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Ľudová slovesnosť v ľudových piesňach. 

Čadca (5. november 2018) – V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, znela dňa 24.10.2018 

hudba a krásne ľudové piesne, ktoré sprevádzali odborný seminár pod názvom „Ľudová 

slovesnosť v piesňach“. Príťažlivé podujatie bolo venované predovšetkým žiakom, 

študentom a pedagógom základných i stredných škôl. Odborné príspevky Pavla Kužmu 

„Ľudová slovesnosť v kysuckých ľudových piesňach a Janky Petrovičovej „Ľudová 

pieseň v škole, v ktorej si ctia tradície“ oživili svojou hudbou a spevom členovia 

Folklórneho súboru Kelčovan. Seminár organizovaný pod záštitou primátora mesta bol 

zároveň sprievodným podujatím celoslovenského seminára o ľudovej piesni v garancii 

Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii Bratislava. 

Hlavným cieľom podujatia bolo pripomenutie a zdôraznenie nesmiernej hodnoty ľudovej 

slovesnosti a jej najpríťažlivejšej zložky – ľudovej piesne. V súčasnej dobe, v čase 

globalizácie je jedinou oblasťou, v ktorej si možno zachovať svojskosť, svojbytnosť 

a neopakovateľnú, jedinečnú identitu. Rozmanitosť a bohatstvo ľudových piesní sa prejavuje 

najmä na Kysuciach. Veď čo obec, to iné nárečie, iný kroj, iné piesne. Pavol Kužma so svojou 

manželkou Amáliou sa vo svojich výskumoch venujú výlučne rodnému regiónu. Svoje 

bádania na poli etnomuzikologie, etnoorganologie a etnografie začali uskutočňovať vo svojich 

rodných oblastiach Kysúc každý samostatne, neskôr sa spoločne venovali komplexne celému 

regiónu. Nadobudnuté, doposiaľ neznáme poznatky zo svojich  výskumov priamo aplikovali v 

detskom folklórnom súbore Kelčovan, ktorý spoločne založili v roku 1972. Výsledkom 

zberateľskej a výskumnej práce Pavla Kužmu je rozsiahla publikácia Ľudové piesne z Kysúc, 

ktoré vyšli v roku 2014. Kniha obsahuje 864 ľudových piesní z oblasti Kysúc, vrátane ich 

notového záznamu s úvodnou historicko-etnografickou štúdiou. Aj túto skutočnosť je 

potrebné pripomenúť, nakoľko podujatie určené školám bolo nesmierne obohacujúcim a 

alternatívnym príspevkom v rámci vyučovania regionálnej a hudobnej výchovy. Seminár 

priniesol mnoho zaujímavých informácií a zaujal všetkých zúčastnených nielen odbornými 

prednáškami, ale predovšetkým krásou ľudovej piesne a oduševnením jej zberateľov, 

propagátorov, interpretov a protagonistov. 
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