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HORSKÝ ĽUD SPOD ZNAMENIA MUŠLE

Goralov národopisci poznajú ako etnografickú skupinu žijúcu na
slovenskom, poľskom a českom pomedzí od juhovýchodného
Sliez ska po severný Spiš, ako aj v malých komunitách na ostatnom
Slovensku, v Poľsku a na rumunsko-ukrajinských hranicach. Gorali
majú vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú
od valaského folklóru.

GORALI PRIŠLI ZĎALEKA
Na území dnešného Žilinského kraja sa Gorali vyskytujú v troch

základných skupinách ako kysuckí, beskydskí a podtatranskí
Gorali, doplnení v Liptove o dediny Veľké a Malé Borové, Liptovská
Lúžna a Liptovská Teplička. Pravda, neboli tu odnepamäti, hoci sa
na Kysuciach, Orave a v Liptove usadili pred stáročiami a pevne
zakorenili do slovenskej pôdy, aby napokon rozkošatili zelenú koru-
nu našej kultúry. 

Pôvod Goralov pritom dodnes nie je objasnený, aj keď sa objavi-
la téza, podľa ktorej predstavujú potomkov pôvodného kmeňa
Bielych Chorvátov, ktorý zo strednej Visly zatlačil na juh, hlbšie do
karpatského oblúka, poľský kmeň Ľachov. Písomné záznamy zatiaľ
chýbajú; objavujú sa až počas valaskej kolonizácie, všeobecne od
druhej polovice 15. storočia, v regiónoch súčasnej Žilinskej župy
však zrejme až od polovice storočia nasledujúceho.

Za slobodné používanie pôdy pozývajúcich zemepánov z rodu
Turzovcov, Ilešháziovcov, Suňogovcov či Tököliovcov odovzdávali
Gorali po uplynutí určitej lehoty od založenia obce dvadsiatok
z oviec a poplatky od dobytka, odvádzali syr, bryndzu, lesnú zveri-
nu, výrobky z kože a domáce súkno. S valaškou v ruke vykonávali
strážnu službu a ťažké práce so sekerou a pílou v horách.

Prisťahovalci prišli z horských oblastí ležiacich medzi Západ -
nými, Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou, teda z území
dnešného Poľska, Ukrajiny a Rumunska, odkiaľ ich vyhnali ťažké
existenčné pomery, dokonca aj hrozba moslimského jarma. Aká
musela byť silná ich nádej na udržanie vierovyznania, vyhliadka
na lepší život, na získanie pôdy, ktorú nikto z domácich nechcel,
keď sa po prísľube od prospektorov vydávali na ďalekú cestu za hľa-
daním nového domova? Takmer pol druha storočia prúdili aj na
územie Žilinského kraja húfy goralských osadníkov – odhodlaní
muži a ženy kráčajúci unaveným krokom v prachu ciest a brodiaci
sa cez snehové záveje karpatských priesmykov, prekonávajúci sto-
raké nebezpečenstvá týždne a mesiace trvajúcej púte, so skromným
majetkom naloženým na chatrných povozoch ťahaných skôr krav-
skými ako konskými záprahmi, sprevádzané kŕdľom výskajúcich
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detí a neveľkými stádami mečiacich oviec a kôz. Stali sa tak v pra-
vom zmysle slova pútnikmi na ceste za lepšou budúcnosťou o to
viac, že putovali so silnou vierou.

Hoci odborníci nachádzajú aj iné vysvetlenia, niet dôvodu neveriť
vo vzájomnú súvislosť mušlí svätého Jakuba, zdobiacich klobúky
zbožných pútnikov po celej Európe, a tými, ktoré nosili na svojich
širákoch Gorali. Aj keď zoológia rozlišuje medzi ulitami hrebenatky
pútnikov a porcelánovca Goralov, ide o ten istý symbol cesty za
zmyslom života. Veď ako si môžeme vôbec vysvetliť, že za klobúk-
mi kysuckých, oravských a liptovských Goralov, stovky kilometrov
vzdialených od pobrežia, nečakane nachádzame morské mušle?

ČÍM VIAC MUŠLÍ, TÝM VÄČŠIE BOHATSTVO
„Mušle sa na goralské klobúky dostali vďaka splavovaniu dreva po

Dunajci do Baltského mora,“ poučuje nejeden pltník v goralskom kroji
v Červenom Kláštore. „Po každej plavbe si tak muži pripli na klobúk
jednu mušľu.“ Oprávnene môžete krútiť hlavou, nie preto, že sme na
území Žilinského, nie Prešovského kraja, ale predovšetkým preto,
že je to len pekná legenda pre kratochvíľu turistov, ktorá nič nevys-
vetľuje. Dunajec bol nepomerne užší a plytší ako Váh, Orava či
Kysuca, iba ťažko by sa po ňom dalo splavovať drevo. A okrem toho
– porcelánovec nepochádza z Baltského, ale z Jadranského mora. 

„Gorali boli vynikajúci plátenníci. Keď nebolo na chlieb, neváhali ísť
predať plátno až na Blízky východ. Arabom sa plátno páčilo, pretože bolo
nielen kvalitné, ale aj veľké. V týchto krajinách boli jediným platidlom
mušle. Keďže ich goral nechcel mať schované kdesi doma, začal si ich priší-
vať na klobúk. Čím viac mušlí, tým väčšie bohatstvo.“ 

Niežeby som tomuto tvrdeniu dôstojného pána Jozefa Golvoňa,
ktorý si na farskom úrade v Hladovke zriadil malé goralské
múzeum, neveril, tým skôr, že ma jeho názor fascinoval, ale potre-
boval som sa o tom presvedčiť. Nakoniec som sa o tejto zdanlivo
neuveriteľnej veci dočítal na vekom zažltnutých stránkach
„Slovenských pohľadov“, na ktorých roku 1899 opisuje významný
národohospodár a signatár Martinskej deklarácie Kornel Stodola
(1866 – 1946) stretnutie s podtatranskými Goralmi: 

„Sblížili sme sa ku košiaru. Pred nízkou kolibou stál hodný valach. Širo-
kú gracu jeho klobúka spola pokrývali rady drobných mušieľ. Sú to škrupi-
ny slimáčika (Cypraea moneta), ktoré pod menom „kauri“ ešte i v našich
dňoch v mnohých štátoch Afriky upotrebujú miesto drobných peňazí. Žijú
v južnom oceáne. Divný osud ich vrhol do našich krajov.“ 

Toľko rozhľadený verejný činiteľ, horolezec, nadšený propagátor
skialpinizmu, ktorý práve v ten rok priniesol z Nórska prvé lyže na
Slovensko. A čo na to súčasní autori? (Očami severných susedov, keďže
naši tejto záhade nevenovali prílišnú pozornosť.) 
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Podľa Jana Fudalu, odborníka na valaskú kultúru z Rabky, by
sme sa morským mušliam na goralských klobúkoch diviť nemali.
Tvrdí, že aj naši Gorali pochádzajú z tej istej valaskej rodiny ako
grécki, tureckí, bulharskí či macedónski. Blízkosť mora spôsobila, že
radi svoje klobúky zdobili ulitami. Národy putovali a s nimi i mušle
na klobúku. 

„Gorali sa vždy radi cifrovali,“ dopĺňa Zygmunt Kuchta, riaditeľ
Ľudového domu v Bukowianoch. „Pastieri na salaši si zdobili klobúky,
čím sa dalo – pierkom zo sojky, či šnúrkou. A s tými ulitami to muselo byť
tak, že si ich najskôr vešali na krk, ale keďže im to prekážalo, tak si ich pri-
šili na klobúk. Svojho času boli gorali známi kvalitným ľanovým plátnom.
Predávali ho pre lode na Stredozemnom a Čiernom mori, tam boli mušle
peňažným prostriedkom. Ak gorali veľa zarobili a chceli sa tým pochváliť,
vešali si ich pre parádu na klobúky.“

„Mušličky sú jednoducho ozdobou. Gorali ich nosili, keďže biela pekne
kontrastuje s čerňou klobúka,“ vynachádzavo tvrdí nowotargský bás-
nik a folklorista Roman Dzioboń. „Predtým gorali nosili na klobúku
remienok alebo iné ozdoby. Nemám však ani poňatia, ako sa sem mušle
dostali. Myslím, že ak bolo niečo prinesené z väčšej diaľky, tak to malo väč-
šiu hodnotu. Preto mušle až od mora boli veľmi cenné. Podobne ako pare-
nice alebo vyšívané vzory na vestách, tak aj ulity na klobúku museli k nám
prísť z Uhorska či zo Slovenska.“

Nuž, zbystrime teda pozornosť. Zatiaľ čo horúca goralská stopa
vedúca zo Slovenska do Poľska slovenských etnológov príliš nezau-
jala – na rozdiel od poľských, ktorí ju v opačnom smere od začiatku
20. storočia vlastne nenechali nikdy vychladnúť –, rozšírenie
obchodných ciest goralských plátenníkov na oblasť Stredomoria by
nás nemalo prekvapiť. Nielen v porovnaní s drotárskymi chodníč-
kami vedúcimi naprieč starým kontinentom stovky kilometrov, ale
aj vďaka výnosu cisára Jozefa II. z roku 1788, ktorý špeciálne hor-
nooravským plátenníkom vydal povolenie na voľný predaj tovaru
po celej rakúsko-uhorskej monarchii. Plátenníci však obchodovali aj
na Balkáne, dokonca zašli až do Jeruzalema, Alexandrie a Káhiry!

A mušle ako platidlo tiež nie sú fikciou hodnou baróna Prášila, pre-
tože presne tým sa v minulosti stala ulita porcelánovca. Pri platení sa
už v staroveku používali dva menšie druhy, a to porcelánovec peňaž-
ný (učene Monetaria moneta) a porcelánovec prstencový (ešte učenej-
šie Monetaria annulus). Obidve tieto mušle dostali spoločné meno
kauri, k čomu došlo deformáciou gréckeho slova koiros (prasiatko),
keďže schránka porcelánovcov nápadne pripomína oblý chrbát tohto
zvieraťa. Ale prečo si Gorali vyhliadli práve porcelánovca?

„Existuje nepreberné množstvo krásnych ulít, a preto sa človeku
nechtiac natíska otázka: Čím si porcelánovec zaslúžil tú česť, že sa na istý
čas držal na samotnej špičke ľudských záujmov?“ rozvíja našu otázku

8
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slovenský zoológ Tomáš Čejka, aby vzápätí na ňu odpovedal:
„Pravdepodobne preto, lebo sa tieto mušle dobre zbierali, leskli sa a hladký
povrch nebol problém na mieste očistiť. Prirodzene, boli aj krajiny, ktoré
síce používali kauri ako platidlo, ale keďže ich získavali výlučne obchodo-
vaním, mali vyššiu hodnotu. Naproti tomu vo východnej Afrike,
Maldivách, v Indii, Malajsku a na Filipínach boli za babku.“

Podnikaví arabskí kupci – áno, tí istí, ktorí boli aj obchodnými part-
nermi oravských plátenníkov – prišli na spôsob, ako vcelku ľahko
a dobre zarobiť. Jednoducho kauri pozbierali, naložili na lode a do
ďalekej cudziny preplavili výnosný artikel. Týmto spôsobom nená-
ročného zárobku sa potom inšpirovali Benátčania, Portugalci, Holan -
ďania i Angličania, ktorí ich používali takmer do konca 19. storočia.

„Mať plné vrecká kauri bol iste dobrý pocit,“ komentuje T. Čejka.
„Horšie bolo, ak vyhliadnutý tovar ponúkali za niekoľko stovák či nebodaj
tisícok. Aby sa predávajúci a kupujúci zbytočne neoberali o čas, finančné
obeživo si pripravili vopred. Na zjednodušenie manipulácie s kauri sa jed-
notlivé kusy prevŕtali a v určitom počte sa navliekli na šnúrku.“

A to bol už len krôčik k tomu, aby sa takto usporiadané ulity
neskôr ocitli aj na obvode goralského klobúka. Istou skúškou správ-
nosti tohto záveru je ďalší citát uvedeného autora, ktorý upozornil,
že porcelánovce ako ozdoby slúžia dodnes s priam senzačným
záverom:

„Možno ich objaviť na odevoch, postrojoch zvierat, ale aj na obrubách
lemujúcich kozuby. V Holandsku či Anglicku 19. storočia by ste márne hľa-
dali kozub, ktorý by nezdobili najkrajšie kusy z vyše sto osemdesiatich dru-
hov porcelánovcov. Rôznymi komplikovanými cestami prenikli kauri
dokonca aj na naše územie, konkrétne na slovensko-poľské pomedzie, kde si
nimi gorali prizdobili klobúčiky. Zbierky Liptovského múzea opatrujú jeden
obzvlášť pozoruhodný exemplár tohto druhu. Na klobúku je prišitá kauri
mušlička a nosil ho vraj sám Jánošík!“

TÚŽBA A REALITA: HĽADANIE LEPŠEJ BUDÚCNOSTI
Vráťme sa však od stredomorskej oblasti ku karpatským prie-

smykom, ktorými k nám po riskantných cestách putovali kolóny
„horského ľudu spod znamenia mušle“ počas valaskej kolonizácie od
polovice 16. do konca 17. storočia. Na území dnešnej Žilinskej župy
postupne založili s povolením zemepánov 11 oravských, 4 kysucké
a 4 liptovské obce. Prvé písomné zmienky o nich môžeme teda
súčasne považovať za doklady prvotného goralského osídlenia na
severozápadnom Slovensku. 

Gorali kolonizovali predovšetkým horské oblasti Kysúc, Oravy,
Liptova a Spiša. Tie ostávali až do ich príchodu riedko osídlené
najmä preto, že išlo o tie najnevľúdnejšie kúty krajiny. Rovnako nie-
kedy možno viac nehostinné ako prírodné, bývali aj spoločenské

9
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pomery. Kysuce, Orava a Liptov patrili v novoveku medzi vyhláse-
né regióny slovenského zbojníctva. Napríklad okolie Babej hory,
pod ktorou vznikla väčšina oravských goralských obcí, patrilo
odnepamäti k miestam, kde sa pred zákonom skrývali zbojníci,
vydedenci a utečenci z Uhorska, Poľska a Moravy.

Túžby Goralov po lepšom živote, s ktorými prichádzali na naše
územie, sa teda napĺňali iba veľmi ťažko, často za cenu mnohých
útrap, hoci sa už dávno ocitli v cieli svojej cesty: 

„Nie vždy prichádzali takpovediac do lepšieho,“ hovorí historik
Martin Turóci. „Obdobie goralskej kolonizácie zároveň rozhodne nepatri-
lo k pokojným obdobiam. Skôr naopak. 17. storočie, v ktorom kolonizácia
vrcholila, patrí k najnepokojnejším obdobiam našich dejín. Orava, Liptov
i Kysuce sa stávali miestami krutých bojov a násilností najhoršieho druhu
v rámci proticisárskych povstaní.“

Kysuce sa navyše od tridsiatych rokov 16. storočia stali dejiskom
dlhotrvajúcich územných sporov. O územie a obce sa nielen s listi-
nami, ale aj mečom v ruke škriepili Budatínske, Strečnianske
a Bytčianske panstvo, pričom do sporov zasahovalo susedné hor-
nosliezske Tešínske kniežatstvo spoločne so Žywieckym panstvom.
Ako to v novoveku bývalo bežné, spory sa neobmedzovali iba na
ústne či písomné protesty, patrili k nim aj krvavé vojenské strety.
Napríklad sviatok sv. Tomáša, 29. decembra 1635, Kysučania nema-
li dôvod oslavovať. Napadli ich mušketieri tešínskej kňažnej
Alžbety Lukrécie a škody, ktoré napáchali v prihraničných obciach,
presiahli desaťtisíc zlatých. 

„Aby sme získali reálnu predstavu o skutočnej výške týchto škôd, na
porovnanie možno uviesť dobové ceny niektorých tovarov. Napríklad krava
stála od 14 do 16 zlatých, baran 2 až 3 a kôň 15 zlatých. Za spomínanú
sumu by sa v tom čase dalo kúpiť 715 kráv či 333 párov koní. Po prepočte
na dnešné cenové relácie tak môžeme hovoriť o miliónových škodách,“
komentuje M. Turóci.

O päť rokov neskôr vpadlo z Tešínska na horné Kysuce regulár-
ne nemecké vojsko, ktoré spustošilo celý kraj. Gorali z Čierneho sa
zase neraz dostávali do sporov aj s vojenskými posádkami
Jablunkovských šancí. Dôvodom boli opäť územné spory a právo
využívať lúky medzi Čadcou a Jablunkovským priesmykom. Veľké
škody Kysuciam počas protihabsburských povstaní spôsoboval
pobyt vojsk, či už boli povstalecké, alebo cisárske. 

Susedná Orava na tom bola v 17. storočí ešte horšie. Už roku 1605
oddiel hajdúchov vedený plukovníkom Gregorom Hajdom vyplie-
nil oravské majetky Juraja Turzu. Išlo o odvetu za to, že Turzo
nepodporil protihabsburské povstanie Štefana Bočkaja. Ďalšie vyčí-
ňanie rebelov, tentoraz pod velením prebehnutého veliteľa
Oravského hradu Gašpara Piku, zažila Orava roku 1672. 

10
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„Najväčšie škody však Oravská stolica utrpela počas povstania Imricha
Tököliho. V roku 1683 zo severu vpadli na Oravu litovské vojská poľského
kráľa Jána III. Sobieskeho. Pôvodne mali pomôcť cisárskej posádke, ktorú
v Oravskom hrade obliehali protihabsburskí povstalci. Túto úlohu síce
splnili, následne však rozpútali kruté divadlo. Ťažko spustošili a vyplienili
celú Oravskú stolicu. Popolom ľahlo 27 oravských dedín vrátane tých
goralských, vojaci odvliekli dobytok a zničili úrodu. Skazu vpádu dotvára-
li zmasakrovaní obyvatelia.“

Boje, choroby, neúroda a vyčínajúce živly zdecimovali obyvateľ-
stvo stolice v 17. storočí skoro o dve tretiny. Dôkazy nájdeme na
stránkach urbára z roku 1626, keď bolo na Orave 740 obývaných
usadlostí, ale o šesťdesiat rokov neskôr už iba 240. Výraznejšie zlep-
šenie pomerov neprinieslo ani storočie nasledujúce. Politické pome-
ry sa síce stabilizovali, no stolicu i naďalej sužovali hladomory, epi-
démie a prírodné pohromy. To však – ako upozorňuje Martin Turóci
– ešte stále nebolo všetko:

„Podobné útrapy sužovali aj susedný Liptov. Na prelome rokov 1600 –
1601 zasiahol Liptov hladomor, ku ktorému sa pridala morová epidémia.
Obidve pohromy spôsobili obrovský pokles obyvateľstva. V rokoch 1645 –
1646 zase horný Liptov zachvátila epidémia cholery, na následky ktorej
zomrelo tisíce ľudí.“ 

A to všetko si spolu s domácim obyvateľstvom pretrpeli na vlast-
nom majetku i živote aj Gorali. 

PRIŠLI, ZOSTALI A VYTRVALI
Mozaika dejinných udalostí 16. a 17. storočia v regiónoch Žilin-

ského kraja nevzbudzuje práve obraz zasľúbenej krajiny Goralov,
kvôli ktorej podnikali dlhé cesty za vidinou novej vlasti. A predsa,
usadení v novej domovine, na neúrodných pozemkoch, ktoré sa
dovtedy nedali využiť, žili a pretvárali ráz horskej krajiny vo svoj
prospech. Ak sa v histórii venovanej dejinám valaskej kolonizácie,
toho mohutného vysťahovaleckého prúdu, v ktorom bolo putova-
nie Goralov iba jednou bystrinou, dočítame, že „v 17. storočí splynu-
li s miestnym obyvateľstvom,“ znamená to, že pôvodný cieľ svojej
ďalekej cesty nakoniec predsa len našli. 

Toto splynutie bolo prirodzené, nenásilné, pretože bolo často
láskyplné, a takým naozaj muselo byť, keďže jeho základom boli
nepochybne zmiešané manželstvá a pokračovaním dospievajúce
deti nových pokolení, ktoré tu už neboli iba hosťami, obohatené
o nové dary hmotnej i duchovnej kultúry tých, ktorí prišli, zostali
a vytrvali.

Práve o nich je táto kniha.
Miloš Jesenský
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PEOPLE KNOWN BY THE SIGN OF SHELL

Gorals are known as an ethnographic group living on the borders of
Slovakia, Poland and Czech Republic, spreading from south-western
Silesia to northern Spis region. Small communities of Gorals can be
found also in other parts of Slovakia and Poland and on the Romanian
– Ukrainian border. Gorals have their own dialect, their own unique
and distinctive culture derived from the wallachian folklore.

GORALS CAME FROM FAR
There are three main groups of Gorals living on the territory of Zilina

Self-governing Region. Three basis groups are the Gorals coming from
the regions of Kysuce, Beskydy and Tatras. Four more villages in the
Liptov region are considered as goral – Velke Borove, Male Borove,
Liptovska Luzna and Liptovska Teplicka. Although they settled in the
regions later, not in the ancient times, they became an integral and very
fruitful part of our culture. 

Their origin has not been clarified yet. According to a certain thesis,
they may be the descendants of the original tribe of White Croats who
forced a Polish tribe Lachi to move further to the Carpathian moun-
tains. Written records are still missing. The earliest mentionings date
back only to the era of Wallachian colonization during the second half
of the 15th century, in the region Zilina probably not earlier than in the
middle of the 16th century.

Gorals were allowed to use the land belonging to the landowners of
Turzo, Ileshazi, Sunog or Tokoli family. In return, after a certain time
since the foundation of the village, they had to give back one twentieth
of the number of sheep, they paid a tax from livestock, they provided
cheese, game, leather products and cloth. They served also as guardians
and were obliged to do hard work in mountains, using an ax and a saw. 

These immigrants came form the mountainous areas between the
Western and Southern Carpathians and the Transylvanian pelvis,
which is presently the territory of Poland, Ukraine and Romania. They
wanted to escape from a difficult existential situation and even from
a possible threat coming from Muslims. How strong must have been
their hope for protecting their religion, their vision of a better life and
a hope to acquire land that no one wanted, when after a promise from
the prospectors they set off on a long journey to find a new home?
During one and a half century, crowds of Goral settlers came to the
Zilina region. Strong-minded men and dedicated women, slowly walk-
ing in dusty roads, passing through the snow drifts of the Carpathian
passes. During weeks and months-long journeys, they had to face hun-
dreds of risks every day, protecting their modest property loaded on
poor carriages, accompanied only by whooping children and small
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herds of sheep and goats. They have literally become pilgrims on their
way to a better future, especially as they traveled with a strong faith. 

Although some experts may have other explanations, a certain rela-
tion might exist between a symbol of a scallop shell decorating hats of
pilgrims throughout Europe and those that Gorals wore on their hats.
In zoology, there is an obvious difference between scallop shells and
Goral’s cowries. But spiritually, they both represent the same symbol of
journeys towards the meaning of life. After all, how can we ever explain
that seashells were found hundreds of miles distant from the coast – on
hats of the Kysuce, Orava and Liptov Gorals?

THE MORE SHELLS, THE GREATER THE WEALTH.
Many tourguides in Goral costumes in the village of Cerveny Klastor

like to say that “the origin of the shells on Goral hats is related with the
transportation of the wood on the rafts through Dunajec river to the
Baltic Sea. After each trip, a man pinned a shell on his hat.” You may
naturally have doubts – the area of Cerveny Klastor is in the territory of
the Presov region, and what is more, it’s just a nice legend for tourists
that actually doesn’t explain anything. The Dunajec river was incom-
parably narrower and shallower than the rivers of Vah, Orava or
Kysuca. Thus the wood could hardly be transported through it. And
besides, the cowry doesn’t come from the Baltic Sea, but from the
Adriatic Sea.

“Gorals were excellent weavers and linen producers. When their
pockets were empty, they didn’t hesitate to go and sell the cloth in the
Middle East. The Arabs liked the quality and also the large size of their
products. In these countries, shells were used as the only means of pay-
ment. As Gorals didn’t want to store the shells somewhere at home,
they began to sew it on hats. The more shells, the greater the wealth.” 

Although I was fascinated by the opinion of Mr. Jozef Golvon,
a founder of a small Goral museum in the parish office of the village
of Habovka, I needed a proof. FinalIy I found a note about this seem-
ingly unbelievable story on yellowing pages of the newspaper
“Slovenske pohlady”. In 1899, a significant economist and a signator
of Martin Declaration Kornel Stodola (1866–1946) describes his meet-
ing with Gorals from High Tatras: “We have come closer to the fold.
A man was standing in front of a low chalet. His large hat was half
covered by a line of small shells of snails (Cypraea moneta) called the
“kauri”. Even in our days, they serve as small money in many
African countries. They live in the Southern Ocean. A strange fate
threw them to our regions.”

These are the words of our smart public official, a mountaineer, an
enthusiastic promoter of alpine skiing. In the same year, he brought the
first skis to Slovakia from Norway. And what do contemporary authors
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think? (We have to look through the eyes of our northern neighbors
because the ours didn’t pay much attention to the issue).

According to Jan Fudala, an expert on the wallachian culture from
a village of Rabka, goral hats decorated with seashells are no peculiari-
ty. He is convinced that our Gorals come from the same wallachian fam-
ily as Greek, Turkish, Bulgarian and Macedonian people. It was natural
for them to decorate their hats with shells, as the sea was so close. As
the nations were moving, hats with shells traveled with them.

“Gorals always liked to dress nicely”, says Zygmunt Kuchta, a direc-
tor of the Folk House in the Polish village of Bukowiany. “Shepherds
decorated their hats with various things such as colourful laces or jay’s
feathers. At first, shells were probably worn hanged on the neck. But it
wasn’t very much comfortable, so they began to sew them on a hat. In
a certain period of time, Gorals were known for their high quality linen
cloths. They sold them for the merchant ships on the Mediterranean Sea
and the Black Sea, where the shells were considered as a means of pay-
ment. If they earned a lot, they wanted to show off and thus they fixed
the shells demonstratively on hats.”

“Seashells are simply a decoration. Gorals used to wear them because
white color contrasts nicely with blak hats,” says Roman Dzioboń,
a poet and folklorist from Nowy Targ. “At first, they worn various
straps or other decorations on hats. I have no idea how the shells got
here. Maybe if something was brought from a greater distance, e.g.
from the sea, it was more valuable for them. Like the parenica cheese or
embroidered patterns on jackets, shells on hats must have come to
Poland from Slovakia or Hungarian monarchy.”

Well, we should pay attention to this. A noteworthy indication lead-
ing from Slovakia to Poland is not very much in the spotlight of Slovak
ethnologists – as opposed to the Polish who have kept it alive, leading
in the opposite direction, since the beginning of the 20th century. The
expansion of trade routs of Gorals to the Mediterranean area shouldn’t
be surprising. Similarly, the Slovak tinkers traveled hundreds of miles
through the Old continent. And what’s more, the emperor Joseph II.
allowed the linen producers from the Upper Orava region in 1788 to sell
goods freely across the whole monarchy. They traded even in the
Balkans, Jerusalem, Alexandria and Cairo. 

It is not a fiction that shells were used for payment. In ancient times,
shells of two smaller species of cowry (monetaria moneta and monetaria
annulus) served as a payment. These shells were widely known also as
kauri. The word comes from a Greek word koiros, meaning a pig, as
a cowry shell reminds a curved back of the animal. But why were
Gorals attracted by these particular shells?

“There are so many beautiful shells and therefore a certain question
raises. What was so special about the cowry shell that made it, for a cer-
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tain time, one of the most attractive things for the people?” asks
a Slovak zoologist Tomas Cejka. He thinks that “probably because they
were glossy and smooth, easy to pick up and easy to clean immediate-
ly. In some countries, the kauri were used for payment and as they
could be obtained exclusively by trade, they had a higher value. On the
other hand, in East Africa, the Maldives, India, Malaya and on the
Philippines, they were extremely cheap.”

Arab merchants, the same who were also business partners for linen
producers from Orava, discovered a way how to make easy money.
They simply picked up the kauri, loaded it on ships and imported them
to faraway countries. This easy and effective way of earnings was later
adopted by the Venetians, the Portuguese, the Dutch and the English,
who practiced it almost to the end of the 19th century. 

“Having pockets full of kauri was definitely a good feeling,” says T.
Cejka. “The problem arose when the goods were offered for hundreds
or even thousands of cowry shells. To save the time, sellers and buyers
prepared the financial payment in advance. In order to simplify the
handling of kauri, the shells were perforated and put on a strap in a cer-
tain number.”

And so the shells arranged on a strap naturally found their way on
goral hats. Correctness of this conclusion is proved by another quote
from the author. He pointed out that cowry shells are used as decora-
tions even today. “They may appear on clothing, animal equipment or
trims around the fireplaces. In the 19th century in the Netherlands and
England, you would easily find a fireplace decorated with beautiful
shells of more than one hundred and eighty species of cowry. By vari-
ous and complicated ways, the kauri were brought even to the Slovak-
Polish border where they served as a decoration on goral hats. In the
collections of the Liptov museum, there is a remarkable artefact of this
kind. A hat with one small cowry shell. It is said that it belonged to Juraj
Janosik” (a Slovak national hero). 

DREAMS AND REALITY: THE SEARCH FOR A BETTER FUTURE
Let’s move from the Mediterranean area to the Carpathian Mountain

passes. Crowds of “mountain people under the sign of shell were pass-
ing by risky roads, during the process of the Wallachian colonization
from the half of the 16th century to the end of 17th century. On the terri-
tory of the present Zilina region they established, with the permission
of landowners, eleven villages in Orava, four settlements in Kysuce and
four villages in the Liptov region. The first written mentionings about
these villages can therefore be considered as an evidence of primary
Goral settlement in north-western Slovakia.

Gorals colonized mainly mountainous areas of the Kysuce, Orava,
Liptov and Spis region. These places had remained sparsely populated
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till their arrival because they were the most unwelcoming regions of the
country. Social relations were sometimes even more inhospitable than
natural conditions. Kysuce, Orava and Liptov were considered as
renowned regions of Slovak brigands, called “zbojnici”. For example,
the surrounding of the Orava mountain named Babia hora, under
which many goral villages were established, has always been a location
where various bandits, outlaws and refugees from Hungarian monar-
chy, Poland and Moravia were hiding from justice and law.

Gorals were coming to our territory with a strong desire for better life.
Their ambitions and dreams after the arrival were filled with difficulty,
often at the cost of many sufferings: “They didn’t arrive always to bet-
ter places,” points out a historian Martin Turoci. “The period of Goral
colonization wasn’t definitely a peaceful time. The 17th century, when
the colonization was at its top, was one of the most turbulent period of
our history. Orava, Liptov and Kysuce witnessed harsh fights and the
worst kind of violence during rebellions against the emperors.”

Moreover, the Kysuce region suffered from long-lasting territorial
conflicts since the thirties of 16th century. The counties of Budatin,
Strecno and Bytca castle argued about the property of the villages and
the land not only with documents, but with swords as well. Even the
neighbouring Zywiec county in Poland and the Upper Silesian princi-
pality of Cieszyn intervened in the conflict. In modern time, it was com-
mon that disputes were not reduced to only oral or written protests.
Some of them turned to a bloody military clashes. On the feast of St.
Thomas, on 29th December 1635, inhabitants of Kysuce had no reason to
celebrate. They were attacked by the Cieszyn knights of Elizabeth
Lucretia. The damages done in the border villages exceeded ten thou-
sand guldens.

“We can estimate the real extent of the damage by comparing the
prices of some goods. A cow cost from 14 to 16 guldens, a mutton 2 or
3 guldens, a horse cost about 15 guldens. At that time, it would be pos-
sible to buy 715 cows or 333 pairs of horses for the total sum of damage.
After conversion to today’s price relations, we can talk about millions
in damage.” says M. Turoci.

Five years later, a German army coming from Cieszyn attacked the
upper Kysuce region and devastated the entire region. Gorals from the
village of Cierne often got into conflicts with military crews of
Jablunkov because of the right to use meadows between Cadca and the
Jablunkov pass. Both rebel and imperial troops made major damage in
Kysuce region during anti-Habsburg uprisings. The neighbouring
region of Orava was even in a worse situation during the 17th century.
In 1605, a division of armed servants called “hajdusi” led by Gregor
Hajda plundered the possession of Juraj Turzo. It was a revenge
because Turzo didn’t support the anti-Habsburg uprising of Stefan
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Bockaj. Another rebel raids, led by a treacherous commander of the
Orava castle Gaspar Pika, occured in 1672.

“The greatest damage to the Orava region was done during the rebel-
lion led by Imrich Tokoli. In 1683, the area was attacked from north by
the army of the Polish King Jan III. Sobieski. They should help the
emperor’s crew which was besieged by anti-Habsburg rebels in the
Orava castle. But when the task was fulfilled, they started a cruel the-
ater. They ravaged and pillaged the whole region. The soldiers burned
27 villages including those of Gorals, they dragged the livestock and
destroyed the crops. Many inhabitants were dead and massacred.”

Fights, diseases, crop failure and rebel raids decimated almost two
thirds of the population in the 17th century. This fact is approved by the
urbar document from 1626. The number of inhabited settlements was
reduced from 740 in 1626 to only 240 settlements in sixty years. The fol-
lowing century didn’t bring any major changes in social conditions.
Although the political situation was stabilized, the region still suffered
from famines, epidemics and natural disasters. As Martn Turoci points
out, it could be even worse:

“Also the neighbouring region of Liptov was significantly weakened
by the famine and a plague epidemic at the turn of years 1600–1601.
Both disasters have caused a huge drop in population. In 1645–1646, the
upper Liptov was hit by a cholera epidemic and thousands of people
died.” And all these sufferings touched the lives and the property of
local people and the Gorals as well.

THEY CAME, SETTLED AND WITHSTOOD
A mosaic of historical events of the 16th and the 17th century in the

region of Zilina doesn’t evoke the picture of the promised land, for
which the Gorals set off on journeys in search of a new homeland. And
yet, they settled in a new place and learnt to use the barren land that
seemed unusable at first. They lived and re-modeled the mountain
landscape for their purpose. In history related to the Wallachian colo-
nization, it is mentioned that “in the 17th century, Gorals assimilated
with the local population.” It means that the original purpose of their
long journey was finally fulfilled. 

This process was natural, non-violent and often affectionate, based on
mixed marriages as well. These relationships resulted in a new genera-
tion of people who were no longer considered only as guests here. Their
descendants were enriched by new gifts of material and spiritual cul-
ture of those who came, settled and withstood.

And that’s what this book is about.
Miloš Jesenský
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Rozprávanie sa začína. Príbeh trvajúci prinajmenšom päťsto rokov, ak nie viac...
Postavy sú známe, rovnako ako aj miesta, no predsa sa len pri nich pristavíme, aby
sme si ich priblížili. Oravské obce, roztrúsené po malebných zákutiach a ťažkých storo-
čiach, nesú v sebe znamenia svojich zakladateľov. Najvýraznejšie sa v nich ozýva tur-
zovské dedičstvo, ale v ich názvoch nachádzame aj ďalších. Grófa Juraja Erdődyho
v Erdútke a tiež v Ďurkove, dnešnej Novoti, kde ale mohol zanechať svoje meno i šol-
týš Michal Jurčák. No nespájajú ich len spoločné rodné listy, väčšinou podpísané
uhorským palatínom Jurajom Turzom, inak tiež oravským županom, však i obyvatelia.
Osobití jazykom, neprepočuteľní folklórom, ktorý by sme pre 16. i 17. storočie mohli
pomenovať modernou populárnou hudbou. Ale nie ňou boli usadlíci a usadivší sa živí.
Obhospodárovávali sihly a rôzne miesta lesné, suché hory menili na polhory, zakame-
nené polia ich rovnako neodrádzali ako mútne vody, ba dokonca zavádzali i novoty
a hoci sa plahočili rabsky, stále im zostávali mysle veselé, hoci ich žalúdky trápila hla-
dovka. A ešte niečo ich nerozlučiteľne spojilo. Tajomné goralstvo, ktorým sa líšili
a zároveň i pripodobňovali Slovákom a Poliakom. A tí sa o nich neraz i handrkovali,
pričom výsledok zostal nerozhodný. Popoťahovali sa cez hranice páni za prsty, ale žiť
sa muselo ďalej. A Gorali sa museli rozhodnúť nakoniec sami. Zanechali po sebe kul-
túrnu krajinu, dnes nazývanú Oravou rovnako, ako bolo na ich počiatku, ale jej tvár
sa úplne zmenila. A oni menili svoje osudy prostredníctvom svedomitej, vytrvalej
práce. Neprivlastnil si ich nikto zo zemepánov, privlastnila si ich zem, ktorá mala
a stále má u nich cenu zlata. Podnes nachádzame v lone Beskýd ich potomkov.

