Kurov sa stal dejiskom
XII. Medzinárodného folklórneho festivalu národnostných a etnických menšín
„Svet pod Kyczerou“
„Svet prišiel do Kurova“

Výnimočný festival
vo výnimočnej atmosfére
V dňoch 27. a 28. júna 2009 sa obec Kurov stala dejiskom festivalu, ktorému patril svet.
Svet v podobe 451 účinkujúcich zo Slovenska, Poľska, Srbska, Ukrajiny, Gruzínska, Ruska,
Indie a Brazílie, svet v podobe vyše 2500 návštevníkov a milovníkov folklóru.
Tento festival bol znakom úcty k tradíciám národnostných a etnických menšín. Otcom
myšlienky festivalu je Jurko Starinsky, ktorý je zároveň vedúcim folklórneho súboru Kyczera.
FS Kyczera pôsobí v meste Legnica a prezentuje kultúru Lemkov, ktorí pochádzajú z našej
susednej oblasti. Dvanásty ročník festivalu bol výnimočný tým, že sa po prvýkrát konal na
Slovensku, a to v obci Kurov. Na základe dlhoročnej spolupráce FS Kurovčan s pánom
Starinskym sa FS Kurovčan a obec Kurov stali spoluorganizátormi tohto prekrásneho
podujatia. Spoluprácu zároveň umocňovalo 40. výročie vzniku FS Kurovčan.
Pútavý program festivalu prebiehal v priestoroch futbalového ihriska. No ihrisko sa počas
dvoch dní zmenilo na nádherný prírodný amfiteáter. Celý areál bol vyzdobený zeleňou,
stožiarmi s vlajkami a upravený k príjemnému a ničím nerušenému sledovaniu kultúrneho
programu.
Sobotňajší program patril oslavám 40. výročia založenia FS Kurovčan, ktorý je
najúspešnejším reprezentantom obce. V jeho radoch sa vystriedali celé tri generácie
vynikajúcich tanečníkov i spevákov, no predovšetkým vzácnych ľudí, ktorí svoj život
popretkávali nádhernými tradíciami a úctou k svojim predkom. FS Kurovčan vznikol v roku
1969. Venuje sa uchovávaniu a prezentácii autentického folklóru obce Kurov. Zakladateľmi
súboru boli manželia Mária a Ján Popovcoví, ktorí v obci Kurov pôsobili zároveň ako učitelia.
Od roku 1974 pôsobí v súbore i akad. Mikuláš Mušinka, ktorý je autorom mnohých scenárov
folklórnych pásiem. V súčasnosti súbor pracuje pod vedením manželov Ivana a Jany
Popovcových. Repertoár tvoria starodávne zvyky, obyčaje, ľudové hry, piesne a tance.
Členovia súboru sa zúčastnili na mnohých folklórnych festivaloch a slávnostiach.
Prostredníctvom nich si získali mnohých priateľov. A práve oni, spevom a tancom prišli
zablahoželať k okrúhlemu jubileu.
Pozvanie na oslavy prijal predseda Ústrednej rady ZRUSR Ing. Peter Sokol, riaditeľ HOS
v Bardejove Mgr.art. Juraj Bochňa, vedúci Oddelenia školstva MsÚ v Bardejove Ing.
Miroslav Bujda, predseda ZRUSR v Bardejove PaedDr. Mikuláš Denis, manželia Mária a Ján
Popovcoví, folklórista a spevák ľudových piesní Ivan Čižmár zo Svidníka, tajomníčka
Mestského úradu v Krynici pani Rusa Štec, člen predsedníctva ZRU v Srbsku Joakim
Hrubeňa a riaditeľ Hasičského zboru v Krynici Stanislav Radžik
V úvode programu prevzal FS Kurovčan gratulácie a pozdravné listy od predsedu
Ústrednej rady ZRUSR Ing. Petra Sokola a tajomníčky Mestského úradu v Krynici , pani
Rusy Štec.
Po nich už scéna patrila oslavujúcemu FS Kurovčan, ktorý sa v premiére
predstavil autentickým pásmom „Kurivske vešiľa“. Mnohým divákom sa od dojatia objavili
v očiach slzy. Veď vyše dvesto z nich účinkovalo vo FS Kurovčan. Spevom i tancom prišiel
zablahoželať FS Makovica zo Svidníka, FS Poľana z Jarabiny a FS Kapušančan z Kapušian.
Do Kurova zavítali i zahraniční gratulanti, FS Žetva zo Srbska i spoluorganizátor XII.

