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Z ¾udových tradícií obce Zlatníky
Blaena motláková

Tradièná ¾udová kultúra tvorí integrálnu súèas kultúrnych dejín Slovenska. Predstavuje
komplex materiálnych a duchovných hodnôt,
ktoré vznikli v konkrétnych geograficko-klimatických, hospodárskych a sociálnych podmienkach ako výsledok rozmanitej ¾udskej èinnosti.
Vznik a vývoj kultúrnych tradícií neprebiehal
len na základe vlastných zákonitostí, ale aj pod
vplyvom vonkajích faktorov politického, ekonomického, sociálneho a náboenského charakteru. Výrazný fenomén v procese vývoja jednotlivých javov ¾udovej kultúry predstavovali
aj kontakty s inými etnikami.
Od najstarích èias sa obyvatelia Zlatník venovali po¾nohospodárstvu. Tento spôsob zamestnania v podstatnej miere ovplyvnil charakter
¾udovej kultúry vo vetkých jej oblastiach,
materiálnej i duchovnej. Postupom èasu vak
po¾nohospodárstvo nepredstavovalo jediný zdroj
príjmov, pretoe jeho nízka produkcia nestaèila
na zabezpeèenie ivobytia celej rodiny. Z uvedeného dôvodu ¾udia h¾adali aj iné zdroje obivy. Venovali sa domáckej výrobe, odchádzali na
sezónne po¾nohospodárske èi lesné práce, na
výpomoc do priemyselných podnikov, atï. Miestom ich prechodného zamestnania sa stalo nielen bliie èi irie okolie Zlatník, ale aj vzdialenejie oblastí Slovenska, Èechy a iné európske krajiny. Odklon od èistej po¾nohospodárskej výroby, odchody z dediny za prácou, kontakt s nosite¾mi iných kultúrnych javov a ïalie
faktory mali podstatný vplyv na tradiènú ¾udovú kultúru. Najradikálnejie zmeny v procese
vývinu ¾udovej kultúry prináa 2. polovica 20.
storoèia. Aj napriek tomu sa vak urèité archaické prvky ¾udovej kultúry zachovali dodnes,
i keï u v mnohých prípadoch v tylizovanej
forme. Výrazný je fenomén akceptácie urèitého
javu len základe tradície bez poznania jeho
prvotného významu a funkcie.
¼udová kultúra vo svojej rozmanitosti materiálnych a duchovných prejavov (architektúra,
bývanie, odievanie, stravovanie, kalendárne a

rodinné zvykoslovie, folklór, umenie...) predstavuje rozsiahly tematický komplex. Z priestorových dôvodov pozornos budeme venova
len niektorým javom ¾udovej kultúry.1/

¼udová strava
V minulosti spôsob stravovania obyvate¾ov
Zlatník podmieòovali, podobne ako aj v iných
oblastiach Slovenska, predovetkým prírodnoklimatické podmienky, charakter zamestnania,
ale i celkové sociálno-hospodárske postavenie
rodín. Ete v 1. polovici 20. storoèia na dedine
pretrvávali tradièné spôsoby a charakter stravovania. V procese ïalieho spoloèenského a ekonomického vývoja sa postupne menili aj spôsoby získavania potravinových surovín, ich spracovania a prípravy, ako aj konzumácie jedál. V jednotlivých domácnostiach dochádza k zlepeniu
kvality a zvýeniu kvantity stravy.
Základom tradiènej stravy v Zlatníkoch boli
jedlá a nápoje, ktoré sú známe u z obdobia
staroslovanského osídlenia a sú typické aj pre
iné regióny Slovenska. Primárnym zdrojom
získavania potravín bolo po¾nohospodárstvo
a chov dobytka a hydiny, v menej miere aj
zberné hospodárstvo. Uvedený spôsob obivy
môeme charakterizova ako samozásobovate¾ský, úzko spätý s prírodnými zdrojmi.
Sortiment pestovaných po¾nohospodárskych
produktov urèovali prírodno-klimatické podmienky a kvalita pôdy. A do polovice 20. storoèia základná èas stravy bola prevane rastlinného charakteru. K základným surovinám patrili obilniny, strukoviny, zemiaky a niektoré
druhy zeleniny. Doplnok tvorili mlieko, mlieène
produkty a mäso.
K najstarím surovinovým zdrojom patrili
obilniny. Pestovali sa najmä jaèmeò, ovos, ra a
penica (jarec, ito). Múka z týchto obilnín tvorila základnú surovinu na prípravu chleba,
varených cestovín, kaovitých jedál a koláèov.
Jedlá z obilnín sa pripravovali dvoma spôsobmi:
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varením a peèením. K archaickým úpravám
patrí varenie obilninových zàn alebo múky vo
vode alebo v mlieku. Medzi tieto jedlá zaraïujeme u u starých Slovanov známe kae, ïalej
obilninové polievky a cestoviny. Kae sa pripravovali z celých, drvených alebo mletých obilninových zàn. K najstarím druhom patrili kae
z prosa (pena), jaèmeòa, penice, rai èi pohánky. Do dnených dní sa pripravuje penièná krupicová kaa zaváraná do mlieka, ¾udovo nazývaná grisová. K novím druhom sa radí kaa
uvarená z kukuriènej krupice alebo rye. V tradiènej agrárnej kultúre kukurica ako pomerne
mladá plodina bola predovetkým dôleitou
krmovinou, ale uplatnenie nala aj v kuchyni.
Kukurièná krupica sa vyuívala na prípravu
kaí, z kukuriènej múky sa pieklo peèivo zvané
gerhene. Rya vo forme sladkej kae alebo nákypov nala uplatnenie nielen vo výive detí,
ale ako pomerne lacná a v obchodoch ¾ahko
dostupná surovina rýchlo nahradila starie obilniny. Postupne sa rya zaèala pouíva aj ako
náplò do jaterníc, ale najmä sa presadila ako
príloha k mäsám s omáèkou.
Cestoviny v ¾udovej strave mali rôznorodé
uplatnenie. V závislosti od spôsobu prípravy a
kombinácie s inými surovinami sa konzumovali samostatne alebo slúili na zahusovanie
polievok. Od 2. polovice 20. storoèia sa pripravujú tie ako príloha k duseným mäsám na
ave.
K tradièným zahusovacím cestovinám patrili
melence (dropce), ktoré predstavujú najstarí
variant závarky. Natvrdo vymiesené cesto sa
mrvilo, drobilo medzi prstami. Tento archaický
spôsob prípravy realizovaný starou generáciou
neskôr vystriedal nenároènejí spôsob  strúhanie cesta na kovovom strúiku. K ïalím druhom závarky patria rezance (slíe) a krupicové
alebo peèienkové haluky. Polievka sa zahusovala aj lievankou, riedkym cestom z hladkej
múky a vajíèka, ktoré sa lialo do polievky.
iroké rezance a haluky sa po uvarení vo vode
mieali s rôznymi surovinami, najmä tvarohom,
makom, praenicou, kapustou. Takto upravené

tvorili u samostatné pokrmy, ktoré sa konzumovali najmä v bezmäsité dni.
Archaickým múènym jedlom s obradno-magickou funkciou boli nahrubo vyúlané rezance
s makovou posýpkou (úlance), makové pupáèky
a cestenice. Do kategórie múènych jedál zaraïujeme aj rôznym ovocím alebo lekvárom plnené
cestoviny. Ve¾mi ob¾úbené sú gule plnené slivkami a posypané makom a perky plnené lekvárom. K novím druhom patria fliaèky (iflíky)
posypané dusenou kapustou alebo zmieané
s uvarenými zemiakmi (granadír). Medzi múène
jedlá vypráané v tuku radíme iky a fánky (boie milosti). Po 2. svetovej vojne k nim pribudli
palacinky a dolky. Rozíreným múènym jedlom
sú buchty plnené lekvárom. K novodobejím
múènym prílohám k mäsu a omáèkam patria
knedle z kysnutého cesta.
K najstarím peèeným obilninovým jedlám radíme placky (loke), peèené na platni porhelta.
Po upeèení sa potrhali na malé kúsky, poliali cukrovou vodou a posypali makom alebo posekaným sueným ovocím. Placky robené pôvodne
z múky a vody bez pridania kvásku neskôr nahradili múène pokrmy, pripravované zloitejou
technológiou. Z kysnutého chlebového cesta
s pridaním iných surovín sa piekli osúchy. Potreté
slaninkou a cesnakom, posypané rascou a so¾ou
boli oèakávanou pochúkou. Osúchy sa plnili aj
poduseným sueným ovocím alebo správou
z uvarených zemiakov a smotany. V Zlatníkoch
pre tento typ pokrmu boli zauívané názvy osúch,
posúch, podplamenník. 2
Základ kadodennej stravy v zlatníckych domácnostiach tvoril chlieb, ku ktorému v minulosti
¾udia pristupovali s úctou ako k boiemu daru.
Svedèí o tom mnostvo poverových predstáv a
rituálnych úkonov uplatòovaných v rôznych
rodinných a kalendárnych zvykoch. Príprave
chleba sa venovala patrièná pozornos, lebo len
dobre vypeèený chlebík pod¾a predstáv ¾udí
mohol zabezpeèi blahobyt a prosperitu gazdovstva. Dodnes najmä v starích domácnostiach
pred naèatím chleba na jeho spodnej èasti urobia
noom kríik, padnutý chlieb najprv pobozkajú
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na ospravedlnenie, a potom zjedia. Na stole
chlieb nemal lea naèatou èasou smerom
k dverám, pretoe by to prinieslo do gazdovstva
biedu. Na prípravu chlebového cesta sa pouíval
kvások, pripravený zo zvykov vysueného cesta
z predchádzajúceho peèenia (nácesty). Pred pouitím sa zmieal s vlanou vodou a prilial do
múky. Na peèenie chleba sa najèastejie vyuívala jaèmenná múka kombinovaná s ranou.
V èase nedostatku múky do cesta ako náhradu
pridávali postrúhané varené zemiaky. Niektoré
eny ich dávali vdy, lebo vraj takto pripravený
chlieb zostane dlhie vláèny. Od kvality upeèeného chleba sa posudzovala aj ikovnos gazdinky.
Cesto sa spracúvalo vo väèom drevenom koryte,
v ktorom sa nechalo dobre vykysnú. Z pripraveného cesta gazdinka urobila bochníèky, vloila ich do slamených koíkov (slamienok) a nechala ich ete urèitý èas kysnú. Potom bochníky
pomocou peciálnej drevenej lopaty sádzala do
pece. Upeèené pecne chleba sa nechali vychladnú, zabalili sa do konopného plátna a uloili do
komory na drevený hambálok. Chlieb zvykli
pekáva v chlebovej peci vo väèom mnostve
jedenkrát do týdòa. Poèet pecòov závisel od
poètu èlenov rodiny, ale tie od jej sociálneho
postavenia. V chudobnejích rodinách i chlieb
bol vzácnym jedlom, a nie vdy sa ho kadému
dostalo to¾ko, aby sa najedol dosýta.
K zriedkavejím druhom pokrmov pripravovaných z múky patrili koláèe, povaované za sviatoèný pokrm. Na prípravu jemnejieho koláèového cesta sa pouívala penièná múka. V podstate z totoného cesta sa piekli tvarovo rôzne
druhy koláèov, odliné aj náplòami. Plnky sa pripravovali z tvarohu, maku, orechov, lekváru, burgyne, sueného ovocia atï. Tradièným slávnostným koláèom peèeným na sviatoèné príleitosti
bol viacplnkový koláè (tedrák) a pletený koláè
(calta).
Druhú základnú èas tradiènej stravy obyvate¾ov Zlatník tvorili zeleninové jedlá. Dominantu
medzi nimi tvorili zemiaky a kapusta, na ktorých
pestovanie v sledovanej lokalite boli dobré podmienky.