-pk-



19

I
Oravskí

Gorali 
na scéne

dejín

GORALS OF ORAVA 
ON THE SCENE 

OF HISTORY

How it all began... Let’s talk about the story
lasting at least five hundred years, if not more
... The characters and the sites are familiar, yet
we stop for a while and look at them more
closely. Villages in the region of Orava, scat-
tered in picturesque corners and difficult cen-
turies, have kept the signs of their founders till
these days. Most significantly, they are related
to the Turzo family. But others can be found in
the names of the villages as well (a count of
Juraj Erdödy in Erdutka or Michal Jurcak in
Durkov, currently named Novot). The villages
are not linked only by birth certificates, signed
mainly by the palatine Juraj Turzo. They are
united by the people. People with a specific
dialect and unique folklore, which could be
considered a kind of „modern popular music“
in the 16th and 17th century. Their work and
their fate is reflected in the names of particular
villages. The people farmed in woods and
fields with stones (a village of Zakamenne),
they changed dry mountains (Sucha hora) to
half-mountains (Polhora), they could use
muddy water (Mutne), they introduced inno-
vations (Novot) and even they worked hard
almost as slaves (Rabca) and they stomachs
were empty (Hladovka), they kept their mind
cheerful (Vesele). And they had one more spe-
cific thing in common – as Gorals they were
similar and different from the Slovaks and the
Poles at the same time. Both sides competed
for the right to “own” the Gorals, but the
result remained undecided. Gorals had to live
on and finally decided for themselves. They
changed the Orava region and created
a unique cultural landscape. Their lives were
marked by diligent and hard work. The Goral
people were not owned by any of the land-
lords, they belonged to the land which was
and still is worthy of gold for them. Some of
their descendants can still be found in the
heart of the Beskydy mountains.
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Originálna kultúra spod Beskýd
P E T E R H U B A

Prírodné prostredie má nesporne dôležitý vplyv na vývoj ľudskej spoloč-
nosti. Jeho poznávaním zisťujeme podmienky života toho-ktorého spoločen-
stva v dejinnom vývoji. Platí to aj o prírodnom prostredí hornej Oravy s čle-
nitým hornatým reliéfom, málo úrodnou kamenistou pôdou a chladnejším
podnebím. Na severe ide hranica regiónu Oravy po hrebeni mohutného hor-
ského pásma Oravských Beskýd (je rozčlenené na viac menších horopisných
celkov), kde je totožná so štátnou hranicu slovensko-poľskou. Menšou jed-
notkou je Ošust, ktorý sa zvažuje do Novotského sedla a ním sa začína
mohutná horská skupina Pilska, ležiaceho zväčša na poľskej strane, no na
území Oravy sa vypína jej najvyššia časť, samo Pilsko (1 557 m n. m.).
Najvyššou a najkrajšou časťou Oravských Beskýd je skupina Babej hory. Jej
vrchol (1 725 m n. m.) je dosť široký, plochý a mierne sa zvažuje na juh. 

Pásmo Oravských Beskýd prechádza do pomerne širokej zníženiny –
Podbeskydskej brázdy. Vodné toky, ktoré stekajú z Beskýd, si tu vytvorili
menšie kotliny. V Podbeskydskej brázde sa nachádzajú obce: Novoť,
Zákamenné, Mútne, Oravské Veselé, časť obce Oravská Polhora, Rabča
a Rabčice. Južne od Podbeskydskej brázdy sa tiahne Podbeskydská vrchovi-
na, ktorá v juhovýchodnej časti územia Oravy prechádza do Oravskej kotli-
ny, ktorá je súčasťou Oravsko-novotargskej kotliny. Jej značná časť je zaliata
vodami Oravskej priehrady. V Oravskej kotline sa nachádzajú tieto obce
s goralským nárečím: Suchá Hora a Hladovka.

Dôležité je odpovedať si na otázku, kedy a aké dôvody viedli ľudí osídliť
tento pre život človeka náročný kraj a akú úlohu v tom zohrávala hranica
dvoch krajín.

Na historický, ale hlavne hospodársky vývoj celej Oravy mala vplyv jej
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Drevený dom nachá-
dzajúci sa na konci
obce Oravská
Polhora. V 30. rokoch
20. storočia v ňom
bola umiestnená sta-
nica finančnej stráže
Drevený dom nachá-
dzajúci sa na konci
obce Oravská
Polhora. V 30. rokoch
20. storočia v ňom
bola umiestnená sta-
nica finančnej stráže
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poloha. V porovnaní s inými regiónmi sa tu vzhľadom na polohu pomalšie
vyvíjala aj stoličná správa. Najskôr sa ľudia usídľovali v dolnej časti regiónu
a v blízkosti rieky Orava. Menší záujem o Oravu v období vzniku uhorské-
ho štátu spôsobil, že z tohto obdobia existuje iba málo písomných prameňov.
Najstaršie písomné doklady sú až z 13. storočia. V tom čase tu boli štyri
osady s hradom, ktoré udržiavali spojenie so susednými oblasťami
a obchodne sa orientovali na poľskú stranu.

Osídľovanie severného Uhorska ovplyvnilo zasadanie Krajinského snemu
zvolaného Ondrejom III. roku 1298. Z prijatých uznesení bol dôležitý 70. člá-
nok zákona, ktorým sa povoľovalo právo slobodného sťahovania podda-
ných. Veľa nových kolonistov prichádzalo aj na Oravu, kde odlesňovali úze-
mie a upravovali pôdu pre poľnohospodárske účely.

Väčší záujem o Slovensko a aj o Oravu prejavovali uhorskí králi až od polo-
vice 16. storočia. Súviselo to s územným zmenšením uhorského štátu po
bitke pri Moháči roku 1526, keď väčšiu časť územia zaujali Turci. Obchodné
styky sa zameriavali na Poľsko a na krajiny na pobreží Baltského mora.
Orava bola tranzitným územím, kadiaľ sa prepravoval tovar, predovšetkým
do stredoslovenských banských miest. Pochopiteľne, aj zemepáni Turzovci,
ktorí vlastnili Oravu od roku 1556, sa snažili maximálne využiť toto územie.
A tak od polovice 16. storočia dochádzalo aj k zaľudňovaniu hornej Oravy,
ktorej územie dovtedy pokrývali hlboké lesy. 

Osídľovanie hornej Oravy prebiehalo dvoma smermi. Jeden kolonizačný
prúd smeroval cez Oravskú Maguru do údolia potoka Lokčia. Tu sa tvoril
základ neskoršieho osídľovania priestorov v blízkosti rieky Biela Orava a jej
prítokov. Ďalší prúd kolonistov sa uberal popri sútoku Bielej a Čiernej Oravy
na sever. Územia nachádzajúce sa na hranici s Poľskom boli osídľované až
nakoniec.

Turzovci sa v týchto časoch zamerali na hľadanie zdroja nových, dovtedy
neznámych príjmov, plynúcich z iného spôsobu života – chovu valaského
dobytka. Na využitie tejto formy kolonizácie prispela aj možnosť zaradiť
nových kolonistov do vojenskej, strážnej a bezpečnostnej služby, čo nepo-
chybne súviselo so strategickou dôležitosťou tejto časti krajiny.
Novovznikajúce obce boli zakladané na základe valaského práva.

V skorších časoch, teda v druhej polovici 15. storočia, obyvatelia takto
založených osád nemali platiť žiadne krajinské dane, boli oslobodení od
robôt na Oravskom hrade, súdiť ich mohol len valaský vojvoda, ktorého si
spoločne zvolili. Keby neboli spokojní, mohli sa odvolať na kastelána
alebo na kráľa. Boli oslobodení od platenia poplatkov a mýta, od vecí,
ktoré viezli na trh alebo z trhu pre vlastnú potrebu. Mali právo pásť ovce
v lesoch patriacich Oravskému hradu, mimo nich najviac vo vzdialenosti
štvrť míle. Zo stáda oviec a kôz mal každý valach na hrad ročne odovzdať
každé dvadsiate zviera, teda päť zo sto. Dôležité bolo aj ustanovenie,
podľa ktorého boli oslobodení od daní a robôt, za čo mal každý so zbra-
ňou, zvlášť kušou strážiť cesty proti zlodejom, lúpežníkom a iným zločin-
com. Podľa nariadenia kastelána mali pocestným zabezpečiť sprievod a ak
by bolo treba, mali poslať mužov so zbraňou aj na niekoľko dní na mies-
to, ktoré určil kastelán. Keby sa niekto vzpieral držať zbraň, mal za prvé,
druhé i tretie napomenutie zaplatiť pokutu 6 oviec. Keby aj tak nedržal
zbraň, mohol mu byť zhabaný majetok. 

Valaské právo sa na naše územie dostalo cez Ukrajinu z valasko-rumun-
ských oblastí. Kolonisti, ktorí prichádzali odtiaľ, sa najskôr premiešali
s rusínskym a nakoniec s domácim slovenským obyvateľstvom. V písom-
nostiach sa preto stretávame s označením „Valachi seu Rutheni“.
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V polovici 16. storočia tak nastal čas, keď sa aj dovtedy nevyužívané silno
zalesnené priestory hornej Oravy zapĺňali novými obyvateľmi. Najstaršou
zachovanou listinou o založení osady na valaskom práve na hornej Orave je
šoltýska listina Námestova z roku 1557. Najstaršou dedinou založenou na
valaskom práve je však Ústie. Osada vznikla v 40. rokoch 16. storočia na
sútoku Bielej a Čiernej Oravy (dnes zaplavenej vodami Oravskej priehrady).

Po roku 1558 vzniklo na severnej hranici Oravskej stolice 24 nových osád:
Jablonka, Rabča, Suchá Hora, Bukovina, Podskalie, Sarna, Podvlk, Orávka,
Pekelník, Hladovka, Harkabúz, Vyšná a Nižná Zubrica, Oravská Polhora,
Nižná a Vyšná Lipnica, Zákamenné, Rabčice, Chyžné, Sihelné, Veselé,
Mútne, Novoť a Erdútka (dnes Oravská Lesná). Nesporne najväčší podiel na
osídlení hornej Oravy na valaskom práve mali Turzovci. Juraj Turzo niekto-
ré osady oslobodzoval aj od odovzdávania valaských dávok. Ešte aj v druhej
polovici 16. storočia boli obyvatelia osád založených na valaskom práve
povinní postaviť ozbrojencov a vykonávať strážnu službu. Šoltýsi týchto
obcí pochádzali hlavne z bohatších valaských rodín a hlavne z dedín, ktoré
boli už predtým založené na valaskom práve. Pri osídľovaní hornej Oravy
tvorili základ obyvatelia dolnooravských dedín. Významnú časť nových
osadníkov tvorili prisťahovalci z východných a hlavne severných oblastí (z
poľského územia). Stretávali sa tam rôzne kultúry, ktoré sa premiešavali
a vzniklo aj osobité goralské nárečie.

Vznikom nových obcí na valaskom práve na hornej Orave sa tento región
aj inštitucionálne členil na dolnú a hornú Oravu. Svedčia o tom viaceré listi-
ny, v ktorých sa uvádzajú sedliaci „dolnieho a hornieho vidieka.“

Novovzniknuté obce bývali na určitú dobu, kým sa hospodársky zmohli,
oslobodené od plnenia povinností. Tie sa špecifikovali až po uplynutí stano-
vených lehôt, ktoré sa často predlžovali. Manžel Kataríny Zrínskej udelil
oravským valachom 12, 16 i 20-ročnú lehotu.

Od polovice 16. storočia sa prejavovali snahy obmedziť výsady valachov.
Aktuálnou sa stala otázka platenia štátnej dane. Od začiatku 17. storočia
začali dediny založené na valaskom práve postupne svoju pôdu využívať aj
na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Začal sa oddeľovať extravilán
od intravilánu a delil sa na poľnohospodársku pôdu a pasienky. Teda hos-
podárenie dedín založených na valaskom práve sa približovalo k využíva-
niu pôdy v starších dedinách, ktoré vznikli na zvykovom a nemeckom
práve. Postupom času sa vytratili všetky rozdiely, dokonca vojenská povin-
nosť známa vo valaskom práve sa rozširovala aj na ostatné, skôr vzniknuté
dediny.

Do konca 16. storočia sa osídľovanie hornej Oravy dostalo do bezprostred-
nej blízkosti uhorsko-poľských hraníc. Podobne sa situácia vyvíjala aj na poľ-
skej strane. Bolo len otázkou času, kedy prepuknú spory medzi majiteľmi
susediacich panstiev z jednej i druhej strany hranice.

Hoci sa Turzovci bránili prenikaniu Poliakov na svoje majetky, nemohli
úplne zabrániť ich kontaktom s domácim obyvateľstvom. Už spred roka 1556
sú o tom doklady a v neskorších časoch tieto kontakty narastali.
Predovšetkým poddaní poľských šľachticov Sebastiana Lubomirského,
Mikuláša Brandýsa, Dymitria Oginského a hlavne Mikuláša Komorovského
utekali na turzovské majetky. Nečakali ich tam žiadne výhody, podobne ako
doma len ťažká práca, no pevne stanovené povinnosti, spísané do urbárov.
Vedeli presne, čo sa od nich žiada.

Mikuláš Komorovský, ale aj ďalší poľskí páni sa obracali na Turzovcov
s požiadavkou, aby zabránili príchodu cudzích poddaných na svoje pozem-
ky, prípadne tých, ktorých sa nepodarilo zastaviť, aby vrátili pôvodným
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vlastníkom. Podľa reakcií možno predpokladať, že z poľskej strany išlo
o veľké počty utečencov. Mikuláš Komorovský ich počet vyčíslil až na štyri
stovky. Vyriešenie vzájomných sporov sa snažili dosiahnuť u poľského
i uhorského panovníka.

Turzovci presadzovali nielen aktívnu hospodársku politiku, ale význam-
nou mierou sa podieľali na šírení nových myšlienkových prúdov z Nemecka.
Reformácia našla na Orave živnú pôdu už za niektorých predchádzajúcich
vlastníkov Oravského hradu. Predovšetkým Ján z Dubovca a Václav
Sedlnický, ktorí prišli na Oravu zo Sliezska, podporovali túto vieru.
František Turzo, no hlavne jeho syn Juraj Turzo pokračovali veľmi aktívne
v šírení protestantizmu na svojich panstvách, a teda aj na Orave. Práve tu,
v súvislosti so zakladaním nových osád v severnej časti regiónu, sa v rámci
patronátneho práva podieľali na vytváraní nových farností. Z toho prameni-
li aj problémy, ktoré sa výraznejšie prejavili neskôr. Pochopiteľne, utečenci
z poľskej zeme si so sebou prinášali svoju kultúru, predovšetkým hlbokú
katolícku vieru. Hoci prijímali protestantizmus, v sebe si zachovávali svoje
pôvodné vierovyznanie. Existuje dostatok písomných dôkazov, že aj časť
iných osadníkov tajne prechádzala na poľské územie, aby sa tam spovedali,
sobášili či dávali krstiť svojich potomkov. Z poľského územia prichádzali
kňazi a na tajných miestach vykonávali katolícke bohoslužby. Táto činnosť
nemohla nezanechať hlboké stopy na územiach v blízkosti hranice. Neskorší
postoj tamojších obyvateľov to potvrdil, napríklad aj pri šírení a potláčaní
protihabsburského povstania Gašpara Piku, vzbúreného veliteľa Oravského
hradu, popraveného narazením na kôl 25. novembra 1672 v Oravskom
Podzámku.

Roku 1604 vznikli aj uhorsko-poľské spory o štátnu hranicu, ktoré trvali až
do roku 1846, keď bola vytýčená hranica. Napätie vznikalo aj v čase vyčle-
ňovania Slovenska z Uhorska po skončení 1. svetovej vojny a vytvárania
novej hranice. Z poľskej strany bol záujem o územie obývané Goralmi, hoci
ich značná časť sa považovala za Slovákov. Situácia sa vyostrila koncom roka
1918. Silná agitácia z poľskej strany vyvrcholila príchodom poľského vojska
do Jablonky a Suchej Hory šiesteho novembra a osemnásteho novembra
obsadením Rabče a Oravskej Polhory. Napriek tomu možno povedať, že
situácia na severe Oravy bola pokojnejšia ako napríklad na Spiši. V januári
sa poľské jednotky stiahli za pôvodnú hranicu. Príchod českých vojakov
mnohokrát komplikoval život na tomto aj tak nepokojnom území.
Nepoznali tamojšiu mentalitu, z čoho vznikli viaceré konflikty s miestnym
obyvateľstvom. 

Napriek tomu, že víťazné mocnosti požadovali od ČSR a Poľska mierové
riešenie hraničných problémov, poľská strana vychádzala z názoru, že Gorali
sú Poliaci, u ktorých bolo dovtedy potláčané národné povedomie. K dohode
nedošlo ani počas priamych rokovaní zástupcov obidvoch vlád v júli 1919
v Krakove. Na rad prišiel plebiscit, ktorý víťazné veľmoci vyhlásili 27. sep-
tembra 1919 a týkal sa Tešínska, Oravy a Spiša. Samo referendum sa malo
uskutočniť 24. júla 1920. Zástupcovia obidvoch štátov sa nakoniec zriekli
plebiscitu a boli ochotní podriadiť sa rozhodnutiu mocností.

Novú hranicu medzi ČSR a Poľskom určila Konferencia veľvyslancov dňa
28. júla 1920. Z Oravy boli k Poľsku pričlenené obce: Chyžné, Jablonka,
Vyšná Lipnica, Horná Zubrica, Dolná Zubrica, Harkabúz, Srnie, Bukovina-
Podskalie, Pekelník, Podvlk, Orávka, Hladovka, Suchá Hora. Spornou zos-
tala Dolná Lipnica, keďže jej jedna tretina sa nachádzala v ČSR a zvyšok pri-
padol Poľsku. Hranica bola opäť upravená 21. mája 1921 s tým, že zvyšok
Dolnej Lipnice získalo Poľsko a ČSR sa vrátili dediny Hladovka a Suchá
Hora.
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Zmeny hraníc Oravy nastali aj krátko pred a počas druhej svetovej vojny.
Roku 1938 sa súčasťou Poľska stali dediny Hladovka a Suchá Hora a po
vypuknutí vojny slovenské vojsko obsadilo územia Oravy a Spiša, odstúpe-
né začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia. Tu boli opäť otvorené slovens-
ké školy a slovenčina začala znieť aj z kostolov.

Nová situácia sa vytvorila prechodom frontu roku 1945. Sovietske velenie
zorganizovalo plebiscit, pri ktorom sa väčšina obyvateľov vyjadrila v pro-
spech ČSR. Poliaci si však za starostov všetkých sporných obcí dosadili svo-
jich ľudí. Záujmom vlády ČSR bolo obnoviť predmníchovské hranice repu-
bliky, a tak 20. mája 1945 bolo predmetné územie odovzdané Poľsku.

V súčasnosti sa v regióne Oravy nachádza na slovenskom území jedenásť
obcí s výskytom charakteristického goralského nárečia.

Táto obec sa po prvý raz spomína roku 1597 medzi dedinami založenými
na valaskom práve. Jej vtedajší názov bol Jelešňa. Vplyvom nepokojných
čias boli začiatkom 17. storočia zdanené len dva domy. Rozvoj Hladovky
ovplyvnil predovšetkým záujem zemepánov Turzovcov o ochranu severnej
hranice a snaha o väčšie zužitkovanie svojho panstva. 8. augusta 1608 udelil
Juraj Turzo obyvateľom Hladovky právo vyberať mýto od obchodníkov
a pocestných, ktorí tadiaľ prechádzali. Povinnosťou obce bolo postarať sa
o opravy ciest a mostov. Šoltýs mal právo prevádzkovať mlyn.

17. storočie, podobne ako v ostatných hornooravských obciach, aj
v Hladovke bolo poznačené mnohými násiliami, rabovaním, ba úplným vypá-
lením. Podľa údajov z roku 1686 sa príjem zemepána z tejto dediny znížil na
minimum. Strádanie obyvateľov priniesli aj tzv. zamrznuté roky (1715 – 1716).

Podľa dobových zápisov bola tamojšia pôda neplodná, horská, kamenistá
a pasienky takisto nekvalitné. Sedliaci chovali hlavne hovädzí dobytok,
kozy, ošípané a niektorí aj kone. Zvážali drevo z panských lesov, soľ do skla-
dov, zásoby pre vojakov. Cez zimu sa zaoberali strúhaním šindľov, ktoré pre-
dávali na trhoch. Roku 1795 dodali 5 000 šindľov na opravu mestského domu
v Trstenej. Rozvoj obce pozitívne ovplyvnilo pestovanie ľanu, jeho následné
spracovávanie a tiež chov oviec. Život v tamojšej obci výrazne ovplyvňova-
la blízkosť hraníc.

Škola tu bola založená až niekedy roku 1820. Prvá fara bola zriadená roku
1787 s filiálkou v Suchej Hore.

K založeniu obce viedla snaha grófa Gašpara Ilešháziho o zabezpečenie
severozápadnej hranice svojho panstva a určite aj využitie bohatstva tamoj-
ších lesov. Roku 1647 prikázal Matejovi Benčíkovi z Jasenice, aby pri potoku
Mútnik založil dedinu. V zakladacej listine sa uvádza 16-ročná lehota, počas
ktorej boli oslobodení od daní. Roku 1659 malo Mútne už 488 obyvateľov.
Chotárne hranice vytyčovala komisia roku 1663. V zápise sa píše, že mút-
ňanský chotár je priestranný, no neúrodný, skalnatý. Roku 1715 bolo
v Mútnom napočítaných 71 gazdov, ktorí chovali 337 kusov hovädzieho
dobytka, 26 koní, 40 ošípaných, 61 oviec. Okrem poľnohospodárstva sa oby-
vatelia obce zaoberali predajom ľanu, nití, ľanového semena a plátna. Mútne
sa nachádzalo mimo hlavných ciest, preto v pohnutom 17. storočí netrpelo
toľko ako iné goralské obce. Podľa súpisu domov z roku 1828 bolo
v Mútnom 255 domov a v obci žilo 1 368 obyvateľov.

Významným medzníkom v rozvoji obce bol rok 1787, keď bola v Mútnom
zriadená farnosť. Už roku 1788 bola dokončená výstavba fary a o tri roky aj
kostola. Hneď po založení farnosti vznikla v obci aj škola. Veľká katastrofa
obec postihla roku 1921, keď 21. mája počas dvoch hodín zhorela fara, kos-
tol, obidve školy a šesť domov.
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Patrila medzi posledné obce založené na Orave v 17. storočí. Zakladacia lis-
tina nesie dátum 11. júna 1691. Touto listinou vydal gróf Juraj Erdődy príkaz
na osídlenie označeného územia a odovzdal zakladateľovi osady Michalovi
Jurčákovi šoltýske práva. Obec vznikla na veľmi neúrodnej pôde. Bola situo-
vaná medzi kopcami, s políčkami na strmých zrázoch, ktorých obrábanie si
vyžadovalo veľkú námahu, pritom podnebie bolo studené s dlhými a tuhý-
mi zimami. Novozaložená obec pôvodne niesla meno Ďurkov (Jurkov).
Dôvody na takéto pomenovanie mohli byť dva. Buď podľa vtedajšieho
direktora Oravského panstva, alebo podľa priezviska zakladateľa a prvého
šoltýsa Michala Jurčáka. Súčasný názov – Novoť – získala obec roku 1712.
Podobne ako ostatné dediny, aj Novoť bola do roku 1699 oslobodená od feu-
dálnych povinností a poplatkov.

Obyvatelia Novote sa od začiatku 18. storočia snažili získať novú pôdu
klčovaním lesov. Pestovali hlavne ovos a jačmeň, ale aj miešaninu raže a pše-
nice – súraž a miešaninu jačmeňa a ovsa – polovinu. Významným zdrojom
obživy a príjmov bol chov dobytka. Aj v Novoti sa rozšíril chov oviec a tiež
chov ošípaných. 

Napriek zložitým životným podmienkam počet obyvateľov Novote naras-
tal. Roku 1805 žilo v obci 240 rodín v 215 domoch. Celkove v obci napočíta-
li 1 299 obyvateľov. Hlavným zdrojom obživy aj v tom čase zostávalo poľno-
hospodárstvo, prechádzalo sa však od úhorového spôsobu obrábania pôdy
k striedavému, s pestovaním nových plodín, akou bola ďatelina. O reme-
slách v minulosti sa zachovalo málo zmienok.. Roku 1751 sa spomínajú
dvaja tkáči a dvaja robotníci s neurčeným spôsobom obživy. Roku 1775 sa
v daňovom súpise spomína píla. Obyvatelia Novote si privyrábali furman-
čením. Vozili drevo z lesov Oravského komposesorátu do Námestova.

Samostatná farnosť vznikla v obci roku 1787 a roku 1790 aj škola.
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Obec vznikla v čase, keď bieda a sociálna nespokojnosť viedli aj na Orave
k masovým útekom poddaných a celkove k veľkému vysťahovalectvu na
Dolnú zem. Značný úbytok obyvateľstva spôsobil znižovanie dôchodkov
Oravského panstva, preto sa Juraj Erdődy ml. rozhodol založiť na Orave
novú dedinu. K tomuto činu ho viedla aj potreba zabezpečiť pohraničný
úsek proti pastierom stád z poľskej strany a tiež znemožniť voľný pohyb
zbojníkov, ktorých počty značne narastali. Z právnej stránky začala dedina
existovať 23. júla 1731. Dostala názov Erdőd, podľa jej zakladateľa, riaditeľa
Oravského panstva Juraja Erdődyho. Dedina mala veľký chotár a bola budo-
vaná goralským spôsobom – každý gazda mal polia okolo svojho domu.
Tvoria ju kopanice, ktoré sú od seba vzdialené na hodiny pešej chôdze.
Južnú časť tvorí Flajšová, juhozápadnú Jasenovská. Medzi najstaršie osady
patrila Lehotská, Kubínska a Pribišská. V tých miestach boli kedysi pasien-
ky Kubínčanov, Lehoťanov a Pribišanov.

Obyvatelia obce začali platiť feudálne dane a poplatky po dvanástich
rokoch od založenia. Chotár prial chovu oviec a dobytka, ktorý bol nielen
ťažnou silou, ale poskytoval aj zdroj obživy. Zložité klimatické podmienky,
ale aj polohové pomery znemožnili výraznejší rozvoj rastlinnej produkcie.
Pôda sa väčšinou využívala na pasienky a lúky. Pestovali sa len menej nároč-
né plodiny – ovos a jačmeň. Remeselná výroba sa nerozvinula, zostala len na
úrovni ľudovej, domácej výroby. Z tohto odvetvia malo väčší význam spra-
covanie ľanu, výroba šindľov, výroba rastlinného oleja, ťažba dreva a výroba
tehál.

Roku 1787 sa v obci spomína prvý administrátor cirkvi, ktorý sa pričinil
o postavenie prvej školy, fary a postaral sa o prestavanie kostola.
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Obec vznikla roku 1585 na základe valaského práva v oblasti Babej hory.
Prví osadníci sa usadili v hornej časti riečky Polhoranky. Novovzniknutý
chotár zaberal polovicu vrchu Babia hora, druhá polovica hory sa nachádza-
la na poľskom území. Z toho bolo aj pomenovanie novovzniknutej dediny –
Polhora.

Úlohou založiť v týchto miestach novú dedinu bol poverený šoltýs Tomáš
Kytka. Jeho najhlavnejšími povinnosťami bolo vymedziť územie budúcej
dediny, priviesť ta osadníkov a samozrejme, postarať sa, aby sa dedina
vzmáhala. Ešte roku 1588, keď máme o Polhore prvú historickú zmienku,
užívala slobodu. Podobne aj roku 1593 sa v daňovom súpise pri Polhore uvá-
dza „liber“, teda slobodná.

Obec sa vyvíjala v relatívnom pokoji do roku 1604, keď na jej územie pre-
nikol Mikuláš Komorovský z Poľska aj s ďalšími pomocníkmi a násilne

Oravská
Polhora

Mužský a ženský odev
obyvateľov Oravskej

Lesnej sa vyznačoval
pestrosťou

Mužský a ženský odev
obyvateľov Oravskej

Lesnej sa vyznačoval
pestrosťou
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odvliekli 6 sedliakov. V Polhore zostal len šoltýs a dvaja komorníci.
Zasiahnuť musel zemepán Juraj Turzo. V tom čase sa rozšírilo aj povstanie
vedené Štefanom Bočkajom. Jeho hajdúsi vyrabovali Polhoru roku 1605.
O zložitej situácii dediny sa dozvedáme z písomných prameňov, ktoré sa
zachovali z roku 1608. V Polhore sa nachádzal len jeden zdaniteľný dom.

V nasledujúcich rokoch sa dedina vzmáhala. Po roku 1619 došlo niekoľko-
krát k zmene vo vlastníctve šoltýstva. Spory trvali až do roku 1659, keď boli
vyriešené listinou vydanou na Oravskom hrade. V tom roku žilo v Polhore
42 rodín, okolo 459 obyvateľov.

Rozvoj dediny pribrzdili nepokojné časy v druhej polovici 17. storočia
a v prvých desaťročiach 18. storočia. Povstania vedené Gašparom Pikom,
Imrichom Tökölim, pustošenie litovskej armády roku 1683 i živelné pohro-
my viedli k hromadným útekom podaných, ale aj k šíreniu epidémií, akou
bol mor v rokoch 1737 – 1742.

Rozhodujúcim zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo spojené s chovom
dobytka. Dostatok dreva umožnil už v 18. storočí v obci postaviť pílu.
Známa je existencia mlynov. V 19. storočí stúpala ťažba dreva. Existencia lie-
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čivých prameňov viedla v druhej polovici uvedeného storočia k pokusom
o vybudovanie kúpeľov. Už v 18. storočí sa pri prameňoch slanej vody zača-
lo s ťažbou soli. Prvá škola v obci bola postavená roku 1872 z dreva.

Začiatky obce boli zložité. Zakladaciu listinu vydala Helena Ilešháziová,
dcéra Juraja Turzu, Romanovi Námestovskému a Poliakovi Matejovi
Oščandovi 13. augusta roku 1629, aj s určením 16-ročnej lehoty, počas ktorej
boli oslobodení od platenia povinných dávok a poplatkov. Obec vznikla na
málo úrodnej pôde a aj neskoršie súpisy zaznamenávajú túto oblasť ako
veľmi neúrodnú. Rozvoj osady nenapredoval, a tak Štefan Tököli vydal šol-
týsku listinu na obec Veselé Jurajovi Námestovskému (synovi Romana
Námestovského). Zdôvodnil v nej, prečo boli šoltýske práva pôvodným
vlastníkom odňaté a následne udelené Jurajovi Námestovskému a šiestim

Oravské
Veselé
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sedliakom. Presné vymedzenie hraníc chotára nachádzame v listine Jána
Revického z roku 1665. 

Obec sa nenachádzala v blízkosti hlavných ciest, a preto ani v 17. storočí
neutrpela veľké škody ako iné obce, pričom koncom uvedeného storočia boli
osídlené aj dovtedy opustené usadlosti. Roku 1690 žili v obci aj dvaja reme-
selníci – tkáč a kováč. V nasledujúcom storočí sa prejavila aj v Oravskom
Veselom značná majetková diferenciácia obyvateľstva. Narastal počet oby-
vateľov, ktorí nevlastnili žiadnu pôdu a dávali sa najímať do služby u bohat-
ších gazdov. Roku 1773 bolo tu zaznamenaných 23 sluhov a 43 slúžok. 

Základom živobytia bolo poľnohospodárstvo spojené s chovom dobytka. Ani
dobre obrobená pôda však neprinášala očakávané výsledky. Najroz ší re nej šou
plodinou bol ovos. V menšej miere pestovali miešaninu ovsa a jačmeňa – polo-
vinu, tiež raž a mixturu, teda miešaninu raži a pšenice. Ľan, ktorý pestovali vo
väčších množstvách, spracovávali pradením a tkaním a plátno predávali na
trhoch. Škola vo Veselom existovala od roku 1790. bola postavená z dreva.
Z toho istého materiálu bol aj prvý kostol dokončený roku 1656.

Osada sa po prvý raz spomína roku 1564 v daňovom súpise Oravského
panstva. Vznikla podstatne skôr. V rukopisnej mape Oravy z roku 1550 sa už
uvádza ako existujúca osada. Do konca 16. storočia sa dedinu nepodarilo sta-
bilizovať, ba zostali tam obývané len dva domy. Po plienení poľského zema-
na Mikuláša Komorovského a hajdúchov Štefana Bočkaja v rokoch 1604 –
1605 bol v Rabči registrovaný len jeden obývaný dom.

Zemepán Juraj Turzo sa roku 1608 rozhodol dedinu nanovo osídliť. 9.
augusta uvedeného roka ustanovil Jána Ramzu z Horného Štefanova za šol-
týsa a uložil mu povinnosť priviesť do Rabče päť nových kolonistov. Všetci
boli na dva roky oslobodení od platenia daní a poplatkov.

Dedina opäť spustla po kuruckých vojnách. K novému hospodárskemu oži-
veniu došlo od začiatku 18. storočia. Roku 1715 žilo v Rabči 240 obyvateľov
a roku 1778 ich bolo už 829. Hlavným zamestnaním prevažnej väčšiny oby-
vateľov bolo po celé stáročia poľnohospodárstvo spojené s chovom hospo-
dárskych zvierat. Z plodín sa pestoval ovos, jačmeň, žito, ikrica, zemiaky,
kapusta, fazuľa, bôb, hrach, burgyňa a rozšírené bolo aj pestovanie ľanu.
Väčšina obyvateľov si vedela vyrobiť jednoduché nástroje potrebné pri hos-
podárstve, náročnejším remeslám sa venovali len niektorí obyvatelia.
V minulosti v obci pracovali hlavne kolári, stolári, garbiari, obuvníci a krajčí-
ri. Veľkú tradíciu mala výroba ľanového oleja a celkove mal ľan veľmi široké
využitie. Z jeho vláken sa tkalo plátno na výrobu niektorých častí odevov, na
plachty a iné potreby. Takmer od založenia Rabče existovali aj dva mlyny, pri
ktorých sa neskôr vybudovali aj píly. Roku 1768 si obyvatelia začali stavať
nový kostol. Dovtedy používali len drevenú kaplnku. Prvé zmienky o škole
sú z roku 1772. Samostatná školská budova bola postavená roku 1842.

Rabčice vznikli pred rokom 1612. Nová obec bola označovaná ako Horné
Rabčice, v neskorších časoch ako Nová Rabča a Rabčice. Pri svojom vzniku
získala 16-ročnú lehotu, počas ktorej bola oslobodená od plnenia povinností
voči panstvu. V uvedenej lehote však musel šoltýs postaviť mlyn, každoroč-
ne zaň vykŕmiť pre panstvo jedného brava alebo zaplatiť päť zlatých. Roku
1619 bolo už v Rabčiciach šesť valaských osadníkov. 

Povstania a rabovania v druhej polovici 17. storočia priniesli aj do tejto
obce veľkú biedu a zadlženosť. Prispeli k tomu aj tri požiare, ktoré Rabčice
postihli v krátkej dobe za sebou. Obec sa sľubne rozvíjala v 18. storočí. Len
tzv. zamrznuté roky 1715 – 1716 nakrátko zhoršili situáciu.

Začiatkom 19. storočia žilo v obci 900 obyvateľov v 170 domoch. O dvad-
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sať rokov neskôr to už bolo 993 obyvateľov a domov bolo 190. Rozhodujúca
časť obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom, spojeným s chovom hos-
podárskych zvierat. V 19. storočí tu boli evidovaní aj kováči, murári, tesári,
výrobcovia šindľov, obchodníci so soľou i plátnom. Roku 1870 bola
v Rabčiciach postavená píla. Ťažké životné podmienky spôsobili, že mnohí
jej obyvatelia odchádzali za prácou do iných, južných žúp, ba až na Balkán.
Prispeli k tomu aj živelné pohromy vo viacerých rokoch (povodne, krupobi-
tia), epidémie cholery v rokoch 1831 a 1873 a tiež hlad v rokoch 1847 – 1848.
Obyvatelia si vypomáhali čiernym obchodom s poľskou stranou, ktorý

Ručné mletie obilia v
Sihelnom v 20. rokoch

20. storočia
Ručné mletie obilia v

Sihelnom v 20. rokoch
20. storočia
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pokračoval aj v 20. storočí. Pašovali sa kone, dobytok, textil, soľ a viaceré
potraviny. Do Poľska sa dopravoval korok a korenie.

Vznik školy v obci úzko súvisí so založením farnosti roku 1656. Vyučovalo
sa v jednej z dreveníc a školu navštevovali len chlapci. Roku 1820 už existo-
vala samostatná škola pri farskej budove.

Poznáme presný dátum založenia obce. 13. augusta 1629 vydal zakladaciu
listinu Gašpar Ilešházi bratom Matejovi a Jurajovi Nováčikovcom z Rabče.
Ich úlohou bolo založiť „v surových lesoch medzi Rabčou a Polhorou“ novú
dedinu. Listina hovorí aj o šestnásťročnej lehote, počas ktorej boli oslobode-
ní od platenia všetkých dávok (okrem desiatku od oviec) a mohli si postaviť
mlyn a pílu. O rok neskôr už bolo v dedine postavených 34 domov a v ďal-
ších rokoch pribúdali nové. S veľkou pravdepodobnosťou sa obyvateľmi
obce stávali aj utečenci z iných slovenských a poľských dedín.

