboh

Melódia

Zvončiar

Kubinec

Trojica udeľovaných medailí

LADISLAV LENG
Osobnosť slovenskej etnomuzikológie

V júli sme si pripomenuli už 20. výročie náhleho odchodu jedného zo
zakladateľov modernej slovenskej hudobnej folkloristiky. Mladším milovníkom slovenskej ľudovej hudby sa jeho meno každoročne spája
s udeľovaním plakety Instrumentum excellens na tvorivej súťaži výrobcov
ľudových hudobných nástrojov v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou
v Detve. Tým starším je známy i neobyčajne široký a viacstranný odborný
akčný rádius tohto hudobného vedca a pedagóga.
Ladislav Leng po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
pôsobil až do roku 1960 ako odborný asistent na Katedre hudobnej
výchovy, kde sa zameriaval na problematiku hudobnej folkloristiky
a pôsobil tiež prakticky – usmerňoval ľudové hudby v súboroch Pedagóg
a Trenčan v Trenčíne. Úplná absencia hudobno-folklórnych učebníc ho
viedla k napísaniu učebných textov pre budúcich pedagógov (Slovenský
ľudový spev a ľudová hudba, 1957; Slovenský hudobný folklór, 1961). Ak
prvé texty majú ťažisko v u nás už tradične pretraktovanej oblasti ľudovej
piesne a vychádzajú z Kresánkovho bádateľského obzoru, nasledujúce sa
v základe týkajú inštrumentálnej hudby a slovenských hudobných nárečí.
Práve tieto témy boli dovtedy neznáme v slovenskej hudobnofolkloristickej
spisbe. Na chválu Lengových snažení slúži, že v týchto tematicky novátorských textoch sa opiera o súčasný a vlastný terénny výskum a začína
postupne uplatňovať nové prístupy: komplexnejšie nazeranie na folklórnu
matériu, náročnejšie metodické a teoretické požiadavky, exaktnejšie
spôsoby dokumentácie, analýzy, ap. – teda trend, ktorý vyznáva celá
novonastupujúca generácia hudobných folkloristov. Škoda, že odborné
aspekty sú „ovenčené“ a vlastne znevážené aktuálne žiadanými ideologicko-filozofickými „vsuvkami“ – príznačnými pre 50. a zač. 60. rokov.
Prevažujúci záujem o hudobno-vedeckú dráhu, o inštrumentálnu
folklórnu hudbu a dobré podmienky pre výskum ho v roku 1960 priviedli
na akademickú pôdu do Oddelenia pre folkloristiku v Ústave hudobnej
vedy SAV, kde obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (Tradičné slovenské
ľudové nástroje, 1962).

Tu sa stal vedúcim etnomuzikologického pracoviska, ktoré sa venovalo
základnému výskumu hudobného a tanečného folklóru vo vybraných
regiónoch Slovenska (Liptov, Podpoľanie, Gemer, Dolný Trenčín), výberovému výskumu vo vytypovaných lokalitách na Slovensku – u Slovákov
v Maďarsku a v bývalej Juhoslávii. Sám sa naďalej sústreďoval na folklórnu
inštrumentálnu hudbu a ľudové hudobné nástroje (Slovenské ľudové
hudobné nástroje, 1967; Ľudová hudba Zubajovcov, 1971; Súčasný stav
poznávania ľudovej hudobnej kultúry vojvodinských Slovákov, 1973). Za
Lengovho nemalého podielu výdatne narastali a doplňovali sa archívne
fondy Ústavu: notácie ľudových piesní, magnetofónové nahrávky, vedeckodokumentárne filmy – napospol podklady pre kvalifikované výpovede
o folklóre Slovenska a Slovákov.
Osobitnú kapitolu predstavujú Lengove aktivity v oblasti záujmovej
folklórnej činnosti medzi ochotníkmi dedinských folklórnych skupín, vo
folklórnych súboroch, na kurzoch pre vedúcich folklórnych scénických
a hudobných kolektívov, na folklórnych festivaloch, ale aj na pôde inštitúcií
s metodickou starostlivosťou o tento žáner. Zvlášť prispel pri profilovaní
Folklórneho festivalu Východná a najmä Podpolianskych folklórnych
slávností v Detve, ktoré „naštartovali“ hneď ako jedno z najvýznamnejších
folklórnych podujatí u nás. Taktiež patril k významným iniciátorom
a autorom metodických publikácií pre pestovateľov ľudovej hudby (Škola
hry na fujaru 1960, rozšírená 1970, 1989; Variačná technika predníkov
v oblasti stredného Slovenska, 1966; Slovenské hudobné nárečia, 1967);
a ďalšie).
Nemožno nespomenúť jeho spoluprácu s Redakciou ľudovej hudby
a pôsobenie pri tvorbe folklórnych relácií v Slovenskom rozhlase (Klenotnica ľudovej hudby) a v hudobnej redakcii Slovenskej televízie (cyklus
Zem spieva 1965-66).
V mnohom ešte stále ostávame dlžní v náležite výstižnej výpovedi
o jednej z kľúčových osobností slovenskej etnomuzikológie PhDr. Ladislavovi Lengovi, CSc., vedcovi, pedagógovi, hudobnému odborníkovi,
o pokojnom, úsmevnom a pracovitom kolegovi, priateľovi.
Stanislav Dúžek

ZA LADISLAVOM LENGOM
8. 10. 1930 – 25. 7. 1973
Slovenská hudobná kultúra a hudobná veda stráca v Ladislavovi Lengovi
jedného z najaktívnejších a najvšestrannejších predstaviteľov. Patril k popredným vedeckým pracovníkom – etnomuzikológom, usmerňoval hudobno-pedagogické hnutie na Slovensku, bol činný v oblasti osvetovej
práce a ľudovej hudobnej tvorivosti.
Narodil sa v Zelenom, maturoval na Učiteľskom ústave v Lučenci
a absolvoval roku 1953 odbor hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte
UK. Od prvých rokov pôsobenia na Katedre HV na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave mohol rozvinúť svoje hudobno-teoretické a hudobnopedagogické záujmy, ktoré organicky spájal so štúdiom slovenskej ľudovej
hudby. Poslucháčov viedol k hlbokému poznaniu našej národnej hudobnej
tradície a výsledky štúdia týchto otázok zhrnul vo vysokoškolskom učebnom texte Slovenský ľudový spev a ľudová hudba ( Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, Bratislava 1957). Súbežne sa venoval aj osvetovo-kultúrnej
činnosti v súbore Pedagóg, neskôr v Trenčíne a v mnohých iných, ktoré ho
na celom Slovensku poznali ako inštruktora a radcu, ochotného podeliť sa
so svojimi skúsenosťami. Slovenský dom ĽUT a neskôr Osvetový ústav
v Ladislavovi Lengovi našli nielen hlbokého znalca nášho hudobného
folklóru ale aj skúseného pedagóga a skvelého organizátora súborového
hnutia. Jeho meno sa stalo nerozlučne späté s úspechmi tohto hnutia za
posledné dve desaťročia. Jeho meno nechýbalo v poradných zboroch,
dramaturgických a programových komisiách, či to bola Strážnica, ale najmä
Východná a jeho neúnavnej a premyslenej práci možno ďakovať, že sa
Detvianske folklórne slávnosti stali skvelou prehliadkou stredoslovenského
ľudového umenia.
Nebol len teoretikom alebo organizátorom tohto hnutia, ale jeho
spolutvorcom a dramaturgom tým, že ako autor a režisér početných autentických programov zhmotnil svoju predstavu aj do farbistých umeleckých
celkov, do mozaiky toho bohatstva ľudového umenia, ktoré na Slovensku
žilo. Bol v tom zmysle aj objaviteľom, ktorý sa nekochal skvostami v tichu
svojej pracovne, ale ktorého túžbou bolo podeliť sa s jej krásou s našou
pospolitosťou.

