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Slovo na úvod

Wstęp

Naša spoločnosť za uplynulé storočie prešla viacerými zásadnými zmenami. Na štátnej úrovni sme prežili
monarchistické zriadenie na čele s cisárom, prvú Československú republiku, vďaka ktorej nastal rozvoj spoločnosti na všetkých úrovniach, fašistický
Slovenský štát, Slovenské národné povstanie, krátky nádych povojnovej slobody, po ktorom nasledoval totalitný
socializmus. Po roku 1989 zase obdobie prechodu krajiny a spoločnosti do
demokratických vôd, vznik samostatnej Slovenskej republiky s postupnou
integráciou do európskych i severoatlantických štruktúr. Každá politická
zmena so sebou priniesla inú kvalitu
života a znamenala zmenu v štruktúre spoločnosti, či už v sociálnej, alebo
etnickej rovine. Spoločnosťou otriasli
i traumy zanechávajúc za sebou hlboké brázdy. Dve devastačné svetové vojny, násilné odsuny vlastných
občanov, socializmus, kolektivizácia,
čistky v 50. rokoch, normalizácia po
vpáde vojsk Varšavskej zmluvy ako
i prelomový osemdesiaty deviaty rok
a následné divoké privatizácie v 90.
rokoch. To všetko, a ešte omnoho viac,
sa zapísalo do kolektívnej historickej
pamäte národa a formujú stav spoločnosti dodnes.

Nasze społeczeństwo przeszło w
ciągu minionego stulecia kilka poważnych zmian. Na poziomie państwowym były to: ustrój monarchistyczny na czele z cesarzem, pierwsza
Republika Czechosłowacka, dzięki
której nastąpił rozwój społeczeństwa
na wszystkich poziomach, faszystowskie Państwo Słowackie, Słowackie
Powstanie Narodowe, krótką powojenną wolność, po której nastąpił totalitarny socjalizm. Po 1989r. znów okres
transformacji kraju i społeczeństwa
do ustroju demokratycznego, powstanie samodzielnej Słowacji wraz ze
stopniową integracją do europejskich
i północnoatlantyckich struktur. Każda zmiana polityczna niosła ze sobą
inną jakość życia i oznaczała zmianę
w strukturze społecznej, zarówno na
poziomie społecznym jak i etnicznym. Społeczeństwo przeżywało traumy pozostawiające głębokie bruzdy.
Dwie wojny światowe, czystki w latach pięćdziesiątych, normalizacja po
inwazji wojsk Układu Warszawskiego,
przełomowy osiemdziesiąty dziewiąty rok a następnie dziką prywatyzację
lat dziewięćdziesiątych. To wszystko
i jeszcze o wiele więcej zapisało się w
zbiorowej pamięci historycznej narodu i formuje stan społeczeństwa do
dzisiaj.
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Nastąpił ogromny rozwój nauki
i techniki. Słabo rozwinięte gospodarczo terytorium Słowacji zaczęło się
stopniowo uprzemysławiać, mechanizować, elektryfikować i modernizować. Świat zaczął się zmniejszać dzięki
wykorzystaniu telegrafów, telefonów,
internetu i telewizji. Przez ostatnie sto
lat przenieśliśmy się z drewnianych
domów do bloków lub murowanych
domów, na bose nogi założyliśmy wygodne obuwie, drewniane pługi ciągnięte przez woły zastąpiliśmy traktorami sterowanymi współrzędnymi GPS.
Drewno piłujemy maszynami a napęd
furmański dzisiaj nie je owsa, tylko
diesel. Żyjemy w społeczeństwie, w
którym możemy swobodniej podróżować, handlować, mieszkać, żenić się
i rozwodzić i możemy wyznawać własną wiarę bez prześladowań.
Nad tym wszystkim nasuwa się
nam pytanie, czy sto lat na takie fundamentalne zmiany w społeczeństwie
to nie jest za mało? Rozumiemy, co się
wydarzyło i wiemy jak się uczyć? Niezależnie od odpowiedzi, faktem jest,
że jesteśmy świadkami czasów i tylko od nas zależy, co po nas zostanie.
Celem publikacji jest przybliżenie
wybranych elementów kultury materialnej Raslavic na przełomie XIX i XX
wieku w odniesieniu do różnorodności etnicznej zasiedlenia.