Vývoj dediny bol podobne ako inde spomalený v rušnom 17. storočí.
Dedinu neobišlo ani litovské a kurucké pustošenie. O obyvateľoch tých čias
sa dozvedáme, že sú bedári a veľmi zadlžení.

Roku 1715 žilo v Sihelnom 335 obyvateľov v 67 gazdovských domoch.
Podľa sčítania obyvateľov a domov, uskutočneného roku 1828 v dedine žilo
už 965 obyvateľov v 178 domoch. Živili sa hlavne chovom dobytka a pes-
tovaním plodín pre vlastné živobytie, ale aj technických plodín a ich spra-
covaním. Väčšina gazdov hospodárila na malej výmere pôdy – do 4 – 6
hektárov. Pôda nestačila všetkých uživiť, a tak počet obyvateľov do konca
19. storočia neustále klesal. Sčasti to spôsobil aj hladomor, ktorý vypukol
roku 1847 z nedostatku potravín, či následné infekčné choroby, ktoré si
vyžiadali veľa ľudských obetí medzi deťmi i staršími obyvateľmi. Situáciu
v dedine výrazne zhoršovali časté požiare. Počet obyvateľov klesal aj
v prvých desaťročiach 20. storočia. Nestavali sa nové domy a klesal počet
starých. Hlavným zamestnaním až do roku 1945 zostal chov dobytka,
práca v lese a povozníctvo.

Deti zo Sihelného navštevovali školu najskôr v Rabči, roku 1877 tamojší
obyvatelia postavili aj prvú vlastnú školu.

Obec sa po prvý raz spomína v daňových súpisoch roku 1566 pod menom
Zucha. Uvádza sa tam, že je to „novozaložená a poddanská osada p. Turzu.“ Na
postavenie domov museli vyklčovať husté lesy. Rušné časy nastali pre obec
začiatkom 17. storočia. Roku 1608 bol v dedine len jeden dom na zdanenie.
Roku 1847 bola v záujme zamedzenia hraničných sporov uzatvorená doho-
da medzi obyvateľmi Suchej Hory a susednými poľskými dedinami o užíva-
ní pohraničných pastvín, spoločných pasienkov, o rúbaní dreva a zaberaní
dobytka robiaceho škody. Roku 1659 bolo v obci napočítaných 240 katolíkov
a 108 evanjelikov, spolu teda 348 ľudí. V tom istom roku došlo aj k niektorým
úpravám chotárnych hraníc.

Veľmi zložitá situácia nastala pre obec koncom 17. storočia. Kurucké pus-
tošenie spojené s neúrodnou pôdou a zložitými klimatickými podmienkami
spôsobili, že obyvatelia obce sa dostali do veľkej biedy. V roku 1728 sa v obci
spomína mlyn. Pôsobili tu dvaja tkáči a jeden hrnčiar. Roku 1778 žilo
v Suchej Hore len 327 obyvateľov.

Z cirkevnej stránky patrila Suchá Hora dlho k trstenskej evanjelickej far-
nosti. Roku 1658 sa spolu s obyvateľmi Vitanovej a Hladovky rozhodli posta-
viť kaplnku vo Vitanovej. Roku 1787 bola v Hladovke zriadená rímskokato-
lícka farnosť s jedinou filiálkou v Suchej Hore. Prvý dokument o škole
v Suchej Hore pochádza z roku 1873.

Sihelné

Suchá Hora



I .  O R A V S K Í  G O R A L I  N A  S C É N E  D E J Í N

Počiatky obce siahajú do roku 1615. 17. júla oslobodil Juraj Turzo šoltýsa
Pavla Breznického staršieho, jeho pomocníka Juraja Reguliho a ďalších šies-
tich valaských osadníkov na šestnásť rokov od platenia urbárskych dávok
(okrem desiatku z jahniat) za ťažkosti pri osídlení dediny Nová Kamenská.
Podľa mien možno predpokladať, že osadu založili potomkovia šoltýsov
obcí Breza a Krušetnice. Túto skutočnosť potvrdzujú aj neskoršie spory osád
Kamenisté, Breza a Krušetnice. 

Do urbáru bola obec zapísaná až roku 1626 ako „Kamenské jináče Klin.“ Po
uplynutí lehoty, počas ktorej boli tamojší obyvatelia oslobodení od platenia
urbárskych dávok, nastali pre dedinu zložité časy. Skalnatý terén a tiež iné
nepriaznivé okolnosti spôsobili, že im vrchnosť bola nútená znížiť počet sed-
liackych ralí, no museli postaviť mlyn, od ktorého panstvu odovzdávali
vykŕmeného brava alebo zaplatili 5 florénov.

Roku 1659 bolo v Zákamennom usadených 44 rodín, spolu 413 osôb.
Pokojnejší vývoj v 18. storočí prispel aj tu k rozvoju remesiel. Roľníci pesto-
vali nielen plodiny, ktoré potrebovali na výživu, ale aj technické plodiny –
ľan a konope. Príjmy im plynuli z ich predaja a tiež z výrobkov, hlavne tka-
ného plátna. Roku 1751 bolo v obci evidovaných 10 tkáčov. Darilo sa šind-
liarom i kováčom. Tamojší poddaní boli povinní ťažiť pre panstvo drevo
a odosielať plte na určené miesto. Okrem obecného mlyna malo
v Zákamennom štyri vodné mlyny aj Oravské panstvo.

Začiatkom 19. storočia v obci žilo okolo 1 500 obyvateľov a evidovaných
bolo 250 domov. V priebehu uvedeného storočia sa obec uvádza ako: Klin
Zákamenský, Klin Zákamenné, Klin pri Zákamennom, Zákamenné Klin.
Súčasný názov sa začal používať od roku 1926. Obyvatelia obce navštevova-
li trhy v poľských mestách Žiwiec a Rajce.

Škola sa v Zákamennom spomína roku 1732. Murovaná školská budova
bola postavená roku 1929.
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Čo obec, to súbor osudov. Predstavili sa nám každá po svojom, po našom. Po našom? Ich
goralstvo ešte aj dnes vzbudzuje otázku, čo je to naše? Alebo je to ich? A koho ich? To, čo
bolo vlastné a spoločné slovenským i goralským prapredkom, je práca. Na pastvinách,
v horách, na roliach. Tam prežívali svoje životy, veselé i smutné deje plné nádeje. Inak by
to ani nešlo, pretože ne(po)hostinné podmienky a drsnú zimu dokázali poraziť iba zapále-
né srdcia. K nim kúsoček pôdy a najmä šikovné ruky. Ženské i mužské, ba nebolo nič
neobvyklé, keď sa k nim pridávali i tie detské. Remeslá Goralov sa prispôsobovali potre-
bám obyvateľov hornej Oravy. A všetko sa dialo v súlade s kolobehom prírody, ale nie
behom, lež premyslene a poctivo. Od pastierstva cez ovčiarstvo až po syrárstvo, od pesto-
vania ľanu až po plátenníctvo, od chovu zvierat cez garbiarstvo až po krpčiarstvo.
Namiesto výrobných hál im však stačili preplnené komôrky, otvorené stodoly či rozpálené
vyhne, dúfajúc, že sa im bieda, psota, či hladomor vyhne. Ale nie zadarmo, ale za odvede-
nú robotu. A hoci oravskí gorali boli pri zakladaní svojich obcí oslobodení od robotovania
a iných panských huncútstiev, napokon sa mu nevyhli, a tak popri strážení hraníc
a odvádzaní daní plahočili sa pre iných aj vlastnoručne. Doba goralská sa vyznačovala
salašmi s ovečkami, bryndzou i oštiepkami. Tiež závanom oráčiny, čerstvo pomletej múky
a sušených byliniek. Aj uši si prišli na svoje. Či už pri dupote koní, žblnkote Oravy
a rúbaní stromov, ako i počas mlátenia obilia, pri strúhaní šindľa, pradení. Ročné obdobia
sa striedali so železnou pravidelnosťou. Rovnako sa menili aj práce, ktoré bolo treba uro-
biť. Na mnohé goralské činnosti si dnes spomíname už len vďaka výrazom. Znejú tajom-
ne, nezvyčajne a pestrofarebne, teda tak, ako žili Gorali. No viac nech prezradia chuť
švábky, vôňa hôvaru, umenie foľušnika..

-pk-
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SHEEP PROVIDE
FOOD, CLOTHES

AND SHOES

Many villages – many different lives of the
Gorals, our people. Even today, certain
questions related to the Goral people raise
– what is it „ours“? Or is it „theirs“? And
who is „they“? Goral and Slovak ancestors
had one thing in common – the work. On
the pastures, in the mountains, in the
fields… In these places they lived their
lives, happy and sad, full of hope and
dreams. Only their passionate hearts and
skillful hands could beat unfavorable nat-
ural conditions and harsh winters in the
region. Men, women and even children
worked hard. Needs of the local inhabi-
tants of Upper Orava region determined
the usual goral crafts. Everything was
done in harmony with cycles of nature,
sophisticatedly, cleverly, gently and hon-
estly. From sheperding, through sheep-
farming and cheesemaking, from linseed
cultivation to cloth production, from ani-
mal breeding to skin and fur processing
and production of leather shoes. Instead of
factory buildings, they needed only small
chambers stuffed with things, open barns
and hot forges. As a reward for their hard
work, they expected only hope to avoid
misery, illnesses and famine. At first,
when Gorals of the Orava region began to
establish new villages, they were freed
from feudal duties. But later they were
obliged not only to guard the borders and
pay the taxes, but also to work hard for
feudal nobility. The time of the goral peo-
ple was characterized by shepherds
chalets, sheep and smoked cheese. It was
filled with a smell of plowed soil, milled
flour and dried herbs, full of sounds of
galloping horses and the murmur of the
Orava river. You could hear the sounds of
work while the people were cutting down
the trees, grating the wooden shingles,
working with grain or wool. As the sea-
sons of the year were changing, various
types of work had to be done. Many goral
activities are no longer practiced today,
they are preserved only in various expres-
sions of their dialect. The words sound
mysterious, unusual and colourful – so as
the lives of the Goral people.
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Roľnícko-pastierska kultúra 
oravských Goralov
E R I K A K U L Á Š O VÁ

Osídľovanie Oravy prebiehalo postupne vo viacerých etapách. Ako posled-
né bolo osídlené pásmo Oravy, ktoré sa rozprestieralo na hraniciach
s Poľskom. Kraj, v ktorom vznikali nové osady, bol značne nehostinný.
Nachádzali sa tu husté smrekové a jedľové lesy, medzi ktorými sa len kde-tu
objavili pastviny a polianky. Veľkým nedostatkom bola neúrodná, kamenis-
tá pôda a chladné podnebie, málo vhodné na rozvoj poľnohospodárstva.
Pôda nie štedrá na úrodu bola vzácna a bolo jej stále málo. Tí, ktorí jej mali
viac, mali aj viac práce. Zlé klimatické podmienky však robili toto územie
stále nehostinným. Prechod zo živočíšnej na rastlinnú výrobu mal prírodné
i spoločenské prekážky. Novovzniknuté obce neboli schopné plniť stále
rastúce povinné dávky panstvu a túto situáciu často riešili útekom. Juraj
Turzo tak strácal príjmové zdroje, a preto sa podujal tieto obce opäť osídľo-
vať. Dochádzalo i k vnútornej kolonizácii, pretože niektorí šoltýsi pochádza-
li zo starších obcí a zrejme spolu s nimi prišla aj časť tamojšieho obyvateľstva.
Šoltýsi získali povolenie na výstavbu mlyna a píly, čo bola jedna z ďalších
možností príjmov.
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Pre goralské obce bolo charakteristické zachovávanie pôvodného kopa-
ničiarskeho osídlenia. Tento osídľovací produkt 18. storočia vtlačil osadám
svoju podobu, ktorá sa zachovala tri storočia. Poddaný užíval intravilán,
na ktorom staval dom a hospodárske stavby a okolo domu mal extravilán
– pole, kde sial. Stodoly a maštale, nazývané foľvarky, choľvarky, boli väčši-
nou od sídel vzdialené. Spôsob osídlenia mal vplyv aj na ďalší spôsob
života obyvateľov. Obec Oravská Lesná a Novoť boli roztratené a vzdiale-
né od miest, kde sa konali trhy a jarmoky, takže svoje produkty nemohli
speňažiť. V takto založenej obci neexistovala hlavná ulica. Trasy pre
peších viedli nie po cestách, ale skratkami cez hory, kde boli vyšliapané
chodníčky do susedných obcí. Tento spôsob výstavby sa narušil pomerne
nedávno. Dnes obyvatelia stavajú svoje domy bližšie k hlavnej komuniká-
cii, ktorá spája dedinu s okolím. 

V celom pohraničnom pásme Oravy prebiehalo formovanie osád výluč-
ne na valaskom práve. V začiatkoch valaského osídľovania Oravy bolo
salašníctvo jedinou hospodárskou činnosťou.

Chovom dobytka a s tým súvisiacim pastierstvom a extenzívnym poľno-
hospodárstvom sa obyvatelia začali zaoberať neskôr. Pre drsné klimatické
podmienky sa poľnohospodárska výroba nikdy nerozvinula naplno.
Obmedzila sa hlavne na dopestovanie krmiva pre domáce zvieratá na
zimné obdobie. Hospodárske využitie horských pasienkov malo dva typy
– salašnícky a pastiersky.

Na prelome 16. – 17. storočia sa obce vyvíjali ako roľnícko-pastierske
usadlosti. Neskôr pribudli rôzne remeslá. Valaská kolonizácia zanechala
svoj odkaz predovšetkým v ľudovej kultúre. Goralské obce majú veľa spo-
ločného, ale pomerne výrazne sa líšia od susedných oblastí v Poľsku, ako
aj na Slovensku. V spôsobe života goralských obcí nachádzame špecifiká,
charakteristické len pre tieto oblasti. Odlišujú sa napríklad v štruktúre tra-
dičného poľnohospodárstva, v nárečí, ľudovom odeve, pochopiteľne
v hudbe, tanci a speve. 

Výsadnosť valaského spoločenského postavenia právne kodifikoval kráľ
Matej Korvín roku 1474. Medzi povinnosti obyvateľov patrili ročné naturál-
ne dávky, strážne povinnosti pri obchodných cestách pri poľskej hranici.
Na to, aby sa novovzniknuté obce mohli povzniesť, slúžili niekoľkoročné
lehoty (10 – 16 rokov) oslobodenia od platenia dávok a daní. Za tento čas
mali valasi úplne konsolidovať svoje hospodárstvo na princípe stáleho osíd-
lenia a zintenzívniť využívanie pridelenej pôdy. Tieto pravidlá sa rešpekto-
vali a zároveň vytvárali vhodné podmienky na hospodársku asimiláciu
s ostatnými poddanými. Všetky snahy smerovali k pripútaniu obyvateľstva
k pôde. Týmto boli obmedzené aj ich ďalšie migračné snahy. 

Proces prechodu k rastlinnej výrobe týchto oblastí sa dovŕšil na začiat-
ku 18. storočia. Okrem ťažkej práce pre vlastnú obživu sa museli obyvate-
lia goralských obcí, podobne ako všetci poddaní Oravského panstva,
zúčastňovať na výstavbe oravských ciest a tiež na oprave ciest do svojej
dediny. Platili peňažné dane, odovzdávali naturálne dávky z úrody a
chovu domácich zvierat a vykonávali rôzne roboty. Medzi robotné povin-
nosti patrilo zbíjanie pltí, stráženie dreva, odnášanie poštových zásielok,
oprava ciest, oprava panských domov a práce v lesoch. Do hradnej kuchy-
ne odovzdávali poddaní kurčatá, vajíčka, maslo, ryby, syr, obilie, jahňatá,
hovädzinu, lesné vtáky, drevený riad a pod. Ďalšie dane a poplatky plati-
li farnosti, slúžnovskému úradu a štátu. Poddaní prispievali na armádu a
pri významných príležitostiach, ako boli napr. svadby na panských dvo-
roch. Pri vypuknutí epidémií strážili chotárne hranice, aby sa zamedzilo
šíreniu ochorenia neznámymi ľuďmi.
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Pod pojmom salašníctvo rozumieme vyháňanie oviec na leto na vysoko-
horské pasienky (lesy a hole) okolo salaša. Salašníctvo má na Orave tradíciu
už od začiatku valaskej kolonizácie. Pôvodne cudzie karpatské ovčiarstvo sa
stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života v horskej časti regió-
nu. V minulosti pomohlo prežiť najhoršie a v priaznivejších dobách bolo
významným doplnkom vtedajšej ekonomiky. Zavedenie nového karpatské-
ho spôsobu chovu oviec na spracovanie ovčieho mlieka a výrobu syra (bryn-
dza, neskôr oštiepok, parenica a žinčica) bolo výrazným hospodárskym prí-
nosom. Spolu s ním sa objavilo aj nové plemeno oviec – valaška.
Salašníckym spôsobom hospodárenia sa zužitkúvali vysokohorské lúky
a hole na Babej hore, Pilsku, v pohorí Oravskej Magury i Roháčov. Pre orga-
nizáciu salašníctva v jeho začiatkoch bolo charakteristické, že stáda oviec si
pásli ich vlastníci. Po trvalom usídlení sa pastierov a po prechode na roľníc-
ky chovateľský spôsob života sa majitelia oviec združovali do salašných
spolkov s cieľom spoločného hospodárenia. Zásadami spoločného hospodá-
renia, ale najmä dosahovanými výsledkami, patrili salašné spolky k najroz-
vinutejším hospodárskym organizáciám na slovenskej dedine. Hlavnou úlo-
hou spolku bolo najať dobrého baču. Ten zodpovedal za hospodárenie na
salaši, najmä za mliečnu produkciu a stav zvereného stáda. Pri výbere baču
rozhodovalo nielen množstvo syra, aké bača sľuboval odovzdať na jednu
ovcu, ale aj jeho povesť z predošlého pôsobiska. Baču najímal salašný spolok,
ktorý od neho požadoval ovládanie spracovania mlieka, liečenia oviec, orga-
nizačné schopnosti a prirodzenú autoritu v obci. Bača sa zúčastňoval na
dojení oviec, vyrábal ovčie syry podľa dohody a každého návštevníka na
salaši bol povinný pohostiť žinčicou. Pri košarovaní prekladal s valachmi
košiar. Skúsení bačovia sa vyznali v liečení zvierat i ľudí. Plat baču závisel od
dohody so salašným spolkom, ktorý dobrého baču najímal aj niekoľko rokov
za sebou. Práca na salaši sa vykonávala zaužívaným spôsobom. Skoro ráno
začínali všetci pomocníci i bača dojiť. Po dojení sa mlieko cez šatu cedárku
a čečinové vetvičky prelialo z geliet do veľkej putery, kde bača pridal kľag
(zakľagau mlieko). Valasi vyhnali ovce na pašu, bača ostal pracovať v kolibe.
Povinnosťou honelníka bolo ovce zaháňať, keď sa dojili. Počas dňa sa dojilo
trikrát. Ak mal bača pripravené potrebné množstvo syra, dal odkázať do
dediny gazdom, ktorí si poň prišli. Oštiepky vyrábal pre vlastnú potrebu.
Vyplácal nimi valachov a honelníkov alebo ich predal.

Veľký význam mala i vlna a kožušina, ktoré sa predávali alebo používali na
výrobu odevov. Ovce si strihali majitelia sami dvakrát do roka, na jar a na jeseň. 

Vlna bola dôležitým článkom odievania obyvateľov celej goralskej oblasti,
ako to vyplýva aj zo starého pastierskeho príslovia „Ovečka človeka nachová,
zaobuje i ošatí“. Z ovčej vlny sa tkalo súkno na odevy, pokrovce, rukavice,
ponožky či krpce. 

Ovce poskytovali i mäso, ktoré konzervovali solením a údením. Predaj
oviec na tento účel sa najčastejšie konal na jeseň podobným spôsobom ako
pri dobytku. Najčastejším dôvodom bol nedostatok krmiva. Za utŕžené
peniaze si gazdovia kupovali kamennú soľ, potrebné potraviny alebo rôzny
priemyselný tovar. 

Jarovanie jahniat, teda zaúčanie na zelený krm, a pasenie oviec v jarnom
období si zabezpečoval každý gazda sám. Ovce sa pásli v okolí obce a večer
sa vracali späť do maštalí, ovčiarní. 

Na spoločnú pastvu sa vyháňali len okolo 15. mája. Niekoľkomesačný
pobyt na pasienkoch a výroba mliečnych produktov na salaši si vyžadovali
budovanie pastierskych stavieb, ktoré slúžili ako prístrešie pre pastierov, na
ustajnenie a dojenie oviec, na spracovanie a uskladnenie mliečnych produk-
tov. Každý rok sa opravovala koliba, robili sa nové košiare a prístrešky pre
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psov a prasce. Ovčiarska koliba predstavovala spravidla jednopriestorový
drevený zrub s otvoreným ohniskom. Stavba bola bez povaly, priamo pod
strechou boli upevnené 2 – 4 žrde, na ktoré sa vešali kožené vrecká na úde-
nie oštiepkov dymom z ohniska. V kolibe sa odvárala žinčica, robili sa
oštiepky a valasi tu spávali na pričniach, ak práve nestrážili ovce v košiari.
Bača mohol na salaši chovať aj svoje ovce a prasce. Na jeseň okolo Michala
ovce zháňali z holí späť do dediny. V čase suchého leta a chladnej jesene aj
skôr. Pásli sa bez dojenia na lúkach, úvratiach a strniskách v blízkosti dedi-
ny až do príchodu snehu. Cez zimu si ovce ustajňoval každý gazda v maš-
tali alebo, v prípade väčšieho počtu oviec, v tzv. ovčiarni. Počas zimy sa
kŕmili senom a jedľovou čečinou. 

Salašný chov oviec bol rozšírený aj v Oravskej Lesnej. Keďže obec ležala na
hranici žúp (Oravsko-trenčianskej) a na hranici kráľovstiev (Uhorsko-poľ-
ského), na výber bačov, valachov, pastierov či hájnikov sa prísne dohliadalo
a podozrivé zmeny v chotári mali hlásiť, prípadne zbojníkov, pašerákov, zlo-
čincov i chytať. Vydávanie príkazných obežníkov (1786) poukazuje na
neplnenie týchto povinností, dokonca boli bačovia, ktorých obvinili z napo-
máhania. 

V Novoti mával najväčší gazda vyše 20 oviec, ktoré pásol na vlastných
pozemkoch. Ovce mu strážil najatý pastier. Mliečne produkty si gazda vyrá-
bal sám. Ostatní gazdovia uprednostňovali spoločné letné pasenie oviec, pri-
čom ako pasienky používali pozemky patriace urbárskemu spoločenstvu.
Lúky a pasienky predstavovali nepostrádateľný zdroj krmu a chov dobytka
bez nich by nebol možný. Charakter chotára a horské svahy viac priali chovu
oviec ako chovu ostatných domácich zvierat, ktoré boli zase potrebné pri
chode roľníckeho hospodárstva.
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Chov kôz oravská vrchnosť zakazovala, pretože kozy vedeli narobiť veľké
škody na mladých lesných porastoch. Výnimkou boli veľmi chudobní ľudia.
Za chov kozy však museli platiť poplatok, čo v ich prípade často nebolo
možné. 

Neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárskej výroby goralskej oblasti je
tiež chov hovädzieho dobytka. Poddaní ho využívali v prvom rade ako
ťažnú silu nielen na chod vlastného hospodárstva, ale i pre prácu na majet-
ku zemepána. Okrem toho dobytok predstavoval zdroj výživy a peňažného
príjmu pre svojho vlastníka, teda do istej miery zaručoval prosperitu. 

Vďaka pastierskemu spôsobu života goralských usadlostí sa v priebehu
niekoľkých storočí vytvorila osobitná terminológia, spôsoby bývania a odie-
vania. Pastierske obyčaje sa prejavovali v zaklínaní chorôb dobytka, v čaro-
vaní dobrej dojivosti alebo pri vinšovaní na Vianoce a Veľkú noc.

O rozsahu chovu hospodárskych zvierat rozhodovalo niekoľko činiteľov.
Predovšetkým to bola výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú roľník vlast-
nil. Obyvatelia goralských obcí chovali najčastejšie 2 – 4 kusy dobytka.
Množstvo dobytka malo rodine zabezpečiť neodmysliteľný zdroj príjmov
prostredníctvom predaja napr. mlieka, masla, tvarohu a iných hospodár-
skych produktov. Napr. v obci Oravská Polhora mal prevahu medzi chova-
nými zvieratami rožný statok. Roľníci uprednostňovali kravy pre ich vše-
strannejší úžitok. Na predaj sa hovädzí dobytok choval iba sporadicky, keď
k tomu rodinu prinútili okolnosti, napr. nedostatok krmiva. Kvôli nákupu
dobytka chodili po dedinách rôzni kupci alebo dobytok určený na predaj
vodili na jarmoky (Zákamenné, Námestovo). Obchody sa uskutočňovali aj
medzi obyvateľmi rodnej dediny alebo so susednými dedinami. Keď sa pre-
dávajúci s kupujúcim nakoniec dohodli na cene, zapili obchod v najbližšej
krčme oldomášom. 

Dobytok na pašu začali vyháňať na jar. V goralských obciach (okrem Suchej
Hory a Hladovky) si zabezpečovali vyháňanie a pasenie individuálne, teda
nemali spoločného pastiera. Pastiermi boli väčšinou deti majiteľa hospodár-
skych zvierat. Tí, ktorí deti nemali, si na túto prácu najímali deti z iných
rodín alebo siroty. Za službu dostávali obyčajne stravu a oblečenie. Pasenie
dobytka deťmi sa, samozrejme, odzrkadlilo na dochádzke do školy, na čo sa
sťažovali predovšetkým učitelia. 

Ďalším riešením pasenia dobytka bolo, že sa zjednali s niektorým gazdom
a k jeho statku pripojili svoj za určitý poplatok alebo protislužbu. Dojné
kravy mali z hospodárskych zvierat najväčšiu hodnotu, pretože poskytovali
mlieko, ktoré bolo súčasťou stravy i zdrojom finančných príjmov. Niekedy sa
používali aj ako ťažné zvieratá. Ak bola úroda menšia, gazda sa snažil star-
šie zvieratá odpredať pred príchodom zimy. Cez zimu bol statok ustajnený
v maštaliach, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť hospodárskych stavieb roľ-
níckej usadlosti. Hlavným krmivom v zimnom období pre kravy a mladý
statok bola ovsená slama, ktorú rezali na sečku. Do sečky pridávali šupky zo
zemiakov, krájanú burgyňu či hlúby z kapusty. Sečku niekedy poliali osole-
nou vodou alebo do nej pridali hrsť múky. Senom kŕmili iba tie kravy, ktoré
mali byť na jar použité ako ťažná sila pri jarných prácach. Ak gazdovia
zapriahali na poľné práce kravy, museli počítať s úbytkom mlieka. Voly mali
veľkú silu, ale ich chôdza bola pomalá a nemotorná. Kravy zapriahali do
jarma, jařma. Pred prvým odchodom na pašu ich pokropili svätenou vodou.
Malé teľatá, cielicki pripúšťali ku krave prvé štyri týždne po otelení. Kravy
každý rok vodili pripúšťať k obecným býkom. 

V obci Novoť mali jedného stáleho pastiera, pasteža. Na výpomoc mu cho-
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dili chlapi z rodín, ktoré mali dobytok na holi. Tu stál drevený prístrešok
búda, prikrytý a po bokoch obitý kôrou zo stromov, kde sa v nečase ukryl
i dobytok. Dedinského pastiera vyberala dedinská hromada alebo rada na
celé obdobie výpasu. Dojné kravy vyháňali na bližšie a nedojný dobytok na
vzdialenejšie pastvy. V niektorých obciach (Novoť, Rabča), ak kravy nepri-
vádzali na obed do maštalí, chodili ich gazdiné dojiť na pasienky a mlieko
brali so sebou domov. Voľne sa dobytok pásol až po zbere úrody. Pastier za
prácu dostával okrem peňažnej odmeny aj odmenu v naturáliách, a to od
každého gazdu, ktorého kravy pásol, a podľa počtu kusov paseného dobyt-
ka. Výška odmeny sa dohodla na stretnutí gazdov. Plácu si pastier vyberal
sám počas tradičných obchôdzok. V dohode o odmene za pasenie dobytka
bolo okrem spomínaných odmien dohodnuté i stravovanie u jednotlivých
gazdov toľko dní, koľko kusov dobytka na pašu vyháňali. Pastieri pásli na
pasienkoch vzdialených aj niekoľko kilometrov a za každého počasia. Chvíle
pri pasení si krátili zberom lesných plodov či liečivých rastlín alebo výrobou
rôznych úžitkových predmetov, ako boli napr. metly, košíky, rôzne drevené
predmety, ale i píšťalky. Najväčším nebezpečenstvom pre dobytok boli cho-
roby – slintačka a krívačka, ktoré obyvatelia označovali ako čierny vred alebo
dul. Strata dobytka mala vždy za následok zníženie životnej úrovne gazdu a
stratu živobytia. K zdecimovaniu stavov dobytka prispeli i vojny a povinné
odovzdávanie dobytka armáde. 

V 18. storočí sa obyvatelia Oravskej Polhory zaoberali obchodom s volmi,
ktoré vychovávali doma a predávali mäsiarom z Oravy a Sliezska. 

Pasenie kráv sústredených do stáda dosiahlo vyššie formy v tzv. pastier-
skych osadách, ktorými sú Suchá Hora a Hladovka. Táto forma pasenia sa
využívala hlavne medzi poľnohospodárskymi prácami. Voliari mali oproti
pracovníkom salaša tú výhodu, že nemuseli robiť vedľajšie práce, ako je
dojenie a spracovanie mlieka. Hlavný voliar musel byť zdravý, silný a nebo-
jácny chlap, aby dokázal vzdorovať všetkým prírodným živlom, nástrahám
hôr, divej zveri i zbojníkom. Ale aj tak sa občas stali na horách tragédie.
Obdobie hôľneho pasenia dobytka trvalo tri mesiace – od Urbana (25. mája)
do Bartolomeja (24. augusta). Od Bartolomeja do Michala (29. septembra) sa
dobytok pásol v podholí a na pokosených lúkach, na ktorých už začala vyra-
stať mládza. V období medzi Bartolomejom a Michalom prichádzali k stádu
mäsiari a vykupovali voly a jalovice na jatky. Najímali si mužov z dediny,
ktorí im stádo dobytka hnali z Oravy až do Ostravy. Voliar bol aj ošetrovate-
ľom dobytka. Vyznal sa v liečení dobytka pri zdutí alebo pri bolestivých
zápaloch ratíc. Medzi občanmi sa voliar tešil všeobecnej úcte. Tradičné sys-
témy pasenia začínali ustupovať už začiatkom 20. storočia. Zanikali buď
v kolektívnej forme alebo pretrvávali ako individuálne pasenie.

Konský záprah bol dôležitou súčasťou poľnohospodárstva. Pri obrábaní
pôdy sa uplatňovali konské, volské a kravské záprahy, ktoré však postupne
ustupovali do úzadia. Kone sa chovali jednotlivo pre vlastné potreby. Ak si
chcel gazda zabezpečiť žriebä, naplánoval pripúšťanie tak, aby mohla koby-
la pri jarných poľnohospodárskych prácach pracovať. K žriebäniu dochá-
dzalo v zime alebo skoro na jar. Postupne žriebä učili chodiť v záprahu a keď
zosilnelo, starého koňa nahradil mladý. Okrem pasenia, kŕmenia, česania
a pod. museli kone aj podkúvať. Konské záprahy sa využívali v lesoch pri
odvoze dreva. Bohatší gazdovia si mohli dovoliť chovať aj dva kone, prí-
padne i žriebä. Ako krmivo pre kone slúžilo seno, ďatelina i jačmenná slama.
V čase náročných prác pridávali aj ovos. Sečku brali so sebou ako krmivo aj
na pole či do lesa. Po ukončení všetkých jarných poľnohospodárskych prác
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kone vyvádzali na pašu. Na holiach ostali do začiatku prác so senom. Na
oravských holiach sa počas roka páslo okolo tritisíc kusov dobytka a niekoľ-
ko stoviek koní. V obci Novoť sa v minulosti chovalo veľa koní na lesné
práce. Značná vzdialenosť obce od okolitých dedín a významnejších doprav-
ných tepien vplývala na rozvoj tejto formy dopravy.

Ošípané chovali prevažne zámožnejšie rodiny. Základným krmivom ošípa-
ných boli zemiaky, do ktorých sa pridával šrot a pomyje z domácností.
Chovali sa v nízkych chlievoch, ktoré boli súčasťou hospodárskych stavieb.
Ak si gazda mohol dovoliť chovať prasnicu, potom odstavčatá preňho pred-
stavovali možnosť ďalšieho zárobku. 100 – 150-kilové prasatá išli na predaj
alebo ich zabili, zakluli prose. Malým prasatám dávali žrať tzv. bryje. Tento krm
sa pripravoval varením vody, do ktorej zatrepali trochu múky a po uvarení
ešte zamiešali zemiaky s malým množstvom mlieka. Väčším prasatám pridá-
vali do bryje tzv. kronzanine, t. j. nakrájané listy z burgyne alebo trávu.
Dospelým ošípaným varili nahnité a drobné zemiaky. Ak sa ošípaná vycho-
vala a zabila pre vlastnú potrebu, bola to pre rodinu veľká pomoc. Po druhej
svetovej vojne z bravčového mäsa vyrábali už aj klobásy. Stehná a slaninu
zasolili a poukladali do dreveného koryta odstáť. Potom sa povešali na pova-
le, kde ich dym vychádzajúci z komína pomaly údil. Vyúdené mäso konzu-
movali najčastejšie počas väčších poľnohospodárskych prác. Ďalšími zabíjač-
kovými produktmi boli jaternice tzv. hurky – kisky, tlačenka – hôvar, kaša – dža-
džo, vývar zo zeleniny a nožičiek – studeno. Časť mäsa chrbtovina, gřebielovina
sa spolu s jaternicami rozdala ako výslužka pomocníkom pri zabíjačke.

Z hydiny sa chovali najmä sliepky, a to predovšetkým pre vajíčka, ktoré
gazdiné predávali. Na významnejšie sviatky sliepku zarezali a uvarili z nej
vývar. Sliepky na noc zatvárali do kurína v maštali pod povalu, kde sa
zdržiavali aj v zime, aby sa nestali korisťou tchora či líšky. Ráno gazdiná
pozberala znesené vajíčka. Sliepky chovali zrnom, uvarenými a rozpučený-
mi zemiakmi. V minulosti malo veľký význam i perie, ktoré v goralských
obciach používali ako výplň do perín.

Husi sa chovali málo. Obvykle v rodinách, kde mali viac dievok, lebo
súčasťou výbavy dievčat boli periny a vankúše. Perie z husí šklbali dvakrát.
Na jeseň alebo v zime si rodina majiteľa husí podľa potreby organizovala v
dome páračky. Táto vzájomná výpomoc bola zároveň príležitosťou na spolo-
čenské stretnutie pri speve, rozprávaní príhod, strašidelných príbehov
a pod. Husi sa kŕmili posekanou a zemiakmi ochutenou žihľavou, menej jač-
meňom. Na jeseň ich ponúkli na predaj. Na jar sa pod hus podkladali vajíč-
ka, aby vyviedla žlté húsatká. Husi chodili pásť malé deti.

Starí obyvatelia všetkých oravských dedín mali k zvieratám osobitnú úctu.
Mladé teliatka, žriebätká a jahniatka prinášali do svojich príbytkov. Osobitne
sa o ne starali a bývali s nimi často aj niekoľko týždňov, hoci aj na úkor
hygieny bývania.

Materiálne i duchovné prejavy tradičnej ľudovej kultúry, vzťah k prírode,
usporiadanie rodiny i spoločenstva, hodnotové orientácie boli v minulosti
výrazne ovplyvňované roľníckym základom spôsobu života. Chov dobytka
mal pre obyvateľov horských oblastí základný hospodársky význam.
Hlavným zamestnaním prevažnej väčšiny obyvateľov goralskej oblasti bolo
po celé stáročia poľnohospodárstvo spojené s chovom hospodárskych zvie-
rat. V Suchej Hore a Hladovke to bolo pastierstvo a roľníctvo. V Oravskej
Lesnej obyvateľov zamestnávala aj práca v lesoch oravského panstva, dobyt-
kárstvo a tiež zber a predaj lesných plodov. Množstvo obyvateľov živila
práca s drevom či už ako drevorubačov, alebo furmanov. 
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Jednou zo zvláštnosti goralského poľnohospodárstva je výskyt ručných
foriem obrábania pôdy, teda motykové hospodárenie. Svoje opodstatnenie
malo v oblastiach severného Slovenska i pri ornom obrábaní pôdy ešte v 30.
rokoch 20. storočia. Koncom 19. storočia obyvatelia podhorských obcí na
Orave ešte stále rozširovali ornú pôdu o nové časti z lesných porastov. 