Zemiaky (vábka, krumple, zemáky) sa pouívali na prípravu ïalích druhov varených jedál,
ako sú polievky, prívarky a kae. Èastým jedlom
bola kaa (fuèka), pripravená z roztlaèených
varených zemiakov zmieaných s múkou. Z múèno-zemiakového cesta dochuteného inými surovinami sa pripravovala známa zemiaková tarhoòa. K tradièným postupom v príprave zemiakov
patrí ich varenie alebo peèenie v upke. Takto
pripravené zemiaky potreté omastkom a zapíjané
mliekom boli èastou veèerou. Zemiaky sa pouívali na zahusovanie polievok a prívarkov zo
strukovín a zeleniny a tie sa pridávali do cestovín. Kým v 1. polovici 20. storoèia sa viac
konzumovali ako samostatné jedlo, v posledných
desaroèiach sa pripravujú ako príloha k mäsu.
Obdobie po 2. svetovej vojne je charakteristické
pribúdaním ïalích zemiakových jedál a spôsobov ich prípravy. Jedia sa francúzske zemiaky,
hranolky, zemiakový majonézový èi slovenský
zemiakový alát.
Rozírenou potravinovou surovinou bola kapusta, pouívaná v kvasenom stave alebo èerstvá.
V drevenom sude kvasená kapusta nechýbala
snáï v iadnom dome a takmer po celý rok, predovetkým vak v zimnom období, tvorila základnú surovinu na prípravu jedál. Nabíjanie
kapusty patrilo k beným prácam ¾udí na dedine
v oblasti samozásobenia rodiny. Najbenejím
spôsobom bola príprava kapusty v kombinácii so
zemiakmi a mäsom. K tradièným jedlám z kyslej
kapusty patrí polievka (kapustnica) varená s údeným mäsom a klobásou, dochutená suenými
hríbmi a suenými slivkami. Kapustnica bez mäsa tvorila pôstnu kapustnú polievku. A dodnes
sa ob¾ube teia haluky posypané kyslou kapustou a poliate vykvarenou slaninkou. Èasto sa
jedli kapustné rezance. Z èerstvej hlávkovej
kapusty sa varila polievka, podusenou sa plnili
koláèe (kapustníky) alebo sa òou posypali fliaèky. ave z kyslej kapusty boli pripisované lieèivé úèinky, a preto sa pila ako lieèivý èi obèerstvujúci nápoj. Tie tvorila základ kyslej pôstnej
polievky. Kapusta, fazu¾a a slivky tvorili základ
kyslej polievky tzv. svadby. Po druhej svetovej
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vojne sa pripravovala kapusta ako prívarok k peèenému mäsu.
Z ïalích druhov zeleniny boli pouívané odrody bene pestované v záhradkách  mrkva, petrlen, cibu¾a a cesnak.
Jedlá zo strukovín patrili v minulosti k beným
kadodenným pokrmom. Ich èastý výskyt na
stoloch súvisel aj s poèetnými pôstnymi dòami.
Pestovali sa vetky známe druhy ako fazu¾a,
hrach, oovica, a tie druhy v súèasnosti u
zriedkavé  bôb, cícer, slovienka. Zo strukovín sa
pripravovali polievky nasladko a nakyslo, kae a
prívarky.
V minulosti zo ivoèínych produktov bolo
najdôleitejím èlánkom výivy mlieko a mlieène výrobky. Bene sa vyuívalo mlieko kravské,
menej mlieko kozie. Konzumovalo sa v èerstvom
stave ako nápoj alebo sa z neho spracúvalo
maslo, smotana a tvaroh. Ve¾mi èasto sa pouívalo na prípravu pokrmov, napr. kaí, omáèok,
polievok, a tie sa pridávalo do múènych jedál.
Mlieko a múka sa pouívali na zahustenie (zatrepanie) kyslých polievok. Vestranné vyuitie
malo hlavne kravské mlieko, ktoré v kyslom alebo sladkom stave patrilo k ob¾úbeným nápojom.
Mliekom sa zapíjali peèené zemiaky alebo sa
zajedalo chlebom. Kedysi to bola èastá veèera
alebo raòajky. Známy bol nápoj pripravovaný
z mlieka a kávovín (cigorky,) nazývaný biela káva.
Tepelnou úpravou kyslého mlieka sa získal
tvaroh (syr), ktorý väèinou slúil ako plnka do
koláèov alebo posýpka na cestoviny. Postup
spracovania mlieka na tvaroh bol jednoduchý.
Mlieko sa zvarilo, vylialo do èistej bielej plachtièky a nechalo pomaly odtiec. Steèená tekutina
sa nazýva srvátka. Mútením smotany v drevenej
nádobe (zbonke) sa z kravského mlieka získalo
maslo. V tradiènej kuchyni sa pouívalo ako omasta alebo prísada do koláèového cesta. V èase pôstu slúilo ako náhrada masti. V mnohých prípadoch maslo bolo obchodným artiklom, gazdinky ho predávali v Bánovciach na jarmoku.
Vtedy ho dávali do drevenej formy s vyrezanou
dekoráciou, aby povrch masla mal cifraák.
Cmar sa pil na uhasenie smädu.

Frekvencia konzumácie mäsa a mäsových výrobkov v Zlatníkoch ete v polovici 20. storoèia
vo veobecnosti bola niia ne je tomu dnes.
Samozrejme, mnostvo mäsa spotrebovaného
v jednotlivých rodinách bolo rôzne, záviselo od
jej sociálneho postavenia a hospodárskeho zázemia. Obecne vak platilo, e mäsité pokrmy sa
podávali najmä na sviatky a pri významných
rodinných príleitostiach. V týdni sa mäso jedlo
zvyèajne len v nede¾u, hlavne v chudobnejích
rodinách. Zdroj mäsa nachádzali obyvatelia dediny hlavne v chove oípaných. Okolie Zlatník
svojím lesným bohatstvom s monosou pastvy
na aluïoch poskytovalo vhodné podmienky na
chov tohto druhu hospodárskych zvierat. Z uvedeného dôvodu bravèovina zároveò bola aj
najkonzervovanejím mäsom. Pôvodne väèinu
mäsa konzervovali solením a údením. Mäso a
slaninu z brava dobre nasolili a nechali nieko¾ko
dní odlea v drevených korytách. Takto pripravené mäso a slaninu spolu s klobásami údili
archaickým spôsobom v otvorenom komíne.
Modernejí spôsob konzervovania mäsa predstavovalo údenie v peciálne upravených objektoch  udiaròach, rozírených po druhej svetovej
vojne. Iným spôsobom úschovy mäsa do zásoby
bolo zalievanie upeèeného mäsa do masti. Na
kratie obdobie sa mäso uchovávalo v studni alebo sa ponorilo do nádoby s vodou. V posledných
desaroèiach v konzervovaní bravèoviny pribúdajú nové spôsoby  zaváranie do sklených pohárov
a plechových konzerv èi zmrazovanie mäsa v mraznièkách. Èastým jedlom, ktoré si chlapi brávali
so sebou pri po¾nohospodárskych èi lesných prácach, bola zaúdená slanina zajedaná chlebom.
Vykvarenou slaninou sa posypali múène jedlá,
napr. haluky. Z chrbtovej slaniny vypraením sa
získala mas, bene pouívaná pri varení i ako
omastok na chlieb. Pri domácej zabíjaèke sa robili jaternice a krvavnièky (hurky, jelítka) obarová polievka, tlaèenka (preburt), huspenina,
peèené mäso, varená peèeò a ïalie zabíjaèkové
peciality. Èas z pripravených výrobkov sa
ponúkla úèastníkom zabíjaèky, èas sa zvykla
posiela príbuzným a susedom ako výsluka.

148

originÆlXP.qxd

4.5.2006

10:09

Page 149

Mäso sa pripravovalo prevane varením, po
prvej svetovej vojne aj dusením. V medzivojnovom období sa rozírilo vypráanie mäsa.
Vysmáané rezne (nicle) sú dodnes ob¾úbeným
jedlom v mnohých rodinách.
V minulosti v Zlatníkoch bol rozírený chov
kôz. Najmä pre chudobnejie rodiny kozy poslúili ako zdroj mlieka a mäsa, mladé koz¾atá aj
ako obchodný artikel..
Doplnkovú zloku v stravovaní predstavovalo
ovocie. V Zlatníkoch sa pestovali predovetkým
jablone, hruky, slivky a orechy. Ovocie tvorilo
základnú surovinu na výrobu rozlièných druhov
páleniek, ktoré zväèa po ovocnom základe dostali pomenovanie, napr. slivovica, jablèkovica,
atï.. Rozíreným spôsobom konzervovania ovocia bolo suenie. Ovocie sa suilo vo¾ne na slnku,
èasto sa vyuívalo aj teplo pece po upeèení chleba. Zo sueného ovocia sa pripravovali najmä
omáèky a plnky do koláèov a osúchov. Suené
jablká sa nazývali tiepky. Z jabåk, cukru a klinèekov sa varil kompót na rýchlu spotrebu. Väèia
èas produkcie sliviek (najmä bystrické slivky,
menej durandzie) sa spotrebovala na prípravu
lekváru, ktorý sa varil v peciálnych drevených
kadiach obitých plechom. Varenie lekváru bola
nároèná práca trvajúca nieko¾ko hodín. Slivková
hmota sa musela neustále miea dreveným veslom, aby neprihorela. Uvarený lekvár naliali do
kameninových hrncov. Správne uvarený lekvár
musel ma takú hustotu, e keï neskôr z neho
chceli odobra, museli z lekvárovej zmesi odreza. Pred ïalím pouitím ho rozvarili s vodou,
aby zmäkol. Bol to osvedèený spôsob, ako uchova lekvár v dobrom stave èo najdlhí èas.
V ¾udovej strave obyvatelia Zlatník vyuívali
aj produkty, ktoré im poskytovala okolitá príroda. Zbierali lesné plody (maliny, trnky, ípky,
plánky...), rôzne druhy húb, ale aj rastliny, z ktorých varili lieèivé èaje èi odvary (lipa, èierna
baza, harmanèek, repík, skorocel, myí chvost...),
prípadne im slúili na dochutenie jedál (ih¾ava,
rasca...). V prírode èlovek nachádzal aj najrozírenejí nápoj na uhasenie smädu  vodu vyuívanú z prírodných prameòov a potokov.