Preto sa rok čo rok objavovali nové dedinské skupiny na našich
slávnostiach, ktoré aj vďaka jemu mohli ukázať dedičstvo svojich otcov
pred širokým auditóriom našich folklórnych slávností. Bol mužom nielen
premysleného slova, ale predovšetkým mužom činu, ktorý priamočiaro
a ihneď svoje predstavy preniesol aj do praxe, ak boli k tomu čo len
minimálne možnosti. Najmä táto jeho vlastnosť nám bude nesmierne
chýbať. Jednote teórie a praxe v jeho mnohostrannom pôsobení vďačí jeho
vedeckovýskumná práca, šírka materiálových, metodických a pedagogických skúseností. Preto väčšina ním zverejnených prác vychádza aj
v týchto inštitúciách.
Roku 1958 vydal Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje (Slovenský dom ĽUT, Bratislava), Školu hry na fujaru (Osvetový ústav Bratislava
1969, druhé vydanie 1970 v Banskej Bystrici v Krajskom osvetovom
stredisku), Slovenské hudobné nárečia (Osvetový ústav Bratislava 1964)
a roku 1961 vydal vysokoškolskú učebnicu Slovenský hudobný folklór
(Slovenské pedagogické nakladateľstvo). Štúdie a články na túto tematiku
zverejnené vo vedeckých, odborných a osvetových časopisoch u nás
a v zahraničí dosahujú takmer počet 100. Rozsiahle bolo aj pole jeho
redakčnej práce, či už dvoch zväzkov Variačná technika predníkov oblasti
stredného Slovenska (Osvetový ústav, Bratislava 1966) a Variačná technika
predníkov východného Slovenska (1969), pričom tretí zväzok so
západoslovenskými štúdiami je v tlači, keď sám Ladislav Leng uverejnil roku
1960 svoje zápisy pod názvom Spevy a tance z Myjavy (Bratislava,
Osvetový ústav 196).
V podobnom úsilí sa niesla aj jeho dlhoročná spolupráca s oddelením
ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, či ako autora
mnohých relácií, rozhlasových cyklov, pri rozhlasových súťažiach, pri Prix
de musique folklorique de radio Bratislava, ako prednášateľa, v poradných
orgánoch a ďalších oblastiach práce. V tejto súvislosti treba sa zmieniť aj
o jeho sústavnom úsilí pri vydávaní gramoplatní s autentickými zvukovými
záznamami či v Supraphone alebo v Opuse. Ladislav Leng žil pevne oboma
nohami na pôde našej súčasnosti, využíval všetky médiá a prostriedky na
to, aby si ľudová hudba a ľudová umelecká tvorivosť získala v našej
spoločnosti pevné miesto, aby sa stala základom hudobnej tváre našej
súčasnosti.

Jeho vlastnej hudobnopedagogickej práce sa môžeme dotknúť len
v náznakoch. Stál v prvom rade tých progresívnych pedagógov, ktorí sa
neustále dovolávali zlepšiť postavenie hudobnej výchovy v našom
všeobecnovzdelávacom systéme, analýzami, petíciami, prehláseniami; stál
pri kolíske vzniku Československej pedagogickej spoločnosti, v ktorej
vedúcich orgánoch aktívne pracoval, stál pri prekonávaní pôrodných
ťažkostí aj Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu, ktorej vedeckým
tajomníkom bol v posledných rokoch a ktorej 1200-členný kolektív neustále viedol a nabádal k zvýšenej aktivite, tematickými seminármi, edičnou činnosťou. Bol zodpovedným redaktorom Správ spoločnosti a jej
tematických zborníkov. Sám dlhé roky pracoval na problematike hlasovej
a sluchovej výchovy, bol spoluautorom radu učebníc hudobnej výchovy pre
ZDŠ. S touto prácou bola spojená aj jeho aktivita v Zväze slovenských
skladateľov, v ktorého orgánoch pôsobil aj ako predseda sekcie hudobných
vedcov.
Vedecká práca bola však pre Ladislava Lenga ťažiskom, najmä od roku
1960, kedy prichádza do Ústavu hudobnej vedy SAV s cieľom prehĺbiť
štúdium najmä slovenských ľudových hudobných nástrojov a nástrojovej
hudby. Tá bola zázemím, základom, na ktorom stáli všetky jeho
pedagogické, osvetové a organizačné aktivity. Svoje dlhoročné výskumy
zhrnul v svojej kandidátskej práci Tradičné slovenské ľudové hudobné
nástroje, ktorú obhájil roku 1962 (roku 1967 vyšla v Slovenskej akadémii
vied a za rok 1968 bola vyznamenaná cenou Slovenského hudobného
fondu). Jeho dlhoročné úsilie bolo zamerané na odkrytie stále nových
prameňov živej ľudovej hudby najmä na Liptove a na Podpoľaní, ale aj
v ostatných oblastiach Slovenska. Terénna práca vyžadujúca toľko
fyzického a psychického vypätia, odriekania, vášnivého, neúnavného
hľadania a zanietenia tvorila podstatnú zložku jeho práce a do tejto
nabádal aj svojich kolegov.
V posledných rokoch sa sústredil na ďalšiu obťažnú pracovnú oblasť
a to na výskum ľudových muzík. Pre tento výskum vytváral
najoptimálnejšie technické a organizačné predpoklady, vypracoval
osobitnú nahrávaciu procedúru, zhostil sa tak zložitej úlohy ako je notový
prepis zo zvukových záznamov so všetkými prednesovými melodickými
a harmonickými detailami.

Ako zodpovedne a precízne túto prácu vykonával, ako zápasil
s týmto v našej, ale aj európskej etnomuzikológii poľom neoraným, vidieť
v nedávno zverejnenej rozsiahlej monografickej štúdii Ľudová hudba
Zubajovcov (Musicologica Slovaca III, 1971). Ako na dlani tu pred zrakom
čitateľa roztvára všetky zložité otázky vlastnej práce s interpretom
v teréne, transkribčné alebo predovšetkým analytické otázky. Táto štúdia
bude dlho pre našich etnomuzikológov métou, za ktorou sa budú usilovať.
Hľadal cestu zvládnutia zložitej ornamentálnej zložky v hre predníkov
pomocou samočinných počítačov, ako vo všeobecnosti preukazoval aj
zmysel pre všetko nové a hľadačské, usilujúce sa o dobytie nových
obzorov. Vedel však nové podnety a metódy nielen zvážiť a podchytiť, ale
aj konzekventne realizovať.
Ladislav Leng prispel za krátke desaťročie, ktoré mu bolo dopriate, venovať
sa vedeckému štúdiu týchto problémov tvrdou, neúnavnou a systematickou prácou ku konštitúcii základných technických, materiálových,
vedecko-metodických a teoretických predpokladov etnomuzikológie na
Slovensku, s ktorou zostane jeho meno trvalo spojené.
Výskumnú činnosť organicky spájal s pedagogickými a kultúrnopolitickými zámermi prihliadajúc stále na spoločenské a kultúrne potreby
nášho hudobného umenia. Výsledky svojho úsilia vracal našej mládeži a
národnej kultúre široko rozvetvenou osvetovou, výchovnou a organizačnou prácou.
Všetci, ktorí poznali Ladislava Lenga, si cenili nielen jeho pracovnú
šírku a bohaté výsledky, ale predovšetkým jeho skromnosť, rozvahu, priateľský vzťah a pomocnú ruku, ktorú vždy bol pripravený podať.
Žil plným, intenzívnym životom práce, plným priehrštím dával jej plody
našej súčasnosti a hoci odišiel predčasne, najplodnejšie roky jeho života
zostali a zostanú nenaplnené, jeho životné dielo zostalo fragmentom,
torzom.
Nedlhá životná cesta Ladislava Lenga je dráha robotníckeho chlapca,
ktorý sa neúnavnou, húževnatou, tvrdou sebadisciplínou prepracoval do
predných radov slovenskej socialistickej inteligencie a ktorý všetky svoje
sily, um a schopnosti postavil do služieb našej spoločnosti.
Večná mu pamiatka!
Oskar Elschek