Po technickej stránke nastal nevídaný rozmach vedy a techniky. Zaostalé
územie Slovenska sa začalo postupne
spriemyselňovať, mechanizovať, elektrifikovať a modernizovať. Svet sa začal zmenšovať prostredníctvom telegrafov, telefónov, televízie a internetu.
Za sto rokov sme sa dostali z dreveníc
do panelákov či murovaných domov,
bosé nohy sme vymenili za pohodlnú vychádzkovú obuv, drevené pluhy
ťahané volmi nahradili traktory navádzané GPS súradnicami. Drevo pílime
mechanizovane a furmanský pohon
dnes nežerie ovos, ale naftu. Žijeme
v spoločnosti, v ktorej môžeme voľne cestovať, obchodovať, žiť, ženiť sa
i rozvádzať a môžeme vyznávať svoju
vieru bez prenasledovania.
Nevdojak sa tisne otázka, nie je sto
rokov na tak zásadné zmeny v spoločnosti málo? Rozumieme tomu čo
a ako sa stalo a vieme sa poučiť? Nech
je odpoveď akákoľvek, faktom ostáva,
že sme tu, svedkovia doby, a je na nás,
čo tu po nás ostane.
Snahou predkladanej publikácie
je priblížiť vybrané prvky materiálnej
kultúry Raslavíc na prelome 19. a 20.
storočia, s ohľadom na etnickú pestrosť osídlenia.
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Prírodné podmienky

Warunki przyrodnicze

Poloha

Położenie Raslavic

Obec Raslavice sa nachádza na východnom Slovensku, v Prešovskom
kraji v okrese Bardejov. Územie Raslavíc je možné rozčleniť podľa rôznych
kritérií, ktoré sú založené na aktuálnom poznaní jednotlivých vedných
odborov.

Miejscowość Raslavice usytuowana jest w północnowschodniej części
Województwa Prešovskiego, w powiacie Bardejowskim. Terytorium Raslavic
można podzielić według różnych kryteriów, które opierają się na faktycznej
znajomości poszczególnych dyscyplin.

Poloha Raslavíc1

Położenie Raslavic1

Geológia

Geologia

Geologická stavba územia je tvorená kriedou a paleogénom vonkajších
Karpát. Horniny, ktoré tvoria podložie
tohto územia teda vznikali v období
pred 145,5 – 65,5 (krieda) a 65,5 – 23,03

Struktura geologiczna tego obszaru utworzona została z osadów kredy i paleogenu zewnętrznych Karpat.
Skały tworzące podstawę tego obszaru powstawały więc w okresie 145,5

1

1

https://maps.google.co.uk, heslo: Rasla-

vice

vice
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https://maps.google.co.uk, hasło: Rasla-

(paleogén) miliónmi rokov. Presnejšie
ide o ílovce, vápnité ílovce, pieskovce,
pieskovce s glaukonitom, slieňovce
a siltovce. Striedajúce sa vrstvy pieskovcov, ílovcov a ílovitých bridlíc tvoria flyšové pásmo, ktoré vzniklo usadzovaním v hlbokomorskom prostredí
z hlbokomorských deltovitých vejárov.
Tieto vznikli prúdením turbiditných
prúdov dolu kontinentálnym svahom
a ich uložením do sekvencií gradačného zvrstvenia, následným spevnením
vznikli horniny tvoriace flyš.

– 65,5 mln lat temu (kreda) oraz 65,5 –
23,03 miliony lat temu (paleogen). Są
to iłowce, iłowce wapniste, piaskowce,
piaskowce glaukonitowe, mułowce.
Naprzemienne warstwy piaskowców
i iłowców tworzą pasmo fliszowe, które powstało jako osady w głębokomorskim środowisku. Powstały przez
przepuszczenie prądów niosących
osady przez zbocze kontynentalne
i osadzanie ich w sekwencjach warstw
gradientowych, w wyniku czego powstały skały tworzące flisz.

Vznik hlbokomorských deltových vejárov – prekurzorov flyšových hornín2

Powstanie osadów głębokomorskich –
prekursorów skał fliszowych2

2

2

Thurman, Harold V., Trujillo, Alan P.: Oceánografie. Praha, CP Books, 2005, 479 str., ISBN:
80-2510-353-6

Thurman, Harold V., Trujillo, Alan P.: Oceánografie. Praha, CP Books, 2005, 479 str., ISBN:
80-2510-353-6
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Ich odtrhnutím a presunom horotvornými pohybmi na územie ich
dnešného výskytu vzniká flyš. Spomínaná geologická stavba je prekrytá
kvartérnymi sedimentami. Kvartér je
geologické obdobie, ktoré sa začalo pred 2,588 miliónmi rokov a trvá
dodnes. Je charakteristické striedaním období glaciálov (doba ľadová)
a interglaciálov (doba medziľadová),
ktoré viedlo k zvetrávaniu a následnému ukladaniu hornín, a preto je kvartér členený na základe sedimentov. Na
území obce Raslavice sa nachádzajú
dva typy kvartérneho pokryvu, a to
Deluviálne sedimenty vcelku, ktoré sa
ďalej členia na základe zrnitostného
zloženia na hlinité, hlinito-piesočnaté,
hlinito-kamenité, piesočnato-kamenité až balvanovité svahoviny a sutiny.
Druhým typom sú ostatné bližšie geneticky nerozlíšené sedimenty, ktoré
sú tvorené nečleneným predkvartérnym podložím s nepravidelným pokryvom bližšie nerozlíšených svahovín a sutín.