Z h¾adiska technológie prípravy stravy ete na
prelome 19. a 20. storoèia prevládalo najmä varenie a peèenie. Nástup nových technológií v príprave pokrmov má súvis so zmenou vybavenia
kuchyne, predovetkým s výmenou otvoreného
ohniska za murovaný sporák a s tým súvisiacou
zmenou kuchynského riadu. V medzivojnovom
období sa rozírilo peèenie v rúrach.
Pre tradièné stravovanie bola charakteristická
urèitá vyváenos a racionalita. Na raòajky (frituk) sa bene jedol chlieb s mliekom èi bielou
kávou alebo zasmaená polievka. Èastým raòajím jedlom bývali mlieène melence alebo melence s paprikovou zásmakou. V priebehu týdòa
sa väèinou striedali múène a strukovinové jedlá,
varenie mäsitých pokrmov bolo zriedkavejie.
Výdatnejia strava sa podávala v období namáhavých po¾nohospodárskych prác, ktoré si vyadovali vynaloenie znaènej fyzickej sily.
Skladbu jedál poèas roka ovplyvòovali aj
ïalie faktory. Bola to predovetkým akceptácia
cirkevného liturgického kalendára, ktorý vymedzoval aj pôstne dni, poèas ktorých sa veriaci mali
zdra poitia mäsitých pokrmov. V minulosti sa
pôsty dodriavali ve¾mi prísne, nielene sa
nejedlo mäso, ale obmedzovala sa aj konzumácia
nemäsitých jedál. K takýmto dòom patrili prikázané pôsty pred Ve¾kou nocou a Vianocami a
piatky. Poèas pôstnych dní sa konzumovala
výluène rastlinná strava. Varili sa rôzne obilninové, strukovinové, zemiakové a zeleninové polievky a múène jedlá. Na zásmaku sa pouívali
rastlinné oleje. Zo ivoèínej stravy sa za pôstne
povaovali ryby.
Zaujímavá z h¾adiska skladby jedál bola strava, podávaná pri príleitosti kalendárnych sviatkov. Pri týchto jedlách obradného charakteru
boli prvoradé funkcie regulované obyèajovými
normami dedinského spoloèenstva. Tieto jedlá
mali nielen zasyovaciu funkciu, ale prioritne
mali funkciu prosperitnú. Týmto sú charakteristické najmä vianoèné jedlá. Obradnos tedroveèernej hostiny bola urèená nielen skladbou
jedál, ale aj ich poradím, spôsobom stolovania a
úpravou stola. Tradiène sa veèera zaèínala
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oblátkami (oplátkami) s medom a cesnakom, nasledovala oovicová alebo hrachová polievka,
hríbová omáèka, cestenice, makové pupáèky, jablká, orechy a lieskovce. Na stole nechýbali kysnuté koláèe s rôznymi plnkami a tedrák. V súèasnosti podávaný vypráaný kapor so zemiakovým alátom do tedroveèerného jedálnièka sa
dostal pod vplyvom mesta a po 2. svetovej vojne.
Tradièná silvestrovská veèera kedysi pozostávala z tých istých jedál, aké sa podávali na tedrý
veèer, bez dodriavania pôstu. V posledných
desaroèiach ich nahradila kapustnica a mäsité
jedlá  údené mäso, klobásky, huspenina.
Na Nový rok sa nejedlo mäso z hydiny, vraj
aby astie z domu neuletelo. Pieklo sa bravèové
mäso, lebo veobecne bravèovina bola povaovaná za symbol blahobytu a bohatstva.
Faiangové obdobie bolo charakteristické prípravou vypráaného peèiva, akými boli iky a
fánky. Konzumovali sa sýte mäsité jedlá  údené
mäso, slanina, klobásky, huspenina, fazu¾a s rezancami a údeným mäsom. Ponuka uvedených
jedál sa zhustila najmä poèas posledných troch
dní Faiangov.
Od Popolcovej stredy do Bielej soboty sa dodriaval prísny 40-dòový pôst. Jedlo sa poskromne,
s úplným vylúèením mäsitých pokrmov. Symbolický charakter mali jedlá konzumované v predve¾konoènom období. Na Kvetnú nede¾u sa varila fazu¾a, vraj aby dobre zakvitla. Na Ve¾ký piatok tradiène sa pripravovali makové úlance, aby
sa zabezpeèila dobrá úroda obilia s plnými hrubými klasmi.
Jedlá podávané poèas ve¾konoèných sviatkov
sú typické vysokou kalorickou hodnotou, èo má
svoju logiku po obmedzovaní sa poèas pôstu.
Pripravoval sa baránok z vajec, klobásy a údeného mäsa, pieklo sa koz¾a s plnkou, varila sa
slepaèia polievka so slíami. Samostatne sa podávalo údené mäso, klobásky a nechýbali varené
vajcia, ktorým bola pripisovaná plodonosná sila.
Uvedené jedlá dopåòali koláèe a záviny s rôznymi plnkami.
Sviatoèná hodová kuchyòa sa vyznaèovala ponukou mäsitých jedál z hydiny  peèená hus,

kaèica, a pokrmami z bravèového mäsa. Samozrejme, pre pozvaných hodiarov sa napiekli aj
sviatoèné koláèe.
K jedlám podávaným vo sviatoèné dni sa
ponúkala pálenka z domáceho ovocia, a tie gajst
riedený vodou alebo èajom a hriate.
Osobitné miesto v tradiènej strave mali jedlá
pripravené pri príleitosti významných udalostí
v ivote èloveka.
Pri narodení dieaa sa zvyklo rodièke donies
jedlo, èo bolo nielen prejavom úcty, ale predstavovalo aj urèitú formu sociálnej výpomoci
rodine. Obyèajne krstná mama, prípadne susedy
priniesli matke na posilnenie slepaèiu polievku,
iky a f¾au pálenky ako bolestné. Podobná
príbuzenská a susedská výpomoc vo forme prinesených potravín sa uplatnila aj pri príprave
krtenia, hostiny po krste. Jedla sa slepaèia
polievka so slíami, slepaèie mäso, rôzne koláèe.
Rodièke sa odporúèala jes zasmaená rascová
polievka, aby mala dos mlieka pre diea.
Ïalou príleitosou na prípravu hostiny bola
svadba. Na príprave svadobnej hostiny sa podie¾ali nielen svadobní rodièia, ale aj iria rodina a
susedia. Patrilo k nepísaným zvykom prinies
suroviny na prípravu jedál, napr. múku, vajíèka,
mlieko, sliepky atï. Bola to forma návratnej
výpomoci, ktorú dotyèným oplatili pri inej príleitosti. Svadobná hostina pozostávala z viacerých chodov. Tradiène sa podávala slepaèia polievka, peèené mäso so zemiakmi, kapusta s mäsom, makové, tvarohové, lekvárové a orechové
koláèe, plnené záviny, calty, pila sa pálenka a
víno. Súèasné svadobné jedlá sa výrazne kvalitatívne i kvantitatívne líia od tých, ktoré boli
charakteristické pre 1. polovicu 20. storoèia.
Podobne sa zmenil charakter karu, pohostenia
po pohrebe. V minulosti to bolo skôr len symbolické uctenie si hostí zúèastnených na pohrebe
chlebom a pálenkou, prípadne koláèmi. V posledných rokoch sa podávajú aj varené jedlá, prípadne sa robia obloené chlebíèky èi obloené
misy. Ponúkajú sa aj zákusky. Podstatne väèí je
tie výber podávaných alkoholických a nealkoholických nápojov.
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K výrazným zmenám v tradiènej strave dochádza od druhej polovice 20. storoèia. Prispela k tomu väèia migrácia obyvate¾stva, zmeny v spôsoboch stravovania, kurzy, kuchárske knihy. V súvislosti s monosou obstarania nových potravinových èlánkov a nástupom nových technológií
spracovania potravín k ïalím zmenám mimoriadne intenzívne dochádza od 90-tych rokov
minulého storoèia.