Roľníci goralskej oblasti hospodárili v 18. storočí trojpoľným systémom,
ktorý sa v niektorých obciach zachoval ešte desať rokov po prvej svetovej
vojne, napr. v Beňadove, Oravskom Veselom, Mútnom, Oravskej Jasenici,
Zákamennom, Oravskej Lesnej, Novoti. Pole rozdelili na tri časti, pričom
jednu vysievali jarným obilím, druhú oziminami a tretia ostávala ležať úho-
rom. S postupným vytláčaním úhorov sa rozširovalo pestovanie ľanu.
V tomto systéme hospodárenia sa ukazoval stály nedostatok pôdy. Polia mal
každý majiteľ okolo svojej usadlosti, dvor susedil s poľom a pasienkom.
Dôležité boli tiež vplyvy sociálno-ekonomických činiteľov, napr. kultúrne
styky so susednými dedinami, ktoré obohacovali domácu kultúru o nové
prvky. Táto oblasť s horšími pôdno-klimatickými podmienkami tu v pod-
statnej miere ovplyvňovala zachovanie niektorých prvkov agrárnej kultúry.
Išlo predovšetkým o premenu lesnej pôdy a zanedbaných pasienkov na poľ-
nohospodársku pôdu.

Oravský komposesorát umožňoval sadiť zemiaky a siať obilie počas troch
rokov v rúbaniskách tzv. šlógach a počas piatich rokov bolo na nich dovolené
kosiť trávu. Tento spôsob prepožičiavania sa vykonával na základe zmluvy
medzi bývalými poddanými a vlastníkom lesov – Oravským komposesorá-
tom. Na jar sa záujemcovia o pôdu zišli a vylicitovali zem. Za šlógu platili
dopestovaným obilím. Pre komposesorát to bolo veľmi výhodné, pretože roľ-
níci rúbanisko zadarmo vyčistili, vypálili a vysadili sadenicami stromčekov.
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Lesné práce formou tzv. polárenia boli pre veľkostatok lacnejšie a na hornej
Orave sa udržali až do začiatku 20. storočia. Rúbaniská boli obvykle ťažko
dostupné miesta situované vo vysokých horských polohách. Väčšie konáre
odviezli domov a menšie na mieste spálili. V zemi zostávali korene, ktoré
vykopávali motykami. Takto získanú pôdu síce popol pohnojil, ale bola tvrdá,
skalnatá, spevnená koreňmi stromov, krov a tráv. Takáto pôda sa motykou
obrábala veľmi ťažko. Aj napriek tomu pri práci pomáhali všetci členovia rodi-
ny. Na skyprenie pôdy sa využívali ovce alebo voly, ktoré jednoducho prehnali
rúbaniskom. Na takto získaných plochách v prvom roku zasadili zemiaky,
v druhom roku ovos a ikricu a tiež sadenice smreka a jedle. V Sihelnom aj
Novoti siali za ikricou smrekové semeno. Ovos sa zobral behom roka, smre-
kové semeno vyklíčilo a semenáčiky zostali v ďalšom roku pod ochranou ikri-
ce. Na druhý rok po vysiatí zobrali ikricu a vtedy už dvojročné smrečky zača-
li samostatný vývoj. Políčka vo vyšších polohách však často ničila divá zver.
Neúrodné roky v podobe mrazov, v lete prívalových dažďov, veternej víchrice
s krupobitím a požiarov od bleskov sa vyskytovali často. Kruté živelné pohro-
my ľudia označovali ako vybitelina. Na túto techniku získavania pôdy pouka-
zujú miestne názvy niektorých chotárnych častí (napr. Kopánky, Pálenice
atď.). Všeobecne rozšíreným nástrojom na obrábanie pôdy bol pluh. V medzi-
vojnovom období sa v tejto oblasti používal položelezný pluh, ktorého hlavné
pracovné súčasti boli vyrobené zo železa a ostatné z tvrdého dreva.

Z poľnohospodárskych plodín – obilnín sa v spomínanej oblasti najviac
pestoval ovos. S jeho výskytom sa stretávame už v najstaršom zachovalom
urbári z roku 1619. Slúžil ako krmovina pre kone, ale v chudobných hor-
ských oblastiach ho využívali v dôsledku nedostatku ozimného obilia ako
chlebovinu. Z ovsenej múky varili polievky, kaše, pridávali ju do chlebové-
ho cesta. Roku 1783 vplyvom neúrody na celej Orave obyvatelia miešali
ovsenú múku s kôrou stromov a z tejto zmesi piekli chlieb. Okrem čistého
ovsa polhorskí obyvatelia pestovali i miešaninu raži a pšenice tzv. súraž
a miešaninu jačmeňa a ovsa tzv. polovinu. Ďalšou čistou obilninou bol jač-
meň a tiež jeho lepšia odroda tzv. horkýš. Rozšírené bolo pestovanie iba jar-
ných obilnín. Nedostatok kvalitných obilnín aspoň čiastočne nahradzovala
v malom množstve pestovaná ikrica. Miestami ju pestovali ešte po druhej
svetovej vojne. V Novoti pestovali okrem ovsa i jačmeň. V Zákamennom
jedinou pestovanou obilninou bol ovos. V období okolo roku 1828 patril
medzi najpestovanejšie obilniny ovos a jačmeň. V 20. storočí roľníci pestova-
li ovos, jačmeň a miestami pribudlo žito.

Ďalšími pestovanými plodinami boli zemiaky, kapusta, bôb, hrach, kvaka,
burgyňa (od druhej polovice 19. storočia) a ľan. Napr. v obci Novoť sa jač-
meňu a ľanu darilo málo. Viac sa urodilo cvikly a kapusty. Kapusta predsta-
vovala každodennú potravu pre poddaných, ju konzumovali buď čerstvú,
alebo naloženú do suda. Zemiaky pestované od konca sedemdesiatych
rokoch 18. storočia sa čoskoro stali najbežnejšou zložkou potravy, ale aj zdro-
jom na výrobu pálenky. 

Pre dobytok sa pestovala ďatelina, v menšom množstve i vika (Oravské
Veselé, Sihelné). Na úhorovej časti pásli dobytok alebo ju kosili. Ťažký život
obyvateľov goralských obcí v minulosti zapríčinili najmä veľmi nepriaznivé
klimatické podmienky, ale aj zaostalá technika a technológia obrábania pôdy
a celkovo nízka produktivita poľnohospodárskej výroby. Niekedy zemiaky
zakryl sneh a počas sneženia zvážali i obilné sluníky. Neskoro vykopané
zemiaky potom rýchlo hnili.

Ani po druhej svetovej vojne nenastal podstatnejší zvrat v spôsobe života
goralského obyvateľstva. Hlavné ťažisko poľnohospodárskej práce spočívalo
na ženách. Muži odchádzali za prácou mimo obec, aby aspoň čiastočne zlep-
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šili zlú ekonomickú situáciu svojich rodín. Niekedy sa vracali iba v čase
najintenzívnejších poľnohospodárskych prác. 

Chudobní gazdovia boli odkázaní na pomoc bohatších, u ktorých sa ešte
viac zadlžovali a postupne prišli o celý svoj majetok. Kto nevlastnil, musel
pracovať pre toho, ktorý pôdu mal. Robil sluhu, paholka či pastiera. Majitelia
pôdy na nej nepracovali, ale ju prenajímali za časť úrody, ktorá sa na prena-
jatej pôde urodila.

Jedným zo spôsobov zabezpečenia obživy bol odchod za prácou do iných
regiónov. Za vopred dohodnutú odmenu pomáhali pri žatevných a mlatob-
ných prác. Najčastejšou formou odmeny bolo vzácne obilie. Obyvatelia
Oravskej Lesnej odchádzali pravidelne na jar na sezónne práce do južných
poľnohospodárskych oblastí alebo priemyselných centier monarchie.
Chudobnejší hľadali prácu v lese alebo v službe u majetnejšieho gazdu.
V rokoch 1900 – 1921 prežívala väčšina obyvateľov zlé časy. Počet ľudí klesal
vplyvom vysťahovalectva, masových útekov na Dolnú zem a vysokej
úmrtnosti ako následku biednych pomerov. Nové domy sa nestavali a ubud-
lo i zo starých. Zlepšenie nastalo až v dvadsiatych rokoch 20. storočia.
Nedostatok pracovných príležitostí sa prejavil i počas svetovej krízy
v rokoch 1929 – 1934 a nútil mnohých obyvateľov hľadať prácu mimo rodnej
obce či Oravy (južné Slovensko, Morava, Česko a zahraničie). 
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Niektorí vysťahovalci sa vrátili, zo zarobených peňazí kúpili pôdu, kus
lesa, či postavili dom pre rodinu. V uvedených rokoch bol zaznamenaný kle-
sajúci počet obyvateľov aj v Mútnom a Novoti. Príčinou bolo už spomínané
vysťahovalectvo, vysoká detská úmrtnosť a prvá svetová vojna. Zvlášť ťažké
roky nielen pre goralských poľnohospodárov nastali v polovici 20. storočia,
keď boli komunistickým diktátom nútení plniť dodávky poľnohospodár-
skych produktov, tzv. kontingenty za veľmi nevýhodných ekonomických
podmienok. Neúrodné chotáre nevyprodukovali vždy požadované množ-
stvo poľnohospodárskych produktov, čo sa prejavilo aj na životnej úrovni
obyvateľstva. 

Trvalé využívanie rolí bolo podmienené hnojením a mechanickou úpravou
pôdy. Najstarším používaným hnojivom bol popol, ktorý používali neskôr
najmä na hnojenie trávnych porastov, preto ho v domácnostiach odkladali
po celý rok. Maštaľný hnoj, gnuôj na lúky vyvážali v jeseni a pod zemiaky
v zime. V minulosti sa ako stelivo používala smreková čečina tzv. ščeľo, ktorú
rezali na rezačkách. Ak bol nedostatok krmiva, slúžila aj ako krmivo. Už
v období prvej ČSR sa prejavoval dopyt po umelých hnojivách.
Najrozšírenejšia bola Thomasova múčka, hovorovo chamršlok, ktorá mala
viacročný účinok. V zime obyvatelia vyvážali hnoj na vlacuháh (gnuôjôve
sonki, gnoják) na pole alebo chodili do lesa na palivové drevo. V poli hnoj zha-
dzovali do väčších kôp a dier, aby pod ním nezostala veľká vrstva snehu;
tam zostal do jari. Na jar ho po poli porozvážali fúrikmi (tzv. tocki) a poroz-
hadzovali drevenými, neskôr položeleznými vidlami. Priemyselné hnojivá
ako aj poľnohospodárske stroje boli obyvateľstvu cenovo neprístupné. Tento
stav trval až do 2. svetovej vojny. Chudobnejšie vrstvy obyvateľstva použí-
vali na hnojenie zemiakov hydinový trus (kuřince), ktorý zakopávali do pôdy
súčasne s ručným sadením zemiakov. Hnojenie močovkou (gnuôjuôfkou)
malo v minulosti menší význam. Používala sa najmä na trávne porasty
v blízkosti obydlí, alebo sa v drevených cisternách vyvážala na vzdialenejšie
trávne porasty. Nedostatočné hnojenie a s tým spojená nízka úrodnosť núti-
la roľníkov ponechať niektoré časti obrábanej pôdy na úhor, aby si pôda
odpočinula. Na úhor sa nechávali ovsené strniská a ďateliniská. Po čase sa
pôda zase zorala. Ak gazdovia niektoré plochy nevládali obrobiť, nechávali
ich na niekoľko rokov na prieloh. Prieloh sa kosieval väčšinou raz do roka. Po
skosení sa tu pásol dobytok. 

Zberné hospodárstvo ponúkalo možnosť malého zárobku prostredníc-
tvom zberu a predaja lesných plodov ako čučoriedok (borufky), malín, jara-
bín (skorucha), planých jabĺk (kvicorky), sliviek (šlifky) i hríbov. Vo väčšom
množstve obyvatelia tejto oblasti zbierali huby, ktoré nachádzali využitie
v kuchyni čerstvé i sušené. V obciach sa hovorilo, že „keď je veľa húb, bude
veľa snehu“. Podobne gazdiné do svojej kuchyne zaobstarávali aj iné kore-
niny. Rasca rástla ako lúčna bylina a zbierali ju v čase kosenia lúk. Po
zbere ju poviazanú do snôpkov sušili nad pecou. Liečivé účinky bylín
využívali pri rôznych ochoreniach alebo ako prevenciu. Obyvatelia zbie-
rali i liečivé rastliny ako palina – pielou, božie drievko – boze drzevko, tre-
zalka – ľubovník, mäta, zimoželina, materina dúška – mateřonka, žihľava –
zegľava, požavica, štiav – šcov, harmanček – runek, ruta, rozchodník – sedec,
kvety lipy, jalovec – skupovali na výrobu borovičky, baza čierna – bez czar-
ny, šípky na čaj a pod. 

V 19. storočí boli v Oravskom Veselom tak zaužívané trhy a jarmoky, že sa
obec stala vychýreným trhovým strediskom aj pre ďalšie okolité goralské
obce. Roku 1880 boli vybudované drevené prístrešia, tzv. kramárnice, aby pre-
dávajúci mohli ponúkať svoj tovar aj v zlom počasí. Po roku 1850 počet jar-
mokov konajúcich sa počas roka stúpol. Dobytčie trhy sa konali každé dva
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týždne. Obecné zastupiteľstvo každoročne volilo jarmočného richtára.
Jarmočníci platili do obecnej pokladnice poplatok za prenájom trhových
miest. 

Zákamenčania chodili tiež na trhy do poľských miest Žiwca a Rajcze kupo-
vať dobytok, textil, obuv, roľnícke potreby, tabak a pod. Soľ kupovali vo
Wieliczke. Obyvatelia Zákamenného predávali na trhoch ľanové nite vo via-
zaniciach, tzv. kytky (v jednej viazanici sa nachádzalo okolo 700 vlákien).
Obyvatelia Oravskej Polhory, Rabčíc a Rabče navštevovali trhy najčastejšie
v Námestove a v Trstenej. Obyvatelia nielen Oravského Veselého chodili na
trh predávať nite, med, dobytok, prútené košíky, drevené náradie, hlinený
riad a lesné plody.

Najviac práce v jarnom období mal miestny kováč. Pripravoval konské
podkovy, nože na pluhy, zuby na brány, opravoval motyky a pod. V domác-
nostiach sa ešte stále tkalo plátno, ale ženy už začali chystať osivo jarín. Muži
v tomto období vychádzali na polia a lúky, aby ich vyčistili, vysekali samo-
rasty a kríčky, pozbierali nalámané halúzky, opravili cesty. Táto práca potom
neskôr uľahčovala práce s kosením a so senom. Priebeh jarných prác bol
závislý od počasia. Ako prvé sa siali obilniny ovos a jačmeň. Do vreca s obi-
lím určeným na sejbu pridávali zrno, ktoré bolo položené počas Štedrej veče-
re na slávnostnom stole, aby ho bolo dostatok aj na ďalší rok. Po zasiatí obil-
nín prichádzali na rad ďalšie poľnohospodárske plodiny. Jarné práce sa
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v goralských obciach začínali najčastejšie v druhej polovici apríla v závislos-
ti od počasia. K jarným prácam si zámožnejší gazdovia najímali tzv. jarov-
níkov (Rabča). Boli to muži z chudobnejších rodín, ktorí nevlastnili kone.
Za prácu im gazda požičal kone na obrobenie ich vlastných pozemkov.
Orbou sa začínal poľnohospodársky rok. Prvé sa orali suchšie pozemky.
Pred odchodom na prvú orbu gazdiná obradne trikrát obišla okolo voza
so záprahom a oráčom. Tlejúcimi posvätenými bylinkami okiadzala a svä-
tenou vodou pofŕkala záprah i gazdu. Gazda urobil pred záprahom bičom
(bicom) kríž. Čečinovú vetvičku (alebo bahniatka) si gazda zastrčil za klo-
búk, koňom do chomúta a šiel orať. Pod prvú rozoranú brázdu tzv. skibu
položil zvyšky zo štedrovečerného stola (tzv. kromka), ktoré boli od Vianoc
uložené v dome za tragárom. Požehnal i pole. Pri orbe ako ťažnú silu
zapriahali najčastejšie kravy, najchudobnejší roľníci nevlastniaci kravu si
zvykli dobytok spriahať, čo sa dohadovalo už pred začatím jarných prác.
Zvyčajne sa spájali najbližší susedia. Ak sa dohodli, prísľub zapili pálen-
kou, pili na spriažky. Iní si na orné práce kravu požičali od majetnejších
gazdov. Siali ručne, zo štvorcovej plátennej plachty, ktorej dva susedné
konce sa zviazali a cez vzniknutý otvor prevliekli hlavu a ľavú ruku.
Zvyšné dva konce sa držali v ľavej ruke. Zrno si gazda naberal pravou
rukou a za krokom pravej nohy rozhodil hrsť osiva, raz na jednu, potom
na druhú stranu. Na sejbu odkladali to najkvalitnejšie zrno. Po zasiatí obi-
lia podľa potreby siali i ďatelinu. Zasiate pole pobránili. 

Po roku 1776 začali pestovať zemiaky, ktoré volali švábka, bandurky
(Oravské Veselé). Pôdu pod zemiaky na jar poorali, pobránili a pohnojili
maštaľným hnojom. S jesennou orbou pod zemiaky sa v týchto obciach
začalo približne v 60. rokoch 20. storočia. Zemiaky sadili ručne, za motykou
v druhej polovici apríla. Na sadenie používali krájané zemiaky, tzv. vôkro-
vek. Zemiaky krájali dva až tri dni vopred. Zvyšky zemiakov tzv. řitki očis-
tili, uvarili a konzumovali. Postupne hlavne u bohatších sadili za pluhom.
Zemiaky do jám ukladali ženy a deti. Zasadené zemiaky išli po troch až
štyroch týždňoch presekávať, skiby kôpač, čo bola ženská práca. Po vzíde-
ní chodili zase švapku pôrusač, okopovač. Pri tejto činnosti vyberali aj buri-
nu. Začiatkom 50. rokov 20. storočia začali túto prácu vykonávať pluhom. 

V minulosti malo pre obyvateľov spomínaných obcí veľký význam pesto-
vanie kapusty a viacero druhov repy, používaných v ľudovej strave alebo
ako krm pre dobytok. V blízkosti sídel na úrodnejších poliach ľudia pestovali
najčastejšie zeleninu. Pôda sa pripravila podobne ako pri zemiakoch.
Semienka na priesady kapusty siali na Gregora v záhradke pred domom.
Semiačka získali zasadením kapustného hlúbu (podľa potreby jednotlivých
gazdov 6 – 8 kusov, ostatné hlúby boli krmom pre statok) na jar do zeme
a prikryli ho slamou. Dostatočne veľké priesady koncom mája vysádzali na
pole. Kapustu sadili ručne, najlepšie počas dažďa. Odrastenejšiu kapustu
okopávali po srdce. Medzi kapustu a na koniec kapustných hrád sadili prie-
sady kvaky. Kvaka bola súčasťou stravy. Pripravovali z nej polievky, ostrú-
hanú piekli na peci. Ako krm pre dobytok vo veľkej miere pestovali burgy-
ňu. Zo zeleniny pre vlastnú potrebu pestovali cibuľu, cesnak, mrkvu, neskôr
petržlen, šalát a červenú repu. 

Zo strukovín sa v priebehu 20. storočia pestoval bôb a hrach. Po dozretí sa
zviazali do snopov, ktoré sa ešte v domoch na žŕdkach pod strechou sušili.
Po vysušení ich vylúskali. Strukoviny sadili medzi zemiaky. 

Veľký význam pre obyvateľov goralských obcí do príchodu priemyselne
vyrábaných látok, malo pestovanie ľanu. Spracovanie tejto rastliny dosiahlo
svoj vrchol koncom 18. a začiatkom 19. storočia, keď sa zavádzalo pestova-
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nie nových odrôd, ale aj nové techniky spracovania. Z ľanového plátna
Gorali ako vyhlásení plátnníci šili odevné súčasti a zo semien lisovali olej.
Ľan sa sial ako posledný v druhej polovici mája. Po zasiatí pôdu pobránili.
V priebehu rastu ho chodili plieť od buriny. 
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Leto bolo charakteristické kosením tráv, ktoré sa spájalo s chovom hospo-
dárskych zvierat a prípravou dostatočného množstva krmiva na zimné
uskladnenie. Významnou zložkou v kŕmení bolo seno a ďatelina, tzv. kunici-
na. Pestovanie ďateliny sa rozšírilo v medzivojnovom období u bohatších
gazdov, ktorí mali peniaze na nákup semena. Kosili ju koncom júna, začiat-
kom júla. Ďatelinu počas sušenia prevrátili iba raz a ukladali do tzv.
uostryng, vôstrvie. Seno získavali kosením tráv v záhradách, okolo vlastných
usadlostí, lúk a rolí ležiacich úhorom. S kosením zvyčajne začínali podľa
priaznivosti počasia okolo 10. júla. Mladí chlapci sa tejto práci zaúčali už od
dvanástich rokov. Muži chodili kosiť za slnečných dní skoro ráno, kým bola
ešte rosa. Za koscami neskôr prichádzali ženy s jedlom a roztriasali riadky
pokosenej trávy, tzv. puôkôsy. Trávy kosili ručne a sušili neustálym prevraca-
ním drevenými hrabľami. Pred večerom seno kládli do kôp a ráno opäť roz-
triasali. Dôležité pri kosení bolo i kutie kosy. Kosu ostrili pomocou tzv.
babky. Bola to vrchná časť kolíka, ktorý zapichli do zeme. Súčasťou náradia
na ostrenie bolo i kladivko, mlotok. Osličku kládli do puzdra z plechu alebo
kravského rohu – oselník, kuska s oselkou. Oselník bol pripnutý na remeni
nohavíc. Predovšetkým bolo treba vybrať vhodnú osličku. Nie každá sa
hodila ku každej kose a pri každom nepozornom klepnutí kladivom mimo
babky (babka je nákovka na kutie kosy) sa kosa zvlnila a začala pukať.
Zvlnená kosa už nikdy dobre nekosila.

Ďatelinu a trávu sušili na jednotlivo stojacich už spomínaných ostrvách.
Zhotovovali ich zo smrekových žrdí (s priemerom kmeňa 12 – 14 cm). Cez
kmeň prevŕtali diery, do ktorých nastrkali olúpané smrekové konáre. Po
zobratí sena ostrvy obracali vrchom nadol a tak ich odkladali na zimu vo
dvore. Suché seno zvážali na rebrinových vozoch, tzv. grabiňák, do humna
a uskladňovali na šope, sope na poschodí tzv. pientro. 

Niekedy, keď nebola paša dostatočná, chodili gazdiné alebo dcéry ešte na
trávu s trávnou plachtou a kosákom. Plachta, tzv. lochtusa bola ušitá z domá-
ceho ľanového plátna v tvare štvorca. Okraje plachty boli obrúbené a rohy
ukončené dlhými pruhmi, ktorým sa hovorilo frambije. Do rozprestretej pla-
chty nakládla žena trávu a protichodné popruhy pevne zviazala. Dva voľné
popruhy si cez pravé a ľavé rameno previazala na hrudi a s takto upevnenou
plachtou odišla domov. Lúky po prvej kosbe využívali na pasenie. S práca-
mi okolo sena sa obyvatelia obyčajne ponáhľali, aby si stihli ešte zarobiť zbe-
rom čučoriedok, malín či hríbov.

Vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka bola žatva a zber úrody. Od jej
zdarného priebehu závisel budúci blahobyt alebo bieda rodín.
Najprogresívnejším žatevným náradím od 18. storočia bola kosa. Tento
nástroj sa skladá z dvoch častí – kosy a kosiska. Kovová časť – kosa – sa vždy
vyrábala remeselne, prípadne továrensky, drevenú časť – kosisko si vyrába-
li roľníci sami alebo kupovali od miestnych remeselníkov. Pri prenikaní kosy
do procesu žatevných prác sa na kosisku objavilo i prídavné zariadenie
hrabky, tzv. grabie, zempce, ktoré odkosené obilie rovnomerne ukladalo, čím
zmenšovalo straty vypadávaním zrna. Ich konštrukcia bola pomerne jedno-
duchá. Mnohé kosiská sú nielen dokladom technickej zručnosti svojich tvor-
cov, ale odzrkadľujú aj ich výtvarné cítenie. 

V hornooravských obciach sa začínala žatva koncom augusta, väčšinou
začiatkom septembra. Samozrejme, záviselo to od počasia a zrelosti obilia.
Nezvyklo sa začínať v piatok, pretože sa hovorievalo: „piontek, puony pôcon-
tek“. Žatevné práce prebiehali samostatne v rámci deľby práce medzi jedno-
tlivými príslušníkmi rodiny, ktorá bola určená pohlavím a príslušnosťou k
jednotlivým generáciám. Od chvíle, keď kosák bol vytlačený kosou ako hlav-
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ným žatevným náradím, stalo sa kosenie kosou prácou mužov – žencov.
Ženy kosili len vo výnimočných prípadoch. Kosiť začínali ráno, keď obschla
rosa. Kosba bola mužskou prácou. Prácou žien bolo odoberanie obilia pomo-
cou kosáka alebo holými rukami, viazanie a ukladanie snopov. Starší ľudia a
deti z rodiny znášali a ukladali snopy do tzv. kozlíkov (sluníkov, suônikov),
v ktorých sa obilie sušilo. Kozlík pozostával z ôsmich snopov zviazaných
spolu hore klasmi a prikrytých zhora ohnutým deviatym snopom – tzv. čiap-
kou, copka. Zahrabávanie strniska a zbieranie kláskov bola práca najmladšej
generácie. Takto uložené obilie sa ešte niekoľko dní sušilo. Pred zvážaním
zvykli spodky snopov presušiť ich prevrátením do horizontálnej polohy.
Usušené obilie privážali do dvorov na rebriňákoch a ukladali na šopu do
vrstiev nazývaných vožtve. Snopy boli na voze zatlačené drevenou žrďou tzv.
pavounz a pritiahnuté (přiťonglo) povrazmi. Zvážali aj myřvu, teda odpad,
ktorý vznikol pri kosení obilia. Žatevné práce boli fyzicky a časovo náročné.
Do poľa si so sebou brávali jedlo na celý deň. Najmenšie deti boli počas prác
uložené v poľnej kolíske tzv. hojde a dozor nad nimi mali väčšie deti.

Základnou mlatobnou technikou bolo mlátenie cepmi, ktoré miestami pre-
trvalo v medzivojnovom období v chudobnejších rodinách. Skladali sa z dvoch
častí: drevenej rúčky a z cepík, tzv. kilof. Na konci rúčky a cepíka boli pripev-
nené kožené ohlávky – kapice. Túto prácu vykonávali v humne na zemi (udu-
paná hlina, tzv. bôjisko). Obilie ukladali do kruhu klasmi dovnútra. Po vymlá-
tení z jednej strany snopy rozviazali a prevrátili na druhú stranu. Vymlátené
snopy vytriasli drevenými vidlami a zviazali do viazaníc. Obyčajne mlátili 2 –
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4 mlatci. Dodržiavali rytmus mlátenia, tzv. vôtbijou. Majetnejší gazdovia si nají-
mali mlatcov za mzdu alebo naturálie. Mlátenie pokračovalo aj po zotmení.
Vtedy si svietili smrekovými fakľami – slejsy. Väčšinou ich držali v rukách deti.
Obilie podľa množstva mlátili takmer celú zimu.

Po vymlátení obilie čistili od nečistôt. Najskôr zrno čistili, cudziuo riedkymi
riečicami zv. přetok, pri ktorom odstránili väčšie nečistoty. Nasledovalo čiste-
nie pomocou drevených lopát – vejaciek. Zrno prehadzovali z jednej kopy na
druhú. Pri tejto činnosti boli otvorené vráta humna z oboch strán, aby vzni-
kol prievan, ktorý pomáhal odviať ľahšie nečistoty v zrne (pošlod, třiny –
plevy, menej kvalitné alebo prázdne zrnká). Kvalitné zrno ešte precúdili na
hustejšej riečici. Po vyčistení zrno uskladňovali na pôjdoch v tzv. strombkoch,
čo boli drevené truhlice vyrobené zo šindľov s obsahom 5, 10, 20 meríc zrna
(1merica = 60 litrov) alebo v nádobách z dosák tzv. safarne s obsahom 50 – 60
meríc zrna. Nedosušené zrno nechávali preschnúť na pôjde na kope alebo sa
do truhly so zrnom zapichovali palice, aby sa zrno odvetrávalo. Slamu ukla-
dali do tzv. kopy na dvore. Do zeme zabili dlhý kôl, okolo ktorého pouklada-
li dosky. Na ne okolo kola ukladali do výšky slamu. Vrch slamy spevnili
povrieslom a prikryli, aby bola chránená pred dažďom. 

Zrno sa v domácnostiach mlelo na kamennom mlyne – žarnove, mlenek.
Pomleté obilie vypadávalo dierou tzv. fafricou. Jačmenné krúpy (lohaza) sa
pripravovali tlčením v stupke. Obilie museli niekedy dosúšali na peci, aby
nezačalo plesnivieť.

Dožinky alebo ukončenie žatvy sa spájalo s oslavou. Charakteristickým
symbolom bol dožinkový veniec. Žatevné vence vili z klasov a stebiel naj-
krajšieho obilia. Ozdobovali ich poľnými kvetmi a neskoršie papierovými
ružami a stuhami. Veniec zniesli do dediny na kose s veselým spevom.
Veniec zavesili nad bojiskom, kde malo z neho úžitok predovšetkým vtáctvo.

Koncom augusta dozrieval ľan. Gazdiné si pri jeho vytrhávaní chodili
vypomáhať. Niekedy sa ich na poli stretlo 6 – 10. Snahou bolo vytrhať ho
z jedného poľa naraz. Pomocou povriesiel ho poviazali do snôpkov a na voze
zviezli do dvorov ešte dosušiť. Na ďalšie spracovanie čakal až do zimy. 

Zemiaky sa začínali kopať začiatkom októbra, no pri ich nedostatku to
bývalo aj skôr (koniec júla, august). Pri zbere ich hneď triedili podľa veľkos-
ti a zbierali do osobitných košíkov. Plné košíky vysýpali do vriec ušitých
z ľanového plátna. Zemiaky kopali 2 – 3 týždne. Pri práci pomáhala celá
rodina. Mnoho ľudí ešte aj v súčasnosti kope zemiaky motykou, pri ktorej
nedochádza až k takému poškodeniu či zabudnutiu zemiakov v zemi.
Zemiaky pôvodne uskladňovali v jamách, ktoré boli vyhĺbené pod obytným
priestorom domu, väčšinou pod izbou. Zvnútra bola vyložená doskami
alebo guľatinou. Bola hlboká približne 2m. Bohatší gazdovia mali jamu na
zimné uskladnenie v blízkosti domu vyhĺbenú v kopcovitom teréne: na svo-
jom grunte. Zemiaky v jame boli prikryté slamou alebo čečinou a zvrchu
šindľovou strechou. V posledných desaťročiach ich uskladňovali v pivni-
ciach v priečinkov zv. grodzá. 

Kapusta sa vyrezávala (chodila sekoč) neskoro v jeseni. Očistenú kapustu
krájali a natlačili do suda: sudek na kapuste. Naplnený sud bol uložený
v komore. Ak dorástla cibuľa a cesnak, poviazali ich do vrkoča – varkoc – a
uskladnili v komore. 

K mužským jesenným prácam patrila tiež príprava palivového dreva.

Kým muži pripravovali poľnohospodárske náradie na blížiacu sa jar, ženy
a dievčatá si dlhé zimné večery krátili hlavne pradením ľanového vlákna.
Dievčatá sa tejto práci priúčali už od útleho veku. Na pradenie využívali
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každú voľnú chvíľu. Dievčatá si organizovali spoločné priadky. Schádzali sa
v niektorom dome. Každá si priniesla potrebné nástroje a ľanové vlákna.
Počas pradenia sa dievčatá medzi sebou rozprávali a vtipkovali. Domy, kde
prebiehali priadky navštevovali aj mládenci. S ich príchodom sa práca skon-
čila a začala sa zábava.

Medzi zimné práce, ktoré vykonávali muži, patrilo vyvážanie hnoja. Hnoj
ukladali na kopy, v ktorých ostával až do začiatku jarných prác. Mužskou
prácou v zimných mesiacoch bola výroba alebo oprava pracovného náradia.
Vyrábali nové hrable, poriská na motyky, opravovali vozy a postroje pre
zapriahané zvieratá. 

Školopovinným deťom pribudli v tomto období starosti s učením, ale záro-
veň aj zimné radovánky. 

Ak v zime rúbali les, chlapi si mohli privyrobiť prácou v lese alebo s kon-
ským záprahom, čo predstavovalo určitú možnosť zárobku.

Na prelome 18. a 19. storočia boli feudálne výrobné vzťahy brzdou hospo-
dárskeho vývoja. Charakteristickým javom sa stalo vyvlastňovanie pôdy prí-
slušníkmi šľachty, ktorí v ňom videli možnosti rozšírenia svojich majetkov.
Aj tieto vplyvy viedli k rozširovaniu domáckej výroby ako zdroja obživy.
Domácka výroba sa vyvinula zo zhotovovania produktov pre vlastnú potre-
bu a potrebu rodiny. Zdokonaľovaním nástrojov i techniky a využívaním
blízkych surovín výrobcovia vyrábali viac, ako sami spotrebovali, a svoje
výrobky využívali na výmenu za iné. Najväčší význam nadobudla domácka
výroba v období neskorého feudalizmu, keď najmä výroba plátna bola
medzi Goralmi významným zdrojom doplnkového zárobku. Remeslo sami

Jozef Kaprálik: 
Vzducholoď, lietadlo –
dvojplošník, lokomotíva,

kolorovaný oceľový
drôt 

a plech, 1941,
Považské múzeum v

Žiline
Jozef Kaprálik:

Zeppelin, Bi-Plane,
Locomotive, coloured

steel wire, plate, 1941,
Museum of Považie 

Region in Žilina.

Tradičné
remeslá 

oravských
Goralov



I I .  O V E Č K A  N A C H O V Á ,  Z A O B U J E  I  O Š A T Í54

by človeka neuživilo, preto remeselník obyčajne mal aj svoje gazdovstvo.
V každej obci bol zastúpený kováč, mlynár, tesár, no títo remeselníci boli
v porovnaní s mestskými remeselníkmi na nižšej hospodárskej i sociálnej
úrovni. Obyčajne bol jeden človek majstrom dvoch aj troch remesiel, lebo
v chudobnej dedine sa z jedného vyžiť nedalo. Každý roľník si vedel doma
vyrobiť jednoduchý riad, potrebný pri jeho hospodárstve, či zariadenia
potrebné v maštali ako rôzne rebriny, žľaby, lopaty, vidly, šafle a putne na
napájanie dobytka. Náročnejším prácam sa venovali len niektorí obyvatelia. 

Drevo bolo nesporne najviac používanou prírodnou surovinou na pokrytie
širokých potrieb výroby, architektúry a bývania, transportu, skladovania,
prípravy stravy až po predmety súvisiace s posledným odpočinkom člove-
ka. Drevo samo či v kombinácii s inými materiálmi zabezpečovalo široké
spektrum požiadaviek života a práce človeka. 

Krátke drevo dopravovali na vozoch či saniach do okolia na vykurovanie.
Dlhé kmene oddávna dopravovali k vode, kde ho zbíjali do pltí, ktoré plá-
vali na miesto určenia dolu Oravou a Váhom. S drevom v minulosti obcho-
doval nielen Oravský komposesorát, ale aj obce, ktoré takto získavali finanč-
né prostriedky na svoj rozvoj a obyvatelia obcí zas príležitostné zárobky pri
manipulácii s drevom. V každej obci bola postavená píla. Drevárstvo bolo
najrozšírenejšie zamestnanie obyvateľov pod Babou horou. 

Niektorí obyvatelia oravských goralských obcí sa zaoberali povozníctvom.
Veľký význam malo povozníctvo na úseku Novoť – Oravský Podzámok,
odkiaľ sa dovážal tovar dopravený po železnici. Najčastejšie sa do skladu
v Tvrdošíne vozila soľ. Soľ bola nedostatkovým, a teda významným arti-
klom pašeráctva. Cez Pilsko viedol pašerácky chodník, po ktorom prenášali
z Poľska tabak, obilie a prevádzali dobytok. Práce v lese a povozníctvo patri-
li medzi hlavné zamestnania aj v Sihelnom či Oravskej Lesnej.

Iným spôsobom prepravy dreva na väčšiu vzdialenosť bolo pltníctvo.
Napr. z píly v Oravskej Polhore takto prepravovali dosky, hranoly, suchú
dubovú kôru i šindle. Drevo ďalej od Slanice pltili po rieke Orave do Turian
a Žiliny. Plte splavované na väčšie vzdialenosti viedli vždy dvaja pltníci, pri-
čom skúsenejší bol vpredu. Pltnica ako sezónna záležitosť bola v prevádzke
iba v jarnom období, preto bola len doplnkovým zamestnaním. 