Až keď náhle odišiel

svitlo nám čím bol a čo zanechal
Na prvom ročníku FSP (na Kúpalisku), ktorého som sa zúčastnil ako
tanečník Lúčnice, sa nedala rozpoznať budúcnosť zámeru, ku ktorému
prispeli jeho zakladatelia. Možno len Lacko Leng, ako jeden z nich, videl
dopredu. Videl vďaka vzťahu k desiatkam ľudových inštrumentálnych aj
interpretačných umelcov, ktorých spoznával v ich rodnom prostredí, ku
ktorým sa vedel zaujato, vľúdne, obdivne, posadiť a vylúskať z nich hlboko
v duši vkorenenú starobylú kultúru.
Spoznal som ho najmä na Programových radách FF vo Východná,
a FSP v Detve. Vždy sa dokázal zaujato postaviť za nový nápad, podporiť
hľadanie, analýzou detailov aj celku vystihnúť jadro myšlienky. Rád som ho
stretával aj v Umenovednom ústave, kde som často zablúdil za priateľmi,
tiež bývalými lúčničiarmi: Stanom Dúžekom a Klimetom Ondrejkom, ktorí
s ním trávili stovky dní a tisícky hodín na výskumoch po slovenských
dedinách.
Jeho analýza novej scény vo Východnej, ktorá sa realizovala podľa
môjho návrhu, bola pre mňa nad všetky iné povzbudivá. No najväčším
obohatením pre mňa boli večery mojej a Lacovej rodiny strávené na
Poľane v roku 1972. Večery dovolenky o ktorú sa pričinil vzácny tvorca
pevnej základne Folklórnych slávnosti pod Poľanou, ich spoluzakladateľ,
Ďuro Ďurica. Naše dcéry boli rovnako staré (či mladé), práve sa lieniace
dievčatká, pre ktoré bol každý deň krátky a večere ešte kratšie. Čaro ohňa,
kúzlo prípravy živánky, posúvali spánok ku polnoci. Ocko, či ujo Lacko sem
tam hral, spieval no najmä rozprával. Približoval mi desiatky ľudových
muzikantov, ich príbehy a príhody, vykresľoval očarenia, ktoré pri nich zažíval. Tým mi vytváral obraz o svete ľudového umenia z iného, vnútronejšieho pohľadu, na aký som si zvykal v Lúčnici, aj na festivaloch celých
šestnásť rokov.
Mal som však už za sebou skúsenosti z vytvárania skladov kostýmov a v nich ľudových odevov, skladov nábytku a drobných rekvizít, tiež
z ľudových prostredí, potrebných pre televíznu dramatickú tvorbu. Získavali sme ich vykupovaním po dedinách v ktorých už strácali cenu. Bol som
nadchnutý ich rozmanitosťou, dôvtipom ich detailov. Keď som k tomuto
poznaniu pridal dojmy z Lacovho rozprávania, usúdil som, že sa asi dajú

nájsť spôsoby, ako aj túto oblasť ľudovej kultúry šíriť aj pomocou scénických programov na festivaloch.
Zhrniem: pre všetko, čo som neskôr hľadal a postupne aj nachádzal, mali moje večery s Lacom na Poľane dominujúci význam. No bolo to
aj vďaka jeho jedinečným ľudským vlastnostiam. Pokoju v jednaní a konaní,
trpezlivosti pri vysvetľovaní, povzbudivej dôslednosti a mnohými inými.
Závidel som mu ich a nadchýňal sa nimi.
Koncept prvej prehliadky krojov a artefaktov ľudovej kultúry, sa
zrodil zo základne týchto večerov, napriek tomu, že môj prvý pokus formulovať svoju predstavu na papier, jasne preukázať akými prostriedkami
sa chcem k cieľu - zámeru dostať, programovú radu FF Východná nepresvedčil. Program bez jediného tanečného kroku, bez živého spevu?
Nepomohla mi pri argumentácii ani návrh Prehliadkovej rampy – podkova,
vedúca cez obecenstvo, ktorá vznikla práve pre tento zámer. Až nultý
ročník tohto typu scénického programu, realizovaný v Krakovanoch, presvedčil.
Laco bol medzi tými, ktorí mi pomohli obhájiť – presadiť prvú Prehliadku tichej krásy v roku 1973 vo Východnej. Neskôr som sa pod dojmami z jeho rozprávania pustil aj na ďalšiu cestu. Vytvárať programy
v ktorých malo dôležitú (ak nie základnú) úlohu spomienkové rozprávanie.
Tak vznikali fresky: Matka v mojej zemi, Dieťa v mojej zemi, Drevo v mojej
zemi a celý cyklus Rodokmeňov. To všetko sa však udialo potom, aj hodne
potom.
Vrátim sa však k chronológii udalosti.
Zo zasadnutia PR Východnej začiatkom mája 1973 (na ktorom som
nebol), sa mi dostali správy o jeho pokračovaní v ktorejsi vinárni, kde Laco
„prebral“, čo on nikdy nemal vo zvyku. Keď sa k tomu pridali ďalšie detaily
z toho dňa, o strate všetkého čo mal Laco pri sebe, prestali sme to brať
s úsmevom. Ten nám úplne primrzol po správe o prudkom nástupe zhubnej choroby do Lacovho tela.
Vo Východnej už nebol. Prvá Prehliadka tichej krásy dopadla nad všetky
očakávania.. Aj som mu to chcel ísť osobne porozprávať z vďačnosti za
vieru, ktorú vo mne prebudil. Ale....Musel som však nastúpiť na vojenské
cvičenie do Serede. Už tam ma našla drsná správa. Laco?....Veď práve
všetko začínal!