¼udový odev
¼udový odev v minulosti okrem svojej základnej funkcie chráni èloveka pred vplyvmi poèasia plnil aj spoloèenskú funkciu.
Na vývoj odevu obyvate¾ov Zlatník vplývalo
nieko¾ko èinite¾ov. Dôleitú úlohu v òom zohrali
prírodné podmienky a sociálne pomery, ale aj
zamestnanie, spôsob obivy a s ním súvisiaca
migrácia za prácou. Hlavne odchod na sezónne
práce mal vplyv na to, e ¾udia pomerne skoro
odkladali tradièné súèasti odevu, hlavne tie, ktoré
boli nároèné na údrbu, a menili ich za konfekèné èasti, ktoré sa postupne stávali aj cenove
dostupnejie.
¼udový odev v obciach Suchej doliny, vrátane
Zlatník, tvoril prechodný typ medzi nitrianskym
odevným variantom a trenèianskym odevným
variantom.
Podobne ako v iných oblastiach Slovenska aj
v Zlatníkoch základný materiál na zhotovenie
odevov a textílií pochádzal z domácich zdrojov.
Bolo to predovetkým ¾anové a konopné plátno,
z ktorého sa ili rozlièné súèasti enského a muského odevu, ïalej bytový úitkový textil (plachty, obrusy, uteráky) a hospodársky textil (strapové plachty, vrecia).
Spracovanie priadze získanej z podomácky
pestovaného konope sa vykonávalo v kadej zlatníckej rodine. Kadej gazdinke bol známy aj pracovný postup získavania vlákien zo stoniek rastlín cez máèanie, lámanie, trepanie a èesanie.
Postup bol zdåhavý a fyzicky pomerne nároèný,
zvlá, keï túto èinnos vykonávali hlavne eny.
Vyrastené konope sa vytrhali a zviazané v sno-

poch sa nechali dôkladne preschnú. Po vysuení
sa namoèili do potoka a uchytili kolami, aby ich
voda nezobrala. Vo vode sa nechali nieko¾ko dní,
resp. dovtedy, kým sa vrchná èas byle neoddelila od vnútornej vláknitej èasti. Vymoèené
konope sa opä nechali preschnú a potom sa
trepali na drevenej trlici, aby zmäkli a zbavili sa
pazderia. Vytrepané vlákna èesali na hachle, kde
sa opä preèistili. Získaná kúde¾ sa upevnila na
praslicu a pomocou vretienka, neskôr modernejieho kolovrátka, sa spriadala do nití. V minulosti bolo zvykom chodi na priadky do jednotlivých domov, èo vytváralo vhodnú príleitos na spoloèenské kontakty. V jednom dome
v izbe sa zilo aj 68 priadok. Získané nite sa
bielili zváraním v drevenej nádobe pomocou
popola prelievaného horúcou vodou. Vyzvárané
nite sa opä oprali a dali na slnko sui. A takto
pripravené boli vhodné na ïalie spracovanie 
tkanie na drevených krosnách.
Základné èasti muského odevu tvorila koe¾a
a nohavice (gate) z doma tkaného plátna. Obleèenie nosené na robotné dni sa ilo z konopného
(zrebného) plátna. Konopné nohavice mali rovný
strih, vpredu vitý klin, uväzovali sa v páse motúzom spleteným z konopných nití. Strih koele bol
jednoduchý, rovný, rukávy mali írku plátna.
Materiálom a výzdobou sa líili koele nosené
v nede¾u a na sviatky. Pouívalo sa jemnejie
¾anové plátno (ifón) kupované v obchodoch.
Koe¾a mala okolo krku na malom stojatom
golieri výivku. Spodná èas irokých rukávov
bola vyívaná bielou výivkou na dierky, ukonèená bola továrenskou cvernovou èipkou.
Na sviatok a v zimnom období mui nosili èierne priliehavé nohavice, v prednej èasti zdobené
naitými núrami z èiernej harasky. K nohaviciam
zo súkna, ale aj ku konopným gatiam sa obliekala
súkenná vesta s ozdobným nurovaním. Na veste
boli naité biele sklené gombíky, ktoré slúili len
na výzdobu. Typickou vrchnou èasou muského
odievania bola biela dlhá súkenná halena, prehodená cez plecia, vpredu uchytená koenými remencami. Mui nosili aj krátky kabát (kabaòu)
z bieleho súkna a koúky. Tieto odevné súèasti
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muského odevu sa kupovali na jarmokoch alebo
priamo u remeselníkov v Bánovciach èi v iných
mestách.
Na pokrytie hlavy sa vyuívali dva druhy pokrytia  klobúk (irák) a kouinová baranica,
kúpené na jarmokoch. Na obutie slúili èimy
z koe, pletené papuèe a krpce. Papuèe sa plietli
z ovèej vlny, podova bola zoitá z nieko¾kých
vrstiev súkna, zvrky boli obité èiernym súknom. Krpce s remencami boli ité z hovädzej
koe. V lete sa chodilo naboso. Od zaèiatku 20.
storoèia sa nosila prevane kupovaná obuv.
Najarchaickejou èasou enského odevu bol
spodník, zvaný aj rubá, z doma tkaného konopného plátna. Tvoril najspodnejiu èas enského
odevu, na tele ho ikmo cez plece pridriavala
jedna tkanica. Neskôr spodníky nahradili koele
mestského typu, na ktoré sa nosili spodné biele
sukne v páse nadrobno nariasené.
Vrchnú èas tela pokrývali rukávce, zhotovované z rôzneho materiálu. Na vedný deò sa ili
z konopného plátna, na sviatok z kupovaného
jemnejieho plátna. Aj sviatoèné rukávce sa vyznaèovali len jednoduchou výivkou na golieri a
rukávoch, ktoré boli zakonèené naberaným volánom s cvernovou èipkou. Rukávce neskôr nahradili ité blúzky.
Na rukávce sa obliekal ivôtik (lajblík), ktorý
predstavuje vývojovo mladiu súèas odievania
ien. Sviatoèné ivôtiky sa zhotovovali z kvalitnejích materiálov pestrých kvetinových vzorov
(atlasu, brokátu). Vo vedný deò si eny obliekali
lajblík z bledého alebo vzorovaného kanafasu.
Ïalie vrchné súèasti tradièného enského odevu tvorili sukòa a zástera. eny nosili nieko¾ko
druhov sukní. V páse boli husto nariasené, vpredu mali krátky rázporok. Vrchné sukne na sviatok sa ili z bieleho váperu, boli plisované. Na
vedný deò si eny obliekali zástery z kartúnu,
farbiarskeho plátna kupovaného v Bánovciach.
Zástery sa zhotovovali aj z glotu a listeru modrej
èi èiernej farby. V dolnej èasti boli zdobené sámikmi, okolo krajov boli vyívané na zuby alebo
obité tmavou cvernovou èipkou. Biele zástery
z kupovaného ifónu a váperu zdobili úzke sá-

miky a cvernové èipky.
V zime si eny obliekali tmavé kabanky, podité flanelom. Pred chladom sa chránili aj tmavými
vlnenými atkami so strapcami (vlniakmi), prehodenými cez hlavu a plecia.
eny v lete chodievali bosé. K nede¾nému a
sviatoènému odevu si obúvali èierne koené èimy s tvrdými sárami na nízkom podpätku. Po
prvej svetovej vojne si zaèali kupova továrensky vyrábané poltopánky.
V minulosti nosili eny a dievky dlhé vlasy
odliné úpravou. Dievky si vlasy splietali do
vrkoèov, eny mali spletené vlasy obtoèené okolo grguly, podloky pod èepcom. Grgula bola
zhotovená z drôtu a kúdele a obalená plátnom.
Tvarovala vlasy a zároveò drala tvar èepca na
hlave. Èepiec, znak vydatej eny, sa skladal
z dvoch èastí, prednièky a dienka. Na robotné dni
nosené èepce boli zdobené skromnou bielou
výivkou a cvernovou èipkou, sviatoèné èepce
boli parádnejie. Na sviatky si eny na èepiec
dávali ruèník z tenkého bieleho plátna s výivkou
v jednom rohu. Na bené príleitosti si zakladali
továrenské atky s drobnou potlaèou èi kartúnové
atky.
Hlavnou obradnou súèasou odevu nevesty
bola parta, èelenka obtiahnutá látkou, na ktorej
boli priité rozlièné v obchode kupované perlièky, flitre a dlhé farebné stuky. Na partu sa
pripevòoval rozmarínový venèek. Zhotovenie
party bola pomerne nákladná záleitos, preto si
ju chudobnejie nevesty zvykli aj poièa. V medzivojnovom období nevesty zaèali chodi na
sobá v závoji (lajeri).
Detské obleèenie sa ilo prevane doma zo
starích obnosených iat. Najmenie deti obliekali do koie¾ok, ovinuli kusom plátna ako plienkou a zavinuli do perinky. Na hlavu im dávali
biely plátenný èepèek.
V medzivojnovom období sa ¾udový odev
v Zlatníkoch prestáva nosi a pomaly sa prechádza k mestskému typu obleèenia. Akési prechodné obdobie tvorilo nosenie polokroja, keï sa
odkladali urèité súèasti odevu, nahrádzali sa konfekciou, ale zároveò sa ete obliekali niektoré
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tradièné odevné èasti. Takto do dnených dní
mono charakterizova obleèenie najstarej generácie, v ktorej obleèení sa zachovávajú iroké
tmavé sukne a zástere opásané okolo drieku.
Ïalím charakteristickým prvkom v obleèení
starej generácie je atová zástera, ktorá sa v lete
nosí priamo na telo, v chladnejom období sa
oblieka na iný odev (pulóver, sveter, sukòu).

Kalendárne zvyky
Cyklus ¾udových zvykov oddávna bol urèovaný tradíciou osláv zimného a letného slnovratu
a zároveò ovplyvòovaný kresanským kalendárom. Výroèné zvykoslovie výrazne nesie znaky
agrárneho kultu. Pôvodne malo ochranný a prosperitný význam vo vzahu k pestovaniu po¾nohospodárskych plodín a chovu hospodárskych
zvierat, ako aj vo vzahu k celému dedinskému
spoloèenstvu, rodiny i jednotlivcovi. V rámci
kalendárnych zvykov sa zachovali rezídua ¾udovej viery na osud, démonické bytosti a prvky
dávnych magických praktík. K rituálnym obradom sa viazali mnohé znaky, symboly a masky.
Charakteristickým znakom kalendárnych zvykov
bolo ich kolektívne vykonávanie v urèitých spoloèenských skupinách  generaènej, sociálnej a
rodinnej. Zauívané boli rôzne formy pochôdzok. Od 2. tretiny 20. stor. viaceré obchôdzky
dostali silný sociálny podtón. Vykonávali ich
deti, aby materiálne podporili rodinu. V druhej
polovici 20. storoèia viaceré z tradièných zvykov
zanikli v dôsledku sociálno-ekonomických zmien
a ateizmu V závere minulého storoèia silnie tendencia oivenia niektorých tradièných obradov.
Vo väèine v súèasnosti praktizovaných obyèajových príleitostí vak ich pôvodný zmysel
upadol a realizácia týchto zvykoslovných obradov prechádza do roviny spoloèensko-zábavnej.
Z celého komplexu kalendárneho zvykoslovia
najbohatí je zimný cyklus, ktorý vrcholí vianoènými a novoroènými zvykmi.
Zo zvykoslovného h¾adiska prvým dòom zimného obdobia bol deò sv. Kataríny. V minulosti
v tento deò bolo zvykom poriada katarínsku

