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   W ramach prezentacji  archaicznej 
i tradycyjnej kultury pochodzącej  
z Państw Wyszehradzkich - program ze Słowacji 
będzie prezentowało  dwóch niezwykle 
oryginalnych artystów - Pavol Bielčík  
i Miroslav Moncoľ. O ich wyjątkowości stanowi 
nie tylko umiejętność gry na niezwykłych 
instrumentach muzycznych. czyli fujarze 
pasterskiej (w przypadku Pavol’a Bielčíka)  
i drumli (w przypadku  Miroslava Moncoľa). 
jednocześnie obydwaj muzycy są od wielu 
lat wybitnymi rzemieślnikami - wytwórcami 
fujar i drumli, uznawanymi na Słowacji,  
ale również w wielu krajach europejskich  
i na świecie. Ich wyroby są chętnie 
zamawiane przez innych muzyków oraz przez 
kolekcjonerów instrumentów etnicznych.



Pavol Bielčík 

   Urodził się w 1939 roku w Bańskiej 
Bystrzycy. Od lat mieszka i pracuje 
niewielkiej wsi w środkowej Słowacji. 
Wychował się w rodzinie, w której 
od pokoleń grano na instrumentach 
pasterskich i kultywowano 
tradycję rękodzieła związanego 
m.in. z wyrobem tradycyjnych 
instrumentów muzycznych.    
     Pavol Bielčík, należy aktualnie  
do najlepszych - nie tylko  
na Słowacji - ale również w całej 
Europie wytwórców słowackich 
fujar oraz wszelkiego rodzaju 
piszczałek pasterskich. Stworzył 
do tej pory tradycyjnymi metodami 
rzemieśliczymi ponad 500 fujar 
różnej tonacji, ponad 1500 piszczałek  
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oraz ok 100 tzw.  dvojaček (gwizdków), 
bedących rodzajem podwójnej 
fujarki pasterskiej. W 1974 roku 
dokonał spektakularnego wyczynu, 
wykonując z jednego całego pnia 
drzewa jaworowego podwójną 
grającą fujarę, która została jako 
eksponat umieszczona w muzeum  
w Moskwie. Inna jego fujara potężnej 
wielkości i bogato zdobiona jest 
wystawiana jako eksponat muzealny 
w Słowackim Muzeum Narodowym Za 
swoją działalność wytwórcy fujar  
i innych instrumentów zdobył wiele 
nagród i certfikatów mistrzowskich 
w Bratysławie, a posiadaczami jego 
wyrobów są nie tylko liczni muzycy, 
ale również kolekcjonerzy z całego 
świata. 



 Poza działalnością artysty - rzemieślnika, Pavol Bielčík  od ponad 40 
lat występuje jako wykonawca tradycyjnej muzyki słowackiej na festiwalach 
i koncertach prezentujących muzykę ludową i etniczną – grając na 
wykonywanych przez siebie fujarach i piszczałkach pasterskich (m.in. 
występował we Francji, Włoszech, Niemczech, USA, Chorwacji i na Węgrzech).   
W 2010 roku reprezentował Słowację na Światowym Festiwalu Kultury  
i Sztuki w Seulu (Korea Południowa), gdzie otrzymał  niezwykłe wyróżnienie -  
„World Master in Arts & Culture”. Jest też często zapraszany do współpracy 
przez innych muzyków. Wydane zostało już 5 CD z jego udziałem (gra na fujarze)  
oraz z udziałem innych muzyków, nie tylko ludowych. 
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Miroslav Moncoľ

 Zanim został wybitnym  
i uznanym wytwórcą  drumli 
– jednego z najstarszych 
instrumentów świata, był 
praktykującym od wielu lat 
rzemieślnikiem związanym  
z kowalstwem artystycznym 
i  wyrobami z żelaza. Do dziś 
wytwarza również metalowe 
dodatki do strojów ludowych 
oraz elementy stylizowanej 
starej biżuterii z żelaza. Grą 
na drumli oraz metodą jej 
wytwarzania zainteresował 
się ponad 20 lat temu, kiedy 
brał aktywny udział jako 
śpiewak i tancerz w występach 
zespołu folklorystycznego. 
Od tamtej pory wykonał własnoręcznie ponad 1000 sztuk tych instrumentów. 
Jego własna technika wyrobu drumli jest jego głębokim sekretem. Wykonuje 
drumle ręcznie, w seriach po 35 sztuk i zajmuje mu to jednorazowo nie mniej 
niż 10 dni.   Jego drumle zyskały rozgłos międzynarodowy. Ma on zamówienia 
z całego świata, w tym również od praktykujących muzyków z Afryki (!). Poza 
wyrabianiem drumli, praktykuje również grę na tym instrumencie i występuje 
publicznie - albo solo - albo w składach z innymi muzykami etnicznymi.   
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Na  XLVIII Dymarkach 
Świętokrzyskich 

Pavol Bielčík i Miroslav Moncoľ 
wystąpią 

w sobotę – 16 sierpnia. 

Również tego dnia będzie dostepne ich 
stoisko sąsiadujące z punktem prezentacji 
produkowanych na Słowacji win z winnicy  

Jána Svetíka. 
Prezentacja słowackiego wina przez jego 
producenta odbywać się będzie od Piątku  

(15 sierpnia) do niedzieli (17 sierpnia).

Tekst przygotował Sławomir Król/ Ethnosfera

„The mountain gives you everything, but you must 
love it... everything. Both the wood and the voice 
for it. It is wise and it gratefully blesses the wood 
for a pipe or fujara. Hence bow before the black 
mountain, our mother. The fujara is not the fujara 
by its name... it is like a woman, it yearns for a warm 
made by your breath, it yearns to vibrate under 
the fingers by a warm, gentle breath. It wants 
the gentleness, it wants the emotion and love, 
otherwise it goes dotty, it loses its sweet voice.”

Pavol Bielčík

video: 

Pavol Bielčík

Miroslav Moncoľ

http://www.cemap.pl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=jl968iRbPB4
http://tv.sme.sk/v/19499/niekto-si-chova-hada-na-prsiach-niekto-na-pracke-opaska.html