Na pohreb som cestoval autobusom v tropickej horúčave. Napriek
tomu sa mi myseľ neustále krútila okolo straty, ktorá nás postihla Lacovým
odchodom.
Kto bude urovnávať rozpory medzi rôznymi názormi tak pokojne a zmierujúco, ako to len on vedel? Ako sa dá zužitkovať bohatstvo jeho poznania,
kontaktov, popularity medzi ľudovými muzikantmi?. Myšlienka pomenovať
jeho menom podujatie aktivizujúce ľudových muzikantov vyvolala na „
kare - posedení“ jeho priateľov u Sveťa Švehláka, ticho. Rozumel som tomu
tichu. Drsná skutočnosť bola príliš čerstvá. Mne však večery zažité na
Poľane, jeho nadchnutie sa dušou stoviek ľudí, nedali pokoja. Aj na zasadnutí programovej rady Detvy vyvolal návrh ticho. Myšlienka sa musela
usadiť, zdôraznenie jeho odchodu čímkoľvek potrebovalo odstup. Nevzdával som sa. Na jeseň 1974 sa návrh už – už ujal, no objavila sa nečakaná
prekážka. Bolo po roku 1970 a normalizácia zasiahla aj Laca Lenga. Prijatej
myšlienke bolo treba prekliesniť chodník v tŕni. Podaril sa to, vďaka Janovi
Kulichovi. Ustálil sa a prijal aj názov s tým, že porotou vybraté nástroje
dostanú ocenenie v podobe trojice medailí a označenie Instrumentum exellens.
Detvianske spoločenstvo organizátorov, ktoré vo Výbore FSP
prevládalo, prijalo prvé dva ročníky, ktoré garantoval Dr. Oskar Elschek,
najmä vďaka nástroju. Bola ním fujara. Keď však prevzal vedenie Súťaže Dr.
Ivan Mačák a predložil koncept na ďalších 8 ročníkov s pomenovaním iných
nástrojových skupín, objavili sa vo medzi Výborníkmi vážne výhrady. Čo má
s nimi Detva spoločného? Prečo záber na celé Slovensko? Zaznelo to
napriek tomu, že Lacko Leng patril k podstatným zakladateľom celého
festivalu a na svete už bola jeho výborná kniha ktorá sa dotýkala celého
Slovenska. Aj tu však pomohla autorita Prof. Kulicha.
Tak sa podujatie, ku ktorému sa pridružil originálne koncipovaný výskum
naplno rozbehlo na celé desaťročie, a stalo sa aj z celosvetového hľadiska
unikátnym. Na jeho výsledkoch sa podieľali desiatky umelcov a vedcov
rozmanitých profesií. Do fondov Hudobného múzea SNM sa vďaka nemu
dostalo viac ako 800 hudobných nástrojov. Vedecké úsilie a dielo z neho
vyrastajúce - do ktorého patrí aj Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu L. Lenga, prinieslo Dr. Ivanovi Mačákovi výnimočné medzinárodné ocenenie Cenu Kurta Sachsa za rok 2004. Na začiatku cesty k nej
bolo výnimočné pôsobenie a dielo Ladislava Lenga, ktoré našlo zúročenie

aj v tejto cene, no najmä v rozmachu záujmu o ľudové hudobné nástroje
na celom Slovensku, ktoré je výnimočné aj z európskeho hľadiska.
Záujmu, ktorý je už poznačený novou kvalitou. Výrobe a pestovaniu tejto
mimoriadnej súčasti ľudovej kultúry sa začala venovať vysokoškolsky
vzdelaná inteligencia Slovenska, schopná aj medzinárodnej komunikácie
a tým šíriaca originalitu tohto fenoménu Slovenska.
Po skončení celého cyklu zameraného na výrobu ľudových hudobných nástrojov v roku 1985 pokračovalo podujatie v interpretácií. Tej sa
ujali, pod gesciou Dr. Mačáka, Juraj Dubovec a Igor Danihel. Obaja vzdelaním a svojím rozhľadom zrelí a usilujúci o to, aby pokračovali v náročnom
koncepte Dr. Mačáka. Potom, rokom 1992 sa všetko skončilo.
Asi aj preto, lebo sa nenašli takí, ktorí slovenské ľudové hudobné umenie
vnímajú, a hodnotia z veľkého nadhľadu. Ktorí sú vyzbrojení panoramatickým pohľadom na kultúry ľudstva, na hudbu ako fenomén týchto kultúr.
Ktorí ľudovú hudobnú kultúru Slovenska vnímajú a poznajú ako integrálnu
súčasť jej všetkých žánrov. Ktorí poznajú hudobné dejiny, hudobný pravek,
aj starovek rovnako, ako najnovšie prúdy súčasnej hudby a nielen na Slovensku. Predstavu o tejto šírke a hĺbke vykresĺujú napríklad: editorské činy
Prof. Oskara Elscheka v trojdielom monumente Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne (vydané v rokoch 1951, 1973 a 2008 v Bratislave), v IV. zväzku
Encyklopédie európskych ľudových hudobných nástrojov – Ľudové hudobné nástroje Slovenska, tiež Elschekové dielo (vydané v roku 1983 v Lipsku –
v nemčine) aj jeho dielo Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny (vydané
v SAV v roku 1990), alebo rozmanité diela Dr. Mačáka: scenár Expozície
klávesových hudobných nástrojov Slovenska v Markušovciach, scenár
a realizácia výstavy Indická hudba, námet výstavy o Čínskej hudbe, scenár a
realizácia výstavy Dedičstvo ľudových hudobných nástrojov Slovenska, ktorá priamo nadväzovala na Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov
o cenu Ladislava Lenga a bola v Slovenskom národnom múzeu inštalovaná
celých 10 rokov.
Je chvályhodné, že FSP v Detve začali v roku 2001 znovu s činom,
ktorý smeruje k aktivizácii výrobcov ľudových hudobných nástrojov.
K historickej skutočnosti a k tvorcom podujatia, ktoré nieslo meno L. Lenga
je však nekorektné, že podujatie má rovnaké pomenovanie Instrumentum
exellens, ako mala Súťaž výrobcov o cenu Dr. Ladislava Lenga (dá sa
povedať, že sú to voľne použiteľné dve latinské slová), lebo priznávanie
takéhoto prívlastku vtedy sledovalo výlučne vedecké a historicko –

kultúrne ciele. Nekorektné je najmä to, že si podujatie privlastňuje originalitu myšlienky vlastným vročením od roku 2001.
Na začiatku cesty k zapísaniu fujary do Svetového kultúrneho
dedičstva bol aj Ladislav Leng - svojim celoživotným dielom, aj Súťaž o cenu
Dr. Ladislava Lenga, aj prof. Oskar Elschek a Dr. Ivan Mačák, so svojimi
originálnymi dielami a pôsobením, aj všetci ktorí tento fenomén pestovali
a podporili. Ešte dávno, dávno predtým, pred viac ako 150 rokmi predtým,
dostala fujara, drumbľa, či píšťalka nevšednú poctu v diele Andreja
Sládkoviča. Detvan a Detva mu bol básnickým synonymom slovenskosti.
Nič sa nezačalo včera, či pred desiatimi rokmi. To treba vždy s pokorou vnímať a vyznávať.
Mnohé však, premnohé, sa začalo veľmi krátko vymeraným Lengovým životom a dielom.
Viliam Ján Gruska