Až do začiatku 19. storočia sa stromy rúbali len sekerami – podtínačkami
a až neskôr používali obojručnú pílu – štubňanku. Po odstránení konárov
a kôry tzv. lúpačkami sa stromy sťahovali koňmi na skládky dreva, pílu alebo
k potoku. Gazdovia, ktorí vlastnili konský záprah, chodili na furmanky aj do
okolitých dedín. Brávali si so sebou suchú stravu, vlnený koberec na prikry-
tie a krm, futro pre kone. Na voz si upevnili sekeru, pílu, štipák, pilník, kliny
a železné reťaze. Práca s drevom bola hlavným zdrojom príjmu i obyvateľov
Oravskej Lesnej, Novote, Suchej Hory a Hladovky. Dôležitá bola domáca
výroba šindľov. Šindle boli súčasťou dávok panstvu niektorých dedín.
Vyrábali ich aj na predaj, pretože mali dobrý odbyt. Najčastejšie jedľu alebo
smrek popílili na klátiky dlhé asi 70 cm. Cez leto dobre vyschli a v zime ich
štiepali na šindle. Tie sa potom hobľovali a vyrovnávali obojručným nožom.
Šindeľ bol pripevnený v lavici – ďatkovi (Oravská Lesná). Hobľovanie nebo-
lo spočiatku pravidlom. Hobľovali tie, ktoré odovzdávali hradnému pan-
stvu. Posledný pracovný úkon, tzv. pahovanie, si vyžadoval aj veľkú zruč-
nosť. Na dlhej hrubšej strane vyrezávali dvaja chlapi ryhu, aby sem zapadla
tenšia strana. Pri tejto práci sa používal hoblík, pahovák. Jeden chlap ho tisol
a druhý ťahal, kým pah nebol hotový. Neskôr túto prácu vykonávali v mly-
noch na vodný pohon. 

Muži v Suchej Hore a Hladovke vyrábali tzv. gonty – šindle. Známi šind-
liari boli tiež v Mútnom, Sihelnom a Zákamennom. 
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Kolári, kolejoře zhotovovali celé vozy a ich jednotlivé časti, kolovrátky na
pradenie ľanu a pod. Známi kolári pochádzali z Mútneho a Oravskej
Jasenice. Vo veľkej obci, ako bola Oravská Polhora, pracovalo viac kolárov –
samoukov. 

Nábytok, dvere, okná a pod. vyrábali stolári, tokári, debnári a korytári.
Tiež rôzne domáce predmety ako súdky, vjirteliky – menšie súdky s jedným
uchom na meranie množstva obilia, kjernicki – na mútenie mlieka, mendlice
a čerlice (trojny Suchá Hora, Hladovka) – na trepanie ľanu, sceči – na česanie
ľanu, krampli – na česanie vlny, krosná, vuzky – kolovrátky, drevené mažiare,
stupy, kadluby na úschovu obilia, múčnice, korytá na pečenie chleba a vyso-
lenie mäsa, vahančeky, rôzne vedierka a i.

V dedinách pôsobil aj garbiar, garbieř ktorý spracovával kože. Kožušník,
kožušňar šil vyšívané kožuchy s rukávmi aj bez rukávov, ktoré boli i farbené.

Obuvníckym remeslom sa zaoberalo viacero obyvateľov. Takmer každý
dospelý si vedel ušiť krpce. Podobná situácia bola aj v krajčírskom remesle.
Krajčíri zo Suchej Hory a Hladovky boli známi šitím goralských nohavíc,
papúč a výrobou kapcov. Z kabátov boli bežné mužské tzv. cusky. Niektoré
časti odevu si goralské ženy vyšívali samé (gorset – lajblík). 

V každej obci bolo zastúpené kováčske remeslo. Vyhne kuzne (kužne
Oravská Polhora, Rabča) sa zvykli dediť z otca na syna a v každej dedine boli
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2 – 3 kuzne. Spravidla bývali umiestnené pri cestách, aby k nim mali lepší
prístup furmani, ktorí potrebovali ich služby. Boli to malé zrubové alebo
doskové objekty. 

Po kamenistých cestách sa rýchlo drali a často strácali podkovy koní.
Podkúval ich dedinský kováč, ktorý podkovy aj vyrábal. Okrem kováča boli
pri podkúvaní potrební aj niekoľkí chlapi, ktorými boli obyčajne zákazníci.
Pred jarou bolo v kuzni tiež veľa práce s pracovnými nástrojmi používaný-
mi pri individuálnom obrábaní pôdy. Medzi ďalšie výrobky patrili kľúče,
zámky, kovanie na dvere a okná. 

V 50. rokoch 20. storočia skončili v goralských obciach svoju prevádzku
viaceré mlyny. Tie boli spolu s pílami nachádzajúcimi sa v dedine v 18. sto-
ročí predmetom nájmu. Vlastnilo ich panstvo a možnosť prenájmu zvyšova-
la peňažné príjmy vlastníkov. Účasť na mlyne sa dedila a prechádzala na
dediča, ktorý zostal v gazdovskom dome, alebo si ju mohol záujemca kúpiť.
Mlynára si gazdovia volili na zhromaždení, ktoré sa tradične konalo po
Vojtechovi, na 1 – 3 roky. Po voľbách mlynár, mlynař zaplatil oldomáš, holdo-
mas. Na zdravie nového mlynára pripíjali tzv. vokovitkof. Mlyn prenajímali za
ročný poplatok a mlynár dostal do bezplatného užívania časť poľa. Svojim
gazdom mlel bezplatne, ostatným za zrno, múku alebo peniaze. Mlelo sa na
počkanie, na cakano. Obyvatelia z dedín popri Bielej Orave si dávali mlieť
obilie v mlynoch v Oravskom Veselom, pretože v 19. storočí tu bolo sedem
múčnych mlynov. 

Dlhú tradíciu mala v týchto obciach výroba ľanového oleja – olejníctvo. Do
olejárne sa nosilo čisté a vysušené semeno. Výroba oleja sa začínala prícho-
dom veľkého pôstu, počas ktorého sa používal. Ľudia jedli ľanový olej so
surovou kapustou, natierali ho na chlieb, mastili ním zemiaky a iné jedlá.
Ľanový olej používali aj pri nedostatku živočíšnych tukov. Do výroby oleja
v olejárni bola zapojená celá rodina. Dobrí a známi olejníci boli
v Zákamennom, Oravskej Polhore, Rabči, Rabčiciach, Oravskej Lesnej,
Novoti. Mali samostatné dielne a odvádzali z nich daň. Sem si radi chodili
dávať spracovať ľanové hlávky na olej i obyvatelia zo vzdialenejších obcí.
Chudobní obyvatelia nezahadzovali zvyšky hlávok, ale ich používali ako
stelivo alebo krm pre dobytok. 

V Oravskej Lesnej vyrábali kolomaž, kolimaž na vozy. Vznikala ako vedľajší
produkt pri výrobe drevného uhlia. Odkvapkaný decht miešali s tukom.
Kolomaž používali na mazanie vozových osí, kopýt koní, zatieranie sudov
a pod. Po druhej svetovej vojne jej výroba postupne zanikla. 

Hlinené výrobky si gazdiné goralských obcí kupovali na trhoch.
Najčastejšie to boli trstenské hrnčiarske produkty, ale i výrobky z Vasiľova,
Ústia, zo Slanice i Suchej Hory. Keďže sa v chotári Oravského Veselého
nachádzala vhodná hlina, mnohí Veselovčania sa zaoberali hrnčiarstvom.
Roku 1781 bolo v obci jedenásť hrnčiarskych páleníc. 

Začiatkom 20. storočia sa ako stavebný materiál začal i na dedinách použí-
vať kameň a tehly. V 30. rokoch sa v oblasti zvýšil záujem o výstavbu muro-
vaných domov. Väčšina novopostavených domov bola z doma vyrobenej
tehly. Počas 1. svetovej vojny roku 1917 pracovali na stavbe úzkokoľajnej
železnice v Oravskej Lesnej talianski zajatci, ktorí naučili obyvateľov vyrábať
tehly. Používali hlinu tzv. kľavatinu, ktorá sa miešala nohami, alebo sa po nej
vodil kravský záprah. Vymiešanú hlinu dávali do drevenej formy. Vysušené
a vypálené tehly boli žiadaným stavebným materiálom. 

Prútie, korienky, slama, lubky z dreva sú materiály vhodné na výrobu –
pletenie objemových nádob, ale aj iných úžitkových predmetov a výpletov
drevených konštrukcií. Dobrý košík vedel upliesť takmer každý gazda.
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Z prútia sa vyrábali aj veľké sečkové koše do humna na kŕmenie dobytka,
košíky na zemiaky, košiny do vozov a pod. V goralských obciach využívali
vŕbové prútie, lieskové luby (získavali ich parením štiepanej liesky) a smre-
kové korienky na pletenie košíkov a opálok na prenášanie poľnohospodár-
skych produktov, hlavne zemiakov. Koše väčších rozmerov sa využívali pri
kŕmení dobytka, obdĺžnikové košíky na prenášanie malých detí na pole. 

Ľudová výroba textilu poskytovala základný materiál na zhotovovanie
odevu, hospodárskych a bytových textílií. Okrem domácky vyrábaného tex-
tilu (plátno, súkno) sa v ľudovej kultúre používali materiály a textil vyrobe-
né remeselne, manufaktúrne alebo továrensky. Ich prenikanie do ľudového
prostredia súviselo s rozvojom trhov, manufaktúrnej výroby (18. storočie),
textilného priemyslu v 19. a 20. storočí a celkovými zmenami v spôsobe živo-
ta po 1. a 2. svetovej vojne. Rôzne druhy textilu, najmä tkaniny, rozširovali
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medzi dedinským obyvateľstvom obchodníci, plátenníci, pltníci či obyvate-
lia pracujúci v mestách (murári a slúžky). 

Premena ľanových býľ na krásne vybielené plátno si vyžadovala takmer
rok intenzívnej a trpezlivej, predovšetkým ženskej práce. Vytrhaný ľan sa
viazal do väčších snopkov, tzv. otiepok. Domov dovezený ľan rafali na rafá-
koch, teda ho zbavovali semenných bobúľ, gluvek, viazali do malých viaza-
ničiek, tzv. stuh a močili v močidlách (mocilo, mocydlak Suchá Hora
a Hladovka), kým sa drevnatá časť rastliny nezačala oddeľovať, čo bolo
závislé aj od teploty vody. Močidlá boli vyhĺbené plytké jamy so stojatou
vodou pri riekach alebo potokoch. Vymočený ľan rozkladali do riadkov na
záhradách alebo lúkach, kde ho rosili. Zase ho pozberali do otiepok (šupak
Suchá Hora a Hladovka) a dosušovali na tzv. poleniciach. 

Dosúšanie ľanu na peci alebo pri nej bolo často príčinou požiaru, preto to
prísne zakazovali i bezpečnostné predpisy z čias Jozefa II. Po skončení naj-
dôležitejších jesenných prác na poli pokračovali práce s vysušeným ľanom,
ktorý tĺkli, tlukli bukovými piestami, tzv. kijonkami (kiľofmi Suchá Hora
a Hladovka) na nízkych drevených stoliciach alebo na kameni. Tĺklo sa oby-
čajne vo dvojici striedavo proti sebe alebo aj viacerí a celá dedina sa ozývala
klepotom. Týmto sa tvrdé ľanové stonky lámali, aby sa z nich pri ďalšom
spracúvaní ľahšie oddelilo pazderie, paždžre (pašdžeře Oravská Lesná).

Ľan sa opäť dosušil a ďalej spracovával na mendlici a čerlici – mjndlica a čer-
lica (trojny Suchá Hora a Hladovka). Bola to asi jeden meter vysoká kobylica
– drevený stojan, do ktorého sa upevnil nástroj najskôr s jednou ryhou
a potom s dvoma ryhami na vytieranie ľanu. Tu žena lámala ľan po jednej
hrsti. Kládla ju kolmo na ryhy. Po tomto procese bol ľan zbavený pazderia.
Hotovú hrsť previazala a odložila. Nasledovalo česanie ľanu na tzv. sceči (sce-
čak Suchá Hora a Hladovka, česalo Zákamenné). Nástroj mal podobu hrebe-
ňa (tzv. grěbeň) s ostrými hrubšími klincami. Hrebeň upevňovali do stolice,
kde bol rafák. Vyčesané hrste previazali do tzv. uzlov, unzel, kocurkov.
Kocurek tvoril 6 hrstí. Z nich sa plietol tzv. bugiel, čiže polvenček, čo tvorilo
dvanásť hrstí. Na šteti ostával menej kvalitný ľan, tzv. klaky, ktorý sa viazal
podobne ako česaný ľan.

Po týchto úkonoch sa už mohlo začať priasť. Z bugľa sa postupne odobe-
rali hrste a nakrúcali sa na tzv. křnzeľ, (kondžyľ Suchá Hora a Hladovka), kde
sa upevnili stuhou. Křnzel sa nasadil na tzv. přnšlicu (praslicu) alebo prönšli-
ce (Zákamenné), na ktorej jednu časť si žena sadla (tzv. šodka) a mohla priasť.
V minulosti priadli ženy nite na vřečuno (vřečuno Suchá Hora, Hladovka, vru-
teno Zákamenné), v priebehu minulého storočia už na kolovrátkoch vuzecky,
vuzek (vozky Suchá Hora a Hladovka, vozík Zákamenné). Výhoda kolovrátku
spočívala v tom, že boli využité aj nohy, lebo žena nohou krútila kolovrátok
a prstami súkala nite. Prsty si poslinila, aby sa jej lepšie spriadalo, preto napr.
ženy z Lesnej na zvýšenú tvorbu slín žuli smolu alebo plánky. Z kolovrátka
niť snovala na motovidlo, aby zistila, koľko napriadla. Obyčajne 30 otočení
(podľa kvality nití) tvorilo jedno pásmo. 60 pásem predstavovalo pradienko,
tzv. pultorok. Pradená podľa pôvodného pracovného postupu sa nazývali
lakte, loktuse, pretože vlákna sa namotávali na ruky zohnuté v lakti. V Suchej
Hore a Hladovke vyrábali tri druhy plátna. Pacešne – na nohavice, zgřebne
(zgžebne Oravská Lesná) na vrecia a činke, čiže tenký ľan na košele, spodnice
a odev pre deti. Nite namotávali na fajfy a tie uložili na svijačku a potom na
špúľa, odkiaľ sa snovalo na snovadlá, snuvadlá. Nite na snovadle viedli
pomocou piestika (drevená predĺžená lopatka s viacerými otvormi na nite).
Priadza zo snovadiel sa uväzovala do plachty, aby sa nezamotala.
Nasledovali práce s navíjaním na krosná.
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Hotové plátno počas slnečných dní vystierali na zem, pravidelne polievali
vodou a nechávali blednúť na slnku. Táto práca trvala aj dva týždne. Utkané
plátno ďalej spracovávali bielením, pratím, varením a močením.
V Zákamennom pradená vyvárali vo vode so sódou a mydlom, aby boli
biele. Plákali ich v čistej vode a sušili na lúke. Ženy zaoberajúce sa tkaním
plátna volali knapki (knop v nárečí Oravskej Lesnej) a pradienka nití – přen-
džonka. Tkaním plátna sa niekedy zaoberali aj muži. Šíriť modernejšie tkáčs-
ke zariadenia bolo snahou predovšetkým farbiarov zo Slanice, ktorí sa tým
snažili získať viac roboty pre vlastnú farbiareň. 

Od roku 1935 sa rozšírila i výroba handričkových kobercov (Rabča). V 18.
storočí patrili obce Suchá Hora a Hladovka medzi plátennícke dediny.
Predajom ľanu, ľanových nití, ľanového semena a plátna sa zaoberali aj oby-
vatelia Mútneho, Rabče, Rabčíc, Oravskej Polhory, Zákamenného. Ľudia boli
v produkcii tejto rastliny sebestační. Keďže technika spracovania bola na níz-
kej úrovni, aj plátno bolo menej kvalitné. Mnohí Zakamenčania netkali, ale
pradená odnášali tkáčovi. Najčastejšie odnášali pradená tkáčom do
Oravského Veselého. V zachovaných archívnych prameňoch sa uvádza, že
v Oravskej Polhore tkali plátno muži aj ženy, ba i mládež.

Ovčiu vlnu v Suchej Hore a Hladovke pri jej spracovaní najskôr cuhrali –
rozťahovali (pošuchrali v nárečí Oravskej Lesnej), potom krampľovali, skram-
pľovali – drápali na kremplach a nakoniec priadli. Napradenú vlnu pozvíjali do
kĺb, z ktorých ju snuli na snovadlá. Ovčie vlákna tkali na širšom bľate, na red-
šie ako ľanové. Natkané súkno nosili do Zákamenného k foľušnikovi do stupu
ubíjať a bieliť. Foľušnik bol remeselník zaoberajúci sa spracovaním súkna. 
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Sedmoro remesiel bolo potrebných, aby sa ľudia po stáročia zaodievali do svojich ode-
vov. Prírodné materiály sa v šikovných rukách menili na priadzu, nite, plátno a súkno.
Obliekali si všeličo, ale tým najtypickejším znakom Goralov bola huňa. A nielen tá, ale
poďme pekne po poriadku. Od pasenia oviec sa dostali hornooravskí obyvatelia k spra-
covávaniu vlny a kožušín. Od obrábania pôdy až k alchymistickej premene semiačok na
nite. Ako Ariadnina niť sa osudom goralov vinie ich sebestačnosť. Vystačili si so všet-
kým. Vlastne im stačilo málo na prežitie, ba ťažké životné situácie ich priam zoceľovali,
aby vedeli vzdorovať tým ešte ťažším. Veď ako inak museli prežívať lúčenie sa s dedo-
vizňou, keď odchádzali na Dolniaky či až za Veľkú mláku? No neomočili si v nej prsty
nadarmo. Mnohým sa pošťastilo zarobiť si a potom zmeniť svoj životný údel doma. Aj
goralskú módu to ovplyvnilo, ale ak platí, že šaty robia človeka, tak Gorala robia činy.
A veru sa činil, aby bol schopný uživiť svoju rodinu, zaodieť ju i vystrojiť do života.
Od spôsobu života a zaobstarávania si živobytia sa dostávame ku goralským zvykom
v odievaní. Niežeby to patrilo k ich najdôležitejším činnostiam, ale ako vtáka poznáte
po perí, tak gorala po oblečení. Nech by sa aj Goralky chceli akokoľvek odlišovať od
svojich susied, neexistujúce predajne textilu a galantérie ich nechali napospas samým
sebe. A dnes, na základe starých obrazov, kresieb i fotografií a tiež textov rekonštruuje-
me to, čomu kedysi neprikladali taký význam, aby si o tom robili zápisy. Jednoducho
siahli po svojich často jediných nohaviciach či sukni a poďho za povinnosťami nového
dňa. Takže poďho do ďalšej kapitoly o obliekaní Goralov, Goraliek i Goralčiat, a to do
beskydskej i podtatranskej Oravy.

-pk-
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III
Šaty

robia
človeka

CLOTHES MAKE
THE MAN

Seven crafts were needed so that people
could dress up to the clothes. Skillful hands
changed natural materials into yarns,
threads, linen and woolen cloth. The Goral
people dressed various types of clothes, but
the most specific part of their clothing was
a long coat of sheep fur or woolen cloth
called huna. The inhabitants of the Upper
Orava region naturally got from sheep farm-
ing to the processing of wool and fur, from
soil cultivation to alchemical transformation
of seeds to threads. Gorals have always been
characterized by a high degree of self-suffi-
ciency and independence. They could sur-
vive with little. Difficult life situations made
them even stronger. After all, how else they
could leave their native villages to work in
southern parts of Europe or even in
Americas? Many of these hard-working peo-
ple managed to earn some money and
improved their home life situation, including
the style of dressing. If clothes make the
man, then acts make the goral. From describ-
ing their way of life and livelihood, we can
move to their customs in clothing. Gorals
were easily distinguishable from other
inhabitants due to their specific style of
clothing. Because of the absence of textile
shops and haberdashery, they had to manage
the clothing on their own. And today, we try
to reveil and reconstruct these cultural
aspects on the basis of old paintings, draw-
ings, photographs and texts. Goral men,
women and children didn’t pay special
attention to clothes. Wearing the only pants
or the only one skirt they owned, they
stepped up to a new day. 
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Goralský spôsob odievania
E L E N A B E Ň U Š O VÁ

Na Orave bol od najstarších čias východiskovou surovinou na zhotovenie
odevu materiál, ktorý poskytovala príroda a ktorý si ľudia sami dopestova-
li. Z ľanu, konope a vlny vyrábali priadzu, tkali z nej textílie, z ktorých šili
jednotlivé odevné súčasti. Ešte v 19. storočí bol odev v uvádzaných orav-
ských lokalitách prispôsobený celej severnej oblasti bývalého
Námestovského okresu a mal len jednoduchú výzdobu. 

Pre ľudovú kultúru Goralov na Orave je príznačný proces slovensko-poľ-
ského prelínania, ktorý sa prejavuje tak v materiálnej, ako i duchovnej kul-
túre. Okrem výrazného dialektu zvlášť vyniká sviatočný tradičný odev
z obcí Suchá Hora a Hladovka, ležiacich vo východnej časti Oravy, pri poľ-
skej hranici. Má veľa spoločného s odevom Goralov žijúcich v poľských i slo-
venských obciach na východnej strane Tatier a považuje sa za typicky goral-
ský. K podstatnej zmene, týkajúcej sa jeho podoby, došlo až začiatkom 20.
storočia pod vplyvom aktívnych kontaktov domáceho obyvateľstva so
susedným poľským Podhalím. Boli to predovšetkým hospodárske väzby
spojené s návštevou jarmokov v Nowom Targu a Zakopanom, popri ktorých
sa prehlbovali aj väzby kultúrne, zamerané na poľské cirkevné centrá, oso-
bitne miesta odpustov – Ludzimer, Kalvária zebridovská a čenstochovská. 
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MUŽSKÝ ODEV

Základný mužský odev tvorila košeľa (kosuľa) ušitá z jedného kusa domá-
ceho ľanového plátna s prehybom v pleciach. Mala rovné, široké rukávy,
všité v prieramkoch so štvorcovým pazuchovým klinom, v krčnom výstrihu
úzky stojatý golier a vpredu nastrihnutý rázporok, ktorý sa pod krkom uvä-
zoval keprovými tkaničkami.

Novší typ košele zo začiatku 20. storočia mal už špicatý golier, zapínanie
na gombíky a rukávy všité do manžiet. Sviatočné košele ušité z mušelínu
boli zdobené výšivkou.

Na spodné nohavice (gate) si muži obliekali nohavice ušité z bieleho domá-
ceho súkna (portky). Vpredu mali dva rázporky s predĺženými zásterami, po
okraji lemované zúbkami. V páse ich pridržiaval dlhý remeň navlečený
v obalku a miesta zošitia a švíkov spevňovali všité pásiky, aby sa súkno
nevyťahovalo. V dolnej časti mali malý srdiečkový výrez a členkové rázpor-
ky (hajtasy), ktoré sa zapínali háčikmi.

Výzdoba bola sústredená v prednej časti nohavíc okolo rázporkov a pod
nimi výrazným šnurovaním v tvare zdvojených, navzájom sa pretínajúcich
dvojkrúžkov, v strede s predĺženou slučkou. Jednotlivé lokality niekedy
odlišoval len farebný odtieň vlnenej šnúry harasky (zelená, čierna), ktorou
boli lemované aj bočné švíky a zadný závinok. V iných lokalitách bola
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výzdoba nohavíc oveľa jednoduchšia a menej nápadná. Ustáleným ozdob-
ným prvkom bol srdcový motív v tvare menších srdiečok vystrihnutých zo
strojového súkna, opäť odlišných vo farbe (zelené, červené, čierne) a našitých
v prednej časti pod rázporkami. Niekde bola výzdoba doplnená ďalšími
detailmi, často vlnenými kystkami. Zdobené boli aj spodné rázporky, najčas-
tejšie obšité farebným súknom a farebným vlneným pletencom vyšitý
ústredný motív (rad krížikových krokvičiek). Mládenecké obradové nohavi-
ce mali horné rázporky lemované výšivkou retiazkovým stehom a krížiko-
vou krokvičkou až po kolená.

Starší muži nosili väčšinou čierne súkenné nohavice so skromnejšou
výzdobou alebo bez výzdoby.

Sezónne zamestnania a potulný podomový obchod oravských plátenníkov
mali rozhodujúci význam pri vytláčaní najmä mužských tradičných odev-
ných súčastí. Preto už koncom 19., ale najmä začiatkom 20. storočia v niek-
torých lokalitách začali do mužského, zvlášť sviatočného a obradového
odevu prenikať nové formy odievania. Muži si najskôr kupovali konfekčné
nohavice a postupne aj celé obleky. Súkenný odev však naďalej nosili v zim-
nom období ako pracovný.

Vrchným mužským odevom bola vesta, ušitá z čierneho domáceho súkna,
so stojačikom a zapínaním na háčiky, novšia s fazónkou a zapínaním na
gombíky. Po oboch stranách mala vnútorné vrecká. V beskydskej oblasti bola
zdobená prevažne pozdĺž zapínania strojovou výšivkou s geometrickým
motívom kosoštvorcov a oválov.

Vrchným mužským odevom noseným v zimnom období ešte začiatkom 20.
st. bola súkenná huňa (guňa), ušitá z jedného kusa súkna. Mala stojatý golier
so zapínaním pod krkom na kovové háčiky. Muži ju nosili na kožušinovej
veste prehodenú cez plecia. Novšou odevnou súčasťou boli súkenné haleny
podobného strihu.

Posledným súkenným odevom ušitým z domáceho súkna boli kabáty
(kaboty) presahujúce pás, konfekčného strihu so všívanými rukávmi a fazó-
novým golierom. Niektoré mali po oboch stranách predných dielov po dve
vnútorné vrecká, v páse vodorovné a nad nimi kolmo strihané, s dvojrado-
vým zapínaním na gombíky. Iné po celom okraji lemovalo tenké zelené
súkno.

Starší muži nosili v zime hnedé kožuchy s rukávmi, na predných dieloch
s vnútornými vreckami.

POKRYTIE HLAVY
Muži nosili v lete na hlave čierny plstený klobúk (kapelus) so širšou strieš-

kou, zdvihnutou na úroveň dienka. V zime im hlavu chránila okrúhla kožu-
šinová čiapka baranica (cópka). Výložka na nej, v šírke približne 7 cm, mala
našitú barančinu. V prednej časti čiapky výložka nebola a kožušina bola
našitá na jej dienku. Za nepriaznivého počasia si muži prehodili baranicu
prednou časťou dozadu, aby im chránila čelo aj uši pred zimou. 

Dôležitou súčiasťou na cestách s povozom i pri práci v lese v zimnom
období boli rukavice palčiaky, upletené z ovčej vlny.

OBUV
Najstaršou obuvou boli kožené krpce (kerpce) s bočným švom pri špici,

vpredu stiahnuté remencom, ktorý prechádzal po oboch stranách obuvi
cez narezanú mriežku a len zriedka zdobený razením. Vpredu aj vzadu
mali vyrezané otvory na navlečenie dlhých kožených návlakov (novlokov)
slúžiacich na ich upevnenie. Nohy do nich si ovinovali plátennými onuc-
kami. 
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Starší muži nosili v zimnom období kapce vysoké pod kolená, ušité z čier-
neho domáceho súkna. V medzivojnovom období si muži na prácu už kupo-
vali baganče a sviatočnou obuvou sa stali čierne celé topánky na šnurovanie
(vixovky), do ktorých si obúvali ponožky.

ŽENSKÝ ODEV
Základom ženského odevu na začiatku 20. storočia bola košeľa (kosuľa)

pokrývajúca hornú časť trupu, mierne presahujúca pás, ušitá z jedného kusa
domáceho ľanového plátna s prehybom v pleciach. Hornú časť stanu mala
nazberanú do krčného výstrihu s úzkou obrubou, s uväzovaním na tkaničky.
V prieramkoch všité trojštvrťové rukávy so štvorcovým pazuchovým klinom
sa v dolnej časti sťahovali šnúrkou. Novšia kosuľa majketová (majkietka), ušitá
z kupovaného mušelínu, už mala rukávy skrátené po lakeť a na sviatočných
opleckách ich v dolnej časti zdobila strojová výšivka. V krčnom výstrihu so
zapínaním na gombík bol všitý volánik (rojtka). Dievčatá si obalky rukávov
zdobili predkreslenou výšivkou naplno, prevažne s rastlinným motívom.

Dolnú časť tela pokrývala po členky dlhá spodná sukňa (spodník), ušitá
z viacerých dielov domáceho ľanového plátna. Novšie sviatočné spodníky
už boli, podobne ako oplecká, ušité z kupovaného mušelínu a po obvode
dolného okraja zdobené vodorovnými zámikmi alebo ukončené strojovou
výšivkou, niekde háčkovanými zúbkami. Staršie ženy si neskôr na zimné
obdobie obliekali sukne ušité z teplejšieho barchetu, na leto z kartúnu.

Z domáceho plátna boli ušité aj rovnako dlhé vrchné sukne, v páse husto
riasené a všité do úzkeho obalka, s uväzovaním na tkaničky. Koncom 18. sto-
ročia začala aj v tejto oblasti Oravy do ženského odevu postupne prenikať
modrotlač (tlačenica), z ktorej sa šili najmä vrchné sukne. Mimoriadne obľú-
bený bol zelený alebo zeleno-žltý kvetinový vzor. Ženy si modrotlač kupo-
vali najčastejšie na jarmoku v Námestove, alebo plátno nosili ku farbiarom
v blízkom okolí, ktorý im vyhotovil požadovaný vzor. Modrotlačové sukne
pretrvali ako súčasť odevu starších žien až do polovice 20. storočia. Vtedy si
už ženy na sviatočné sukne kupovali továrensky vyrobené látky ako štof,
atlas, šáfolu. Ich dĺžka sa skrátila do polovice lýtok a farebný odtieň sa pri-
spôsoboval veku majiteľky. Novšie sukne boli skladané alebo plisované.

Na oplecko si ženy obliekali živôtik (brucník) bez rukávov, ktorý tesne obo-
pínal ženský driek a od pása nadol bol predĺžený našitým skladaným volá-
nikom. Vnútri bol podšitý a zapínal sa vpredu na gombíky. Starším typom
bol vkladaný živôtik, ktorý mal v strede predného dielu kolmo všitý približ-
ne 15 cm široký pás. Napevno bol prišitý len z jednej strany, druhá voľná slú-
žila na bočné zapínanie s gombíkmi. Oba kolmé okraje pásu boli lemované
látkovými zúbkami. Novšie sviatočné živôtiky boli po obvode krčného
výstrihu, prieramkov a pozdĺž zapínania na oboch predných dieloch zdobe-
né našitými menšími zúbkami (prístipkami) trojuholníkového tvaru z rovna-
kej látky ako živôtik. Inú výzdobu tvorili strojom prešité vodorovné pásy
v strede s vlnovkou, prešité farebnými niťami na prednom diele pozdĺž zapí-
nania a bočných švíkov chrbta. Sviatočné živôtiky boli ušité zo šáfolu, atla-
su, listru, pracovné z lacnejších pracích materiálov.

Dôležitou odevnou súčasťou ženského odevu počas pracovných dní boli
zástery (fartuchy) ušité z modrotlače a neskôr aj z továrensky vyrobených
pracích látok.

Sviatočné zástery boli ušité z čierneho glotu, v páse nazberkané do úzkeho
obalku s uväzovaním na dva konce. Po prvej strane mali našité vrecko.
Výzdoba bola sústredené v dolnej tretine po šírke zástery a tvoril ju širší pás
naskladanej látky a dva rady našitej čipky. Tieto nosili len v nedeľu popo-
ludní alebo na cestu do mesta, najbližšie do Námestova.
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V chladnejšom období si ženy obliekali blúzky (jubky) s dlhým rukávom
a s podšívkou (jubky), ktoré mali stojatý golier s naskladaným volánikom
(krajdlíkom). Zapínali sa vpredu na gombíky a z oboch strán zapínania boli
zdobené naskladanými volánikmi. Novší druh kabátikov zdobili skladané
záhyby po oboch stranách predných i zadného dielu. V páse mali opasok,
prišitý len vzadu, v prednej časti voľný, a od pása nadol, približne v šírke 20
cm, v jednom smere naskladané zažehlené záhyby. K tomuto druhu kabáti-
kov nosili z rovnakej látky ušitú skladanú sukňu. Tento odev bol sviatočný.
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Samostatné ženské kabátiky mali voľný strih, zadný diel približne o 6 cm
predĺžený a krojený do oblúka. Zapínali sa vpredu na gombíky a v krčnom
výstrihu mali všitý rovný, približne 2 cm široký golierik, na pravej strane
vrecko. Podšité boli hrubšou látkou a po okraji kabátika aj rukávov obšité
približne 10 cm širokým pásom inej vzorovanej látky a úzkymi tkanými
pásmi (krepindami).

Najnovším typom kabátikov boli trojštvrťové konfekčné plyšové kabáty
tmavej farby.

V zimnom období ženy nosili hnedé kožušinové vesty bez rukávov alebo
kožuchy lemované čiernou barančinou. Niektoré boli v rohoch predných
dielov pod vreckami a na chrbte zdobené výšivkou naplno. Kupovali ich na
jarmokoch alebo si ich dávali šiť kožušníkom v blízkom okolí. 

ÚPRAVA VLASOV A POKRYTIE HLAVY
Dievčatá mali vpredu na hlave vlasy rozdelené pútcom a v zátylí zapletené

do vrkoča s vpletenou tkaničkou, vo sviatok stužkou. Vydaté ženy si vlasy
upravili stočením vrkoča do konta a upevnili vlásenkami, kovovými hornódla-
mi. Na takto upravený účes si zakladali čepiec, pôvodne ušitý z bieleho plátna,
neskôr z bielej tenkej látky, zdobený výšivkou alebo okolo tváre našitým volá-
nikom. Novším typom bol biely háčkovaný čepiec, ktorý mal často v zadnej
časti na dienku vháčkované vročenie svadby alebo iniciálky majiteľky. Na
čepiec si ženy uväzovali rôzne šatky. V lete boli biele, z tenkých až priesvitných
látok, zdobené výšivkou naplno. Drobný rastlinný motív bol vyšitý po celej
ploche šatky, ústredný na vonkajšom rohu, aby vynikol.

V zimnom období ženy nosili teplejšie šatky zo šáfolu. Sviatočné boli jed-
nofarebné alebo s votkávaným či potlačeným vzorom. Šatky menších roz-
merov nosili na hlavách malé dievčatá, dievky aj ženy. 

Šatky väčších rozmerov, nazývané kosičky (skosiky), nosili prekrížené cez
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prsia na živôtiku. Najstaršie boli z modrotlače, novšie z atlasu, šáfolu, po
okraji lemované strapcami.

Ešte v druhej polovici 19. storočia sa ženy chránili pred dažďom a zimou
štvorcovým kusom plátna – obrusom, ktorý pozostával z dvoch šírok zoši-
tých voľným švíkom. Preložený do trojuholníka si ho nosili prehodený cez
plecia. 

Teplejšou ovinovacou súčiastkou boli väčšie i menšie vlnené odievačky, po
okraji lemovaný strapcami, ktoré si ženy kupovali.

OBUV
Rovnako ako muži, aj ženy nosili remenné krpce (kerpce) s bočným švom

pri špici, v prednej časti zdobené vyrezanými zúbkami a razenými kvietka-
mi. Nohy do nich si ovinovali plátennými onuckami a na upevnenie slúžili
kožené návlaky (novloky). Ženské návlaky boli zhotovené aj z bielej kozej
srsti, stočené zo štyroch pramienkov, ktoré upevnili o krpce a omotali si
nimi nohy až po kolená. Ženy aj dievčatá ich museli často prať, aby ich mali
vždy pekné biele. 

V zime ženy aj dievčatá nosili krpce ušité z čierneho súkna (plocok), zvnút-
ra podšité. V prednej časti boli zdobené pestrofarebnou výšivkou rastlinné-
ho ornamentu, po obvode hornej časti s geometrickým motívom. Mladé
dievčatá si krpce často dávali vyšiť do Novote. 

DETSKÝ ODEV
V minulosti novorodenca povíjali do plienok zhotovených z mäkkého

vypratého plátna, z ktorého boli pôvodne ušité odevné plátenné súčasti.
Dieťa vkladali uhlopriečne do vankúša, ktorý pritiahli povojníkom. Na
hlavu mu uväzovali plátenný alebo mušelínový čepček. Keď išli na krst, pri-
krývali ho pestrou šáfolovou kvetovanou šatkou so strapcami. V povojno-
vom období sa na tento účel zhotovovali rôzne vyšívané prikrývky.

Väčšie deti nosili kabane košeľovitého tvaru ušité z plátna, neskôr z pracích
kartúnov. Vpredu i vzadu mali do dupľovaného sedla prišitú nariasenú suk-
ničku. V prieramkoch riasené dlhé rukávy boli v dolnej časti voľné. Mali sto-
jatý golierik a zapínanie dole chrbtom na gombíky. Dievčatá nosili kabanky,
až kým nešli do školy.