zábavu, poslednú pred pôstnym adventným obdobím. Dodnes sa k tomuto dòu viae porekadlo:
Katarína na blate a Vianoce na ¾ade.
Na Ondreja sa realizovali úkony ¾úbostnej
mágie, ktoré mali da odpoveï na otázku vo veci
vydaja dievky, èi v tom, aký bude jej budúci mu.
K niekdajím magickým praktikám patrilo liatie
olova a trasenie plota. Veèer dievèatá vynáali
smeti za humno a pozorne naèúvali, z ktorého
dvora sa ozval pes, tam sa vraj majú vyda. Ak si
vydajachtivá dievka dala pod vankú muské
nohavice, v noci sa jej malo prisni s tým mládencom, ktorý sa stane jej manelom.
Deò sv. Barbory sa spájal s pochôdzkami maskovaných postáv po domoch, v ktorých boli zídené eny a dievky na páraèkách. V bielom obleèené dievèatá alebo eny, niekedy aj mui, postraili prítomných, a potom sa spoloène zabavili.
Z predvianoèných dní najmä u detí najviac bol
oèakávaný deò sv. Mikuláa. V predveèer tohto
sviatku deti si vyèistili topánky a poloili ich do
okna v nádeji, e sv. Mikulá im do topánok
nieèo dobré nadelí. Väèinou podarúnkami boli
cukríky, perníky a ovocie, neposluné deti si vak
nali aj prútik èi varechu. V 2. polovici 20. storoèia nádielky u boli podstatne bohatie. V niektorých rodinách sa neobmedzovali len na sladkosti èi ovocie, ale aj na iné darèeky, napr. hraèky
alebo kolské potreby. Po dedine chodila dvojica
zamaskovaných postáv  Mikulá a èert. Pred
Mikuláom sa deti museli pomodli a potom
dostali darèek  jabåèko, orechy èi cukríky.
V starích dobách ¾udia verili, e poèas tmavých nocí pred Vianocami straí, e lietajú bosorky, ktoré ¾uïom a vetkému ivému môu kodi. Deò sv. Lucie bol povaovaný za deò, poèas
ktorého pôsobenie démonických postáv bolo
najvýraznejie, lebo Lucia bola pokladaná za
najväèiu zo vetkých bosoriek. V hospodárstve
sa robili rôzne opatrenia ochranného charakteru,
aby sa zabezpeèili ¾udia i hospodárske zvieratá.
Ve¾kú úlohu v týchto snaeniach vo funkcii
ochranného prostriedku zohrával cesnak, ktorý
¾udia jedli a spolu s chlebom ho dávali aj dobytku. Cesnakom sa tie robili kríe na vcho-
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dových dverách i dverách do matale, aby sa
zabránilo vstupu bosoriek, a tak sa pred ich
negatívnym kodlivým vplyvom uchránilo vetko ivé. So starími poverovými predstavami
o ene ako moného pôvodcu zla súvisí aj zákaz
ien v tento deò chodi po cudzích domoch.
Tento nepísaný zákaz kadá ena repektovala
v plnej miere, aby ju nebodaj nepovaovali za
bosorku a v prípade, e by sa v tom dome stalo
èosi zlé, nedávali to za vinu jej bosoráckemu
konaniu. K pradávnym úkonom spätým s dòom
Lucie a súvisiacim s poverovými predstavami
o existencii bosoriek patrilo zhotovenie dreveného
luciového stolèeka. K výrobe stolèeka sa viazalo
zopár pravidiel, ktoré bolo treba dodra, aby sa
dosiahol iadaný úèinok. Robota na stolèeku sa
musela zaèa na Luciu a kadý deò a do tedrého dòa na òom bolo potrebné nieèo urobi.
Stolèek musel by vystrúhaný z èistého dreva
bez pouitia klincov a dokonèený musel by na
tedrý deò. Stolèek slúil ako prostriedok na
spoznanie bosoriek. K veobecne rozíreným
zvykom kolektívneho obchôdzkového charakteru s magickým podtónom patrilo chodenie
Luciek. Do bieleho obleèené so zamúèenými
tvárami chodili eny alebo dievèatá po domoch a
krídlom z husi vymetali kúty miestnosti. Vraj
týmto úkonom vyháòali zlé sily z domu. Staria
generácia obyvate¾ov Zlatník sa venovala aj
predpovediam poèasia. V jednotlivých dòoch od
Lucie do Boieho narodenia, ktoré si stotonili
s dvanástimi kalendárnymi mesiacmi, gazdovia
pozorne sledovali poèasie. Aké poèasie bolo
v tom-ktorom dni, taký mal by aj prísluný
mesiac nastávajúceho roka.
Na rôzne zvykoslovné obrady boli bohaté tradièné Vianoce. Najmä k tedrému dòu sa viazali
mnohé zákazy, príkazy a magické obrady prechádzajúce z generácie na generáciu. Ich dodriavanie bolo nepísaným úzusom, ktorým sa riadil
ivot v rodine poèas celého tohto dòa.
K poèiatoèným prípravným prácam na Vianoce patrilo peèenie oblátok. Tradiène sa oplátky
piekli na fare v Malých Hostiach, po domoch ich
roznáali starie dievèatá. Za prinesenie oblátok

ich rodina odmenila peniazmi alebo urèitými
naturáliami. Oblátky na objednávku pripravovali
aj niektoré rodiny, odkia¾ ich deti roznáali do
ïalích domácností. Tradièným nástrojom na
peèenie oblátok boli elezné kliete, ktoré sa
vkladali do otvoreného ohòa v sporáku. Spoèiatku sa robili len rovné oblátky, neskôr sa ich eny
nauèili skrúca na varekách do trúbeliek.
Poèas tedroveèerných príprav kadý èlen
domácnosti mal plné ruky práce. eny piekli koláèe a chlieb a pripravovali jedlá na tedroveèerný stôl. Mui mali na starosti robotu vonku na
dvore, obriadi statok, pripravi krmivo a drevo
na kúrenie na celé sviatoèné obdobie. K prácam,
pri ktorých pomáhali aj starie deti, patrilo
zdobenie vianoèného stromèeka, vàteka zo
smreka èi jedlièky. Stromèek býval zavesený na
povalovej hrade, ozdobený bol jablkami, orechmi, kockami cukru zabalenými v pozlátke a
papierovou reazou èi slamenými ozdobami.
Majetnejie rodiny si v Bánovciach kúpili aj
cukrové. Ete predtým, ako sa zaèalo veèera,
gazda iiel do matale rozda tedroveèernú
nádielku. Pre dobytok sa piekol peciálny posúch
z chlebového cesta, prípadne zo zvykov koláèového cesta, do ktorého sa zapiekla oblátka,
cesnak a ípky. Zvykom bolo obviaza stromy
slameným povrieslom, aby pocítili tedros dòa a
priniesli bohatú úrodu. Nezabudlo sa ani na
zabezpeèenie dobrej vody vhodením kúska oblátky do studne..
Prvý deò vianoèných sviatkov znamenal zároveò aj zaèiatok chodenia vinovníkov a koledníkov, ktorí vo svojich vinoch elali v nastavajúcom roku dobrú úrodu, zve¾adenie hospodárstva,
zdravie a spokojnos vetkých èlenov rodiny. Do
domov koledníci prichádzali s vinom:
Vinujeme vám tieto výroèné sviatky,
Krista Pána narodenie,
aby vám dal pánboh astie zdravie,
hojné boie poehnanie.
Gazdovi vinujeme
100 kôp ita, jaèmeòa, rai, ovsa
a zdravého statku,
gazdinej 100 kureniec, 100 húseniec, 100 kaèíc
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a dievkam dobrých muov.
K tedroveèernému sviatoène upravenému stolu rodina zasadla obyèajne po východe prvej
hviezdy. Stôl bol prikrytý tkaným obrusom, pod
ktorý dali pár stebiel slamy, obilie a peniaz, aby
vetkého v dome bolo dos aj v budúcom roku.
Na stôl poloili rieèicu s koláèmi, oblátkami, cesnakom, medom a ovocím.
tedroveèerná hostina zaèala dialógom medzi
gazdom a ostatnou rodinou sústredenou v izbe
pri sviatoènom stole. Gazda, v rukách driac
otiepok slamy 3 a svätenú vodu, zaklopal na dvere izby a povedal: Otvorte! Z izby sa ozvalo: Èo
nesiete? Gazda odpovedal: Zdravie, astie a boie poehnanie. Otvorte! Na tretíkrát mu povedali : Vstúpte! Gazda voiel do izby a zavinoval:
Vinujem vám tento tedrý veèer,
aby vám dal pánboh zdravie,
hojné boské poehnanie
a po smrti krá¾ovstvo nebeské obsiahnu.
K tradiène zachovávanému zvyku patrilo hádzanie orechov do kúta so slovami:
Milé kútiky, nemám vás èím obdarova,
len týmito malinkými darèekmi,
aby ste ich vïaène prijali.
Pred zaèatím veèere otec svätenou vodou
pokropil vetky potraviny poloené na stole:
Poehnaj, Pane, tieto dary,
ktoré z tvojej tedrosti poíva budeme.
Potom sa pri zapálenej svieèke vetci prítomní
spoloène pomodlili. Matka porozde¾ovala oblátky, jablká, orechy a cesnak, medom porobila deom kríiky na èelo, aby boli dobré. Najstarí
z rodiny rozdelil jabåèko na to¾ko dielov, ko¾ko
bolo èlenov rodiny. Upozornil na to, e keï sa
niekto ocitne v zlej chvíli, alebo ho bude nieèo
strai, má si spomenú, s kým na tedrý veèer
jedol jabåèko. Vtedy ten strach èi neprajnos od
èloveka odíde. Spoloèné jedenie jedného jabåèka
sa tie odôvodòovalo tým, e rodina bude súdrná, e bude spolu dra v dobrom i zlom.
tedrý deò bol vhodným obdobím na vetby
rôzneho charakteru. U pri veèeri kadý èlen
rodiny z prideleného jabåèka a orecha mohol
zisti, ako sa mu bude vodi v budúcom roku.