Pasma fliszu powstały przez oderwanie tych osadów i przesunięcie
na miejsce ich dzisiejszego występowania. Wspomniana struktura geologiczna przemieszana jest z osadami
czwartorzędowymi. Czwartorzędowy
okres geologiczny rozpoczął się 2,588
milionów lat temu i trwa do dzisiaj.
Charakteryzuje się naprzemiennymi
okresami epok lodowcowych (glacjały) oraz przejściowych okresów, w których lądolód cofał się, ale nie zanikał
(interglacjały). Prowadziło to do erozji
skał a następnie do powstawania osadów i dlatego okres czwartorzędowy
dzielony jest na podstawie osadów.
Na terenie dzisiejszych Raslavic znajdują się dwa typy osadów czwartorzędowych, są to osady w całości deluwialne, które podzielone zostały na
podstawie składu ziarna na gliniaste,
gliniasto – piaskowe, gliniasto – kamienne oraz zboczowe. Drugim typem są inne, bliżej genetycznie nieokreślone osady.

Geomorofológia

Geomorfologia

Z pohľadu geomorfológie patrí
územie obce do provincie Východné
Karpaty, subprovincie Vonkajších Východných Karpát, oblasti Nízkych Beskýd, celku Ondavská vrchovina a časti
Raslavická brázda.

Z punktu widzenia geomorfologii
należy obszar miejscowości do Karpat
Wschodnich, subprowincji Zewnętrzne Karpaty Wschodnie, obszar Beskidu
Niskiego, pasma górskiego Ondavská
Vrchovina i części Raslavická Brázda.
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Ondavská vrchovina, časť Raslavická brázda (ChelloPhoto)
Ondavská Vrchovina, część Raslavická Brázda (ChelloPhoto)
Z punktu widzenia warunków
geomorfologicznych obszar Raslavic
utworzony jest przez struktury fliszowe Karpat, morfostruktury Beskidu Niskiego, reliefy bruzd erozyjnych oraz
wyżów pedymentowych. Rzeźba terenu tego obszaru jest efektem procesów fałdowania terenu oraz powstawania pięknieć i uskoków. Zostały one
ukształtowane w wyniku procesów
erozji i denudacji, które doprowadziły do powstania bruzd erozyjnych
i pedymentów. Pedymenty są częścią
terenu o niewielkim nachyleniu, 5 – 7
stopni. Powstają w wyniku erozji a następnie nakładanie się osadów, tworzą warstwę przejściową między bardziej odpornymi i mniej odpornymi
skałami. Według kolejnego podziału

Z hľadiska geomorfologických pomerov je územie tvorené zlomovo-vrásovými štruktúrami flyšových Karpát, morfoštruktúrami transverzálnej
depresie Nízkych Beskýd a reliéfov
eróznych brázd a pedimentových
podvrchovín a pahorkatín. Tvar tohto
územia bol teda formovaný vrásnením a zlomovými procesmi. Tie boli
následne do dnešnej podoby vytvarované erózno-denudačnými procesmi, ktoré dali vzniknúť eróznym
brázdam a pedimentom. Pedimenty
sú časti zemského povrchu s miernym
sklonom, 5 – 7 stupňov, ktoré vznikli
eróziou a následným ukladaním sedimentov. Tvoria prechodnú časť medzi
odolnejšími a menej odolnými horninami. Podľa ďalšieho geomorfologic-
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kého delenia (morfologicko-morfometrické typy) územie Raslavíc tvoria
vrchovina – stredne členená (územie
Ondavskej vrchoviny), pahorkatina silne členená (nižšie časti Ondavskej
vrchoviny) a rovina - rovinná depresia
(územie Raslavickej brázdy).

geomorfologicznego obszar Raslavic
tworzy wierzchowina – umiarkowanie podzielona (tereny Ondavskej Vrchoviny), wyż – wyraźnie podzielona
(niższe obszary Ondavskej Vrchoviny)
oraz równina - (obszary Raslavickej
Brázdy).

