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Anotácia: 
Hudobná  kultúra  národa  je  živým  organizmom,  citlivo  reagujúcim  na  dejinné  zmeny
geopolitického  charakteru  rovnako aj  na  premeny  filozofie  sociálneho  života  spoločnosti.
Skeletom tohto organizmu sú inštitúcie,  jej srdcom sú nadšení tvorcovia ale aj prijímatelia
umenia s ich predstavami a estetickými potrebami. Ak nieto skeletu, o to viac stoja kultúrne
aktivity  na  pleciach  jednotlivcov  a  ich  potreby  tvoriť  a  kreovať  produkčné  mechanizmy
umožňujúce recepciu umenia. 
Historické udalosti roku 2018 vyústili do vzniku malého ale životaschopného štátu, z ktorého
jedna  polovica  („starší  brat“)  už  svojimi  veľkými  kultúrnymi  dejinami  niekoľko  storočí
disponovala,  druhá  o ich  víziu  a realizáciu  bojovala.  Poslúžil  jej  k tomu  ideál  „národnej
hudby“ do tých čias ešte uspokojivo ne(z)realizovaný, ale aj idey čechoslovakizmu (v rámci
nich najmä konkrétne pomoc českého národa slovenskému), bez ohľadu na to, že miestami
účinkovali aj kontraproduktívne či zbytočne eklekticky a nesúrodo. 
V  začiatkoch  budovania  hudobnej  kultúry  na  Slovensku  sa  situácia  v centre  (Bratislava)
a perifériách,  za  úplnej  absencie  základnej  inštitucionálnej  bázy,  až  tak  nelíšila,  avšak
postupne vytvárané podmienky v kultúrne vzmáhajúcom sa centre a živorenie pri realizácii
rozvoja hudobnej kultúry v perifériách sa začali  líšiť a nepostupovali  rovnakou dynamikou
ani rýchlosťou. Menej podporované regionálne hudobné kultúry  sa postupne vzmáhali len
vďaka enormnej angažovanosti hŕstky vzdelaných a národne uvedomelých osobností, zdá sa
však, že práca, ktorú odviedli, nebola vždy docenená. To je aj príklad Pavla Galla, prvého
slovenského škôldozorcu (1919), dirigenta a ochotníka, ktorý počas prvej dekády budovania
nového  štátu  Čechov  a Slovákov  v Prešove,  svojou  angažovanosťou  pomáhal  budovať
národnú  kultúru  v tvrdých  a neprajných  podmienkach poslednej  bašty  iredenty  (akou  bol
Prešov a východná časť Slovenska).  Za bazálne podmienky rozvoja národného uvedomenia
a budovania novej identity Slovákov považoval P. Gallo školstvo, divadlo a hudobné umenie,
ktorým zasvätil svoj život. V tom čase bol opätovne vzkriesený koncept národnej hudby ešte
veľmi aktuálny a životaschopný.
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