Pekné jadrá boli symbolom zdravia, èervivé
symbolizovali chorobu èi dokonca smr. Pozorne
tie sledovali knôt zapálenej svieèky na stole.
Hovorilo sa, e ku komu sa vychýli, ten do roka
zomrie. Svoju budúcnos chceli vedie aj slobodné dievky. Varechou zabúchali na chliev a rátali,
ko¾kokrát brav zakrochkal, vraj za to¾ko rokov
sa majú vyda. K ïalím veteckým praktikám
patrilo vynáanie smetí pred dom. Pozorne naèúvali, z ktorého konca pes zateká, v tú stranu sa
vraj vydajú.
O polnoci sa chodievalo na polnoènú omu
(utiereò) do kostola v Malých Hostiach. Mládenec, ktorý chcel pozna eny  bosorky z dediny,
zobral si so sebou do kostola luciový stolèek.
Poèas utierne si naò stal a hneï zvedel, ktoré
z prítomných ien sú bosorky. Potom vak musel
z kostola rýchlo uteka, aby mu neublíili.
Na tedrý veèer deti chodili pod okná spieva
vianoèné piesne, napr. Èas radosti, veselosti... a
iné náboné piesne. Zaelali astné vianoèné
sviatky a gazdiná ich ponúkla koláèmi, u bohatích aj drobným peniazom. K dobrým zvykom
patrilo vzájomné vinovanie medzi susedmi a
rodinami. V minulosti po dedine chodili hráva
vianoèné piesne a vinova aj Cigáni. Na rozdiel
od súèasnosti v domoch ich radi videli, lebo
pod¾a vtedajích predstáv Cigáò prináal astie.
Druhý deò, Boie narodenie, bol najväèí sviatok z celého vianoèného obdobia. V domácnostiach sa nevykonávali iadne práce, okrem tých
najnutnejích. Rodiny spoloène ili do kostola, a
potom v rodinnom kruhu sa venovali duchovnému rozjímaniu. Po návtevách sa nechodilo. Osobitne sa zdôrazòovalo, e ena nemá vojs do
cudzieho domu, aby domácim nepriniesla neastie. V rodinách vak boli vítaní chlapci  vinovníci, ktorí prichádzali so elaním hospodárskej
prosperity, bohatstva, zdravia a astia.
Deò sv. tefana bol u z h¾adiska spoloèenských kontaktov vo¾nejí. Príbuzní a susedia sa
navzájom navtevovali, do rodín, kde mali tefanov, sa chodilo vinova. Mládencom a muom
s menom tefan chodili vyhráva aj Cigáni. Veèer v krème u ida sa pravidelne kadý rok kona-
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la tefanská zábava. V medzivojnovom období si
mládenci spomedzi seba volili mládeneckého
richtáta.4
S Novým rokom sa opä spájalo vzájomné
vinovanie medzi ¾uïmi a elanie zdravia, astia a boieho poehnania v rodine i gazdovstve.
¼udia sa snaili by v dobrej pohode, lebo vraj
kto sa v tento deò mraèí, mrzútom bude celý rok.
Veï ¾udia aj zvykli hovori: Ako na Nový rok,
tak po celý rok. Deti z chudobnejích rodín chodili po dedine vinova, za èo dostali malý podarúnok.
Na Tri krále chodil koledova po domoch farár,
organista a minitranti. Kòaz posvätil príbytok a
na dvere napísal trojkrá¾ovou kriedou G+M+B
a prísluný rok. Deò Troch krá¾ov bol posledným
dòom vianoèno-novoroèných obchôdzok a zároveò sa ním konèilo obdobie zimného novoroèia.
Na deò Mateja sa hovorilo: Matej ¾ady láme,
na deò Gregora zas: Na svätého Gregora idú
¾ady do mora (obmena ...zo dvora).
Na zábavu a rôzne huncútstva bohaté bolo
faiangové obdobie, ktoré zaèalo dòom po Troch
krá¾ov a konèilo v utorok pred Popolcovou stredou. Bolo to zároveò aj obdobie èastého konania
svadieb a zabíjaèiek. Zo zvykoslovného h¾adiska
Faiangy do dnených èias sú v Zlatníkoch ivou
tradíciou.5 Na poslednej taneènej faiangovej
zábave v utorok o polnoci sa pred verejnosou
prezentuje tradièný zvykoslovný obrázok  pochovávanie basy. Je to symbolické ukonèenie
obdobia zábav a veselosti a nástup pôstneho
obdobia. Pochovávanie basy má vak výrazný
charakter ¾udového divadla a predstavuje akúsi
paródiu na obrad pochovávania zomrelého.
Vystupujú tu aj tradièní aktéri tohto úkonu - farár,
organista, minitranti, plaèúce eny a ïalí pozostalí smútiaci.6
Pieseò: Nastáva nám, ¾udia, smutná hodina,
keï nám naa milá basa umiera.
Umiera, umiera, kde dua pôjde,
takú prechlastanú Peter neprijme.
Pred nami u leí ako kus dreva,
bubeník hovorí, tak ti je treba.
Vdycky si nám bola dobrou priate¾kou,

aie sa lúèime ako s frajerkou.
Zlatnícke dievèence, nenariekajte,
radej si mládencov lepie vímajte.
Krèmára, krèmárku, tie pozdravujem,
a naim kurièom zdravia vinujem.
Stolári milení, majte sa dobre
a druhý raz lepie máre mi spravte.
Aj vy staré baby, od vás sa lúèim,
vetkých starých vdovcov vám tu poruèím.
Neroòte tak slzy, neplaète nahlas,
vak tí starí vdovci pôjdu len za vás.
Lúèim sa aj od vás, poslanci milí,
spolu sme hrávali, spolu sme pili.
Ná obecný úrad nech lepie robí,
aby aj v hornom konci chodníky boli.
Aj vy milí lumpi, zbohom vám dávam,
zvyok páleného vám zanechávam.
Futbalisti nai, to vám nesluí,
ete stále hráva v niej súai. 7
Farár: Drátes orátes domines,
Organista: nech smúti za basou kadý opilec,
Farár: inimis pátris odkundes,
Organista: kadý obèan za mnou zaplaèe.
Farár: Kadý obèan tu prítomný, daj si klobúk
dole z hlavy a skloò sa nad rakvu moju, lebo
ináè príde o hlavu.
Organista: Národ tu prítomný, k zemi si pok¾akaj,
na budúci rok na môj príchod sa prichystaj.
Pieseò: Zahuèali trúby, zahuèali basy,
kdee sa podeli, kdee sa podeli faiangy a
plesy.
Faiangy, faiangy, preèo odchádzate a nau
basu nám,
a nau basu nám so sebou beriete.
Basa naa, basa, teite¾ka krásna, nebude u
hráva,
nebude u hráva a nás tu zabáva.
Nu, zbohom tu zostaò a z hrobu chytro vstaò,
my u pôst zaèneme, my u pôst zaèneme a rum
pi budeme.
Srdce sa nám zviera bolesou velikou, e sa ty
k nám vráti,
e sa ty k nám vráti a pred Ve¾kou nocou.
Zvyky a obrady jarného obdobia boli zamerané
na urýchlenie odchodu zimy, príchodu jari a za-
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bezpeèenie bohatej úrody vetkého, èo sa v hospodárstve zasialo, zasadilo. K rituálnym obradom, majúcim svoj prapôvod v staroslovanskom
období, patrilo vynáanie Moreny, symbolu smrti, choroby a zimy. Figurínu zo slamy na Kvetnú
nede¾u odrastené dievèatá niesli spevom cez
dedinu:
Morenica kyselá, za koho si visela,
èi za pána richtára, èi za jeho syna?
Potom ju zapálili a hodili do potoka, aby
odniesla zimu. Následne na to dievèatá chodili
hojaïunïova s vyzdobeným konárikom brezy
alebo vàby.8 Pred vstupom do domu sa spýtali:
Chcete nové leto vidie? Po súhlasnej odpovedi
domáci zaspievali:
Zelená je vàba zo zlatého vrúba,
ktoe ju zavíja, Panenka Mária.
Dajte nám vajce, lebo dve,
vak vám to málo ubudne.
Hoja ïunïa, hoja...
Dajte nám grajciar, lebo dva,
vak vám to pánboh poehná.
Hoja ïunïa, hoja...
Na zelenej lúke stratila som k¾úèe,
kto mi ich nájde, dám mu dve kralice.
Hoja ïunïa, hoja...
Svätý Jurichel, pole odmykaj,
aby tráva rástla,
pekná zelená a po kolená.
Hoja ïunïa, hoja...
Pred naím pánom richtárom
nali sme metek s hodvábom.
Na tom meteèku gombíèky,
zlatníckym pannám na pátrièky.
Nie tým hoanským drndám,
le nám, zlatníckym pannám.
Na Zelený tvrtok v minulosti mládenci nosili
dievkam do postele mravce. S mraveniskom sa
spájala predstava ve¾kého poètu a hojnosti.
V prípade dievèat to znamenalo ve¾ké mnostvo
nápadníkov. So Zeleným tvrtkom sa spájalo aj
rituálne umývanie s cie¾om kozmetickým, lieèebným èi v rámci zdravotnej prevencie. ¼udia
sa chodili umýva do potoka Livina, pretoe verili, e v tento deò má voda zázraènú moc pri-

náajúcu zdravie a krásu. Pri umývaní vodu
nabrali do dlaní a trikrát cez hlavu prehodili, hovoriac: Vodièka èistá od Pána Krista. Dievèatá si
èesali vlasy pod vàbou, aby ich mali husté a dlhé.
Do potoka sa ¾udia chodili umýva aj na Ve¾ký
piatok.
K tradièným èinnostiam predchádzajúcim Ve¾konoèný pondelok patrila príprava kralíc pre
polievaèov, ktorá bola doménou dievèat a ien.
V minulosti pre Zlatníky boli typické techniky
vypisovanie voskom a oblepovanie áím (duina trávy moèiarnej). Na krupinu vajíèka voskom vypísali rôzne vzory a postupne ich namáèali do viacerých farieb. Druhý spôsob vyzdobovania spoèíval vo vytváraní vzorov kombináciou áia a textilu. Polieva sa chodilo od
skorého rána. Mládenci oblievali vodou alebo
dievku rovno hodili do potoka.
Deò Juraja v starích predstavách bol povaovaný za predel zimy a leta.
Dodnes je ivá tradícia stavania májov, i keï
u v urèitej zredukovanej forme. Pôvodne máje
stavali mládenci svojim vyvoleným  dospelým
dievkam, ktorým chceli prejavi svoju náklonnos. Nechýbal ani máj pred zvonièkou, kolou,
kríom a hostincom.9 Máje predstavovali ihliènaté stromy, jedle a smreky, zoaté v blízkej hore.
Èím bol strom vyí, tým mládenec získal na
vánosti a dievka na pocte. Museli si ich vak aj
strái, lebo mládenci si zvykli máje navzájom
kradnú.
Poèas turièných sviatkov je dodnes zvykom
ozdobova si okná a vchodové dvere lipovými
halúzkami.
Vo svätojánsku noc staria generácia ien
chodila zbiera lieèivé rastliny, z ktorých varili
èaje èi odvary na lieèenie rôznych neduhov tela.
Hospodársky rok a koniec atvy ukonèila slávnos  doinky. Po¾nohospodárski robotníci zhotovili veniec z rôznych druhov obilia a stuiek.
Zaniesli ho gazdovi, ktorý pre nich pripravil
hostinu. Spievalo sa a tancovalo do rána.
Príleitos na stretnutie irieho rodinného príbuzenstva odpradávna poskytovali hody. Slávili
sa k dátumu, kedy bol vysvätený kostol. V Zlat-
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níkoch sa hody pôvodne viazali k 11. novembru 
na sv. Martina  k vysviacke farského kostola
v Malých Hostiach. ¼udia ili do kostola na
hodovú pobonos, a potom doma u èakali
hodiarov. Po domoch chodili vyhráva Cigáni,
nechýbali ani kolotoèiari. Veèer v krème bola
muzika. V súèasnosti sa hody konajú v augustovú nede¾u po sviatku Panny Márie Krá¾ovnej,
ktorej je zasvätený nový kostol patriaci do
farnosti Malé Hoste.