Hydrológia

Hydrologia

Väčšina územia Raslavíc patrí do
povodia Hornádu, zvyšok do povodia
Bodrogu. Hranica medzi nimi nie je
rovnomerná, ale v podstate prebieha
severo-južným smerom. Priemerný
ročný špecifický odtok je 5 – 10 l.s-1.
km2, táto hodnota hovorí o tom, aký
objem vody odtečie z plochy povodia za rok. Obcou Raslavice preteká
potok Sekčov. Z ľavej strany do neho
priteká Hrabovec a potok bez názvu
vo Vyšných Raslaviciach. Cez kataster obce pretekajú ďalšie vodné toky
vlievajúce sa do Sekčova. Najvýznamnejším pravostranným prítokom je
potok Laz, tečúci západným okrajom
územia Raslavíc. Najvýznamnejším ľavostranným prítokom je Suchý potok
pretekajúci Tomášovou dolinou. Pre
spomínané vodné toky je typická najvyššia vodnatosť v jarných mesiacoch.
Minimálny odtok je v zimných a jesenných mesiacoch. Toky patria do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Pre túto
oblasť je typické, že akumulácia vody

Większość obszaru Raslavic należy
do dorzecza Hornádu, reszta do dorzecza Bodrogu. Granica między nimi
nie jest równomierna, ale zasadniczo
przebiega w kierunku północno-południowym. Średni roczny spływ wynosi 5 – 10 l.s-1.km2, liczba ta wskazuje
ile wody spływa z dorzecza w ciągu
roku. Przez Raslavice przepływa potok Sekčov, z lewej strony dopływa
do niego Hrabovec oraz potok bez
nazwy w Vyšných Raslaviciach. Przez
obszar wsi przepływają także inne
cieki wodne wpadające do Sekčova.
Najważniejszym dopływem prawostronnym jest strumień Laz, płynący
wzdłuż zachodniego skraju terenów
Raslavíc. Najważniejszym dopływem
lewostronnym jest Suchý Potok przepływający przez Tomášovou Dolinou.
W przypadku tych cieków wodnych
najwięcej wody jest w miesiącach
wiosennych. Minimalny odpływ jest
w miesiącach zimowych i jesiennych.
Cieki należą do obszaru górsko-nizinnego z trybem odpływu deszczowo
14

prebieha v zime, v mesiacoch december až február, najvyššie prietoky sú
v marci počas topenia snehu a najnižšie v septembri. Podľa prílohy č. 1
Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. sú
potoky Sekčov a Hrabovec zaradené
medzi vodohospodársky významné
toky. Do východnej časti územia obce
plošne zasahuje ochranné pásmo II.
stupňa vodárenského zdroja Topľa
– nad Giraltovcami. V katastrálnom
území Raslavíc ani v jeho blízkosti sa
podľa evidencie minerálnych prameňov v Slovenskej republike nevyskytujú žiadne termálne ani minerálne
pramene. Avšak podľa knihy Raslavice
(História a kultúra obce) sa v minulosti
v blízkosti potoka Sekčov na pozemku, ktorý prislúchal k mlynu minerálne
pramene údajne nachádzali. Jeden
z nich bol zasypaný vlastníkmi mlyna a okolitých pozemkov, druhý bol
obyvateľmi mlyna využívaný do roku
1950.

i śniegowym. Dla tego obszaru typowe jest to, że akumulacja wody odbywa się zimą, w miesiącach grudzień
i luty, najwięcej wody jest w marcu
podczas topienia się śniegu a najmniej we wrześniu. Według załącznika
nr 1 Dekretu MŽP SR č. 211/2005 Dz.
U. cieki Sekčov i Hrabovec są znaczącymi ciekami w zakresie gospodarki
wodnej. We wschodniej części gminy
znajduje się strefa ochronna II stopnia źródła wodnego Topľa – powyżej
Giraltovec. W rejonie katastralnym
Raslavíc ani w jego pobliżu nie ma,
według ewidencji źródeł mineralnych
Republiki Słowackiej, żadnych źródeł
wód termalnych i mineralnych. Jednak według książki Raslavice Historia
oraz Kultura Miejscowości w przeszłości na działce usytuowanej obok potoku Sekčov, który należał do młyna,
rzekomo znajdowały się źródła mineralne. Jedno z nich zostało zasypane
przez właściciela młyna i okolicznych
działek, drugie było użytkowane przez
mieszkańców młyna do 1950r..

Pedológia

Pedologia

Dominantný pôdny typ je kambizem. Kambizeme sú pôdy, ktoré vznikajú v mierne vlhkom klimatickom
pásme, hlavne pod listnatými lesmi.
Hlavnou pôdnou jednotkou sú kambizeme modálne a kultizeme nasýtené
(pôdy vznikajúce kultivačnou činnos-

Dominującym typem gleby jest
cambisols. Cambisols to rodzaj gleby, która powstaje w umiarkowanej
wilgotnej strefie klimatycznej, głównie pod lasami liściastymi. Głównymi
przedstawicielami są gleby cambisols modalne i nasycone (powstające
15

ťou človeka), sprievodne kambizeme
pseudoglejové. Tieto
pôdy vznikli zvetrávaním flyšových hornín.