Fujarista Juraj Kubinec z Utekáča

Ladislava Lenga som osobne nemal možnosť spoznať,
no patrím k tým pár šťastlivcom, ktorí majú vo svojej knižnici jeho
vzácnu publikáciu Slovenské ľudové hudobné nástroje. Podujatie na jeho
počesť v Detve som zažíval z rôznych pozícií. Raz, keď ho garantoval Oskár
Elschek a bolo venované výrobcom fujár, som sa nejako ocitol v porote
popri Karolovi L.Zacharovi a ďalších znalcoch, bolo milé počúvať ich
zasvätené dišputy o tom, či má alebo nemá nejaký nástroj dostať ocenenie,
plaketu, ktorá sa neskôr pre mnohých výrobcov stala aj veľmi dobrou
obchodno – marketingovou značkou. Ale o tom sa vtedy ešte netušilo,
meno Ladislava Lenga v sebe obsahovalo pre zasvätených vyššie hodnoty
a princípy. Neskôr som tak trochu zobďaleč sledoval dianie v Kováčovej,
kde sa Ivan Mačák začal stretávať s výrobcami a metodicky získavať
a zaznamenávať také poznatky o výrobe, osobnostiach tvorcov, ich mieste
v kultúre spoločenstva, v ktorom žili, ktoré podľa môjho názoru dostatočne
ocenia až nasledujúce generácie. Kvôli atmosfére v tíme, ktorý dal vtedy
dohromady a kvôli tomu, lebo som vedel, že sa dozviem veľa múdreho
a zaujímavého, som sa zúčastnil ako anketár jedného zberu dát v Oravskej
Polhore. To bolo ďalšie príjemné stretnutie s Ivanom, ktorý bol aj pre mňa
už vtedy nesmierne inšpiratívnym človekom a chodiacou encyklopédiou
hudobnej histórie. Bolo jasné, že podujatie na pamiatku L.Lenga v Detve,
ktoré Ivan zaštítil, dostane vďaka nemu ďalší rozmer. A aj sa stalo, nuž
a bude veľmi dlho trvať, kým sa niekomu bude chcieť, bude vedieť a podarí
sa mu aspoň priblížiť. Tam všetko zapadalo do seba, všetko malo hlboký
zmysel. Výskum, ľudský rozmer stretnutí výrobcov a odborníkov, skvelá
prezentácia problematiky v Ivanových komorných audiovizuálnych
programoch v prítmí detvianskeho Domu kultúry. Bol som ich nadšeným
divákom.
V Detve jednoducho vznikal vďaka Lengovmu odkazu a Ivanovej
charizme a vedomostiam na tú dobu neobvykle slobodný a inšpiratívny
priestor. Tak otvorene, erudovane , zaujímavo a bez ohľadu na akékoľvek
vtedajšie ideologické obmedzenia sa o tradičnej kultúre a jej duchovnom
rozmere podľa mňa nikde inde vtedy verejne nehovorilo. A vnímali to
nielen folkloristi, ale aj náhodní návštevníci. To ma zaujalo a Ivan sa mi
napokon dal nahovoriť na cyklus rozhlasových relácií, ktorý prijala
poslucháčska obec veľmi priaznivo. Ivan ma oslovil s ponukou členstva

v porote, ktorá udeľovala výrobcom nástrojov plakety. Pretože sme mali na
súťaže v tejto oblasti rovnaký názor, rozpútali sme podľa niektorých
organizátorov „infláciu“ plakiet. Každý, kto dodržal tradičné postupy
a princípy, mal podľa nás na ňu nárok. Veľmi precízne sme však formulovali
texty na diplomy, v nich sme podprahovo naznačovali viac, než povedal
samotný akt odovzdania plakety. Keď Ivan naplnil v Detve svoje zámery,
chcel, aby platforma, ktorú vytvoril, žila ďalej. Na jeho návrh sme sa jej
ujali s Igorom Danihelom. Priznám sa, pod ťarchou zodpovednosti, úcte
k dosiahnutej úrovni , úcte k menám Leng a Mačák a poznajúc svoje
schopnosti, ktoré sa Ivanovým nemohli vyrovnať, sme sa mu sprvoti aj
všelijako vykrúcali, no napokon nás dokázal tak povzbudiť, že sme sa pustili
do práce a realizovali Ivanov námet. Začali sme sa venovať interpretácii,
zvláštnostiam hry na jednotlivých nástrojoch. Dokumentovali sme ju
nahrávaním na zvukové záznamy postupne na trojdňových stretnutiach
s fujaristami, píšťalkármi, heligónkármi či huslistami, ktoré bývali počas
konania FSP na Ľubici pri Zvolenskej Slatine, či na Bielych Vodách. Ivan tam
bol s nami a držal nám prsty. To, čo sme vedeli, alebo sa dozvedeli vo
večerných debatách všetkých zúčastnených, ktoré sa neraz premenili
temer na odborné vedecké konferencie, sme sa snažili odovzdať
návštevníkom v pokračujúcich komorných programoch a preniesť do sály
Domu kultúry aj niečo z atmosféry týchto neopakovateľných podujatí.
Všetky nahrávky sú uložené v banskobystrickom rozhlasovom archíve
a viaceré v podobe videonahrávok aj v SAV, k dokumentácii sa totiž neskôr
pridali jej vtedajší pracovníci B.Garaj a M.Ruttkay. My s Igorom Danihelom
sme svoju kapitolu pri tomto projekte uzavreli časťou venovanou hre
predníkov na Podpoľaní. Možno sme aj my tak trochu prispeli k tomu, že
platforma na počesť L. Lenga, výrazne a podľa mňa asi už v tomto čase,
ktorý skôr akosi vedie k povrchnosti , tak aj neopakovateľne kreovaná
Ivanom Mačákom, pretrváva na slávnostiach v Detve v rôznych
modifikáciách doposiaľ.
Juraj Dubovec.
Banská Bystrica, 1. 10. 2010

Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov
INSTRUMENTUM EXCELLENS
O CENU DR. LADISLAVA LENGA
usporiadaná v rámci Folklórných slávnosti pod Poľanou

1975 – I. fujara
Predseda odbornej poroty: Karol L. Zachar
Ocenenie získali: Martin PSOTA - Žilina, Ján SANITRÁR Sliač-Trebuľa,
Ladislav LIBICA Brezno, Juraj ĎUREČKA Očová, Imrich WEISS Hriňová. Pavel
BIELČIK Kokava n/Rimavicou, Peter PACIGA a Matúš NOSÁĽ Vígľaš, Martin
KUBINEC Poltár, Tibor KOBLÍČEK Turíčky

1976 – II. fujara
Predseda odbornej poroty: Karol L. Zachar
Ocenenie získali: Peter PACIGA a Matúš NOSÁĽ – Vígľaš, Pavel BIELČIK st.
a Pavel BIELČIK ml. - Kokava n/Rim., Ladislav LIBICA a Ondrej JANOVEC –
Brezno, Imrich WEISS - Hriňová, Martin KUBINEC - Poltár, Juraj KUBINEC Utekáč, Jozef ĎURICA- Dúbravy, Martin JANŠTO - Brezová pod Bradlom,
Štefan ANDRIS – Detva, Tibor KOBLÍČEK - Turíčky

1977 – I. gajdy
Predseda odbornej poroty: Karol L. Zachar
Ocenenie získali: Gustáv ADAMEC, Ábel BARANEC, Michal MOKRÝ, Jozef
RAJNOHA - Malá Lehota, Bernard GARAJ st., Bernard GARAJ ml. - Zlaté
Moravce, Dominik GARAJ st., Dominik GARAJ ml. - Veľká Lehota, Juraj
MICHELÍK, Ján GORAL – Zvolen, Pavel KOSTÚR – Podkonice, Jozef LUSCOŇ Oravská Polhora, Tibor KOBLÍČEK–Turíčky, Anton VRANKA Bratislava

1978 – II. gajdy a fujary
Predseda odbornej poroty: Karol L. Zachar
Ocenenie získali: Bernard GARAJ - Zlaté Moravce, Jozef RAJNOHA, Ábel
BARANEC, Michal MOKRÝ, Gustáv ADAMEC - Malá Lehota, Jozef ANTALÍK Zálužie pri Nitre, Tibor KOBLÍČEK –Turíčky, Jozef ĎURICA – Dúbravy, Ján
SANITRÁR Sliač – Trebuľa, MUDr. Martin TESÁK, Ladislav LUBICA- Brezno,
Imrich WEISS – Hriňová, Matúš NOSÁĽ, Peter PACIGA - Vigľaš, František
KATRENIAK – Utekáč, Ľubomír PÁRIČKA –Martin, Ing. Štefan ANDRIS, Juraj
BABIC, RYBÁR Mikuláš – Detva, Pavol BIELČIK st. - Kokava n/Rim., Juraj
KUBINEC – Utekáč, Jozef VALACH – Fiľakovo, Jozef LIBJAK –Lipovany,
Anton LUPTÁK - Veľký Krtíš