Chlapci približne od 4 do 6 rokov veku nosili plátenné nohavice ušité
z obnosených odevov dospelých, v zime z bieleho domáceho súkna. Na
košieľku im obliekali kabátiky a hlavu chránili baranicou, akú nosili dospelí
chlapi. Na nohy si obúvali súkenné papuče alebo kapce. Na začiatku povin-
nej školskej dochádzky aj dievčatá dostávali odev ako dospelé dievky. Keď
im dorástli vlasy, spletali ich do jedného vrkoča. V zime nosili na hlavách
teplé šatky, uviazané vzadu okolo krku. 

MUŽSKÝ ODEV
Košeľa (kosula), ešte koncom 19. storočia, ušitá z domáceho ľanového plát-

na mala rovnaký strih ako v beskydskej oblasti. Začiatkom 20. storočia už bol
zadný diel v chrbtovej časti nazberaný a všitý do dvojitého sedla, aby umož-
ňovala voľný pohyb pri práci. V krčnom výstrihu mala našitý prehnutý špi-
catý golier a na predných dieloch po stranách krátkeho rázporku kolmo pre-
šité po tri úzke zámiky. Dlhé, široké rukávy so štvorcovým pazuchovým kli-
nom boli v prieramkoch mierne nazberkané a všité do manžiet (zárukávkov)
so zapínaním na jeden alebo dva gombíky.

Ďalšie zmeny na košeliach nastali až po roku 1940, odkedy ich začala zdo-
biť výšivka. Z toho dôvodu sa zmenil golier na rozhalenkový. Okrem golie-
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ra bola výšivka aplikovaná vpredu po stranách rázporka a na vonkajšej stra-
ne manžiet rukávov. Predkreslené ornamenty kvetov boli vyšívané bielou
alebo rôznofarebnou bavlnkou naplno alebo v kombinácii s gátrami. Táto
výzdoba bola obľúbená u mládencov a mladších mužov. 

Začiatkom 20. storočia najzdobenejšou odevnou súčasťou v mužskom
goralskom odeve boli polopriliehavé biele súkenné nohavice (portky), sia-
hajúce po členky. Vpredu mali dva rázporky s predĺženými zásterami
a vedľa nich po obidvoch stranách vnútorné vrecká. Na navliekanie opas-
ka (remeňa), ktorým sa nohavice upevňovali v páse, slúžil v páse obalok.
Pri členkoch boli v bočných švíkoch ponechané 20 cm dlhé rozparky so
zapínaním na drôtené háčiky. V dolnej časti boli nohavice z vonkajšej stra-
ny mierne rozšírené, predĺžené a strihané do špica, pretože sa nosili
natiahnuté na krpcoch alebo súkenných papučiach. Zároveň mali prišité
remence s prackami, pomocou ktorých sa dolná časť nohavíc upevňovala
na nohu alebo topánku. 

Obzvlášť bohato boli vyšívané nohavice mládencov a mladých mužov.
V bočných švoch a v hornej časti zadného dielu nohavíc mali cez spojovací
šev našité šujtáše – 3 cm široké čierne alebo tmavomodré vlnené šnúry,
pospájané z viacerých pramienkov. Priamo na súkno boli okolo rázporkov
a vreciek retiazkovým stehom vyšité široké tmavé pásy, ale aj bočné orna-
menty tulipánov. Hlavná výzdoba nohavíc bola sústredená pod vreckami
a rázporkami v tvare veľkých, plných kruhových ornamentov, vyšitých
farebnou vlnou retiazkovým, plochým a slučkovým stehom, výšivkou
naplno i krížikom. Ornamenty v ladných farebných kompozíciách sa v dol-
nej časti končili trojuholníkovým špicom, ktorý súčasne kryl spojovací šev
v prednej časti nohavíc. Dolnú časť pri zapínaní na členku zdobili našité
vlnené kystky, v hornej časti menšia červená, na špici väčšia čierna. Farebnou
vlnou boli na dvoch miestach prišité aj dva kovové ozdobné háčiky.

Nohavice starších mužov mali okolo rázporkov skromnejšiu výzdobu
v tvare krúžkov vyšitých husto vedľa seba, z vonkajšej strany lemovaných
plnými lístkami, v strede zakončené trojuholníkovým špicom. Pri zapínaní
na členku bola našitá iba červená kystka, kým čierna bola len nepatrne
vystrapkaná z konca našitého šujtáša z bočného švíku. Vrecká zdobila dvoj-
farebná krokvička alebo jednoduchá zelená vetvička s kvietkom.

Na košeľu si muži obliekali kožuštek (serdak) bez rukávov, hnedej farby,
s podobnou výzdobou ako ženský.

V zimnom období muži nosili trojštvrťové rovné hune s kimonovými
rukávmi, ktoré mali vo voľnejšom krčnom výstrihu všitý širší stojačikový
golier s mierne zaoblenými hranami. Biele sviatočné hune boli po obvode
lemované jasnozeleným strojovým súknom s výšivkou. Starší muži nosili
čierne súkenné hune.

POKRYTIE HLAVY
Goralský klobúk, ktorý bol vyrobený z hrubšej plsti farbenej na čierno, mal

striešku ohnutú smerom nadol a po okraji obšitú tmavofialovou lesklou pás-
kou. Jeho ozdobou, na rozdiel od ostatných oravských klobúkov, bol v dol-
nej časti dienka našitý červený kožený pásik s drobnými bielymi morskými
mušličkami, našitými husto vedľa seba červeným pamukom.

Klobúky slobodných mládencov zdobilo dlhé orlie pero s páperím z bie-
lych moriakov a veľkou morskou mušľou. Pre mládencov nebolo ľahké zaob-
starať si takéto pero na svoj klobúk, a preto sa ho snažili získať kúpou od
mladého ženáča. Ešte ťažšie bolo zadovážiť si morskú mušľu, lebo tú si žena-
tí muži aj po sobáši zvykli ponechať na svojom klobúku. 
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Počas zimného obdobia boli aj v tejto oblasti obľúbené kožené čiapky bara-
nice, aké sa nosili aj v beskydskej oblasti.

ODEVNÉ DOPLNKY
Medzi mužské odevné doplnky patria opasky, ktorých vzhľad prešiel

postupnou premenou. Ich šírka sa, z pôvodných širokých 4 – 5-prackových,
zúžila na polovicu a ostali na nich len štyri dlhé úzke pracky. Zároveň celá
plocha opaska bola vyplnená okrúhlymi plechovými cvočkami. Táto výzdo-
ba zo žltého, ale aj bieleho kovu, rôznej veľkosti a kombinácie, sa zachovala
aj na najnovšom type opaska so zapínaním na jeden plechový háčik. Okrem
praktického využitia na pritiahnutie nohavíc opasok vynikal hlavne ako tra-
dičný odevný doplnok.

Osobitým mužským doplnkom bola valaská kapsa (sajdak) obdĺžnikového
tvaru, ušitá z bieleho domáceho súkna zdobeného pretkávanými pásmi
a v hornej časti po okraji s dlhými bielymi strapcami. Na pleciach sa udrža-
la pomocou vlnených háčkovaných pásov a mohla sa nosiť na chrbte. V seve-
rovýchodnej oblasti Oravy ju používali hlavne bačovia a valasi na salaši. 

Aj typické goralské valašky používali v uvádzanej oblasti bačovia a valasi.
Dlhé drevené rúčky sekeriek dohladka opracované boli zdobené vypaľova-
ním a kovovými ozdobami. V hornej tretine mali z vrchnej strany na kovo-
vej zúbkovanej podložke umiestnený rad kovových krúžkov, ktoré pri pohy-
be a dotyku o kovovú podložku pekne cvendžali. Kovové sekerky s rozšíre-
nou čepeľou sú najčastejšie zdobené rytým rastlinným ornamentom.
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OBUV
Kožené krpce (kerpce) boli pôvodne vpredu aj vzadu stiahnuté úzkym

remencom a okolo nohy upevnené koženými návlekmi, prevlečenými cez
kovové krúžky. Iný typ krpcov zo začiatku 20. storočia mal už koženú pod-
rážku s pribitým podpätkom, po obidvoch stranách prevlečený remenec,
vpredu na vonkajšej strane rozšírený zúbkovaným okrajom a napojený na
hrubý vrkoč smerujúci k špicu krpca. Okolo neho boli v koži vybíjané kvety
a po stranách jemné čipkové vzory z vybíjaných zúbkov a drobných kviet-
kov. 

Tretí typ krpcov sa líšil len výzdobou, ktorú tvorili originálne cvočky
(cvoncki) zo žltého kovu, nabité do tvaru rôznych rastlinných ornamentov
a vlnoviek. Podobne boli zdobené aj návlaky. 

Po roku 1940 sa pod poľským vplyvom rozšírili bohato zdobené mužské
krpce a mládenci s mladšími chlapmi začali nosiť na nohaviciach vyše člen-
kov kožené závinky (remence), zapínajúce sa vpredu na štyri úzke dlhé prac-
ky. Tieto novoty ovplyvnila aj zmena v nosení nohavíc, keď sa ich spodný
predĺžený okraj zasúval dovnútra krpcov a vonku sa nechávala len čierna
veľká kystka. Závinky boli, podobne ako krpce, zdobené cvočkami zo žltého
kovu.

V zimnom období muži nosili súkenné papuče ušité z čierneho domáceho
súkna ako členkovú obuv, alebo siahali až pod kolená. Zapínali sa z vnútor-
nej strany nohy.

Kožené čižmy muži nosili výlučne ako pracovnú obuv, lebo sa nehodili
k sviatočnému odevu.

ŽENSKÝ ODEV
Základom ženského odevu ešte začiatkom 20. storočia bola košeľa (majkiet-

ka) pokrývajúca hornú časť trupu, mierne presahujúca pás, ušitá z jedného
kusa domáceho ľanového plátna s prehybom v pleciach. Mala stojatý golie-
rik, po okraji zdobený vyšívaným volánikom, so zapínaním na jeden gom-
bík. V prieramkoch všité rukávy so štvorcovým pazuchovým klinom boli
v dolnej časti stiahnuté šnúrkou a po obvode zdobené našitými kupovaný-
mi tacľami. Novšia košeľa bola už zhotovená z kupovaného bavlneného plát-
na – mušelínu. Začiatkom 20. storočia sa rozšíril aj nový variant košele
s dlhým rukávom, nazývanej kosula, ušitej z rovnakého materiálu. Mala
košeľový strih, zadný diel v chrbtovej časti nazberaný a všitý do dvojitého
sedla, aby umožňovala voľný pohyb pri práci. Sedlo lemovala zúbkovaná
čipka a úzky golierik 10 cm široká vyšívaná tacľa. Vpredu, kolmo po oboch
stranách krátkeho rázporku, tvorili výzdobu strojom prešité tri úzke zámiky.
Po dva až tri zámiky sa nachádzali aj v hornej tretine dlhých voľných ruká-
vov, všitých v prieramkoch bez riasenia so štvorcovým pazuchovým klinom.
Ich dolná polovica už bola zdobená strojovou výšivkou na dierky, prevažne
s rastlinným, zriedkavejšie v kombinácii s geometrickým motívom v podo-
be srdca alebo kruhu a ukončená v tvare zúbkovaných polkruhov. 

Rovnakou výšivkou bolo zdobené dvojité sedlo, rukávy aj široký ležatý
golier na košeliach podobného strihu, ušitých nielen z domáceho ľanového
plátna, ale aj z kupovaného mušelínu. Dierkovaná výšivka, pôvodne z bie-
lych nití, sa naďalej udržala na košeliach starších žien, u mladších si získala
obľubu rôznofarebná výšivka. 

V povojnovom období mladšie generácie dievčat už nosili košele s dlhými
rukávmi, ukončené manžetami. Aj dĺžku rukávov si postupne skracovali
a prispôsobovali novodobej mestskej móde.

Ešte koncom 19. storočia ženy nosili spodnú sukňu ušitú z 5 – 6 dielov
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domáceho ľanového plátna. V hornej časti bola husto riasená, všitá do obal-
ka, na boku s rozparkom a uväzovaním v páse na tkaničky. Začiatkom 20.
storočia bola už sviatočná sukňa zhotovená z kupovaného mušelínu. V dol-
nej časti ju zdobili, podobne ako košeľu, strojom prešívané vodorovné zámi-
ky a po okraji široká strojová výšivka na dierky, ukončená v tvare ozúbko-
vaných polkruhov. Tie pri nosení značne a efektne prečnievali okraj vrchnej
sukne. Výšivka na dierky najskôr zdobila dolnú tretinu sukne a postupne sa
rozšírila na jej dolnú polovicu a od roku 1940 na celú plochu.
Najrozšírenejšími motívmi na výšivke bola kombinácia krúžkov a lístkov,
vytvárajúca motívy hrozničkové, ale aj rôzne štylizované kvietky a vetvičky.

Aj vrchná sukňa bola pôvodne ušitá z bieleho domáceho plátna a mala rov-
naký strih ako sukňa spodná. Keď v 18. a 19. storočí začala do tradičného
ženského odevu prenikať modrotlač, z ktorej sa šili najmä vrchné sukne,
v uvádzanej oblasti bol rozšírený drobný biely vzor. Najjednoduchšiu
výzdobu modrotlačových sukní predstavovali najčastejšie dva zámiky preši-
té po obvode ich dolného okraja.

Začiatkom 20. storočia sa v tradičnom ženskom odeve začal uplatňovať
jednofarebný štof – tenšia vlnená textília, z ktorej sa šili vrchné sukne. Štofo-
vé sukne, najčastejšie vo farbe tmavozelenej, bordovej a modrej, boli v hornej
časti rovnomerne riasené bez zažehlenia a vpasované do širšieho opaska.
Dolnú polovicu zdobila plná farebná výšivka, najčastejšie v tvare väčších
kytičiek z rozvitých ruží, púčikov a lístkov alebo pestrého rastlinného orna-
mentu vyšitého strojom po obvode v dolnej tretine sukne.

Rozšírené boli aj kašmírové sukne, ušité z troch pol materiálu, prevažne
bielej alebo svetlo či tmavomodrej alebo bordovej farby. Staršie a viac obľú-
bené boli korunkové, nazvané podľa bohatej kvetinovej výzdoby sústredenej
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po obvode dolnej polovice sukne, pripomínajúcej tvar koruny. Smerom
k pásu sa veľkosť kvetov postupne zmenšovala. Rovnaký strih mali aj kve-
tované kašmírové sukne prevažne v tmavších odtieňoch, najčastejšie tmavo-
modrej a čiernej, ktoré nosili aj staršie ženy.

Na kosulu si ženy obliekali živôtik bez rukávov (gorset), ktorý tesne obopí-
nal driek. Najstarší zachovaný typ bol ušitý z dvoch dielov domáceho ľano-
vého plátna. Začiatkom 20. storočia už šili sviatočné živôtiky rovnakého stri-
hu prevažne z kvetovaného kašmíru. Mali podšívku, menší oválny výstrih
a v páse prišitý širší riasený pruh z rovnakej látky (šósik). Živôtiky boli zdo-
bené úzkou čiernou stužkou (šujtášom), našitou okolo krčného výstrihu, prie-
ramkov a na predných dieloch pozdĺž zapínania v tvare kosoštvorcov, ukon-
čených slučkou. Tie zároveň slúžili ako pútka na zapínanie gombíkov. Čier-
ny šujtáš v kombinácii s čiernou čipkou tvoril výzdobu aj pozdĺž oboch pol-
chrbtov.

Vývojovo novšie, trojdielne živôtiky boli už šité z pestrej ponuky továren-
ských látok, z ktorých sa okrem kašmíru najviac uplatnil zamat, štof a satén
(satín). Aj tieto tesne obopínali driek, mali hlboký oválny výstrih, v páse po
celom obvode našité samostatné trojhranné šósiky v počte 9 – 12 kusov
a zapínanie ako pre predchádzajúcich na slučky. 

Iným variantom bol novší typ živôtika s uväzovaním na šnurovanie pomo-
cou širokej stužky prevlečenej zhora nadol cez kovové, kostené a najnovšie
umelohmotné krúžky a v dolnej časti pásu uviazanej na mašľu s prečnieva-
júcimi dlhými koncami. Krúžky v počte 4 – 5 kusov boli našité z vnútornej
strany pozdĺž oboch polpredkov. 

Do popredia sa stále viac dostávali vyšívané živôtiky ušité z jednofarebnej
látky, ktoré mali okraj krčného výstrihu, prieramkov aj šósikov začistený pás-
kou haraskou vo farbe odevu. Predné diely boli pozdĺž záševkov, vedľa šnu-
rovacích krúžkov, vystužené kosticami alebo tenkými drevenými paličkami.

Živôtiky so svetlejším farebným odtieňom boli rozšírené medzi dievčatami
a mladými ženami, staršie ženy si vyberali tmavšie farby. Celú plochu živô-
tikov zdobila farebná výšivka plným stehom podľa predkresleného vzoru
rastlinného ornamentu, najčastejšie v podobe krasovlasu bezbyľového (džev-
jyndžola), ľudovo nazývaného pastiersky chlieb, plesnivca alpského (kocyk
labek), rozkvitnutých ruží a štylizovaných lístkov. Jeho bohatá kompozícia
zvlášť vynikla na chrbte, kým na predných dieloch bol vyšitý len jej polovič-
ný vzor. Rôzne farebné kvetinové motívy zdobili aj našité šósiky so špicatým
ukončením, na ktorých sa opakovali alebo striedali v odlišnej farbe, prípad-
ne vo dvoch variáciách. Na bielych plátenných živôtikoch ženy uprednost-
ňovali výšivku plným stehom a na dierky. 

Po prvej svetovej vojne sa postupne na sviatočných živôtikoch ako ozdoba
zaužívali našívané drobučké páternice – rôznofarebné granátky, korálky a flit-
re, prevažne v striebornej a zlatej farbe. Pás zdobila našitá lemovka – dvoji-
tá zubovanka. Vhodným materiálom na tento druh výzdoby bol zamat
tmavších odtieňov, na ktorých zvlášť vynikli bohaté kompozície kvetov
a lístkov. Pri našívaní ozdôb ženy používali predkreslený vzor ako pri výšiv-
ke. Korálky, navlečené na niti, pomocou ihly prišívali o vrchnú látku a záro-
veň i spodnú plátennú podšívku. Rovnako zdobili aj samostatné šósiky, dlhé
15 cm a široké 12 cm. Pri našívaní ozdôb musela byť látka dostatočne pevná,
aby po vyšití celej plochy ostal uchovaný pôvodný tvar odevu a výšivka na
ňom dosiahla požadovaný efekt. Aj okraje týchto živôtikov boli začistené
páskou haraskou vo farbe odevu.

V 19. storočí ženy nosili trojštvrťové biele kožuchy s dlhým rukávom,
v dolnej časti so šósikmi, vstrihnutými vreckami a zapínaním vpredu na štyri
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kožené gombíky. Okraj kožucha aj vreciek lemovala čierna kožušina, švíky
prekrývala biela ircha. Na šósikoch, pod vreckami a v spodných rohoch pred-
ných dielov boli našité červené vlnené kystky.

Začiatkom 20. storočia sa v ženskom odeve rozšírili hnedé kožušteky (ser-
dakii). Mali štvordielny strih, boli dlhé približne 60 cm, vo vnútri s čiernou
barančinou, zapínaním na 5 kovových háčikov a po oboch stranách mali
vnútorné vrecká. Ramenné a chrbtové švíky prekrývali pásiky hnedej alebo
červenej irchy so zeleným sirmovaním (špirálovite prišitý pásik irchy ircho-
vým stehom) a vyšitou žlto-hnedou krokvičkou. Okraje kožuštekov, vreciek
i goliera lemovala čierna barančina. Pozdĺž zapínania a spodného okraja boli
našité pásy ozdobne vykrojenej hnedej irchy, s tulipánikmi a lístkami vyšitý-
mi červeným, modrým a žltým hodvábom. Zadný diel, pod krčným výstri-
hom, zdobil tulipánový motív, aplikovaný červenou irchou a doplnený pes-
trofarebnou hodvábnou výšivkou. Kožušteky nosili mladé ženy, ktoré ich
dostávali do výbavy. Kupovali ich na trhu v Nowom Targu. 

OBUV
Ženy si ešte v druhej polovici 19. storočia obúvali kožené krpce. Tie boli

vpredu aj vzadu stiahnuté úzkym remencom a po stranách mali kovové
krúžky na prevlečenie úzkych kožených remienkov – návlakov, ktorými sa
krpce okrúcaním upevňovali okolo nohy.

Novším typom boli krpce vyznačujúce sa okrem koženej podrážky, pribi-
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tého podpätku a okraja obšitého úzkym remencom aj bohatou výzdobou.
Celá plocha krpcov, ušitých už z farbenej tmavočervenej kože, bola zdobená
vybíjanými ornamentmi plesnivcov, lístkov, hviezdičiek a krúžkov, zatretých
zlatou farbou, vytvárajúcou imitáciu žltých plechových cvočkov. Vo vnútri
mali koženú podšívku. 

Tretí typ krpcov, ktoré nosili len dievčatá a mladšie vydaté ženy, sa líšil len
výzdobou, ktorú tvorili nabité originálne žlté plechové cvočky. Tie v tvare
krúžkov a hviezdičiek vytvárali rôzne rastlinné ornamenty a vlnovky.
Podobne zdobené boli aj kožené návlaky. 

Obľúbenou ženskou obuvou boli polovičné alebo vysoké papuče, ktoré si
z bieleho alebo čierneho domáceho súkna šili aj samy ženy. Tie ich zároveň
zdobili pestrou farebnou výšivkou naplno. 

Polovičné papuče mali zvlášť zhotovenú vrchnú časť, z vnútornej strany
boli podšité látkou a na päte spevnené tenkou kožou. Výstrih papuče lemo-
vala obšitá úzka červená vlnená šnúra – haraska. Podošva aj podpätok z dvo-
jitého súkna boli zošité strojom a k zvršku ručne prišité ľanovou niťou.
Prednú časť zdobil ústredný farebný rastlinný ornament a po okraji výstri-
hu, vedľa harasky, úzky pásik vyšitý retiazkovým stehom, dvojfarebný rad
krokvičiek a rad vyšitých drobných kvietkov so štvorlístkami. 

Do polovičných papúč si dievčatá obúvali biele pančuchy upletené z kupo-
vanej vlny. V prednej aj zadnej časti boli zdobené zeleno-hnedým geome-
trickým ornamentom, vyšitým krížikovým stehom. 

Iným druhom obuvi boli súkenné papuče, vysoké do pol lýtok, ušité z tma-
vého domáceho súkna, s prešívanou súkennou podošvou a z vnútornej stra-
ny nohy s našitým zipsom. V prešívanej dvojitej podošve bolo našité biele
súkno, ktoré výrazne delilo vrchnú časť papuče od podošvy a zároveň tvori-
lo zaujímavý dekoračný prvok. Hornú časť sáry mali obšitú širším pásom
kožušinovej imitácie. Výšivka naplno bola sústredená v prednej časti papuče
a po celej ploche sáry z vonkajšej strany nohy. Na zadnom spojovacom švíku,
popri zipse a v hornej časti sáry boli vyšité dvojfarebné dvojité krokvičky. 

ÚPRAVA A POKRYTIE HLAVY
Slobodné dievčatá až do vydaja nosili vlasy učesané vpredu na pútec – chod-

ník a vzadu spletené z troch prameňov do jedného vrkoča, ktorý zdobila stuž-
ka. Súčasťou obradového svadobného odevu bol venček z umelých vosko-
vých kvetov, zdobený sklenými granátkami – striebornými páternicami.

Po sobáši si ženy vlasy spletené do dvoch vrkočov upravili do konta, ktorý
pokryli jednodielnym sieťovaným čepcom. Staršie čepce z 19. storočia, ktoré
sa uväzovali pod bradou, boli zdobené našívanými kovovými a granátkový-
mi ozdobami, kupovanými na jarmokoch. 

Novšie čepce mali na sieťovine vyšívané drobné ružičky. Po obvode pred-
ného okraja predničky – čelenky bol našitý tylový obramček – obruba a v dol-
nej časti dienka (časť čepca v zátylku hlavy) na mašľu uviazaná široká ružo-
vá stužka. Po celej ploche čepca boli našité ozdobne naskladané lesklé stuž-
ky ružovej, žltej a bledomodrej farby, v strede so striebornými páternicami –
granátkami. Čepiec sa uväzoval pod bradou na veľkú mašľu z ružovej stuž-
ky. Tento typ čepca pretrval v obradovom svadobnom odeve do roku 1960.

Začiatkom 20. storočia sa v ženskom odeve rozšírili šatky, ktoré nahradili
čepce, ale aj pôvodné ovinovacie súčasti – prestieradlá, ktoré ženy nosili
v chladnom alebo daždivom počasí. Tie boli ušité z dvoch dĺžok ľanového
plátna s vystrapkanými koncami.

Šatky metrovki, pomenované podľa rozmerov, boli po okraji lemované dlhý-
mi hodvábnymi strapcami. Tieto šáfolové jednofarebné šatky nosili na hlave
zopnuté pod bradou vydaté ženy vo sviatočné dni.
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Rovnakej veľkosti boli aj šatky hatlaski, ušité z jednofarebného atlasu v jas-
ných pastelových farbách, s potlačou ruží a okrajom lemovaným dlhými
hodvábnymi strapcami. Nosili ich vydaté ženy vo sviatočné dni, okrem zim-
ného obdobia.

Postupne sa rozšírili šatky menších rozmerov z jednofarebného, neskôr
kvetovaného šáfolu. 

Ozdobné prvky, ktoré začali prenikať do odevu na slovenskej strane Oravy,
sa vo veľkej miere prejavili v druhej polovici 20. rokov 20. storočia. V tom
čase boli už jednotlivé ženské aj mužské odevné súčasti zdobené plnou
a dierkovanou výšivkou z bielych aj rôznofarebných nití. V Suchej Hore
a Hladovke pracovalo veľa ľudových vyšívačiek, ktoré popri ručnej upred-
nostňovali výšivku strojovú. V súvislosti s udržiavaním živých tradícií
v uvádzanej oblasti sa tento spôsob výzdoby tradičného odevu uplatňuje aj
v súčasnosti na nových odevných súčastiach, ktorých nositelia úspešne pre-
zentujú svoju goralskú kultúru doma i v zahraničí.
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Hľadajme ornamenty krasovlasu, plesnivca, ruží a lístkov, ktoré boli vizitkou goralských žien,
a tie dnešné nimi ozdobené možno v sebe ukrývajú vrchárske srdce. Možno si to ani samy
neuvedomujú. Spomienky, prenášané génmi, sú v nich zahalené v hmle. A z tej rannej hmly
zrazu vystupuje postava. Nie je to nijaký tulák, žobrák či dobrodruh. Len to dobro je preňho
vlastné. Je to Goral. Huňa prehodená cez plece, v rukách valaška. A valaská stopa sa odzrkad-
ľuje v jeho celom zovňajšku. Určite k tomu prispeli aj výrobky z valašky, špeciálnej ovce orav-
ských vrchov. Prechádzame s ním krojom-krajom a obdivujeme výšivky, modrotlače. No
Goralky nemali času na parádenie. Práca, robota a lopota. A potom zas robota, lopota a práca.
Každučký deň takto alebo veľmi podobne. Goralská predpoveď na nasledujúci deň bola jedno-
duchá. Presne ako aj ich oblečenie. Šosiky, spodníky, portky a serdaky... Hoci skromné odevy,
o to bohatšie pomenovania. Krpce, plocoky, kapce, súkenné papuče, krpce s cvonckami i bez
nich, k tomu návlaky, harasky... Čo všetko si len namiesto topánok nenavliekli na nohy?
K tomu zeleno-hnedá farebnosť, tak blízka prírode, v ktorej sa Gorali vždy cítili doma, veď aj
v krvi im koluje krv valachov, čo preputovali hrebene Karpát. Goralov však nerobili len šaty,
ale predovšetkým ich zvyky a obyčaje, jazyk i celá slovesnosť, mágia aj alchýmia. A mágia sa
u nich spájala so všetkým, pričom nemuselo ísť len o javy záhadné a neznáme. Na každú prí-
ležitosť si obliekli niečo iné. Nedodržať tieto nepísané goralské reguly znamenalo pošliapanie
dedičstva otcov a narušenie rovnováhy, duševnej, fyzickej i morálnej. Odložme preto módny
katalóg odievania Goralov a nalistujme si ich kalendár. Goralský kalendár sa otvára...

-pk-
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IV
Magický 

rok 
goralov

MAGIC YEAR
OF GORALS

Ornaments presenting the edelweiss,
roses or leaves were unique signs of the
Goral women. Even today, some women
wear these symbols, intentionally or
instinctively. Memories, transferred by
genes through generations, are hidden in
the mist in their hearts. Suddenly, a figure
is emerging in the morning fog. It is no
beggar, no vagabond or adventurer. It is
a Goral man. A coat huna draped over his
shoulder, a hatchet called valaska in his
hands. He carries various products from
valaska, a special breed of sheep typical for
the Orava mountains. Everything about
him is marked with the wallachian spirit.
We follow the man through various
regions, various costumes decorated with
wonderful embroidery and textile tech-
nologies. But the Goral women didn’t
have much time for preening and over-
dressing. Their lives were filled with work
– yesterday, today and tomorrow, every
single day, again and again. A prediction
for the following day was simple, just like
their style of clothing. Although the
clothes were modest, their names were
rich and colourful – sosiky, spodniky,
portky, serdaky, krpce, plocoky, kapce, papuce,
krpce, navlaky, harasky... Everything in
green and brown color, the colours of
nature which was always a home for
them. After all, the blood of the
Wallachian people who traveled through
the Carpathian mountain range, still cir-
culated in their veins. Gorals were specific
not only in terms of their clothes, but their
customs, language, folklore, magic and
alchemy as well. Magic was associated
with every-day life, not just the phenome-
na which were considered mysterious and
unknown. On every occasion, they had to
wear appropriate clothes. Breaking these
unwritten regulates meant to discredit the
fathers heritage and to disturb the mental,
physical and moral balance. So let’s open
the goral calendar…
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Kalendárne zvykoslovie a predstavy
E L E N A B E Ň U Š O VÁ

Kraj hornej Oravy, rozložený v nepohostinnej podhorskej oblasti s málo
úrodnou a kamenistou pôdou, po stáročia poskytoval svojim obyvateľom
ako hlavný zdroj obživy poľnohospodárstvo spojené s chovom dobytka
a oviec. Z toho dôvodu všetky ľudské snahy smerovali predovšetkým
k zabezpečeniu čo najlepšej úrody, ktorá by pomohla ľuďom prežiť v ich
neľahkých životných podmienkach. Strach z neúrody a neznalosť prírod-
ných zákonitostí v rámci opakujúcich sa ročných období, ktoré ľudia
považovali za dôsledok pôsobenia nadprirodzených síl, od najstarších
čias viedli k vykonávaniu najrôznejších obradov a úkonov zameraných na
získanie si ich náklonnosti. Domnievali sa, že takýmto spôsobom môžu
priebeh udalostí ovplyvniť želateľným smerom. Nad individuálnymi
praktikami prevládali kolektívne obyčaje, pôvodne založené na princípe
mágie. Postupom času, hlavne v súvislosti so zmenami v myslení ľudí, ale
aj vďaka poľnohospodárskemu pokroku, sa pôvodný zmysel týchto úko-
nov viac-menej vytratil a len časť z nich sa uchovala v tradíciách a ľudo-
vom zvykosloví. V konečnej podobe v nich dominuje estetická, zábavná či
reprezentatívna funkcia. 

Roľníci odpradávna túžobne očakávali najmä príchod jari, ktorá pre nich
znamenala nielen základ novej úrody, ale symbolizovala aj nový život, jeho
nepretržitosť a ustavičné pokračovanie. Snažili sa v prvom rade vyhnať
z chotára nepriaznivé a škodlivé sily, ktoré podľa ich predstáv zadržiavali
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vegetáciu, ale predovšetkým urýchliť odchod samej zimy. Tento symbolický
boj jari so zimou stelesňovala ženská slamená figurína – Morena. Ľudia veri-
li, že keď ju vynesú z dediny, hodia do vody alebo spália, zároveň s ňou
vyženú nebezpečné choroby, smrť, ale aj negatívne sily. Obchôdzky
s Morenou boli po dedinách rozšírené už v stredoveku. Vykonávala ich mlá-
dež, ktorá mala prirodzené predpoklady a schopnosti zničiť negatívne sily
a súčasne bola najvhodnejším nositeľom obnoveného života, sily, plodnosti
a zdravia. Pre ľudovú kultúru Slovenska a Poľska bola slamená figurína
symbolom smrti, choroby a stelesnením zimy, kým v západoeurópskych kul-
túrach sa vynášanie Moreny spájalo s vyháňaním moru.

V tejto súvislosti uvádzaný jav v beskydskej časti Oravy nenachádzame,
praktizoval sa len v severovýchodnej oblasti Oravy (Suchá Hora, Hladovka),
kde na Smrtnú nedeľu vynášali Smrtku. Slamenú figurínu, prekrytú ľanovou
plachtou a upevnenú na dlhej žrdi, niesli dievčatá so spevom cez dedinu:

Hora horí, večne slúži,
čo sa na tých dveroch telo dusí.
Ak je dáky žobrák, almužnu mu.
Ak je dáky hosti, do izby dnu.
Ani som ňe žobrák, ani hosti, len som ja smrtečka z ukrutnosti.
Smrtečko, holubku, kde si bola, žes sa tele časy zabavila?
Bola som v Inderi, od východu viedla som cisára súdiť Bohu.
Smrtečko, holubku, sadniže si, zďaleka ty ideš, odpočiň si.
Nebudem spočívať, treba ísti, tebe, milý pane, súdiť, viesti.
Smrtečko, holubku, daruj mi to, dám ti do pohára striebro, zlato.
Ja nepýtam pohár striebra, zlata, ale žiadam to, po čo som poslatá.
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Zapriahajte kone, služobníci, pôjdeme po horách spolu všetci.
Bláznivý človeče, čo to rečieš, ty pred mojou kosou neutečieš.
Hoc ty pôjdeš koňi a ja peši, predsa ty neujdeš mojej kosy.
O tvojich sto rokov môj jeden rok a tvojich sto krokov môj jeden krok.

Potom zarecitovali:

Šmertecke nošime, o jajka prošime,
zeby šče nom dali a nezalovali.
Po dva, po tři dutki,
šmertecce na botki,
Bo jak nom nedače,
garki, miski pobijeme,
karcmařa vom vyzeňeme, ze vši, ze vši.

Počas obchôdzky navštevovali domácnosti, kde ich obdarúvali najčastejšie
vajíčkami. Za odmenu domácim ukázali Smrtku. Z vyzbieraných naturálií
dievčatá navarili praženicu, ktorú zjedli na spoločnej hostine s mládencami.
V susedných dedinách už bolo rozšírené vynášanie Moreny spolu s mužs-
kou figurínou Šimkom, ktorého niesli mládenci.

Na celej Orave boli jarné a letné obyčaje bezprostredne späté s hospodár-
skymi prácami. Po vykonaní obradov umožňujúcich príchod jari nasledova-
li úkony, ktoré mali zabezpečiť existenciu ľudí v ďalšom období. Popri očiste
chotára i dediny od zlých, nečistých síl to v prvom rade bolo zabezpečenie
dobrej úrody, zdravia ľudí aj domácich zvierat. Okrem zelených prútikov
a pučiacich konárikov stromov ľudia pripisovali veľký význam najmä vajíč-
kam, ktoré symbolizovali plodnosť, obnovenie a nepretržitosť života, a ohňu
s vodou ako magicko-očistným prostriedkom. 

Osobitný a najväčší význam v jarnom zvykoslovnom cykle mali veľkonoč-
né sviatky a zvlášť úkony viažuce sa k dňom posledného týždňa veľkého
pôstu, nazývaného veľký alebo tichý týždeň. Veľká noc sa úzko spájala so začí-
najúcimi poľnými prácami zameranými na sejbu, sadbu, ale aj prvý jarný
výhon dobytka. Vykonávané úkony mali zabezpečiť najmä hospodársku
prosperitu, bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych zvierat, ale aj zdravie
hospodára a jeho rodiny. Okrem vyčistenia príbytkov ľudia dbali aj na osob-
nú čistotu a verili v ozdravujúci a liečivý účinok jarných vôd. 