Kambizem
na flyši3

wyniku działalności
człowieka), lub też
pseudoglejowe. Gleby te powstają w
wyniku procesu wietrzenia skał fliszowych.

modálna
Cambisols na fliszu3

V údoliach tokov
prevládajú
glejové
fluvizeme, čo sú pôdy, ktoré vznikajú z povodňových sedimentov. Čo sa
týka zrnitosti pôd, prevládajú hlinité
pôdy, menej časté sú piesočnato-hlinité, hlinito-piesočnaté a ílovito-hlinité
pôdy. Pôdy sú mierne vlhké. Najrozšírenejšou typologicko-produkčnou
kategóriou je potenciálna orná pôda
nachádzajúca sa prevažne vo svahových polohách, ďalšími kategóriami
zastúpenými na území obce sú stredne a menej produkčné polia a produkčné trávne porasty, stredne a málo
produkčné orné pôdy, trvalé trávne
porasty, presnejšie produkčné a menej produkčné trvalé trávne porasty.
V raslavickom katastri sú pôdy prevažne slabo odolné proti zhutňovaniu.
Náchylnosť na kontamináciu a vodnú

W dolinach cieków dominują gleby
glejowe, czyli gleby, które powstają
z osadów powodziowych. Jeśli chodzi
o ziarnistość to dominują gleby ziarniste, mniej częste są gleby piaskowo-gliniaste i iłowo-gliniaste. Gleby są
umiarkowanie wilgotne. Najbardziej
rozpowszechnioną kategorią typologiczno-produkcyjną są potencjalne
grunty orne występujące w większości
na zboczach wzgórz, innymi kategoriami są średnie i mniej wydajne pola
oraz bardziej lub mniej produktywne użytki zielone. Na terenach gminy
Raslavice występują zazwyczaj grunty
słabo zagęszczone. Podatność na skażenie i erozję wodną zależy od różnych
właściwości fizycznych i mechanicznych oraz położenia na zboczu poszczególnych gruntów (nachyleniu).

3

3

http://pedogeografiauk.blogspot.
com/2012/10/kambizem-modalna-nastaz.
html

http://pedogeografiauk.blogspot.
com/2012/10/kambizem-modalna-nastaz.
html
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Innym czynnikiem ważnym pod względem podatności na erozję wodną jest
charakter pokrywy roślinnej. Główną
kategorią gleb zagrożonych erozją są
gleby mocno albo średnio zagrożone
erozją wodną. Ekstremalne zagrożenie
erozją gleb występuje głownie w północnozachodniej i południowej części
miejscowości Raslavice. W zależności
od rzeźby terenu gminy Raslavice najwyższe stopnie erozji 5 - 6 znajdziemy
na stromych zboczach w południowej
części, stopniem 3 - 4 (średnia do mocna erozja) są sklasyfikowane grunty
rolne na terenie Raslavickej Brázdy. Powoduje to wysokie ryzyko intensywnej
erozji po usunięciu leśnej pokrywy wegetacyjnej. Na terenie gminy znajdują
się głównie niezanieczyszczone gleby
i gleby umiarkowanie zanieczyszczone, gdzie zawartość elementów ryzykownych spowodowana jest występowaniem skał, które powstawały w
okresie geologicznym – neogen (23
– 2,588 milionów lat temu), z których
następnie powstały gleby. Do elementów ryzykownych, które znaleźć
można w glebach należą Ba (Barium),
Cr (Chrom), Mo (Molibden), Ni (Nikel),
V (Wanad). Jednakże nie są znane żadne zanieczyszczenia powierzchowne
lub punktowe. Odporność gleby na
skażenie na obszarze katastralnym
gminy jest słaba wobec grupy ryzykownych elementów ruchomych w

