Spoločné koledovanie goralov Slovensku a Európe pri príležitosti zápisu
Goralskej kultúry na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Milí priatelia, milí Gorali,
pár dní uplynulo od veľkej chvíle, kedy sa naša spoločná goralská kultúra zapísala do Zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska. Je to pre nás veľká česť a o to väčší záväzok, ktorý chceme napĺňať už
v priebehu najbližších dní.
Dňa 6. januára 2022 (na sviatok Troch Kráľov) o 12:05 hod. (po doznení kostolných zvonov) preto
plánujeme v každej goralskej obci, ktorá sa zapojí do tejto aktivity, uskutočniť „Spoločné koledovanie
goralov“. Chcene, aby v čo najväčšom počte goralských obcí v ten istý deň a tú istú hodinu odzneli koledy
venované Slovensku i Európe, ktoré budú vyjadrením duchovnej sily kultúry goralov udržiavanej po stáročia.
Priebeh spoločného podujatia:
-

Každá obec zapojená do aktivity pripraví krátky kultúrny program - koledovanie, ktorý bude
odprezentovaný na území danej obce dňa 6.2.2022 so začiatkom o 12:05 hod. Vystúpenie súborov
a skupín môže byť na rozličných miestach v obciach – v kostole, na námestí, na obecnom úrade, pred
vonkajším Betlehemom, a pod.

-

Veľkým prínosom organizácie tohto podujatia by bolo, ak by mohlo byť koledovanie z každej obce
streamované naživo cez rôzne sociálne siete (najlepšie cez kanál www.youtube.com ). Takýmto
spôsobom môžeme naše koledovanie preniesť prakticky do celého sveta a širokej skupine ľudí.

-

Dňa 6.1.2022 o 12.05 hodine začne, naraz v jednotlivých obciach znieť prúd kolied a vinšov vo
všetkých dedinách hlásiacich sa k prvku Goralská kultúra. Program:
1) Obľúbená koleda obce (nie menej ako 3 minúty)
2) Spoločná deklarácia Slovensku a Európe (čítanie v kroji)
3) Pamjyntaj goraľu (pieseň ak ju nacvičíte, spievajú sa slohy1,2,5 nájdete na linku
Pamjyntaj go̲raľu (Pamjyntaj goraľu) (hladovka.net)
4) Goralské koledy a vinše (neobmedzená dĺžka trvania nie menej ako 5 minút)

Garantom prípravy aj samotného spievania bude obec, ktorá z vlastnej iniciatívy vezme na seba túto úlohu.
Poverí občana alebo folklórnu skupinu účinkujúcich v obci. Zabezpečí podmienky na priebeh podujatia
,nahrávku podujatia, pre účely spoločnej archivácie.
Hlavný koordinátor podujatia:
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
Ivan Matis, 0915 703 212, e-mail: kultura@oravskapolhora.sk
a
Občianske združenie Vjecna, Alžbeta Selecká, 0902552057, ozvjecna@gmail.com

DEKLARÁCIA
My Gorali,
strážcovia goralskej kultúry Karpát, žijúci na začiatku vody a konci chleba, plní radosti
z narodenia Božieho Syna, koledujeme Slovensku a Európe. Sme plní hrdosti na zápis
prvku „Goralská kultúra“ na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Sme
pripravení toto dedičstvo našich predkov: vieru, jazyk, spev, hudbu, tanec, kroj a iné
cenné zvyky a obyčaje chrániť pre budúce generácie našich potomkov. Ďakujeme
nositeľom goralských tradícií, ktorí nás už predišli do večnosti za všetko čo pre goralskú
kultúru za svoj život urobili. Budeme vyvíjať maximálnu snahu, aby zápis prvku
Goralská kultúra umocnil v nás pocit zdravého sebavedomia a úcte voči tradíciám iných
obcí Slovenska a národov Európy.
Spoluprácou goralov Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny, usilovať o zápis prvku
Goralská kultúra Karpát na celosvetový zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva UNESCO.