Na Kvetnú nedeľu dodnes kňazi v kostole svätia rozvíjajúce sa vŕbové prú-
tiky – bahniatka ako prvú jarnú zeleň. Cirkev tento obrad zaviedla koncom
7. storočia. V minulosti, po príchode z kostola domov, bahniatka ľudia zakla-
dali za sväté obrazy, zrkadlá, nado dvere alebo za drevenú hradu na povale
či krokvu v streche. Tieto sväteniny mali dom a jeho obyvateľov po celý rok
chrániť počas búrky od bleskov a pred krupobitím. Niekde ich v čase veľkej
búrky dávali na stôl alebo pálili spolu so zelinami svätenými na Žeľno – svia-
tok Panny Márie Zelenej (15. august). Gazdovia s nimi začínali jarné poľné
práce, keď ich vkladali do prvej brázdy. Bahniatka ľuďom slúžili pri rôznych
magických úkonoch a bola im pripisovaná aj liečivá moc. Z toho dôvodu ich
používali aj na okurovanie – okiadzanie dobytka i ľudí, najmä v prípade
podozrenia, že chorobu spôsobilo urieknutie alebo čary. V ľudovej viere osta-
li uvádzané praktiky hlboko zakorenené, a tak bahniatka odkladajú aj dnes.
Keďže posvätené bahniatka nadobudli sakrálny charakter, ich likvidácia je
prípustná len spálením v ohni. Z toho dôvodu sa tento obrad dodnes prak-
tizuje na Škaredú, Popolečnú – Popolcovú stredu. Týmto popolom, ktorý kňaz
najskôr požehná, dáva veriacim v kostole krížik na čelo so slovami: „Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš.“ 
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Na Zelený štvrtok, počas konania sv. omše, sa i dnes na znak zármutku
zaväzujú srdcia na kostolných zvonoch. Hovorí sa, že zvony zamkli alebo že
uleteli do Ríma. V minulosti ich až do Bielej soboty nahrádzal zvuk rapkáčov
a klepáčov. Rapkáč nahrádzal aj zvonček používaný v kostole pri svätej
omši.

V severovýchodnej oblasti Oravy v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký pia-
tok sa väčšinou ženy chodievali modliť k všetkým krížom a kaplnkám v cho-
tári obce. Po skončení modlenia zašli najčastejšie k miestnemu potoku, prí-
padne inému zdroju tečúcej vody, v ktorej si so zariekaním umývali tvár:

Ty vodžicko bystra, cysta, což umyla rany Krysta,
umyj i mňe, gřysne stvořeňe.

Na Veľký piatok, ešte pred východom slnka, sa chodievali k tečúcej vode
umývať všetci obyvatelia z uvádzaných lokalít. Nevládni a starí ľudia sa
umývali doma vodou prinesenou z potoka. Umývanie sa v tečúcej vode
malo nielen kozmetický, ale najmä liečebný cieľ. Ľudia totiž verili, že voda
v danom čase nadobúda blahodarné a liečivé účinky. Z človeka totiž môže
zmyť najrôznejšie choroby a neduhy, najčastejšie v podobe vyrážok a vredov.
Na rovnaký účel si vodu aj odkladali. Pri umývaní zariekali:

Tečie vodička čistá, od Pána Ježiša Krista,
umýva brehy rieky, korene, umyjže i mňa, hriešne stvorenie.

Približne v medzivojnovom období, keď sa už ľudia umývali doma v lavó-
re, do vody pred umytím zvykli hodiť drobné peniaze. Takto si chceli počas
roka zabezpečiť dostatok peňazí. 

V niektorých lokalitách gazdovia brodili v potoku aj kone, aby boli zdravé
a silné. Tiež im strihali hrivy a skracovali chvosty, aby narástli hustejšie
a dlhšie. Z odstrihnutých častí robili kefy. Strihali aj ovce, aby mali hustejšiu
vlnu, a tiež chlapcov a dievčatá, lebo verili, že im budú rýchlejšie rásť vlasy.
V tento deň zároveň značkovali na ušiach mladé ovce, lebo verili, že sa im
rýchlejšie zahoja rany. Z rovnakého dôvodu si ľudia do boľavých zubov
pichali tŕne z bodliakov vo viere, že bolesť ustane.

Ak bol na Veľký piatok veľký mráz, predpovedali mokrý rok: „Na golej
kiempie šana vus.“ 

Značnú starostlivosť v tomto čase dodnes gazdovia venujú ovocným stro-
mom, ktoré orezávajú a štepia. V dávnejšej minulosti v tento deň zvykli zasa-
diť do dvora stromček, lebo verili, že vyrastie na veľký strom. Pred
Veľkonočnými sviatkami ešte aj dnes niektorí ľudia zdobia konáre stromov
vo svojich záhradách vyfúknutými vajíčkami, ktoré symbolizujú hojnú
úrodu.

Veľký piatok je dňom veľkého pôstu, ktorý sa dodržiava dodnes. V minu-
losti ľudia jedli len ľahké, zvyčajne mliečne jedlá, najčastejšie v rúre pečené
zemiaky v šupke bez masti, chudobné polievky bez tuku, mlieko, čaj, chlieb.
V kostole nehoreli sviečky a dodnes sa obrady vykonávajú potme. Je to jedi-
ný deň v roku, keď sa neslúži omša.

V staršom období ľudia verili, že v tento deň treba v chotári hľadať ukryté
poklady. Do zeme ich vraj zakopali a zakliali zbojníci, kupci i boháči,
ktorí skrýšu pred smrťou nikomu neprezradili. Preto ak niekto zbadal v urči-
tej časti chotára trblietanie, začal na danom mieste kopať. Dotyčný sa však
nesmel báť a ani si všímať hrôzostrašné zvieratá, ktoré ho budú prenasledo-
vať. Ak by sa zľakol a chcel utekať, prišiel by o život a poklad by sa prepadol
hlboko do zeme. 
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Na Bielu sobotu bolo rozšírené pálenie Judáša – zakladanie ohňa v záhrade
pri kostole, v ktorom kňaz s kostolníkom alebo miništrantmi pálili staré pos-
vätené oleje a predmety, prípadne ich torzá z farnosti. Bol to jediný prípust-
ný spôsob likvidácie. Uhlíkom z nového ohňa ľudia v minulosti pripisovali
magicko-ochrannú funkciu. V tento deň dodnes navštevujú hroby svojich
blízkych a modlia sa za nich. V minulosti sa v domácnostiach pralo, uprato-
valo a bielili sa izby. Ľudia verili, že vyčistením príbytkov vypudia z nich
choroby a všetko zlé. Dievčatá pre kúpačov chystali vajíčka, ktoré najčastej-
šie farbili v odvare z cibuľových šupiek, sennej mrvy a neskôr z farebného
krepového papiera. Aby sa leskli, pred ukončením pridali do odvaru trochu
bravčovej masti alebo ich potreli kožou zo slaniny. 

Vo Veľkonočnú nedeľu gazdiné už varili výdatnejšie mäsové pokrmy.
Domáci zvykli k veľkonočným sviatkom odkladať šunku, bohatší robili zabí-
jačky. Zo všetkých jedál ženy priniesli v košíku do kostola na posvätenie, aby
domácim po dlhom pôstnom čase neuškodili. Konzumované jedlá mali
upevniť zdravie a silu, obilninové zvlášť pozitívne vplývať na úrodu a brav-
čové mäso zasa priniesť rodine bohatstvo a blahobyt. Osobitný význam
ľudia pripisovali vajíčkam, ktoré symbolizovali plodnosť, obnovenie
a nepretržitosť života. Vo veľkej vážnosti mali posvätené jedlá, z ktorých sa
nesmelo nič odhodiť. V staršom období sa udržiavala viera v ich ochranný
význam pred škodiacimi silami prírody. Z toho dôvodu omrvinky z nich
a škrupiny z vajec ľudia odkladali a na začiatku jarných prác, pri prvej orbe
vsypali do prvej brázdy ako obeť zemi.

Vyvrcholením celého veľkonočného obdobia je Veľkonočný pondelok, nazý-
vaný kúpací, spojený s oblievaním dievčat a žien vodou. V goralských
obciach situovaných bližšie ku Kysuciam bolo okrem oblievania zaužívané
aj šibanie vŕbovými prútmi, niekde jalovcom. Smerom na východ prevažo-
valo oblievanie. Mládenci sa vybrali kúpať v skupinkách, niekde už v nede-
ľu večer alebo v noci z nedele na pondelok. Dievčatá vyťahovali rovno
z postele alebo ich hľadali ukryté po pôjdoch a komorách. Vyviedli ich
k studni alebo potoku, kde ich oblievali plnými vedrami vody a niekedy
hodili aj rovno do potoka. V niektorých lokalitách, keď mládenci liali na
dievku vodu, tak sa jej pýtali: „Veríš, že Kristus vstal z mŕtvych?“ 

Kým obišli celú dedinu, trvalo im to až do poobedia. Medzitým však muse-
li urobiť prestávku, ísť do kostola na omšu. Až po nej pokračovali v kúpaní.
Dievčatá kúpačov pohostili podľa svojich možností, najčastejšie pohárikom
pálenky, u bohatších aj varenou šunkou, praženicou so slaninou a koláčmi.
Od chudobných často odišli naprázdno. Poobede sa zvykli mládenci v urči-
tých domácnostiach s dievkami aj spoločne zabaviť pri muzike a tanci. Inde
sa muzika konala večer. V tento deň zároveň chodievali dedinou po šmiguřči
– vinšovaní aj malé deti. Najčastejšie prichádzali k príbuzným, no chudobné
zašli aj do iných domácností, kde im dali ako odmenu kúsok chleba, koláč
alebo pečený zemiak. Osobitnú pozornosť deťom venovala krstná mama, od
ktorej dostávali okrem figurálneho pečiva, najčastejšie v podobe vtáčika, aj
zopár grajciarov. Menší chlapci chodievali po kúpaní počas celého dňa
a okrem vody svoje rovesníčky kúpali podomácky vyrobenou voňavkou,
ktoré používali aj dospelí muži. Najčastejšie dostávali varené vajíčko a koláč.
Po obede už prichádzali do domácností starší ženatí chlapi, ktorí kúpali
vydaté ženy.

Na druhý deň, v utorok, chodievali po šmiguřči dievky aj vydaté ženy, ktoré
mládencov a mužov šibali vŕbovými prútmi a niekde aj oblievali vodou. Na
rozdiel od mužov nedostali odmenu, ale využívali spoločné stretnutia
v rámci dediny.
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Na sv. Mareka (23. apríla) obyvatelia obcí svätili polia s oziminami. Z kos-
tola išla celá procesia na čele s kňazom na najbližšie pole, kde sa spoločne
modlili za požehnanie úrody, „... aby si úrody zemské zachovať ráčil“.

Na sv. Juraja (24. apríla) gazdovia začínali vyháňať dobytok na pašu. Podľa
starej povery, ak v tomto čase hrmelo, tak preto, aby sa zem potriasla a zača-
la rásť tráva. Známe bolo porekadlo: „Juri, trávu búri.“ 

Pri prvom vyháňaní dobytka na pašu bol v niektorých lokalitách zaužíva-
ný zvyk vkladať pod prah stajne zamknutú zámku, aby sa dobytok na paši
držal spolu a nerozchodil. Inde gazdiná položila na prah vajíčko, aby sa
počas roka darilo dobytku a bol rovnako okrúhly. Pri vyháňaní zo stajne
zvieratá kropili svätenou vodou.

V poverových predstavách ľudí mali značný význam aj magické úkony via-
žuce sa k poľnohospodárskym prácam, ktoré sa začínali v jarnom období. Ich
začiatok podliehal všeobecne uznávaným normám a postupom. Termín prvej
orby spravidla pripadal na týždeň pred Jurajom alebo v utorok po Veľkej
noci, no v konečnom dôsledku sa ľudia museli riadiť počasím. Ustálené
a zaužívané zvyky boli spojené aj s odchodom na prvú orbu či sejbu. 

Keď nastal čas orania, gazda naložil na voz pripravené náradie, osivo alebo
zemiaky. V snahe zabezpečiť dobrú úrodu, ľudia do siatin a prvej brázdy pridá-
vali zrno z dožinkového venca, posvätené bahniatka, kromku – krajček z chleba
zo Štedrého večera i škrupiny z veľkonočných vajíčok. Tie pôvodne predstavo-
vali obeť zem. Keď gazda zapriahol koňa, trikrát ho aj s vozom obišiel a všetko
„kadil čistcom“, aby sa mu pri jarných prácach dobre vodilo. Potom pred koňom
urobil na zemi bičom kríž a vykročil z dvora. Inde gazdiná vodou z potoka
zmiešanou so svätenou trikrát obišla voz s oráčom, ktorý pokľakol k modlitbe,
a bahniatkami namočenými vo svätenej vode pokropila oráča aj voz. 
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V severovýchodnej časti pri tomto úkone gazdiná držala v ruke okrem pos-
vätených bahniatok aj malú chvojku a oráča pošibala prútom polazníkom,
ktorý do domu doniesli na Štedrý deň pastieri.

Keď oráč prišiel na roľu, prv ako začal orať, vzal hrsť zeme a potrel ňou
hruď zvierat v záprahu a zároveň aj svoju. Chcel takto zabezpečiť zvieratám
aj sebe zdravie, ale aj vytrvalosť v práci, aby bola taká, ako je trváca aj sama
zem. Po zasadení zemiakov si gazda sadol na koniec role, aby sa urodili
veľké zemiaky. Všeobecne platnou zásadou pri týchto prácach bola modlit-
ba za dobrú úrodu, pri ktorej si oráč po skončení práce pokľakol a zaoranú,
zasiatu zem prežehnal. 

Oranie patrilo k najvýznamnejším jarným prácam, tvorilo základ budúcej
úrody, a preto patrilo oráčovi dobré pohostenie. Najčastejšie to boli varené
vajíčka, praženica, slanina, chlieb a po príchode domov aj pálenka. Jarné
práce mali byť ukončené približne na Urbana, lebo platilo príslovie: „Po
Urbane nesej, pane.“

Svätodušné sviatky – Turíce nepochybne patrili v predkresťanskom obdo-
bí k najdôležitejším sviatkom. Podľa starších zaznamenaných predstáv na
Turíce prichádzali medzi ľudí duše mŕtvych a na povrch zeme vystupovali
poklady. Až do začiatku 20. storočia na tieto sviatky ľudia na severnom
Slovensku dávali slúžiť zádušné turíčne omše. 

Na Orave boli Turíce známe ako Zelené sviatky. Ľudia zapichovali do polí
zelené konáriky ako ochranu pred búrkou. Zelené ratolesti si z rovnakého
dôvodu prinášali domov a do kostolov. Turíčne zvyky sa viazali aj k vode.
Predovšetkým sa čistili pramene a studničky. 

Želanie roľníkov, týkajúce sa sily a dobrého rastu všetkých plodín, najlep-
šie vyjadrovala májová zeleň. Aj v uvádzaných lokalitách v noci na 1. mája
mládenci stavali pred domami dievčat vysoké máje – mojky. Boli to pekné
rovné žrde, najčastejšie zo smrekov, pôvodne s kmeňom očisteným od kôry
len nízko nad zemou, v medzivojnovom období už po celej výške. Niektorí
mládenci začali máje maľovať, najčastejšie trikolórou do špirály. Máje boli
ukončené ihličnatým vrcholcom, najčastejšie stromčekom jedličky ozdobe-
ným papierovými, pestrofarebnými stužkami. Farba stužky vyjadrovala
vzťah mládenca k dievčaťu, ktoré sa najviac tešilo farbe červenej a bielej,
menej žltej. Pôvodne ich mládenci stavali ticho a tajne, aby ich nik nezbadal,
lebo drevo bolo kradnuté. Na máje mládenci rúbali vysoké rovné stromy
s pravidelne rozloženou korunou, preto sa v 18. storočí v rámci úsilia o racio-
nálnejšie hospodárenie s lesmi začalo stavanie májov zakazovať. Zákazy sa
opakovali v stoličných nariadeniach a Oravská stolica, s odvolaním sa na
predchádzajúce nariadenie Zvolenskej stolice z roku 1792, obnovila zákaz z
roku 1830 a osobitne pripomenula, že sa rovnako vzťahuje na poddanské
i zemianske obce. Aj napriek mnohým zákazom rúbať drevo na tento účel
miestny hájnik väčšinou túto krádež toleroval.

V minulosti bol máj verejným prejavom vážneho záujmu mládenca
o dievča. Do polovice 16. storočia, keď bol zavedený cirkevný sobáš, mal
máj podľa obyčajového práva istý právny význam, keďže bol prísľubom
manželstva. Mládenec, ktorý chcel máj postaviť, ho pripravoval 2 – 3 týžd-
ne dopredu a staval spolu s pomocníkmi. Pri májoch vysokých až 20 m
pomáhalo aj 12 mládencov. Ak o dotyčné dievča malo záujem viac mlá-
dencov, musel mládenec, ktorý máj postavil, ostať v noci strážiť, aby mu
ho iní nezvalili. Každý mládenec sa snažil svojej milej postaviť čo najkraj-
ší máj. Postupne už mládenci pri stavaní májov spievali, najčastejšie
v sprievode harmoniky:
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Háj devečko, háj, staváme ti máj.
U vrchu je zelený, u spodku je červený.

Niekedy okrem vysokých májov mládenci stavali aj posmešné máje diev-
kam, ktoré nemali v obľube, najčastejšie jazyčniciam. Tieto dostali malý,
zakrpatený stromček alebo nepekný vrchovec pripevnený na plote.
Vrchovec nezdobili stužky, ale prázdna fľaša. Ráno 1. mája ľudia v dedine
pozerali, ktorá dievka má najvyšší a najkrajší máj. Za postavený máj sa diev-
ky mládencom odmenili fľašou pálenky, u bohatších aj malým pohostením
buď priamo na mieste, alebo v rámci výmeny počas 2 – 3 týždňov, vždy
v inom dome. Okrem pohostenia dievčatá dávali svojim milým zároveň ako
darček vreckovku, tabak a pod. V povojnovom období sa už dievčatá za
máje mládencom odmieňali aj finančnou čiastkou. spoločné posedenia mla-
dých ľudí, ktoré sa nezaobišli bez muziky, sa konali počas mája najčastejšie
v prírode. Pri váľaní májov v posledný májový deň v niektorých lokalitách
pomáhali aj mládenci, ale vo väčšine prípadov máje váľali sami gazdovia –
otcovia dievčat. Ešte deň pred váľaním májov zorganizovali mládenci
v dedine muziku.

Postupne sa zaužívalo, že sa zmenšoval okruh mládencov, ktorí stavali
máje svojim milým, ale z praktickej stránky postavili jeden veľký, spoločný
symbol pre dievky z jednej rale alebo v strede dediny pre všetky dievčatá.
V posledných rokoch však narastá počet malých májov, ktoré stavajú svojim
niekedy ešte nepokrsteným dcéram prevažne ich otcovia.

Letný slnovrat oddávna sprevádzali obrady motivované kultom slnka
a ohňa. Ústredným dňom letného slnovratu bol deň sv. Jána Krstiteľa (24.
júna), ktorý sa spájal s ohňom vo viacerých podobách. Mládenci spolu
s pastiermi chystali vatry, ktoré zapaľovali po západe slnka. Pri tejto príleži-
tosti musel gazda niečím prispieť svojmu pastierovi. Ohňom a fakliam ľudia
pripisovali magicko-očistnú a zdravotno-preventívnu funkciu. Verili totiž,
že v tento deň vo zvýšenej miere pôsobia nečisté sily, ktoré škodia ľuďom
i zvieratám. Podľa poverových predstáv ľudí mala vrcholiť moc bosoriek,
ktoré chodili po poliach a hovorili: „běre pozytek, aľe ňe syček.“ Bolo ich možné
stretnúť a ľudia ich poznali podľa toho, že chodili nahé a prešli deväť medzí.
Pred ich pôsobením, odoberaním mlieka kravám, mali chrániť vence z poľ-
ných kvetov, ktoré dievčatá vešali zvieratám na rohy.

V rámci ochrany pred pôsobením bosoriek, ale aj proti hmyzu bol zauží-
vaný zvyk májenia obydlí. Domáci zakladali nad vchodové dvere domu, do
škár utesnených machom, ale aj do vnútra príbytkov najčastejšie vetvičky
z lipy alebo červeného smreka. Na ochranu pred búrkou a krupobitím ľudia
zapichovali lipové vetvičky alebo vŕbové prúty aj do polí medzi obilie,
zemiaky, ľan.

Dievčatá vili z poľných kvetov aj vence zdobené krepovým papierom, ktoré
vešali medzi okná domov, v ktorých býval mládenec, od ktorého dostali máj.
Vzájomné obdarúvanie pokračovalo v čase odpustu, keď mládenci zasa kúpili
dievkam medovníkové srdce so zrkadielkom alebo hrebeň do vlasov. 

V tomto období zároveň ženy a deti zberali po chotári liečivé byliny. Verili,
že ich pokrstil sv. Ján a majú zázračnú liečivú silu. Niekde ich splietali do
vencov a dávali v kostole posvätiť. Počas roka nimi liečili ľudí i dobytok.
Niektorí ľudia upodozrievali staršie ženy z dediny, ktoré vedeli bylinkami
liečiť, z bosoráctva a nazývali ich gušľorki. 

V predvečer sv. Jána, po západe slnka, mládenci zapaľovali po kopcoch
vatry, aby ich bolo lepšie vidieť. Horiace ohne preskakovali a spolu s diev-
čatami pri nich dlho do noci spievali a tancovali. 
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Na Jána v lokalitách severovýchodnej časti Oravy zvykli hovoriť: „Na Jana
v kozuhu, po Jane tys.“

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) – na Želnó – Zelenú
Máriu sa dodnes svätia liečivé bylinky – šalvia, ruta, pivónia, palina, božie
drievko. Posvätené sa odkladajú a používajú pri rôznych ochoreniach, často
žalúdočných chorobách, ale aj proti úľaku a urieknutiu (z vuocy še mu stalo),
na okiadzanie ľudí i dobytka.

V lete sa zvyky spájali s kosením trávy a sušením sena. Ľudia si pri práci
spievali a prevolávaním z jedného vŕšku na druhý sa navzájom prekárali
a dávali o sebe vedieť.

Slávnosti spojené so zberom úrody majú dodnes ďakovný charakter a začí-
najú sa dožinkami. V minulosti sa dožinky zvlášť neoslavovali. Polia boli
malé, úroda slabá. Znakom ukončenia zberu obilia bol veniec, ktorý zvyčaj-
ne dievčatá uvili po dokosení ovsa a zavesili koňovi na oje. Niekde ho pri-
zdobili poľnými kvetmi. Doma ho zavesili na priedomie a osobitnú úlohu
zohrával aj pri štedrovečernom prestieraní, keď bol znakom vďaky za úrodu
a prosbou o požehnanie novej.

Sviatok sv. Vavrinca (10. augusta) zvlášť svätili pastieri, lebo bol ich patró-
nom. Z toho dôvodu v tento deň nepracovali. Gazdiné im zvykli pripraviť
lepšiu večeru.

Na Sviatok Dušičiek a Všechsvätých sa dodnes stretávajú príbuzní, aby spo-
ločne navštívili hroby svojich mŕtvych, zapálili sviečku a pomodlili sa za
nich. Pred Dušičkami dodnes každá rodina upravuje hroby svojich blízkych
zosnulých. V niektorých lokalitách bolo zvykom obložiť ich kameňmi okru-
hliakmi, ktoré nabielili vápnom. Domácnosti voňali jedľovou chvojinou,
z ktorej ženy vili vence a zdobili ružičkami z krepového papiera. Týmito ven-
cami zdobili hroby zosnulých. 

Na sv. Michala (29. septembra) sa končilo pasenie oviec a dobytka. Pastieri
dohnali ovce zo salašov a dobytok z hole do dediny a vrátili majiteľom.
Chodili po domoch so zelenou vetvičkou a vinšovali domácim, aby sa im
rozmnožil dobytok.

V čase jesennej rovnodennosti, keď už bolo z poľa všetko zvezené, nadišli
chladnejšie dni a dlhšie noci. Ľudia verili, že s ubúdaním denného svetla
a predlžovaním noci nadobúdajú prevahu zlé, škodlivé sily nad dobrými.
Predstavy o narastajúcej aktivite nepriaznivých síl, podporovaných temno-
tou, vyvolávali v ľuďoch pocity úzkosti a strachu. Zvýšenú aktivitu nepriaz-
nivých síl ľudia časom zredukovali na predstavy o strigách, ktoré škodia
najmä počas tzv. stridžích dní. Na Orave k nim patrili zvlášť dni svätej
Kataríny, Ondreja, Barbory, Lucie. V tomto čase chceli ľudia pomocou mágie
dosiahnuť v budúcom roku požehnanie, hojnosť a šťastie na hospodárstve,
statku, poli, na dome aj v rodine a odvrátiť zlo. 

Na sv. Katarínu (25. novembra) v severovýchodnej časti Oravy mládenci
grabjyli – chodili po dedine a z domov, kde mali dievky, kradli ich najpo-
trebnejšie veci. Podobne robili aj na sv. Luciu. V strede dediny postavili zo
žrdí akúsi pyramídu, a keď mrzlo, povešali na ne šatky a rôzne iné časti
ukradnutého, prevažne ženského odevu a obliali vodou. Dievčatá si na
druhý deň museli svoj zmrznutý odev doslova vysekávať. Tieto žarty diev-
čatá odplácali mládencom na sv. Ondreja, keď im odnášali rôzne pracovné
nástroje či predmety každodennej potreby. V prípade, že mládenci niečo
súrne potrebovali na nejakú činnosť, museli si vymeniť „nagrabjone“ – ukrad-
nuté veci u dievčat za protihodnotu.
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Katarína bola posledným dňom, keď sa mohli konať zábavy, lebo po nej už
nastávalo adventné obdobie. Dodnes sa v tejto súvislosti hovorí, že Katarína
zapiera hudbu. Mládež sa spoločne stretávala najmä na priadkach, kde sa
schádzali dievčatá s mládencami. Tu sa popri pradení zoznamovali a zabá-
vali. Mládenci prichádzali na priadky so spevom a muzikou, najčastejšie
v sprievode harmoniky. 

S nocou na sv. Katarínu a na sv. Ondreja sa viazali veštby dievčat o vydaji
a budúcom životnom partnerovi. V spomínané dni sa dievčatá počas večera
pradeniu takmer nevenovali. Boli plné očakávania a príprav na magické úkony. 

Deň sv. Ondreja (30. novembra) bol venovaný praktikám ľúbostnej mágie.
Dievčatá v predvečer sv. Ondreja ukradli niektorému susedovi kľúč, cez
ktorý liali do studenej vody olovo. Topili ho v lyžičke nad sviečkou – topič
vuolovo. Aj drevo na tento účel muselo byť ukradnuté z domu, kde mali
aspoň jedného mládenca. Nádobu s vodou držali nad hlavou dievčaťa, ktoré
chcelo poznať svoj osud. Roztavené olovo v studenej vode vytvorilo rôzne
obrazce a dievčatá z ich podoby hádali profesiu budúceho manžela. Podoba
rakvy veštila dievčaťu smrť, puška vojaka, mužská postava vydaj. Niekde
tieto praktiky vykonávali spolu s mládencami.

Iným druhom veštby o budúcom manželovi bolo varenie halušiek.
Dievčatá museli ukradnúť drevo – kľocki z dvorov, kde mali mládenca alebo
z domu obľúbeného mládenca. Ukradnutá musela byť aj múka. Potom sa
dievčatá zišli spolu v dome, varili halušky, v ktorých boli vložené lístky
s menami im blízkych mládencov. Každé dievča malo zvyčajne viac halu-
šiek, ktoré naraz vhodilo do vriacej body. Haluška, ktorá ako prvá vypláva-
la na povrch, ukrývala meno budúceho manžela dievčaťa. Niekde túto
halušku dievča, v snahe o vyplnenie veštby, po otvorení zjedlo. Dievčatá si
v tento večer veštili aj smrť, svadbu a nešťastie. Tieto veštby praktizovali osa-
mote, pred spaním. Do všetkých rohov hlavnice vložili po lístku s názvom
soľ, popol, menom obľúbeného mládenca a štvrtý prázdny. Hlavnicu trid-
saťkrát obrátili, aby si nezapamätali, do ktorého rohu aký lístok vložili, a do
rána na nej spali. Ráno z ľubovoľného rohu lístok vytiahli. Ak bol s nápisom
soľ, znamenal slzy, s popolom do roka smrť, s menom mládenca do roka
svadbu a prázdny neveštil žiadnu zmenu. Niekde tento zvyk praktizovali na
Luciu.

Inde dievčatá hádzali do dverí topánky. Pri hádzaní museli byť otočené
chrbtom ku dverám a hádzať cez hlavu. Ak trafili do verají dverí, mali šancu
v budúcom roku sa vydať. 

Medzi staršie praktiky patrilo trasenie plotov so zariekaním. Ploty dievky
triasli pri dome, kde mali mládenca. Vo sne sa im mal prisniť ich budúci
ženích. Pri trasení plota dievča odriekalo: 

Ploče, ploče, třense če,
svjeaty Ondrej prose čje,
dej mi tejto noce znač,
s kjem jo bede před voltořem stoč.

Niekde po trasení plota dievka nesmela s nikým prehovoriť. Pod hlavu si
na noc dala mužské nohavice, lebo verila, že mládenec, ktorý sa jej prisní,
bude jej manželom. Dievčatá tiež zvykli objímať latky na plote. Keď ich
zachytili párny počet, znamenalo to, že sa do roka vydajú, ak nepárny, musia
ešte rok počkať. Na rovnaký účel brali dievčatá v drevárni naraz viac polien.
Ak dievka zobrala párny počet, znamenalo, že sa vydá. 

Ďalšou aktivitou bolo vyhadzovanie sukieň na strechu. Dievčatá sa
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večer potme vybrali pred dom a vyhadzovali na strechu svoju sukňu. Ak
sa sukňa zachytila, dievka ostane ešte s rodičmi, ak spadla na zem, do
roka sa vydá.

Mládenci zasa chodievali po tzv. Ondrejovke. Dodnes sa uchoval tento
zvyk prenášania rôznych predmetov na najrôznejšie miesta. Tajne a nená-
padne odnášali gazdom vráta a neraz aj celý voz vyviezli do susedov, kde ho
naložili drevom a doviezli späť. Niektorému gazdovi preniesli voz na stre-
chu hospodárskej budovy – „na kaľynicy“, alebo drevenú latrínu postavili
naprostred dvora či priamo pred vchodové dvere. Zamerali sa zvyčajne na
menej obľúbených ľudí. Na strom zvykli vyniesť aj bránku a v súčasnosti na
plot vyvesia karikatúru niekoho z domu. V minulosti sa zameriavali na tých
ľudí z dediny, ktorí neboli obľúbení v dedinskom kolektíve alebo kde mali
namyslené staré dievky. Zo starších praktík sa v tomto čase uvádza chodenie
slamenej figuríny, mládenca omotaného slamenými povrieslami, po dedine.
Viac sa táto postava spájala s návštevou na priadkach a páračkách. V súvi-
slosti s uvádzanými praktikami je zaujímavé konštatovanie, že v minulosti
mládež volila ohľaduplnejšie zábavy ako v súčasnosti. 

Na sviatok sv. Barbory (4. decembra) dávali dievčatá do vody odlomené
halúzky – barborky (najčastejšie z čerešne) v očakávaní, či sa do Štedrého dňa
rozvijú. Ak áno, dievča sa malo do roka vydať. Pritom muselo každé ráno
vstať pred východom slnka a do nádobky s halúzkou v ústach doniesť vodu
zo studne. Rozkvitnuté halúzky boli zároveň ozdobou vianočného stola.
V niektorých lokalitách tento zvyk praktizovali na Luciu. Zvyk s konárikmi
pretrval do súčasnosti.
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Na sv. Mikuláša (6. decembra) chodili po dedine mladí ľudia v skupin-
kách oblečení za Mikuláša, čerta, anjela a medveďa. Najradšej navštevo-
vali domácnosti, kde mali dievku alebo deti. Deň sv. Mikuláša začal mať
väčší význam až v povojnovom období. Dovtedy nosil deťom do vyčiste-
ných topánok len veľmi skromné dary – kúsok cukru, jabĺčko alebo prútik.
Tí najstarší obyvatelia spomínajú: „Mikuláš v sprievode čerta a anjela začal
chodiť až v období, keď si už bolo čo obliecť.“ Vtedy už deťom rozdával balíč-
ky, ktoré pre nich nachystali rodičia. Mal oblečenú dlhú bielu košeľu, prí-
padne albu, papierovú biskupskú čiapku, biskupskú berlu a zvonček, kto-
rým upozorňoval na svoj príchod. Anjel, ktorého predstavovalo zvyčajne
dievča, mal dlhé biele, neskôr aj požičané svadobné šaty, na chrbte pri-
pevnené husie krídla, na hlave biely venček alebo čelenku s hviezdou.
Čert bol celý začiernený, mal čierny odev, niekedy prevrátený kožuch,
chvost, okolo nôh omotané povriesla, na hlave kožušinovú čiapku, opása-
ný bol reťazou a niekde nosil aj vidly. Po príchode do domu sa kázal
deťom modliť. Deti odmeňoval anjel a čert ich strašil a hlavne často mazal
sadzami. Deti Mikulášovi spievali náboženské, ale aj svetské piesne.
Mikulášske obchôdzky sú dodnes živé, pozmenila sa len funkcia Mikuláša
z pôvodnej výchovnej na zábavnú. 

Počas zimného obdobia bolo viac času na stretávanie sa mladých ľudí.
Dievčatá s mládencami sa stretávali hlavne na priadkach, ale aj na párač-
kách. Perie bolo neodmysliteľnou súčasťou výbavy dievčaťa, ktoré od svojej
matky dostávalo periny. Na páračky prichádzali mládenci s harmonikou,
aby hrou a piesňami obveselili nielen dievčatá, ale aj ženy. Ich najčastejším
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žartom bolo vpustenie vrabcov do izby, kde ženy párali. Splašené vtáky roz-
triasali perie a ženám narobili zbytočnú robotu. 

V severovýchodnej časti Oravy s rovnakým cieľom mládenci okrem vrab-
cov púšťali aj myši. Takéto roztopašné činy boli súčasťou spoločnej zábavy.
Veľakrát sa v jednej miestnosti páralo alebo priadlo a v druhej, pri muzike,
spievalo a tancovalo. Najčastejšie sa však zábava konala až po skončení prác.

Na priadkach často spievali pieseň:

Přondka ja ši, přondka,
Tři ňiči do pjontka, 
Do soboty cvarte, 
Cošik še mi zvartňe. 

Ňehodž popod okna,
ňezbrnkaj sybami,
aľe podž mjyndzy nas,
Podebatuj s nami.

Podž, hlopce, ty do nas,
Přiňyš cukerecki,
Zato či upřende
Na bjale portecki.

Na sv. Luciu (13. decembra) ľudia verili, že v tento deň chodia po svete
bosorky, ktoré škodia ľuďom aj zvieratám. Na ochranu pred ich škodením už
v predvečer tohto dňa ľudia jedli cesnak, natierali si ním ruky, nohy, tvár,
dávali ho žrať dobytku, robili ním kríže nad vstupnými dverami domov
a maštalí. Inde na maštaľné dvere vešali slamu alebo dechtom, kolomažou
nakreslili kríž. Zároveň dvere na maštaliach zamykali, aby do nich strigy
nemali prístup a nemohli kravám odobrať mlieko. Ľudia verili, že bosorky si
kupujú či inak zaobstarávajú „čertovské lajno“, ktoré primiešavajú do mlieka,
aby sa nedalo zmútiť. Bosorky mal odplašiť aj klinec zabitý do prahu mašta-
le a svätojánske bylinky. Dobytok chránili aj svätenou vodou. 

Na ochranu pred strigami mal slúžiť aj drevený stolec, zhotovený do Šte-
drého dňa bez jediného klinca, nazývaný lucijný. Kto si v kostole na polnoč-
nej svätej omši sadol na stolec pred oltárom, mohol uvidieť všetky bosorky
z dediny. Neskôr bolo možné na stolčeku sedieť pri dojení kráv. Ak striga
počarovala a prišla si niečo požičať, aby mohla ďalej škodiť, gazda ju počas-
toval nadávkami a buchnátmi. Inde si večer na Víliu (Vigíliu) gazda sadol na
lucijný stolec, jednou rukou podkladal do pece trieskami, ktoré ostali po jeho
výrobe, a druhou rukou pichal šidlom do stolca. Ak onedlho prišla do domu
cudzia žena a sťažovala sa, že ju v boku pichá, aby jej dali liečivé zeliny, bola
strigou. Keď jej dali vypiť odvar zo zelín, kravy vyzdraveli. Keď niekde
stružliny zo stolca spaľovali na Štedrý deň a v tom čase niekto prišiel do
domu, ľudia hovorili, že tento človek domácim nepraje a čaruje – gušlí v ich
neprospech. Strigy negatívne pôsobili aj na mútenie mlieka.

Ochranou proti nepriaznivým vplyvom bosoriek boli kozy, ktoré gazdovia
chovali v stajniach. Bolo to z dôvodu, že kozy požierali aj také bylinky, ktoré
mali proti strigám ochrannú magickú silu.

Tiež sa verilo, že ak v tento deň do domu ako prvá ráno vstúpi žena,
v dome bude po celý rok nepokoj. Cudzí muž, naopak, prinesie šťastie. Preto
susedky v tento deň posielali svojich mužov do cudzích domov pod nejakou
zámienkou, a tak si navzájom priali šťastie.