Rodinné zvyky
Významné medzníky v biologickom ivote
èloveka  narodenie, svadba a úmrtie  odpradávna sprevádzali rôzne zvyky a obyèaje, ktoré sa
neodohrávali len v úzkom kruhu rodiny, ale
v irom rodinnom èi dedinskom spoloèenstve.
Táto skutoènos znamenala akceptáciu zmeneného stavu, prijatie nového èloveka do okruhu
rodiny a dediny. Tradièné rodinné obrady výrazne ovplyvnilo zavedenie cirkevných obradov
viaucich sa k prelomovým momentom v ivote
èloveka.
Príchod nového èlena do rodiny aj napriek tomu, e v minulosti to nebol jav zriedkavý, ba
práve naopak, bol sprevádzaný komplexom
obradov, rôznych ochranných úkonov, vetieb a
magických praktík. Matka u v období tehotenstva musela repektova mnohé nepísané normy
správania sa, ktoré mohli ovplyvni zdravie,
vzh¾ad a charakter dieaa. Naopak, nerepektovanie urèitých zákazov mohlo ma negatívne
dôsledky pre matku i diea. Napríklad budúca
matka sa nesmela pozera na nepekné veci a
zmrzaèených ¾udí, aby sa tieto vlastnosti nepreniesli na diea, nesmela niè ivé zabi, aby sa jej
diea nenarodilo màtve a pod. Tehotnú enu mali
v cudzom dome ponúknu jedlom, na ktoré sa
pozrela, aby nezabaala. Pod¾a vzh¾adu tehotnej
eny predpovedali pohlavie dieaa. Dodnes je
ivá predstava, e pekná tvár budúcej matky
znaèí narodenie chlapca. V prípade, e ena mala
tvár nepeknú f¾akatú, sa predpovedalo narodenie
dievèatka. Hovorilo sa, e dievèa matke krásu

zobralo.
Aj napriek zákazom vykonáva urèité èinnosti
tehotná ena prakticky a do pôrodu sa zapájala
do vetkých prác v domácnosti, a v prípade potreby aj na poli. Do polovice 20. storoèia eny
rodili doma za pomoci pôrodnej baby a ien
z blízkej rodiny. Po pôrode babka diea umyla,
obliekla do koie¾ky a zavinula do perinky. Do
vody prvého kúpe¾a zvykom bolo da kovový
peniaz, vraj preto, aby diea bolo bohaté. Pod¾a
obyèaje peniaz si zobrala pôrodná baba. Bohaté
vetecké predpovede sa spájali s termínom narodenia dieaa i s jeho telesnými znakmi pozorovanými bezprostredne po pôrode. Okrem iného
sa napr. predpovedalo, e diea narodené so zubom bude múdre, narodené v èepèeku alebo v nede¾u bude astné, atï. Ve¾ká pozornos sa venovala najmä prvorodenému dieau. V predstavách otcov prvý potomok mal by chlapec, pre
zachovanie rodu, matka si viac elala dievèa,
pomocnicu do domácnosti. V kadom prípade
výsadné postavenie medzi demi mal prvorodený syn. V mnohopoèetných rodinách pri ïalích pôrodoch u pohlavie detí nebolo tak dôleité.
Zves o narodení dieaa sa v rodinnom prostredí rýchlo rozírila. Dopomohol k tomu aj otec
dieaa, ktorý, hlavne pri prvom synovi, s f¾aou
pálenky (radostníkom) navtívil najbliiu rodinu a zvestoval im radostnú udalos. K dobrým
zvykom patrila návteva ien z príbuzenstva i susedstva u rodièky. Medzi prvými na návtevu
prila kmotra. Matke na posilnenie doniesla
napeèené iky, slepaèiu polievku a praenicu.
Krst sa odbavoval krátko po narodení, zvyèajne
do týdòa. V polovici 20. storoèia novorodeniatko na krst niesla krstná mama v sprievode pôrodnej baby. Matka na krst nechodila. Po príchode
z krstu babica povedala veobecne známy výrok:
Odniesli sme pohana, priniesli sme kresana. Po
krste sa robila hostina (krtenie), na ktorú hotovými jedlami opä prispela kmotra i eny z príbuzenstva. Bohatos hostiny závisela nielen od
majetnosti rodiny, ale tie od toho, èi ilo o prvorodené diea, resp. èi sa oslavovali krstiny
syna. Pod¾a starích poverových predstáv matka

158

originÆlXP.qxd

4.5.2006

10:09

Page 159

aj diea, pokia¾ neprejdú cirkevným obradom, sú
vystavené pôsobeniu neèistých síl, ktoré im
môu ukodi. Z uvedeného dôvodu sa estonedie¾ka musela riadi urèitými pravidlami. Pred
oèistným cirkevným obradom (vádzkou) napr.
nesmela vyjs spod strechy domu, aby ju nevodilo. Nepokrstené diea nemalo zosta samé v dome, aby ho nevymenili za diea divoienky.
Veobecne pretrvávala predstava, e èlovek
s uhranèivými oèami môe dieau ukodi,
urieknu ho. Preto sa malému dieau uväzovala
na ruku èervená stuka alebo sa mu nieèo èervené vloilo do kolísky. Pred urieknutím malo
pomôc aj to, keï osoba, ktorá sa na diea pozrela, symbolicky ho pop¾ula a povedala: Neúrekom. Diea, o ktorom sa predpokladalo, e je
urieknuté, kúpali v odvare z èistca. Predstava
o tom, e nielen dieaa, ale aj dospelého èloveka mono urieknu, je ivá dodnes.
Zvyky a obrady uplatòované pri uzatváraní
manelstva potvrdzujú zmenu rodinného a sociálneho stavu dvoch ¾udí, ich prijatie do nových
rodín, ale zároveò aj do novej sociálnej skupiny
v rámci dedinského spoloèenstva. Z uvedeného
dôvodu sa svadba stala nielen záleitosou
mladého páru a jeho blízkej rodiny, ale aj irieho
okruhu ¾udí z dediny. Prejavovalo sa to nielen
spoluúèasou na svadobných obradoch, ale v mnohých prípadoch u dávno predtým pri výbere
ivotného partnera. O uzavretí manelstva èasto
rozhodovali rodièia, a to hlavne vtedy, ak do
popredia vystupovali majetkové záujmy. Vtedy
sa o láske moc nehovorilo, ani sa nebral oh¾ad
nato, èi sú si budúci manelia rokmi blízki, èi sa
dobre poznajú, tobô, èi sa majú radi. V nahováraní do manelstva ve¾kú úlohu zohrávali
eny, ktoré sa snaili presvedèi dievèa na sobá
i takýmito slovami: Áno, Anka, len pre teba má
dom a celé zaopatrenie. A e nie je krásavec?
Èo tam má po peknote, z tej sa nenaje.
eny z druhej strany zakontrovali: No, to by si
brala pekné ohrablo, také dievèa, kde má len
oèi? Èo má po majetku, èi nemá svojho dos?
Kde sa len ukáe s takým nemehlom? 10 Tak èi
onak, vo väèine posledné slovo mali rodièia.