eróziu závisí od rôznych fyzikálno-mechanických vlastností a polohy na
svahu (sklonitosti) jednotlivých pôd.
Ďalším faktorom dôležitým z hľadiska
náchylnosti na vodnú eróziu je charakter vegetačného pokryvu. Dominantná kategória eróznej ohrozenosti sú
pôdy silne a stredne erózne ohrozené vodnou eróziou. Extrémne erózne
ohrozené pôdy sa nachádzajú miestne
hlavne v severozápadnej a južnej časti
obce Raslavice. V závislosti od reliéfu
obce Raslavice nájdeme najvyššie
stupne erózie 5 - 6 pri podvrcholových
strmých svahoch v južnej časti, stupňom 3 - 4 (stredne silná až silná erózia)
sú klasifikované poľnohospodársky
obrábané orné pôdy na pahorkatine
na území Raslavickej brázdy. Z toho
vyplýva vysoké riziko intenzívnej vodnej erózie na svahoch a v hrebeňových
polohách v južnej časti katastrálneho
územia obce po odstránení lesného
vegetačného krytu. Na území obce sa
nachádzajú hlavne nekontaminované
pôdy a mierne kontaminované pôdy,
kde obsah rizikových prvkov je podmienený neogénne, čo znamená, že
tieto prvky pochádzajú z hornín, ktoré
vznikali v geologickom období – neogén (čiže pred 23 – 2,588 miliónmi
rokov), a z ktorých následne vznikli
pôdy. Medzi rizikové prvky zaznamenané v pôdach patria Bárium, Chróm,
Molybdén, Nikel, Vanád. Nie sú však
17

známe žiadne plošné ani bodové koncentrácie znečistenia. Odolnosť pôdy
proti intoxikácii je v katastrálnom území obce slabá voči skupine rizikových
prvkov mobilných v kyslom prostredí
(napr. Kadmium) a silná proti intoxikácii skupinou rizikových prvkov mobilných v alkalickom prostredí (napr.
Arzén), čo svedčí o tom, že pôdy majú
skôr kyslejšiu pôdnu reakciu.

środowisku kwaśnym (np. Cd - Kadm)
i mocna przeciwko skażeniu grupą
elementów ryzykownych ruchomych
w środowisku alkalicznym (np. As - Arsen), co wskazuje na to, że gleba ma
bardziej kwaśną reakcję glebową.

Rastlinstvo

Roślinność

Územie Raslavíc patrí podľa fyto-geografického členenia do flyšovej
horskej dubovej zóny Ondavskej vrchoviny. Potencionálna prirodzená
vegetácia na väčšine územia sú karpatské dubovo-hrabové lesy, ich druhové zloženie je: Quercus petraea
(Dub zimný), Carpinus betulus (Hrab
obyčajný), Acer campestre (Javor
poľný), Tilia cordata (Lipa malolistá),
Dentaria bulbifera (Zubačka cibuľkonosná), Carex pilosa (Ostrica chlpatá),
Tithymalus amygdaloides (Mliečnik
mandľolistý).
V malej časti územia sú zastúpené
podhorské bukové lesy, v ktorých sú
dominantné druhy Fagus sylvatica
(buk lesný), Acer platanoides (Javor
mliečny), Carpinus betulus (Hrab obyčajný), Carex pilosa (Ostrica chlpatá),
Galium odoratum (Lipkavec marinkový), Festuca drymeja (Kostrava
horská), Dentaria bulbifera (Zubačka

Terytorium Raslaviíc należy, zgodnie z klasyfikacją, do fliszowej strefy
dębu górskiego Ondavskej Vrchoviny.
Roślinność naturalna to karpackie lasy
dębowo-grabowe, ich skład gatunkowy to: Quercus petraea (dąb bezszypułkowy), Carpinus betulus (grab pospolity), Acer campestre (klon polny),
Tilia cordata (lipa drobnolista), Dentaria bulbifera (żywiec cebulkowy),
Carex pilosa (turzyca orzęsiona ), Tithymalus amygdaloides (wilczomlecz
migdałolistny) .
W niewielkiej części terytorium
znajdują się pogórskie lasy bukowe,
w których znaleźć można Fagus sylvatica (buk pospolity), Acer platanoides (klon pospolity), Carpinus betulus
(grab pospolity), Carex pilosa (turzyce
orzęsioną), Galium odoratum (przytulię wonną), Festuca drymeja (kostrzewę górską), Dentaria bulbifera (żywiec
cebulkowy). Lasy są obecnie zacho18

cibuľkonosná). Lesy sa v súčasnosti
zachovali iba v južnej časti katastra
obce, zvyšok územia tvorí kultúrna
krajina využívaná hlavne na poľnohospodárske účely.

wane tylko w południowej części obszaru, reszta terytorium to krajobraz
kulturowy wykorzystywany głównie
do celów rolniczych.

Dubovo-hrabové lesy karpatské4

Dębowo-grabowe lasy karpackie4

4

4

h t t p : / / s b s . s a v. s k / a t l a s / d e t a i l . p h p?rowid=103
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Živočíšstvo

Zwierzęta

Výskyt fauny na území obce Raslavice je výrazne ovplyvnený poľnohospodárskym využívaním územia, ale aj
relatívnou blízkosťou pohoria Čergov.
Vyskytujú sa tu bežní zástupcovia živočíchov žijúcich na Slovensku. Bežným
druhom v obci je Jež tmavý (Erinaceus
europaeus). V lesoch, ale aj priamo
v parkoch obce sa bežne vyskytuje
Veverica obyčajná (Sciurus vulgaris).
V okrese Raslavice sú hojné
Lasica obyčajná (Mustela
nivalis), Kuna
lesná (Martes
martes), ktoré
je možné zazrieť občas aj
v obci.