Na Luciu ženy neprali na potoku, lebo tam prali bosorky. Kto by sa k nim

92



I V .  M A G I C K Ý  R O K  G O R A L O V 93

totiž priblížil, tomu by počarili. Ani furmani v tento deň nezapriahali kone
a neodchádzali do hôr zvážať drevo. Ak by zákaz porušili, bosorky by ich
mohli usmrtiť alebo inak vážne poškodiť. Aj pocestný si dával pozor, lebo ak
ho predišiel človek v roztrhaných šatách alebo chorý, veril, že sa mu bude zle
vodiť. 

Dievčatá využívali Luciu viac-menej na zábavu. Jedna sa obliekla do biele-
ho, aby vyzerala ako Lucia, dve alebo štyri sa obliekli za Cigánky, ktoré nosi-
li drevené varešky a lyžice. Lucia niesla zeliny a múku. Skupina mala vždy
nepárny počet. Navštívili každý dom. Cigánky sa snažili narobiť gazdinám
neporiadok v kuchyni a nazerali aj tam, kde to gazdinej bolo nemilé. Lucia
zatiaľ šibala domácich bylinkami. Nepríjemnú návštevu skončila Lucia tak,
že nečakane hodila gazdinej hrsť muky do očí a potom všetky vybehli
z domu.

Gazdovia v dňoch od Lucie do Štedrého dňa zvykli predpovedať počasie
v nasledujúcom roku. Dvanásť dní predstavovalo dvanásť mesiacov v roku.
Počas dní si zapisovali, aké bolo počasie, lebo také by malo byť v mesiacoch
nastávajúceho roka. Iným spôsobom predpovede počasia bola snehová guľa,
ktorú počas týchto dvanástich dní prinášali do domu a pozorovali, ako rých-
lo sa roztopí. Guľa z prvého dňa predznamenala počasie v januári, z druhé-
ho dňa počasie vo februári atď. Podľa toho, ako rýchlo sa guľa roztopila,
predpovedali miesiac teplejší alebo chladnejší. Obmenou tohto zvyku bolo,
že gazda priniesol na Luciu do domu všetkých dvanásť snehových gúľ,
každú poznačil číslom mesiaca a pozoroval, ktorá z nich sa najskôr roztopí.
Ten mesiac mal byť v budúcom roku najteplejší.

V predvianočnom období je dodnes živá obchôdzka či obchádzanie devia-
tich domov so sochou Panny Márie počas deviatich dní. Je to cirkevne schvá-
lená modlitebná pobožnosť, známa z medzivojnového obdobia ako
„Deviatnik k Panne Márii“. Jej nosnou časťou je presne určený dialóg medzi
prichádzajúcimi a domácimi, ktorý spresňuje zámer obradu a samy modlit-
by a piesne, obsahovo viazané k Adventu a k času očakávania narodenia
Spasiteľa. 

Na sv. Tomáša (21. decembra) chodievali ľudia na návštevu k príbuzným
bosí. Verili, že to prinesie zdravie celej rodine v nastávajúcom roku. Aby
tomuto šťastiu trocha pomohli, pozývali na návštevu deti z chudobnejších
rodín. V tento deň platil zákaz chodiť do hory, pretože sa hovorievalo: Na
Toma, sedaj doma.“ Kto by zákaz porušil, mohlo ho stihnúť nešťastie.

So zimným slnovratom, znovuzrodením slnka, sa spájala koleda a kres-
ťanské narodenie Pána. Zima poskytovala najviac času na slávnosti, ktoré sa
každoročne opakovali. Počas adventu sa nekonali žiadne veselice ani svad-
by. Ľudia včas ráno chodievali na roráty – ranné sväté omše. Napriek tomu,
že bolo treba včas stávať a brodiť sa v mrazivom ráne snehom do kostola,
ľudia radi spomínajú na tento čas, vrždiaci sneh a hviezdnu oblohu. Malo to
svoje neopakovateľné čaro.

Týždeň pred Vianocami menší chlapci roznášali po domoch oblátky, ktoré
napiekol rektor – učiteľ. Domáci za oblátky poslali rechtorovi peniaze a chla-
pec niekde dostal malú odmenu. 

Štedrým dňom, na „Vilijo, Vogíliu“, vyvrcholilo celé predvianočné obdobie,
ku ktorému sa viazalo viac príkazov, zákazov, pravidiel správania, magic-
kých úkonov. Mali zabezpečiť bohatstvo a dostatok v budúcom roku, zdra-
vie gazdu a jeho rodiny a odvrátiť nešťastie od hospodárstva. Na Štedrý deň
mal každý úkon svoj osobitný význam. Najväčšia znakovosť a symbolika sa
spájala s prípravou štedrovečerného jedla a úpravou stola. Rozšírené bolo
koledovanie spojené s hrami. Súviselo s „polazovaním“, prvým príchodom
najmä mužského návštevníka do domu so želaním blahobytu. V uvádza-
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ných lokalitách v jednom období chodievali po kolede domáci betlehemci
aj traja králi, inokedy len cudzí, z okolia. V severovýchodnej časti Oravy sa
v spomienkach starých ľudí uchovali ako chlapci oblečení v miestnych kro-
joch, ktorí rozprávali a spievali po slovensky. 

Na Štedrý deň chodievali po domoch pastieri vinšovať dobré zdravie
a úrodu. Počas vinšovania pošibali domácich a zvlášť deti lieskovým prútom
so zelenou vetvičkou z jedličky, ktorý odovzdali gazdovi. Ten ho odložil a na
jar ním vyháňal dobytok na prvú pašu, aby sa mu darilo a bol zdravý.

Na Štedrý deň gazda s čeľaďou pripravovali pre dobytok sečku, slamu na
podstielku, drevo na kúrenie a varenie, čistili maštale a hospodárske prie-
story. Ženy varili, piekli, upratovali. Počas dňa sa dodržiaval pôst, mäso bolo
povolené jesť až po polnoci Gazdiná pripravovala bezmäsitú, ale bohatú
stravu. Pri pečení chleba bola opatrná, aby sa jej nepolámal. Polámaný chlieb
bol predzvesťou zlej úrody. Deťom hovorili, že ak sa vydržia postiť, budú
pekné a nebudú mať na tvári vyrážky. V tejto súvislosti sa často vravievalo:
„Ve Vilijo džeči bijo, pot piec klado, ješ nedajo.“ V tento deň sa nesmelo nič poži-
čiavať a požičané sa muselo vrátiť, dlžoba vyplatiť, aby do nového roka rodi-
na nevstupovala s podlžnosťou. 

Na Štedrý deň ľudia tiež verili, že prípadná návšteva môže do domu pri-
niesť šťastie, ale aj nešťastie. Šťastie mal priniesť bohatý človek, nešťastie chu-
dobný. Zakazovalo sa tiež chodiť po cudzích domoch v otrhanom odeve
a neupravený, lebo takýto človek by domácnosti, ktorú navštívil, priniesol
chudobu. Za dávnych čias v tento deň chodievali furmani na koňoch do hory
sťať bučka, aby mali počas sviatkov čím kúriť. Buk dobre horel, v peci nepra-
skal, čím dotváral sviatočnú vianočnú atmosféru. Po stromček do lesa cho-
dieval najčastejšie gazda, otec rodiny. Vianočný stromček – podlas, podlažnik,
pôdlažnicka – visel pôvodne nad vianočným stolom, upevnený na povale za
hrubý koniec kmeňa a zavesený špicom nadol. Zdobili ho jablká, orechy, sla-
mené ozdoby aj farebne upravené oblátky a sviečky. V tejto podobe pretrval
stromček približne do 30. rokov 20. storočia, keď ho už začali stavať na pod-
lahu do stojana. Pod stromček kládli snop ovsa ako symbol vďaky za úrodu
a zároveň požehnanie pre úrodu v nastávajúcom roku. Pod stromčekom mal
miesto aj betlehem, ktorý neskôr kládli na stolík. Niekde hneď po večeri
stromček obrali a zaniesli na hnoj, aby bol dobytok chránený od chorôb.
Menší, neozdobený stromček dávali aj do maštale.

K tradičným ozdobám pribudli v povojnovom období salónky, ktoré tvori-
li kocky cukru zabalené v papieri a staniole. V chudobných rodinách kocky
cukru nahrádzali malé drievka alebo do tvaru kocky nakrájané zemiaky,
kvaka či kŕmna repa. K salónkam postupne pribudli čokoládové kolekcie,
fúkané sklené gule a rôzne figúrky, kupované na jarmokoch a v obchode. 

Štedrý deň sa niesol v znamení mnohých povier. Počas dňa gazda nepolo-
žil na stôl čiapku, aby mu v nastávajúcom roku v záhrade neryli krty.
Gazdiná zasa schovala kolovrat – vôzok na pradenie, ale aj vretená, kúdele
a ostatné nástroje používané pri spracovaní ľanu, aby niektorého člena rodi-
ny v lete neuštipol had. Do obruče nasypali zrno pre vrabce, ktoré počas leta
narobili veľa škody na poli. Gazdiná pri kŕmení sliepok zrnom na dvore ich
neodháňala slovom „šo!“ ako zvyčajne, ale „idzeš!“, aby sa sliepky v očiach
jastraba premenili na dobytok.

Osobitnú pozornosť venovala gazdiná príprave štedrovečerného stola.
V dávnejších časoch ho prikrývala novou ľanovou plachtou, od začiatku 20.
storočia už ľanovým obrusom, ktorý slúžil len na tento účel. Pod obrus
v rohu stola nasypala za hrsť z pestovaného obilia, najčastejšie ovsa, a pri-
dala aj drobné peniaze. Neskôr obilie, ale aj ďalšie pestované plodiny v malej
miske kládli na obrus. Týmto úkonom chceli zabezpečiť hojnú úrodu v nastá-
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vajúcom roku a po celý rok dostatok peňazí. V niektorých lokalitách pre
hojnú úrodu obilia dávali pod stôl snop slamy alebo ku stolu dožinkový
veniec. V novších časoch vkladali peňaženku s peniazmi do pultu stola. Na
stole nesmel chýbať chlieb. 

Gazda oviazal nohy stola reťazou, na ktorú si mali stolujúci počas večere
položiť nohy, aby im počas roka nehnisali, keď chodili bosí. Reťaz ochraňo-
vala domácich aj od vredov a mala počas roka zabezpečiť zdravie všetkým
rodinným príslušníkom. Inde s rovnakým cieľom pod stôl kládli sekeru. Aby
zabezpečili počas roka ochranu sliepok, husí i zajacov pred lesnými dravca-
mi a tiež aby ich udržali pokope, dávali pod stôl železnú obruč a do nej sliep-
ku s husou, prípadne zajaca. Počas večere im hodili zo stola trocha jedla. 

Na lavicu alebo ku stolu položil nádobu na mútenie mlieka maselnicu,
nazývanú „mašnicka“, a pod stôl šechtár so snehom alebo vodou, aby im
v budúcom roku nechýbalo mlieko. Neskôr sa udomácnil zvyk, že so šechtá-
rom plným snehu prišiel gazda do izby na záver slávnostnej večere. Niekde
zvykli po každom chode jedla alebo po príchode z polnočnej omše trikrát
zamútiť v maselnici. Do maselnice odkladali po troch lyžiciach z každého
štedrovečerného jedla a z jedál konzumovaných počas sviatkov na Božie
narodenie a sv. Štefana. Po Vianociach jedlo dávali dobytku. Táto nádoba sa
používala zámerne, aby sa v nej mlieko počas roka dobre zmútilo. Rovnako
v niektorých lokalitách zo štedrovečerných jedál odkladali na osobitný
tanier a pridávali ku kvalitnejšiemu krmu určenému na tento deň pre doby-
tok. Aj omrvinky zo štedrej večere sa pozbierali a odložili, lebo ľudia verili,
že majú liečivé účinky zvlášť pri bolení zubov, ale aj iných chorobách.
Niekedy ich opatrovali aj 5 rokov a dávali zožrať aj chorému dobytku
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Gazdiná zvykla pre stolujúcich odrátať potrebný počet lyžíc na štedrove-
černý stôl, aby boli nachystané pre každého z rodinných príslušníkov. Ak na
stôl položila o jednu lyžicu viac, predpovedali v rodine prírastok, ak menej,
predpovedali smrť. Na stole bolo zároveň prestreté pre jednu osobu navyše,
a to buď pre člena rodiny zomretého v uplynulom roku, alebo pre prípadné-
ho pútnika. 

Niekde k stolu prisunuli dlhú lavicu, na ktorú gazdiná poukladala misy
s jedlom, aby nikto nemusel vstávať od štedrovečerného stola. Ľudia totiž
verili, že kto odíde od stola, v nasledujúcom roku zomrie. V niektorých loka-
litách nesmela od stola odísť gazdiná, lebo by sa nedarilo hydine.

Tesne pred večerou gazda zaniesol do maštale dobytku dobrého krmu, aby aj
zvieratá pocítili, že sú sviatky. Ešte pred modlitbou v dávnejšej minulosti vyšiel
von, zaklopal na dvere a keď gazdiná povolila vstúpiť, vošiel do izby s jačme-
ňom a oblátkami položenými v miske alebo na tanieri a vinšoval šťastie a zdra-
vie. Potom do kríža rozsypal po prítomných hrsť jačmeňa so slovami:

„Vonku hojnota, v dome štedrota.“ Potom každému z domácich podal ruku.

Inde vinšoval:

Vjynsuje vom tu scynšče, zdrovie na to Boze narodzyňe.
Na poľu úroda, v stodoľe pľynota, v kumuoře spořivoš, 
v izbje láska, miloš, zebi me še mogľi docakovač, 
precakovač, s Kristym Panym še v ňebie radovač.
Pochvoľony ňek bedže Jezus Krystus!

V uvádzaných lokalitách dodnes pozývajú k večeri vtáčikov. V dávnejšej
minulosti pozývali aj myši, aby neškodili na poli, ale mali účasť na oslave
sviatku.

Štedrá večera sa začínala modlitbou, ktorej súčasťou boli aj prosby za
mŕtvych. Po nej gazda rozhodil po izbe zrno pre zvieratá – „vsetkym zvier-
zentam“ a tiež aby sliepky mali dobrú znášku vajec. Niekde po zemi rozkla-
dali aj slamu, ktorá symbolizovala narodenie Ježiška. Zrno so slamou sa
mohlo odpratať a pozametať až po sviatkoch, niekde až po dvoch týždňoch,
aby z domu nevyniesli šťastie a hojnosť. Tento zvyk nedodržiavali v tých
domácnostiach, kde gazdiná udržiavala väčší poriadok. V niektorých lokali-
tám bolo zvykom, že gazda pred večerou každému členovi rodiny veštil
z rozkrojeného jabĺčka, podľa usporiadania jadierok do kríža smrť, v tvare
hviezdičky život. Potom podelil oblátky natreté medom, niekde aj s cesna-
kom. Prv ako podal oblátky synom, urobil im medom na čele malý krížik,
aby boli dobrí ako med. Dievčatám ani iným rodinným príslušníkom krížik
neurobil. Inde oblátky rozdávala gazdiná. Potom gazda vzal chlieb a odkro-
jil z neho okrajok (kromku), vybral z nej striedku, vložil kúsok oblátky
s medom a položil pod stromček. Po sviatkoch ju odložil do skrine. Po čase,
keď začala plesnieť, dal ju zožrať dobytku, často kravám po otelení, aby sa
vydaril nový dobytok. Inde do kromky gazda vložil cesnak a odložil ju
v kuchyni, aby bola poruke, keď niekoho boleli zuby a mohol si z nej odhryz-
núť. Niektorí gazdovia ju brali so sebou do poľa na prvé siatie a s prvou
hrsťou zrna ju hodili do zeme, aby z novej úrody bola hojnosť chleba. V niek-
torých dedinách dodnes odkladajú pre dobytok a hydinu zo štedrovečer-
ných jedál, ale aj kvalitnejšie krmivo a z dôvodov ochrany kúsok chleba
s cesnakom. Kosti zo štedrovečernej ryby ľudia dávali do krtincov, aby si
udobrili krtov, ktorí im v záhradách rozrývaním pôdy robili škody.

Nie všade zvykli večeru začínať prípitkom. Z alkoholických nápojov bola
rozšírená pálenka alebo žitné víno. Po oblátke nasledovala večera pozostá-
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vajúca zo všetkých druhov jedál, ktoré sa jedávali počas roka. Štedrosť jedál
na štedrovečernom stole mala zabezpečiť ich hojnosť v nastávajúcom roku.
Preto aj v chudobných domácnostiach sa snažili i pri nedostatku navariť čo
najviac jedál. Každá rodina však vychádzala podľa svojich možností.

Prvým jedlom po oblátkach bol varený bôb, inde kapustnica s hubami
a zemiakmi, po nej ryba varená v kapustnici s hubami. Slané haringy kupo-
vali a niektorí muži chytili rybu v riečke. Až v povojnovom období rybu pri-
pravovali ako samostatné jedlo so zemiakmi a neskôr so zemiakovým šalá-
tom. Obľúbeným jedlom bola polievka zo sušených sliviek s haluškami,
varený hrach (počas jedenia gazda rozhodil po troche hrachu do každého
kúta ako obeť biede), opekance s medom a makom, ale aj šúľance, halušky
a rezance s makom či tvarohom, krúpy, zemiaky omastené maslom s kyslým
mliekom, krupica (gríska) s maslom, medom a škoricou, ryža na mlieku. Šte-
drovečerné jedlá dávala na stôl matka, pričom nikdy na stôl nepoložila
hrniec zo sporáka, aby sa v budúcom roku neurodilo čierne a zhnité zrno.
Preto polievku naberala z hrnca na sporáku. Pri podávaní každého chodu
gazdiná spomenula, kde budú plodinu, z ktorej bolo jedlo uvarené, pestovať.
Nechýbal kysnutý koláč z bielej múky – baba, čaj.

V predvojnovom období všetci rodinní príslušníci jedávali spoločne z jed-
nej misy, neskôr už každý zvlášť. V niektorých rodinách si tento spôsob sto-
lovania v snahe uchovania súdržnosti rodiny zachovali až do polovice 20.
storočia.

Ďalším zvykom počas štedrej večere bolo hodiť dve – tri lyžice jedla do
studne, aby voda bola taká sýta ako jedlo. Po večeri nasledovala modlitba
a po nej mnohé úkony spojené s predpovedaním zdravia v nastávajúcom
roku a zvlášť s ľúbostnou mágiou zameranou na vydaj dievčat. Dospievajúce
dievčatá pozametali izbu, vymietli všetky jej kúty a smeti vyniesli na hnojis-
ko alebo na kraj záhrady či k maštali a pozorne počúvali, z ktorej strany
zabreše pes. Odtiaľ by mal pochádzať ich budúci ženích. Inde chodievali
búchať na chliev, kde ležala sviňa. Jej zakrochkanie bolo pre nich znakom
vydaja v budúcom roku. Pri návrate do izby sa stavili v drevárni a rýchlo
nabrali z polienok. Párny počet symbolizoval manželský pár a predpovedal
vydaj. Po návrate do izby dievky hádzali cez hlavu topánku. Ak sa obrátila
smerom von, bola predpoveďou vydaja, v opačnom prípade dievka ešte zos-
tane slobodná. V tejto súvislosti verili, že manželom dievčaťa sa stane muž,
ktorý sa jej tejto noci prisní.

Gazda alebo gazdiná zasa po večeri pozorne počúvali, či v maštali zakiki-
ríka kohút a koľkokrát. Počet totiž predstavoval počet týždňov, po ktorých
mala prísť jar.

Po večeri domáci sledovali rôzne veštby týkajúce sa ich zdravia. Gazdiná
dala každému členovi rodiny zemiak, z ktorého podľa stavu po prekrojení
dotyčnému predpovedala v nastávajúcom roku zdravie (ak bol pekný zdra-
vý) alebo smrť (ak bol zhnitý). Potom išla potrieť husiam hlavy medom, aby
ich mal gunár rád.

Po večeri prichádzali k vianočnému stromčeku zvlášť deti. Darčeky boli
ešte aj v povojnovom období veľmi skromné. V chudobných rodinách len
niekoľko kúskov ovocia – oriešky, jabĺčka. Obdarúvanie sa rozšírilo až od
polovice 20. storočia.

V starších dobách vinšovníci chodievali len zriedka a nie vo všetkých loka-
litách. Nechodievali vinšovať ani s betlehemom. Susedia a dobrí známi si
navzájom priali zdravie ešte pred štedrou večerou: „Vinsujem vom scynšče,
zdrovie.“

Spievanie kolied sa rozšírilo v medzivojnovom období. Spievaním a kole-
dovaním bol vyplnený čas medzi večerou a polnočnou omšou, na ktorú oby-
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vatelia z lokalít, kde ešte nemali postavený kostol, chodievali až do susednej
dediny. V starších časoch si na cestu, ktorú prekonávali pešo, svietili kahan-
cami zhotovenými z brezovej kôry. Takýto sprievod ešte viac umocňoval šte-
drovečernú atmosféru a zanechával v ľuďoch a zvlášť v deťoch nezabudnu-
teľné zážitky. Ak sa niektorá z dievok počas cesty pred niektorým domom
pošmykla a spadla, predpovedali jej, že toho domu sa vydá. Pri polnočnej
svätej omši neskôr nechýbali ani tradičné koledy v niektorých lokalitách
s gajdami.

Dievča, ktoré malo snúbenca, mu na polnočnej omši darovalo onuce do
krpcov, v ktorých potom išiel na sobáš. Bolo zvykom, že na polnočnú omšu
gazda alebo gazdiná vzali so sebou kúsok chleba alebo koláča. Ten po návrate
dali zožrať kravám, aby boli zdravé, nadojili veľa mlieka a strigy nemali nad
nimi moc. Brali so sebou aj peniaze, aby ich mali po celý rok. Z polnočnej sa
každý ponáhľal rýchlo domov, aby v budúcom roku rýchlo zrelo obilie.

Posvätná tichosť Štedrého večera trvala aj počas druhého dňa, na Božie
narodenie. V tento deň ráno vstával prvý gazda, išiel do maštale a pokropil
dobytok svätenou vodou, aby mal z neho požehnanie. Potom sa umyl vo
vode, do ktorej vhodil mincu. Mincou sa umýval ako mydlom, aby bol po
celý rok zdravý, čerstvý a pekný ako ten peniaz. Takto sa postupne poumý-
vali všetci členovia rodiny.

Božie narodenie bol veľký sviatok a ľudia celý deň svätili. Neopúšťali
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domácnosti, len s výnimkou účasti na svätej omši. V tento deň platil zákaz
pracovať i chodiť na návštevy. Gazdovia nepodstielali dobytku, gazdiné
nepostielali postele, neumývali riad, nevarili. Jedli zvyšky zo štedrovečer-
ných jedál. Po omši sa z kostola rýchlo ponáhľali domov. Platila zásada,
podľa ktorej ten, kto prišiel domov ako prvý, bude prvý žať úrodu. Ľudia
prežívali sviatky spoločne v rodinnom kruhu. Čas si krátili spievaním via-
nočných piesní a čítaním náboženských kníh.

Na sviatok sv. Štefana (26. december) už ľudia oveľa intenzívnejšie prejavo-
vali radosť z narodenia Ježiša Krista a deň mal skôr zábavný charakter.
Ľudia navštevovali príbuzných a známych. Tento čas využívali zvlášť na
návštevy rodín, zamerané na nahováranie dievčaťa, robili namoviny.
Dievčatá sa schádzali na priadkach nie aby priadli, ale využívali čas na stret-
nutie s mládencami a spoločnú zábavu. Večer sa konali v krčme alebo
v urbárskom dome muziky s divadelným predstavením.

Po dedinách chodievali vo väčšom počte deti a mládež, ale aj dospelí
a v skupinkách so spevom a vinšmi navštevovali domácnosti. V súčasnosti
sa viac zameriavajú na rodinu. V niektorých lokalitách v beskydskej oblasti
bolo rozšírené chodenie mládencov s hviezdou. Pôvodne chodievali len vo
svojej dedine od domu k domu, postupne aj do susedných i vzdialenejších
obcí kvôli zárobku. Spievali slovenské, ale zvlášť obľúbené boli poľské kole-
dy, ktoré sa do tejto oblasti dostávali prostredníctvom poľských vianočných
spevníkov. Hviezda ako hlavná rekvizita obchôdzky, s priemerom približne
1 m, mala zdobené cípy a na koncoch upevnené zvončeky. Konštrukcia niek-
torých hviezd umožňovala aj ich otáčanie, iné mali v strede upevnenú horia-
cu sviečku, neskôr žiarovku s baterkou. 

Odmenou za koledu bol kúsok koláča alebo chleba a u majetnejších nie-
koľko grošov. Niekde ich pozvali do príbytku a pohostili.

Za koledu poďakovali piesňou:

Za koľynde džynkujime, scynšče, zdrovje vynsujime,
Takto Boze dej, takto Boze dej!
Zebyšče nom zdrovi byli a na rok še poľepsyľi, 
Takto Boze dej, takto Boze dej!.
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Ak koledníci odmenu nedostali, zaspievali: 

Dejčeze nom, dejče,
Co nom moče dač,
Bo nom bardzo žima,
Pot vuikjynkjem stač.
Mome krutkie kozuski,
Zamařzno nom paľuski,
Hej, koľynda, koľynda,
Hej, koľynda, koľynda.

Alebo

Hej, gažďinko, hej,
Koľynde nom dej.
Ňepytam še vuokoze,
Dokešňe je ňevloze.

Menší chlapci vinšovali:

Vinšujem Vám tieto Vianoce, 
aby ste mali štyri ovce,
dva barany, to je kŕdeľ neslýchaný.

Dievčatá v skupinkách zasa chodievali spievať popod okná domov, kde
bývali mládenci.

Od Štefana až do Troch kráľov (6. január) po dedinách chodievali koledov-
níci, ktorí hrávali betlehemskú hru. Betlehemci predvádzali klasický dej hry
s tematikou narodenia Ježiška, ktorej dej sa odohrával v prostredí salaša aj
s charakteristickými postavami – Fedor, Stacho, bača, starý, anjel. Hru pred-
vádzali so slovenským textom, v tradičnom oblečení pastierov s pastiersky-
mi palicami. Malý vyrezávaný betlehem – maštaľku s typickými postavička-
mi, držal v rukách anjel – oblečený celý v bielom, niekde aj s krídlami.

Na jednej doline pri Betleheme pasli ovče stádo pastieričkové. 
Prišli ku šopečke, tam je panenka, pestuje synačka jako anjelka. 
Zachvela sa maštalečka, zasmiali sa deťatečka: cha-cha-cha.
Jako ta kozička drn- drn noškami, tak to Pacholiatko spievalo s nami:
La-la-tu-du o Michale, la-la-tu-du o Štefane, tudu o Jane!

Starý rok – Silvester (31. decembra) mal podobný charakter ako Štedrý
večer. Ľudia dodnes chodievajú do kostola poďakovať sa starému roku.
V minulosti po návrate z omše bola spoločná večera, o niečo chudobnejšia
ako štedrovečerná. Ženy v tento deň zvykli sliepkam ustlať slamu, aby mali
dobrú znášku vajec.

V dávnejšej dobe sa muziky nekonali. Len v niektorých lokalitách chodili
po dedine o polnoci mládenci s muzikou, aby privítali Nový rok. Striedanie
rokov oznamoval hlas kostolných zvonov. Až v druhej polovici 20. storočia
sa zaužíval zvyk chodiť po polnoci k blízkej rodine vinšovať nový rok.

Na Nový rok (1. januára) zavčas ráno chodievali po domoch vinšovať malé
deti. Navštevovali viac-menej príbuzných, najmä krstné mamy, ktoré im
zvykli nachystať darček v tvare menšieho kysnutého koláčika, upečeného
z jačmennej múky, nazývaného nove ľatko. Krstniatkam do koláča pridali
peniaz – grajciar, u bohatších dostali aj časť oblečenia alebo malú drevenú
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hračku. Aby bol koláč pre deti zaujímavejší, vyformovali ho do tvaru vtáči-
ka. Jeho názov bol totožný s názvom tejto najrozšírenejšej formy vinšovania
– chodenie po novym ľatku. Ešte v povojnovom období , keď deti dovinšovali,
domáci rozhadzovali po izbe v štipke ovos, čím chceli zabezpečiť hojnú
úrodu. V dávnej minulosti počas vinšovania dospelí zvykli koláč doma na
krátky čas vložiť do mašnicky – maselnice a až potom zjesť. V poslednom
období sa novoročný vinš spieva v slovenčine. 

Vinše:

Vynsujem vom vins, moče f pjecu mys
a pot pjecom kohuta, moče chlopa huncuta.

Alebo:

Novy rocek nastol, sycy še radujme,
A temu starymu pjekňe zadžynkujme.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.

Najrozšírenejšia bola koleda:

„Za koľynde džinkujime,
Ščenšče, zdrove vinsujime,
(na tym Novy rok, na tym Novy rok.
Zeby šče nom zdrovi byľi,
A na rok še poľepsyli
Takto Boze dej., Takto Boze dej.

Dže je Jezus i Marijo tam še šycko zle pomijo.
Pomijp še zle na dobre,
Nastavajo roki scodre,
Takto Boze dej, takto Boze dej.

Najmä chudobné deti chodievali po vinšovaní aj kvôli zárobku. So sebou
nosievali v ruke zviazanú šatku, do ktorej si dávali všetko, čo im v domác-
nostiach dali. Ak niekde odmenu nedostali, zaspievali:

Za koľynde...
syčkie vokna vybijyme, syčkie vokna vybijyme.

Ľudia si navzájom priali do nového roka zdravie, šťastie, hojné Božie
požehnanie. Spievali:

Vinsuje vom na ten novy rok, zeby vom nespod s pieca bok
a s čeľušče skala, zeby še vom Hanka do roka vydala.
Zeby šče mieli teľo čelicek, jako v leše jedlicek, 
teľo byckuv jako v leše buckuv,
a teľo vpcoecek, jako na kopie mroviecek.
A gazda z gaždžinkom miendze snopkami,
jako ten miešoncek miendze gviezdockami.

Dnes tento zvyk prežíva viac-menej len v rodinnom prostredí, v rámci naj-
bližšej rodiny a dobrých známych. V rámci spoločenstva sa považuje za
žobranie.
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Na sviatok Troch kráľov (6. januára) kňaz v kostole dodnes svätí soľ a krie-
du, ktoré ľudia používajú počas celého roka ako apotropajné – ochranné
predmety. V minulosti v sprievode miništrantov a rechtora navštevoval
domácnosti ich posvätil. Po vysvätení rechtor nad vstupné dvere trojkráľo-
vou kriedou napísal na začiatok prvé dve číslice nastávajúceho roka, potom
tri písmená oddelené krížikom C+M+B, iniciály mien troch kráľov Caspar,
Melchior a Balthasar, a druhé dve číslice kalendárneho roka. Písmená však
možno vysvetliť aj ako Christ mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento
dom.

Menší chlapci a mládenci oblečení do dlhých bielych košieľ, na hlavách
s papierovými čiapkami ozdobenými nalepenými obrázkami, v skupinkách
predvádzali Trojkráľovú hru. V rukách držali bunkoše – ozdobné palice, ktoré
boli obité retiazkami a zvončekmi. Niektoré skupiny mali pri predvádzaní
hry aj hviezdu, ktorú jeden z nich počas spievania krútil. Hru chodievali
predvádzať aj do iných okolitých dedín. Spievali po slovensky a pritom cho-
dili do kruhu a búchali palicami. Ako odmenu dostávali koláč, chlieb a len
zriedka peniaze.

Traja kraľi ot vichodu,
(:mi nosíme ťeplú vodu:)
Ťeplú vodu, ťeplé ľetá,
(:mi zme prišľi k vám zďaľeka:)
Ďaľeká je cesta naša,
(:ot betľejma do salaša:).
Vi gazďinká, vi gazďičku,
(:uďeľťe nám po grošíčku:)
Čo vi nám tu uďeľíťe,
(:zato bieďiť ňebuďete:)
Mi buďeme Boha prosiť,
(:a Ježiška f srci nosiť:)
Mi buďeme Boha chváľiť,
(:buďe sa vám fšetko dariť:)
Pochváľen Pán Ježiš Kristus.

Vyvrcholením zimného zvykoslovného cyklu boli fašiangy, obzvlášť ich
posledné dni pred Škaredou stredou, nazývané ostatky – vostatky. Obdobie
fašiangov bolo veselé a počas neho sa najčastejšie konali svadby a muziky. 

Obyvatelia obcí sa na vostatki, tri dni pred Popolcovou stredou, lúčili
s fašiangovým obdobím v sprievode masiek, ktorý prešiel dedinou a končil
sa pochovaním basy. Počas obchôdzky domácim vinšovali zdravie a bohatú
úrodu. Potom vytancovali gazdinú a dievky, prípadne ďalšie ženy. Za odme-
nu dostali vajcia, slaninu, u bohatých aj klobásu. Za masky sa preobliekali
mládenci, ktorí najčastejšie parodovali ženy. V tejto oblasti obľúbenou bola
zvieracia maska turoňa (odvodená od tura), ktorá symbolizovala silu a plod-
nosť. Predstavovala volskú hlavu s pohyblivou papuľou, na rohoch so zvon-
cami. Muž, ktorý mal masku, bol zakrytý obrátenou kožušinou. S turoňom
chodievali ďalší fašiangovníci, oblečení za čerta, hájnika, kominára, Cigánku.
Sprevádzali ich muzikanti. V uvedenom čase sa konali muziky mladých,
dospelých, ale aj zvlášť ženské, na ktorých ženy tancovali a pripíjali na vyso-
ký ľan. V severovýchodnej časti Oravy v poslednú fašiangovú nedeľu na
zábave až do rána tancovali na veľky ľyn – aby sa urodil a vyrástol pekný
vysoký ľan. Všade sa hostili údenou šunkou a šiškami. Do tanca hrali muzi-
kanti na gajdách a husliach, niekde na harmonike. Tancovali čardáš, valčík,
polku a vobotok. Okolo začiatku 20. storočia aj „krakoviak“.
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V súčasnosti sa obľube tešia návštevy rodín v poslednom fašiangovom
týždni. Spolu si zaspievajú, pohostia sa a niekde aj zatancujú. Dodnes sa
v kultúrnych domoch konajú v rámci celej dediny spoločné fašiangové zába-
vy na záver fašiangov, spojené už často aj s pochovávaním basy.

Na vostatky ženy mútili mlieko. Maslo odložili a počas roka používali ako liek,
ktorým mastili rany a vyrážky. V utorok si ľudia ešte dopriali mäsa, lebo počas
nastávajúcich 40 pôstnych dní, od Popolcovej stredy až do Veľkej noci, mäso
nevarili a nejedli. Z toho dôvodu na Popolcovú stredu poumývali všetky hrnce,
vyčistili ich popolom, aby v nich nezostal žiaden pozostatok živočíšnej masti.

V pôstnom období ľudia nekonzumovali mäsité jedlá a na omastenie stra-
vy pri varení používali len ľanový olej. Ním mastili najčastejšie surovú
kapustu, ktorú jedávali so zemiakmi pečenými v rúre. Kyslá surová kapus-
ta, naložená v rozmerných sudoch, bola častým jedlom počas zimného obdo-
bia, ale najmä v jarnom čase a pomáhala prekonať jarnú únavu. 

V dobe pôstu bolo v severozápadnej oblasti Oravy zaužívané chodenie po
suchom vlku – pýtaní. Po dedine chodievali v sprievode tety alebo krstnej
mamy nevesty, ktoré sa vydali v čase od Veľkej noci predchádzajúceho roku
po Popolcovú stredu v danom roku. So sebou nosili vrece, do ktorého im
ľudia sypali prevažne mierku zbožia – obilia, aby takto pomohli mladej rodi-
ne v začiatkoch pri jej vzmáhaní. Sám názov pochôdzky slúžil na odlíšenie
od žobrajúcich ľudí, ktorí v minulosti chodili po dedinách v hojnom počte.
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Obchôdzky pokračovali aj na sviatok sv. Gregora (12. marca), keď chodieval
po dedine od domu k domu rechtor – učiteľ v sprievode štyroch žiakov. Bola
to forma vyplácania učiteľa, ktorého platila obec. Žiaci vyberali naturálnu
časť mzdy pre svojho učiteľa. Ešte na prelome 20. storočia bola jeho mzda
zmluvne určená tzv. vokátorom. Pozostávala z neveľkej finančnej čiastky
a vymedzenej naturálnej odmeny – dreva, obilia, zemiakov a ostatného
vyzbieraného po domoch pri spievaní: 

Na svätého Gregora neopúšťajte pána rechtora, 
čo posiela žiačika v núdzi, pomedzi dobrých ľudí. 
A ty matka milá, daj nám svojho syna.
Ak nám syna nedáte, na papier nám do dáte?
S jedným grošom, nie dvoma, žiačka nezúbožíte.
Soli, soli, po poli, dajte žiačka do školy,
bude sa vám učiti, Pánu Bohu slúžiti! 
Pochválen buď Ježiš Kristus.

Žiaci, spievajúc pieseň, nosili so sebou tabuľku s obrázkami, nazývanú
Gregor. V domácnostiach dostávali ľan, slaninu, vajíčka i drobné peniaze,
lebo každý dal, čo mohol. Okrem naturálií domáci dávali aj drevo, aby mal
učiteľ čím kúriť pri vyučovaní. 
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