1979 – Rohy a trúby
Predseda odbornej poroty: Pavol Tonkovič
Ocenenie získali: Vincent JANTOŠ - Zborov nad Bystricou, Štefan MIČKALÍK
-Považská Bystrica, Ladislav ĽUPTÁK, Ján ĽUPTÁK, Jozef BARTÍK - Lipt.
Sliače, Rudolf BLAHO - Banská Bystrica, Jozef PETRUŠ – Prešov, Tibor
KOBLÍČEK –Turíčky, Ján MADOŠ – Poniky, Jaroslav VRÁBEL – Púchov,
Alexander GERNÁT – Krivany, Michal KOĽA

1980 - Strunové nástroje
Predseda odbornej poroty: Jozef Kresánek
Ocenenie získali: František AGÓS – Hajnačka, Imrich BABIC – Hriňová,
Ladislav BRUKKER – Trenčín, Arpád DEME – Lučenec, Zoltán GÉCS –
Fiľakovo, Matúš HRTÚS z Korne, Jozef JANOŠEC - Vysoká nad Kysucou,
Tibor KOBLÍČEK – Turičky, Martin KUBINEC – Poltár, Ján KUNA – Likavka,
Karol LUKNIČ – Lučenec, Emil LUPTÁK – Srňacie, Michal LUPTÁK – Leštiny,
Ignác MARIAK - Lipt. Mikuláš, Mikuláš MOLNÁR - Fiľakovo, Jozef PITOŇÁK Ždiar, Albert ŠIMŠÍK - Banská Bystrica, Ján TURČAN - Rimavská Sobota

1981 - Pastierske signálne nástroje
Predseda odbornej poroty: Ján Podolák
Ocenenie získali: Peter a Rudolf BLAHA, Ján MADOŠ - Banská Bystrica,
Peter GAŠKO, Matúš NOSÁĽ – Vígľaš, Bartolomej GERNÁT – Turzovka,

Jozef JÁNOŠKA - Kamenec pod Vtáčnikom, Ondrej KABAŤAR - Dolná Tižiná,
Ján MAJBA – Ochtiná, Štefan MIČKALÍK - Vydrna, Ľubomír PÁRIČKA –
Martin, Jozef PETRUŠ – Prešov, Jozef PIKLA – Zázrivá, Miroslav SLOSIAR,
Peter SLOSIAR - Lipt. Hrádok, Pavel SMUTNÝ – Detva, Peter ŠMÁĽ, Ondrej
GRIEŠ – Dúbrava, Vítěslav ŠROL - Lipt. Mikuláš, Ondrej VNENČAK
z Jezerska, Jaroslav VRÁBEL – Púchov, Michal ČERNOHORSKÝ - Lipt.
Teplička, Ondrej KABAŤAR - Dolná Nižná, Anton KABINA – Handlová, Tibor
KOBLÍČEK – Turíčky, Šimon POLJAK - Brezno

1982 – zvukové hudobné nástroje
Predseda odbornej poroty: Oskar Elschek
Ocenenie získali: Emil BAKOŇ - Kamenica pri Sabinove, Jozef FEKIAČ Zvolen, Tibor KOBLÍČEK – Turičky, Juraj KOČIŠ – Pozdišovce, Pavol KOSTÚR
– Podkonice, Jozef KRÁĽ – Demänová, Ignác LALIŠ – Papradno, Martin
LIETAVA – Krupina, Ján MARKO – Zázriva, František PRAVDA – Čataj, Jozef
SLIVKA – Valaská, Peter SLOSIAR - Liptovská Porúbka, Pavol SMUTNÝ –
Detva, Jozef ŠEVČÍK - Lipt. Sliače, Peter URBAN - Zvolenská Slatina, Jaroslav
VRÁBEL, Jozef VRÁBEL - Púchov

1983 – Píšťaly I
Predseda odbornej poroty: Oskar Elschek
Ocenenie získali:
Juraj ĎUREČKA – Očová, Jozef ĎURICA – Dúbravy, Jozef FEKIAČ – Detva,
František FILEK – Zuberec, Tibor KOBLÍČEK – Turíčky, Matúš NOSÁĽ, Peter
PACIGA – Vígľaš, Ľubomír PÁRIČKA – Martin, Ján ŠTESKO - Banská Bystrica,
Peter URBAN - Zvolenská Slatina, Jaroslav VRÁBEL - Púchov, Imrich WEISS
– Hriňová, Ladislav KOVÁČ, Jozef MIŠÚN, Ján NÔTA, Štefan PAČESA Pavel
RIMARČÍK, Štefan SLOSARČÍK, Martin ŠKORÍK, Ján ŠTRBAN

1984 – Zvukové zábavky
Predseda odbornej poroty: Daniel Luther
Ocenenie získali: Dominik GARAJ – Veľká Lehota, Zoltán GÉCS – Fiľakovo,
Tibor KOBLÍČEK Turíčky, Jozef LENHART – Bojnice, Juraj MERTUŠ –
Gočovo, Štefan MIČKALÍK –Vydrná, Mikuláš MOLNÁR – Fiľakovo, Jozef

PETRUŠ – Prešov, Marián PLAVEC – Bratislava, Dušan PŠENČÍK – Slov.
Pravno, Ján SANITRÁR – Sliač-Trebuľa, Martin TESÁK – Pohr. Polhora, Ján
VALOVIČ, Rudolf EVINIC, Ján FIALA, Anton KABINA, Ján STRÝČKO, František
ŠEBO

1985 – Píšťalky II
Predseda odbornej poroty: Karol L. Zachar
Ocenenie získali: Štefan ANDRIS, Pavol SMUTNÝ z Detvy, Juraj ĎUREČKA
z Očovej, Jozef ĎURICA z Dúbravy, Jozef FEKIAČ, Juraj MICHELÍK zo
Zvolena, Milan KATRENIAK z Tisovca, Tibor KOBLÍČEK z Turičiek, Jozef
LENHART z Bojníc, Ladislav LIBICA z Brezna, Anton ĽUPTÁK z Veľkého
Krtíša, Matúš NOSÁĽ z Vígľaša, Ľubomír PÁRIČKA z Martina, Martin PSOTA
zo Žiliny, Dušan PŠENČÍK zo Slovenského Pravna, Ľudovít STAŇO zo Sučian,
Ján ŠTESKO z Banskej Bystrice, Martin TESÁK z Pohronskej Polhory, Jaroslav
VRÁBEL z Púchova, Imrich WEISS z Hriňovej

INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ o cenu Dr. Ladislava Lenga
1986 – Fujaristi I
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
Igor KOVAČOVIČ, Doc. Ing. Milan KRIŽO, CSc
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)
Jozef ĎURICA z Dúbrav – Hradnej * Juraj ĎUREČKA z Očovej * Martin
KUBINEC z Poltára * Anton ĽUPTÁK z Veľkého Krtíša * Matúš NOSÁĽ z Vígľaša * Juraj MICHELÍK zo Zvolena * Imrich WEISS z Hriňovej * Pavel BIELČIK z Kokavy nad Rim. Ján DUSKO z Ponickej Lehôtky * Jozef FEKIAČ zo
Zvolena * Ján HANUSKA z Detvy *Dušan HOLÍK z Očovej * Ján CHOVANEC
zo Slatinských Lazov * Karol KOČÍK zo Sliača *Ján KROTÁK z Kokavy nad
Rim.* Ladislav LIBICA z Brezna * Ján NÔŽKA z Klokoča *Martin PAVLÍK zo
Zvolenskej Slatiny * Ľubomír PÁRIČKA z Martina * Ing. Milan RUSKO
z Bratislavy * Juraj ŠEPÁK z Piešťan * MUDr. Martin TESÁK z Pohronskej
Polhory *Pavel TURŇA z Banskej Bystrice

Spracované z podkladov Dr. Ivana Mačáka a Igora Kovačoviča
1987 – Fujaristi II
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
PhDr. Igor DANIHEL / Juraj DUBOVEC
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)
Pavol BIELČIK z Kokavy nad Rim. * Juraj ĎUREČKA z Očovej * Ján HANUSKA
z Detvy *Pavel HUDEC zo Starej Huty * Anton ĽUPTÁK z Veľkého Krtíša *
Imrich WEISS z Hriňovej * Dušan CEBER z Rimavskej Soboty * Milan
KATRENIAK z Tisovca *Tibor KOBLÍČEK z Turíčiek * Karol KOČÍK zo Zvolena
* Ján KROTÁK z Kokavy nad Rim. * Ondrej MACKO z Banskej Bystrice *
Jozef MATLOŇ zo Smrečian * Ľubomír PÁRIČKA z Martina * Juraj ŠEPÁK
z Bratislavy

Poniky 1970, filmovanie tancov

1988 – Gajdoši
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
PhDr. Igor DANIHEL / Juraj DUBOVEC
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)
Bernard GARAJ zo Zlatých Moraviec * Dominik GARAJ z Veľkej Lehoty * Ján
FERNEZA zo Sihelného * Juraj MICHELÍK zo Zvolena * Jozef FEKIAČ zo

Zvolena * MUDr. Dušan FRKO z Bratislavy * Miroslav KOREŇ z Veľkej
Lehoty * Dominik GARAJ z Veľkej Lehoty *Ing. Ľubomír PÁRIČKA z Martina
* Dušan PŠENČÍK zo Slovenského Pravna * Miroslav TRNOVEC z Piešťan

1989 – Píšťalkári I.
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
PhDr. Igor DANIHEL / Juraj DUBOVEC
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)
Štefan MELICHERČÍK zo Stožku * Pavol HUDEC zo Starej Turej * Jozef
KOSTÚR z Podkoníc * Ladislav LIBICA z Brezna * Jozef MATLOŇ zo
Smrečian * Ján CHOVANEC zo Slatinských Lazov * Dušan CEBER z Rimavskej
Soboty * Imrich WEISS z Hriňovej * Karol KOČÍK z Kováčovej

1990 – Píšťalkári II.
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
PhDr. Igor DANIHEL / Juraj DUBOVEC
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)

1991 – Heligonkári
Príprava, dokumentácia a udelenie ocenení:
PhDr. Igor DANIHEL / Juraj DUBOVEC
(za udržiavanie hry a výchovu generácií interpretov)
Spracované pola podkladov Igora Kovačoviča a Juraja Dubovca

Moje spolužitie s fujarkou a gajdami
Spomienka na Ladislava Lenga
Moje neobyčajné spolužitie s fujarkou, s píšťalkami a gajdami sa začalo
intenzívne rozvíjať niekedy v druhej polovici minulého storočia.
Ako vieme, bola to doba akéhosi svitania. V šedivých mrákavách, ktoré sa
prevaľovali nad našimi hlavami už celé desaťročia, sa predsa len začali
objavovať tenké trhlinky. Cez ne sa nesmelo, akoby sa najskôr chceli
presvedčiť, či naozaj môžu, začali predierať záblesky nádeje na lepší,
opravdivejší a slobodný život.
Nikdy však nie je nič celkom čierne. Vždy existujú chvíle, do ktorých žiadna
tma neprenikne. Jednou z takýchto chvíľ v mojom vtedajšom živote bola
chvíľa, ktorá začínala neobyčajne podmanivou zvučkou. Bola to zvučka
rozhlasovej relácie po názvom Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej dominantným hudobným nástrojom bola fujara. Hral na nej môj budúci priateľ
Jožko Peško. Nedeľu, čo nedeľu ma v popoludňajších hodinách priam prikula na stoličku k rádiu, aby som s dojatím počúval hudbu, piesne a rozprávania tých, ktorí ich s nevšednou láskou uchovávali, opatrovali
a odovzdávali svojim nasledovníkom. Robili to zaiste vo viere, že sa tieto
klenoty nikdy nestratia a neupadnú do zabudnutia. Keď si dnes na tieto
chvíle spomínam, akoby som znovu počul pokojný hlas jej autora, realizátora a komentátora Ondreja Demu. Bol to hlas zanieteného milovníka
slovenskej ľudovej kultúry, jej hlbokého znalca a neúnavného bádateľa.
Raz v jedno nedeľné popoludnie, niekedy koncom novembra alebo začiatkom decembra roku 1971 sediac pri rádiu si moja manželka všimla, že mi
pri počúvaní obľúbenej relácie od dojatia akosi zvlhli oči. Zaiste túto skutočnosť nepostrehla prvý krát. Prišli Vianoce a pri rozbaľovaní vianočných
darčekov som našiel pod stromčekom zabalené čosi podlhovasté. Netušil
som, čo to môže byť. Po rozbalení som držal v ruke pekne zdobenú šesťdierkovú pastiersku píšťalku. Bolo to pre mňa neobyčajne milé prekvapenie. Mal som už nejaké skúsenosti s hrou na zobcovú flautičku, priložil
som píšťalku hneď k ústam. Mala celkom príjemný hlas. Ale pri zahraní
základnej tónovej stupnice som zistil značné nezrovnalosti. Po chvíľke
mlčania na otázku manželky: „Tak čo?“, som povedal: „Po Vianociach ju
pôjdem vymeniť.“ Povedala mi, kde ju kúpila a ja som netrpezlivo čakal,
kedy sa vianočné sviatky konečne pominú a predajne ÚĽUV sa otvoria.
V tom čase boli v Bratislave iba dve.