Występowanie fauny w gminie
Raslavice jest w znaczącym stopniu
uwarunkowane rolniczym charakterem obszaru, ale również relatywną
bliskością pasma górskiego Čergov.
Występują tutaj typowi przedstawiciele świata zwierzęcego na Słowacji.
Typowym gatunkiem występującym
we wsi jest jeż europejski (Erinaceus
europaeus). W lasach lub bezpośrednio w parkach żyje
wiewiórka
ruda
(Sciurus vulgaris).
W gminie Raslavice spotkać można
również łasicę pospolitą
(Mustela
nivalis), kunę leśną
(Martes
martes),
którą również można zobaczyć w samej miejscowości.

Kuna lesná (Martes martes)5

Kuna leśna (Martes martes)5

V okolí obce sú zas často k zhliadnutiu Sviňa divá (Sus scrofa), Srnec
hôrny (Capreolus capreolus), Jeleň
lesný (Cervus elaphus), Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) a Jazvec obyčajný
(Meles meles), vzhľadom na blízkosť
Čergova môže občas katastrom obce

W pobliżu miejscowości często
można zobaczyć dzika euroazjatyckiego (Sus scrofa), sarnę europejską
(Capreolus capreolus), jelenia europejskiego (Cervus elaphus), lisa rudego (Vulpes vulpes) i borsuka europejskiego (Meles meles). Ze względu

5

5

https://pxhere.com/en/photo/867453

20

https://pxhere.com/en/photo/867453

prechádzať Vlk dravý (Canis lupus) alebo Rys ostrovid (Lynx lynx). Využívanie
krajiny, presnejšie poľnohospodárska
produkcia v okolí obce spôsobuje čoraz zriedkavejší výskyt Zajaca poľného
(Lepus europeus). Krajinná štruktúra
je však priaznivá pre rôzne druhy vtákov. Z vodných je možné na Sekčove
často vidieť Kačicu divú (Anas platyrhynchos). Spevavce, ktoré sa hojne vyskytujú aj v obci
sú hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
a Drozd čvíkota
(Turdus pilaris).

na bliskość pasma górskiego Čergów
występuje tutaj również wilk szary
(Canis lupus) oraz ryś euroazjatycki
(Lynx lynx). Wykorzystanie obszaru do
produkcji rolnej w okolicy powoduje
coraz rzadsze występowanie zająca
szaraka (Lepus europeus). Struktura regionu jest bardzo korzystna dla
różnych rodzajów ptaków. Z ptaków
wodnych często można zobaczyć
kaczkę krzyżówkę
(Anas
platyrhynchos). W miejscowości można też
zobaczyć sierpówkę
(Streptopelia decaocto) i kwiczoła (Turdus pilaris).

Drozd
čvíkota
(Turdus pilaris)6

Kwiczoł (Turdus pilaris)6

Hniezdi tu však aj veľa ďalších druhov spevavcov a priamo v obci Bocian
biely (Ciconia ciconia). Nad obcou
a v jej okolí lietavajú dravce Myšiak
hôrny (Buteo buteo) a Jastrab lesný
(Accipiter gentilis). Na poliach v okolí obce môžeme naraziť na Jarabicu
poľnú (Perdix perdix). Často si v okolí
Raslavíc môžeme všimnúť aj Krkavca
čierneho (Corvus corax), Vranu popolavú (Corvus cornix), Kavku obyčajnú
(Corvus monedula), Straku obyčajnú

Zobaczyć tutaj można również
inne gatunki ptaków, bezpośrednio
w miejscowości ma gniazdo bocian
biały (Ciconia ciconia), nad miejscowością latają również drapieżniki myszołów zwyczajny (Buteo buteo) i jastrząb zwyczajny (Accipiter gentilis).
Na polach w okolicy można spotkać
kuropatwę zwyczajną (Perdix perdix).
W okolicy Raslavic często można zobaczyć kruka zwyczajnego (Corvus

6

6

https://pxhere.com/en/photo/1124642
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(Pica pica) a Sojku obyčajnú (Garrulus
glandarius).8

corax), wronę siwą (Corvus cornix),
kawkę zwyczajną (Corvus monedula), srokę zwyczajną (Pica pica) i sójkę
zwyczajną (Garrulus glandarius).8