Svoj súhlas èi nesúhlas s budúcim zaom prejavili u v období, keï mládenec zaèal k dievèau
chodi na voh¾ady. Ak sa im pozdával, bolo dobre, ak nie, rýchlo proti tomu zakroèili. Vek novomanelov v minulosti bol pomerne nízky. Táto
skutoènos je v dobovom materiáli z roku 1942
zaznamenaná nasledovne: Len èo uplynie dievèau 16 rokov a mládencovi 18 rokov, u sa dievèa vydáva a chlapec ení. Akoby nie, veï keï
má dievèa 22 rokov, u je stará dievka, a chlapec
24 rokov, u je starý mládenec. Takí pod¾a hovoru sú iba na hanbu dedine. Preto nie div, e dievèatá, a hlavne rodièia, tak ponáh¾ajú s vydajom.11
Samotnej svadbe predchádzala návteva v rodine dievèaa (pokonávka), na ktorej krstný otec
obradnou reèou pre enícha vypýtal nevestu. Po
súhlase rodièov i samotnej dievky sa konalo malé
pohostenie. Na ïalí deò mladý pár v sprievode
krstných rodièov iiel spísa ohláky na faru. Tri
nedele po sebe pred termínom sobáa v kostole
bolo èítanie ohláok ako cirkvou predpísaného
zverejnenia pripravovaného manelstva. Po treom vyhlásení ohláok sa konala svadba.
Kým uplynie èas ohláok v obidvoch svadobných domoch je ve¾ký zhon. Najviac starostí je
s výbavou mladej nevesty. ijú sa periny, plachty, aty, pokrývky. Pri nasýpaní perín hodia do
peria peniaz, aby nevesta bola bohatá. Okrem
toho tam vloia aj holúbäcie pierka, aby sa mladí
mali radi. Pri druhej ohláke mladoeních dostane od nevesty pierko, zo sklenených granátkov a
stúh dlho spustených.
Hosov na svadbu volá nevestou a eníchom
urèená ena, zvaná kundráèka. Poverená ena
chodí týdeò pred svadbou po domoch a hovorí:
Dali Vás pozdravova Vai priatelia, aby ste ich
prili v nede¾u navtívi!
V predveèer svadby zídu sa vetci hostia a odbavujú sa várky. Hostia prinesú v kooch koláèe,
pálené, sliepku alebo kohúta. Druice prinesú
álky, taniere, príbor, cukrové a tortu. Mladoeních s drubami na voze preváajú periny a ïaliu výbavu nevesty. Pritom sa robia rôzne arty,
napr. eny pribalia do perín kameò, aby boli aké. Pred svadbou si mladí dávajú dary. Nevesta
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dostane topánky, atku a prsteò. eních dostane
koe¾u a ma¾u.
V svadobný deò kundráèka opä povoláva vetkých svadobných hosov. Keï ide svadobný
sprievod za nevestou, urobia zo iat diea, nesú
krí s èerveným ruèníkom a spievajú:
Hore brikim, dolu brikim,
poèkajte ma, nech zapitím.
Povedzte nám susedovie,
kde bývajú Adamkovie!
Pred sobáom starý svat koná odobierku mladých od rodièov. Za nevestu hovorí: Vèil sa ja
strojím k tejto siedmej sviatosti. Prosím Vás pre
Boha a pre Matku boiu, odpustite mi, èo som
Vás kedy rozhnevala.
Na sobá ide mladý za s prvou druicou a mladá nevesta s prvým drubom. Cestou jeho krstná
mama zvaná iroká rozhadzuje koláèe okolostojacim. iroká nesie so sebou okrem koláèov i pálené a jabåèko. Keï idú zo sobáa, dáva im ho
striedavo jes, aby sa mali radi. Keï prídu zo
sobáa, idú k neveste. Tam sa vetko uhostí a po
malej hodinke sa ide do krèmy na muziku. Po
dvoch, troch hodinách, keï sa vetko zabavilo,
vykrièalo, idú na veèeru.
Zaujímavé je nosenie darov pri veèeri. Tu starý
svat ukáe svoje umenie. Na òom záleí, èi sú
hostia veselí. Najprv sa dávajú dary od nevesty.
Starý svat hovorí: Mamièka, mladá nevesta sa
postarala o vás, lebo vás videla dodriapanú a
uvláèenú, tak vám posiela rukávce. Mamièka,
nevesta vás videla upapranú, tak sa postarala
o uterák, aby ste sa umyli a utreli!
Tatíèkovi i krstnému otcovi kúpi koe¾u, krstnej mame a vagrinám ruèník. V radosti, kriku,
spievaní a hrách uplynie veèera, ktorá sa tiahne
temer do rána.
Nad ránom èepia nevestu. Druice spievajú:
Nedaj mamka rozpleta,
vak a budem poslúcha,
izbu, pitvor zameta.
Izbu, pitvor zameta,
do kostola chodieva.
Ani drubovia sa nedajú zahanbi a veselo
zaspievajú:

Ej, rastú, rastú, konope za cestu,
u sú pekné zelené,
zamiloval som si dievèa èiernooké,
malo líèka èervené.
Dával som im kone, èo boli vo vojne
a len mi ju chcú neda.
Ale mi ju dajú, len ma prevádzajú
ja sa nedám prevádza.
Dával som im voly, mali zlaté rohy
a len mi ju nechcú da.
Ale mi ju dajú, len ma prevádzajú,
ja sa nedám prevádza.
Prvý druba berie veniec na vidlièku a hovorí:
Naa milá nevestièka, vienok ti stàham, ale poctivos ti neodnímam. Toto trikrát hovorí a obíde
okolo nej.
Pri lúèení, keï nevesta ráno odchádza z domu,
sa hovorí:
Sobieraj Marika, sobieraj lyièky,
u sa ti zobrali ostatné druièky.
Sobieraj Marika, sobieraj taniere,
u sa ti sobrali ostatní frajeri.
Na vrchu strie¾ajú, Mariku pýtajú,
u na vrchu vystrie¾ali,
u Mariku vypýtali.
Pri vchádzaní nevesty do domu enícha prichystá svokrua na prah stolèek a sekeru, aby
bola pevná ako sekera a mala vdy na stole dostatok. Pri stretnutí si podajú ruky a bozkajú sa.
Nevesta nesie na ruke navleèený koláè. Keï
príde do izby, k¾akne si na stolièku, pomodlí sa
Otèe ná, koláè rozlomí na tyri kúsky a dá na
kadý roh stola. Neveste dajú do zásterky obilie,
obíde s ním okolo hnoja, aby ju hydina mala
rada. Potom posadia mladý pár do kúta. Tu je
ete posledná hostina, po ktorej sa vetci rozídu.
Pohrebné obyèaje
Do komplexu pohrebných zvykov môeme
zahrnú vetby a obrady viauce sa k obdobiu
predchádzajúcemu smrti, a tie úkony konané
okolo zomrelého. Predpísané obrady majú zabezpeèi nebotíkovi miesto na druhom svete a zároveò znamenajú jeho rozlúèku so súèasným svetom, s rodinou i ïalími èlenmi dedinského kolektívu.
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iroký okruh povier sa spája s predpoveïami a
znameniami blíiaceho sa úmrtia. Snaha dozvedie sa nieèo o svojej budúcnosti, ivote èi smrti,
tvorí základ mnohých vetieb praktizovaných
v rámci výroèných zvykov, ale aj pri narodení èi
svadbe. Predzvesou smrti boli, a vo viere mnohých ¾udí i v súèasnosti sú, rôzne opakujúce sa
javy èi znamenia. V mysliach poverèivých ¾udí
dodnes znamením smrti sú javy ako napr. bez
zjavnej príèiny zastavenie hodín, spadnutie taniera zo steny, otvorenie dverí skrine, pukanie
steny, zvlátne zvuky atï. Ve¾ký význam sa prikladá i obsahu snov. Chorobu èi smr predpovedá
sen o mútnej vode, svadbe èi vytrhnutom zube.
Tie sa verilo, i verí v mimoriadnu schopnos
niektorých zvierat smr vycíti a zvestova ju.
Do týchto poverových predstáv spadá zavýjanie
psa, hlas sovy (kuvika), kikiríkanie sliepky, a pod.
V ¾udových predstavách má dua èloveka podobu ¾ahkého bieleho obláèika. V prípade, ak èlovek ako zomieral, otvárali okno, aby dua
mohla rýchlejie odís. Na u¾ahèenie skonu
umierajúceho príbuzní robili aj ïalie úkony.
Zapa¾ovali hromniènú svieèku, modlili sa, kropili telo svätenou vodou. ¼udia verili, e dua
nemôe opusti telo zomierajúceho èloveka, aj
vtedy, ak nie je pokonaný s niekým, s kým je
v spore a nedostalo sa mu odpustenia. Tie sa
hovorilo, e pri ako umierajúcom sa nemá ve¾mi narieka, lebo to odïa¾uje jeho odchod na
druhý svet. Zvestovanie smrti niekoho z dedinskej pospolitosti sa vykonávalo zvonom umieráèikom. V dome nebotíka sa zastavili hodiny,
zastrelo sa zrkadlo, nevykonávali sa iadne práce. Pri vystretom nebotíkovi sa veèer modlia a
spievajú almy ¾udia z dediny a príbuzní. Oplakávajú màtveho, prièom nezabudnú vyklada
jeho prednosti a nahlas iali nad jeho stratou.
Kedysi dávali zomrelým muom do f¾ae pálené
pod hlavu, aby sa vraj potúili na ceste na iný
svet. Zomrelým deom dávajú do hrobu hraèky,
zomrelé slobodné dievèatá do truhly obleèú ako
nevesty. Keï zomrela matka pri pôrode, verilo
sa, e na tretiu noc si príde diea pozrie a opatri.12
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Pri terénnom výskume autorke textu informácie poskytli
nasledovní obèania Zlatník:
Albeta Stýskalová, nar. 1932
Eva Baèíková, nar. 1909
Jozefína Averusová, nar. 1933
Jozefína Niková, nar. 1928
¼udovít Stýskal, nar. 1931
Vïaka ich ochote podeli sa so spomienkami na èasy minulé vznikla èas monografie venovaná ¾udovým tradíciám,
za èo im patrí úprimné poïakovanie. Za spoluprácu vïaka
patrí aj Milanovi Genábelovi, starostovi obce Zlatníky.
Etnografický atlas Slovenska, Veda, vydavate¾stvo SAV
Bratislava, 1990
Hospodár prinesie do príbytku otep slamy, rozloí ju po
zemi a na nej potom spí, lebo i malý Jeiko spal na slame.
Ba i na stôl roztrúsia kúsky slamy ( údaj z dotazníkovej
akcie uskutoènenej v roku 1939).
Feglová,V., Leèák,M: Pramene k tradiènej duchovnej
kultúre Slovenska (obrady, zvyky a povery  1939).
Prebudená pieseò  nadácia. Bratislava, 1995, s.174
Tame, s. 174
V Zlatníkoch starobylý zvyk pochovávania basy v polovici
60-tych rokov 20. storoèia obnovila ZO ÈSÈK. Po nej aktivitu prevzala folklórna skupina Zlatnièan.
Nasledovné ukáky faiangových textov, prednáaných a
spievaných poèas obradu pochovávania basy, sú prevzaté
z Faiangového spevníka (rukopisný materiál zostavený
M. Genábelom).
Pri piesòach a humorných reèiach sa výrazne prejavuje
tvorivý vklad ich autorov. V ¾ahko ironickom humornom
tóne sa do textov dostanú mená a skutky konkrétnych ¾udí
z dediny.
V roku 1939 dievèatá nosili z domu do domu ozdobenú
haluz rakyty, oveanú farebnými stukami. Prídu k oknu
a spytujú sa: Videli ste u nové leto? Nazývajú to nosením
leta.
Feglová, V., Leèák, M. Cit., s. 182
Kedysi vraj chodili chlapci hromadne s jedným májom
stromkom po dedine, chodila s nimi cigánska muzika,
vyhrávalo sa a tancovalo pred domom dievky na vydaj, kde
ich aj uhostili.
Feglová,V., Leèák,M. Cit., s. 207
Leèák, M.: Slovenské svadby. Pramene k tradiènej
duchovnej kultúre Slovenska. Zv.II.
Prebudená pieseò  nadácia. Bratislava, 1996, s. 298
Tame, s. 298300 Dotazníková akcia bola uskutoènená
v roku 1942, údaje do dotazníka poskytla Karolína
Jurkovièová, uèite¾ka. Nasledujúci text pochádza z materiálu získaného v rámci tejto dotazníkovej akcie, èiastoène
je upravený a skrátený.
Feglová, V., Leèák, M. Cit., s. 146