Pri výmene mi v predajni predložili niekoľko píšťaliek. Medzi nimi sa našla
len jedna jediná po všetkých stránkach výborná. Bola aj pekne zdobená
a hlavne mala čistý tónový rad.
Po nejakom čase zoznamovania sa s ňou a objavovania rozdielností prstokladu v porovnaní so zobcovou fluatičkou ma prepadla neodbytná túžba
mať fujaru. Uvedomoval som si, že to pre mňa nebude taký „lacný špás“.
Napriek tomu som navštívil obe predajne a v oboch mi povedali: „Žiaľ už
nemáme. Príďte o mesiac.“ „Keď nemajú, tak nemajú“, povedal som si. Ale
mesiac je trochu dlhá doba. A tak mi nenazdajky prišla na um myšlienka: „
A čo ti bráni, aby si si ju sám urobil?“. V tej chvíli som sa rozhodol, že si ju
teda urobím sám.
--Bolo to niekedy koncom marca alebo začiatkom apríla 1972. Vhodné drevo
na fujaru sa má odrezať v zime v čase vegetačného pokoja. Dozvedel som
sa to z jedného etnografického časopisu. Jar sa blížila, bolo sa treba poponáhľať. Vedel som, že v Uhrovci, v doline Striebornica pri potôčku rovnakého mena rastie baza čierna v takom množstve, že sa tam vhodné
drevo na moju prvú fujaru určite nájde. Neodkladne som zavolal do
Uhrovca švagrovi, aby tam čo najskôr išiel, vyhľadal a odrezal také a také
bazové drevo, vhodné na fujaru. Na druhý deň mi zavolal naspäť, že prešiel
celú dolinu, prezrel dôkladne každý bazový ker a nič. Až nakoniec, keď to
už chcel vzdať, predsa len jedno jediné našiel. Ešte v ten deň som
vycestoval do Uhrovca a drevo zabalené do novín si priviezol ako vzácnosť
do Bratislavy.
Skôr však, ako som mohol začať proces výroby, musel som vyriešiť dva
zásadne dôležité problémy. Tradičné opracovanie dreva možno začať až
potom, keď je dostatočne suché. Druhý problém bol oveľa zložitejší.
Prevŕtať takmer dvojmetrové drevo po celej dĺžke tridsať milimetrovým
vývrtom (taký priemer vývrtu má mať fujara). Na tradičný cigánsky
slimákový vrták, ktorým je to bez problémov možné, som v podmienkach,
aké som vtedy mal, nemohol ani pomyslieť. Nezostalo mi nič iné, len
vymyslieť a nechať si v nástrojárskej dielni Strojníckej fakulty SVŠT takýto
vrták vyrobiť. Ešte surové drevo sa mi hneď na prvý raz podarilo bez
problémov prevŕtať. Predpokladal som, že tridsať milimetrový vývrt umožní podstatne rýchlejšie drevu v izbovej teplote nášho vtedajšieho panelákového bytu vyschnúť bez toho, že by prasklo.

Tak sa aj stalo a moja prvá fujara uzrela svetlo sveta za necelé štyri mesiace
aj s vyskúšaním a potvrdením jej kvality. Ukázal som ju vtedy známemu
skutočnému fujaristovi (Peter Paška?). Keď som mu povedal, že je to moja
prvá fujara, s uznaním kývol hlavou a povedal: „pekná a aj celkom dobrá“.
--V tom čase vo vestibule Fakulty architektúry SVŠT, kde som pracoval, si
deň čo deň na troch obyčajných stoloch rozkladal svoje knihy predajca kníh
starý pán Čatloš. Nikdy som okolo neho neprešiel bez povšimnutia.
Jedného dňa, keď som sa pri jeho knihách zastavil, padla mi do očí kniha
s tehlovočerveným obalom s titulom Slovenské ľudové hudobné nástroje.
Meno jej autora Ladislav Leng mi vtedy nič nehovorilo. Nič so o ňom nevedel. Siahol som po nej so zvedavosťou a listoval v nej priam vo vytržení.
Uvedomil som si, že práve táto kniha je pre mňa v tej chvíli čosi ako dar
z neba. Od vtedy sa pri mojej pedagogickej práci môj koníček zmenil
v niečo oveľa väčšie. Tak sa začalo moje nové radostné spolužitie s fujarkou, so všetkými píšťalkami v našom ľudovom hudobnom inštrumentári.
Postupne som si ich podľa receptov Ladislava Lenga, ktoré som v jeho
knihe nachádzal, jednu po druhej vyrábal. Začal som tento raz s tou najmenšou – kostenou trojdierkovou handrárskou píšťalkou. Skončil som
s gajdami ako s najzložitejším ľudovým hudobným nástrojom. Pretože som
v tom čase nemal možnosť navštevovať miesta, kde ešte tieto nástroje žili
a v prípade gájd už len živorili, kniha Ladislava Lenga Slovenské ľudové
hudobné nástroje sa stala pre mňa v istom zmysle akoby biblia.
Aj keď som nemal možnosť stretnúť sa so živým Ladislavom Lengom (o tri
roky po vyjdení publikácie zomrel) som mu za jeho knihu z hĺbky srdca
vďačný a budem na neho vždy s úctou spomínať, pretože mi v pravý čas
otvorila krásnočistý svet a umožnila mi radostné spolužitie s fujarkou,
s gajdami a píšťalkami, ktoré trvá do dnes.
Anton Vranka
(krátené)

Stručne charakteristiky autorov príspevkov:
Stanislav Dúžek, PhDr., CSc, (1934)
vedec – etnochoreológ, pracovník Umenovedného ústavu SAV,
člen Umeleckej rady Lúčnice,
spolupracovník Ladislava Lenga v rokoch 1962 - 1973

Viliam Ján Gruska, doc., Ing. (1936)
scénograf, vysokoškolský pedagóg,
predseda programov rady FSP v Detve v rokoch 1976 – 1987, 1991,
nositeľ Pribinovho radu SR

Oskar Elschek, univ. prof. PhDr, DrSc. (1929)
vedec - etnomuzikológ, pracovník Umenovedného ústavu SAV,
editor, autor kníh o hudbe
pedagóg univerzít v Bratislave, Viedni, Budapešti
spolupracovník Ladislava Lenga v rokoch 1958 – 1973
Anton Vranka, Ing. arch. (1936)
pedagóg výtvarných disciplín na Fakulte architektúry
zakladajúca osobnosť v odbore bionického modelovania
výrobca aerofonných ľudových hudobných nástrojov
Juraj Dubovec, Mgr. (1950)
hudobník,
rozhlasový redaktor, riaditeľ Rádia Regina SRo v Banskej Bystrici
garant Interpretačnej súťaže o cenu Dr. Ladislava Lenga v rokoch 1996 1992
Ivan Mačák, Dr. (1935)
hudobný vedec - organológ, riaditeľ Hudobného múzea SNM (1990 – 1995)
nositeľ Ceny Curta Sachsa
garant Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu Dr.
Ladislava Lenga
v rokoch 1976 – 1985, v rámci FSP v Detve
Cenu Curta Sachsa udeľuje medzinárodná organizácia The American
Musical Instrument Society (AMIS) založená r. 1971, každoročne jednej
osobnosti od roku 1983. Udeľuje ju tým, ktorí významným spôsobom
prispeli k cieľom spoločnosti – napomáhať pochopeniu všetkých aspektov
histórie, konštrukcie, reštaurovania a používania hudobných nástrojov vo
všetkých kultúrach a zo všetkých období.

Obec Kostolná 1964 – fujarista Sekereš Mazuch

Rodný dom L. Lenga v Zelenom

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, priateľom a príbuzným Dr. Ladislava Lenga, ktorí nám pomohli pri príprave podujatia, pamätného listu a bulletinu.
NOS Lučenec

Martin Kubinec z Utekáča, syn Juraja Kubinca

Horné Príbelce 1964, gajdoš Pavlov

Na I. ročníku FF v Detve s gajdošom Michelíkom 1966

Ej, počúvajte ma vy
ej, počúvajte kľudne
ako mi tá moja
fujarôčka mumle.
Ej, fujarôčka moja
ej, nemá len tri dierky
prejavuje radosť
ej, prejavuje radosť
a robí žiaľ veľký.
Čačin, bača Vajda Šurec, fujarista, 1966

Ej, pískaj mi fujarka
ej, tie prekrásnie hlasy
robíš mi ty hrdosť
ej, robíš mi ty hrdosť
aj našej drahej vlasti.
(pieseň vyznania fujare Martin Sanitrár)
Kováčová 1967, u fujaristu Sanitrára