Medzinárodného folklórneho festivalu národnostných a etnických menšín, lemkovský FS
Kyczera z Legnice.
Trojhodinový program, ktorý moderovali súčasní vedúci FS Kurovčan, manželia Jana
a Ivan Popovcoví, sa blížil ku koncu. Javisko patrilo všetkým účinkujúcim, ktorí spoločne
s obecenstvom zaspievali piesne „Mnohaja lit, blahaja lit“ a „Daj že Bože dobryj čas“. Všetci
účinkujúci podali vynikajúce výkony. Najkrajšou odmenou bol pre nich burácajúci potlesk,
radosť a úsmev obecenstva. Záver programu však nebol rozlúčkou, ale pozvánkou na nedeľu.
Kým v nočných hodinách vyčíňala v Kurove prietrž mračien, ráno akoby zázrakom nebolo
nič poznať. Nedeľný program sa teda mohol nerušene začať. O 13.00 hod. prišli do Kurova
všetci účinkujúci zahraničných súborov. V polyfunkčnom dome ich slávnostne privítala
starostka obce Kurov, pani Mária Špirková. Vedúci súborov sa zapísali do pamätnej knihy
a po občerstvení odcestovali do priľahlých obcí na uskutočnenie animačných programov,
ktorými pozývali obyvateľov na festival do Kurova. O 16. 00 hodine sa začal slávnostný
sprievod obcou. Tanečníci z rôznych kútov sveta došli spevom a tancom až k vybudovanému
amfiteátru. Tam ich čakalo obrovské publikum.
Na toto podujatie prijali pozvanie primátor mesta Bardejov MUDr. B. Hanuščák, poslanci
NR SR JUDr. J. Pataky, MUDr. J. Halecký, poslanci PSK MUDr. Prokopovič, MUDr. A.
Havrilla, vedúci ObÚ v Bardejove Ing. M. Choma, vedúci Oddelenia školstva MsÚ
v Bardejove Ing. M. Bujda, vedúci Oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove Mgr. J. Marhulík
a mnohí ďalší.
V úvode zaspievala krásnu mariánsku pieseň speváčka ľudových piesní Anna Servická. Po
nej už javisko patrilo vynikajúcim moderátorom, ktorými boli Mgr.art. Juraj Bochňa a pani
Ania Rydzanycz a súborom Kurovčan z Kurova, Kyczera z Poľska, Barvinočok z Ukrajiny,
Iberija z Gruzínska, Žetva zo Srbska, GEMP z Brazílie, The Rhydam z Indie a Stanica
z Ruska. Každý súbor predstavoval inú kultúru, prostredie, kroje, piesne i tance. No predsa
mali všetky súbory aj niečo spoločné. Bola to láska k zvykom a tradíciám svojich predkov.
To, že všetci stáli na jednom javisku dokazovalo, že ľudová kultúra nepozná hranice ani
jazykové bariéry.
Sprievodnými akciami tohto podujatia boli ochutnávka tradičných kurovských jedál ako
mačanka, pirohy, kapustnica i domáce koláče. Jedlá a koláče pripravovali šikovné kurovské
ženy, takmer zo 70 domácností. Počas oboch dní si mohli návštevníci festivalu pozrieť pútavú
a krásnu výstavu pod názvom Zo života našich predkov. Zbierku tvorili predmety i nástroje,
ktoré ľudia používali vo svojich domácnostiach pri varení, tkaní, prácach na poli, či v lese.
Samostatnou časťou výstavy bola výstava fotografií, ktoré zobrazovali život kurovských rodín
v minulosti.
Počas týchto dní obec žila spevom, tancom, radosťou. Obyvatelia vyzdobili svoje brány
domovov tkanými kobercami, krčiažkami, do okien vyvesili kroje. Všetci tvorili jednu veľkú
rodinu.
Tento medzinárodný festival by sa nemohol uskutočniť bez podpory mediálnych
partnerov, sponzorov a mnohých dobrých ľudí.
Všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri príprave a priebehu
festivalu, vyjadrujeme úprimné ĎAKUJEME.

Mgr. Jana Popovcová