Krajinná štruktúra

Struktura regionu

Územie je stredne intenzívne až
intenzívne využívané na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, menej
je zastúpená urbanizovaná krajina.
Najvýraznejším prvkom, ktorý formoval súčasnú štruktúru krajiny sú
antropické aktivity, ich výsledkom je,
že z pôvodne zalesneného územia
bola krajina fragmentovaná na časti
urbanizované (doprava, priemysel,
sídla), poľnohospodársky využívané
plochy (orná pôda, ovocné sady, pa-

Terytorium jest wykorzystywane
przez gospodarkę leśną i rolniczą w
sposób średni aż po intensywny, mniej
rozwinięty jest krajobraz zurbanizowany. Najważniejszym elementem, który
miał wpływ na formowanie obecnego
charakteru regionu są działania antropiczne, których wynikiem jest to,
że z pierwotnie zalesionego obszaru
powstała kraina podzielona na części
zurbanizowane (transport, przemysł,
domy mieszkalne), przestrzeń wyko-

Pohľad na Raslavice z juhozápadu (ChelloPhoto)
Widok na Raslavice z południowego zachodu (ChelloPhoto)
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sienky, lúky), plochy lesa a nelesnej
drevinovej vegetácie a vodné plochy.
Územie Raslavíc môžeme rozdeliť na
urbanizovanú centrálnu časť, lesnatú
juhozápadnú a južnú časť a poľnohospodársku západnú a východnú časť.
Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov dôležitých pre ekologickú stabilitu územia majú významné zastúpenie
lesné pozemky, ktoré zaberajú 23 %
z k.ú. a trvalé trávnaté porasty 21,5 %.
Obytná zeleň, záhrady a ovocné sady
zaberajú 3,4 % a vodné plochy 1,6 %
k.ú. Výraznejšie zastúpenie má orná
pôda zaberajúca 41,3 % k.ú. Z hľadiska
stupňa antropickej záťaže na prírodné
prostredie je zastúpenie zastavaných
plôch zaberajúcich 6,6 % primerané.

rzystana do rolnictwa (grunty orne,
sady owocowe, pasieki, łąki), obszary
leśne oraz obszary nieleśnej wegetacji
drzewnej oraz obszary wodne. Tereny
Raslavic można podzielić na zurbanizowaną część centralną, zalesioną
część południowozachodnią i południową oraz rolniczą część zachodnią i wschodnią. Z punktu widzenia
występowania elementów przyrodniczych, które są znaczące dla stabilności ekologicznej terenów, obszary
leśne zajmują 23 % a trwałe porosty
trawiaste 21,5 %. Ogrody i sady owocowe zajmują 3,4 % a obszary wodne
1,6 %. Grunty orne zajmują 41,3 %. Ze
względu na stopień obciążenia antropicznego na środowisko naturalne
występowanie obszarów zabudowanych w ilości 6,6 % jest odpowiednie.

Chotárne častí a zaužívané
názvy Raslavíc7

Niezasiedlone części gminy
i używane nazwy Raslavic7

Chotár predstavuje slovníkovou
rečou katastrálne územie mimo sídelného jadra, teda extravilán, teda polia,
lúky pasienky i lesy. V Nižných a Vyšných Raslaviciach sa nám dochovalo
viacero názvov lokalít viažúcich sa
buď napr. na prevládajúci porast – Kraky, Sosnina, Brež, alebo na pôvodných
majiteľov pozemkov – Tomášová dolina, Bartošová stráň, alebo nesú popis-

Niezasiedlone części gminy to
obszar katastralny poza zasiedloną
częścią, a więc pola, pasieki, łąki i lasy.
W obu Raslavicach zachowało się kilka
nazw związanych na przykład z charakterem roślinności – Kraky, Sosnina,
Brež, albo związanych z pierwotnymi
właścicielami działek – Tomášová Dolina, Bartošová Stráň, albo mają opisową nazwę Nad Stráňou, Úboč, Priepast

7

7
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itd.. Nazwy te służyły do lepszej orientacji i każdy właściciel ziemi dokładnie
wiedział jak się dana część nazywała.
Linia rozdzielająca dwie miejscowości Raslavice Výšnie i Nižne tworzona
jest przez rzekę Sekčov. Vyšné Raslavice, kiedyś Slovenské, sąsiadują na
południu z miejscowością Demjata,
na zachodzie z miejscowością Geraltov, na północnym zachodzie z Osikovem, na północy z miejscowością
Vaniškovce oraz Janovce a na wschodzie z Nižnými Raslavicami. Granice
obszaru tworzyły od strony południowej i południowozachodniej potoki
Laz oraz Poddubinský Jarok, od północy w pasmie lasów potoki Fabianka, Vrchný Laz oraz Kraky, Hony Nad
Čerchľov (čerchľa w dialekcie šariskim
oznacza czoło), Pod Dubinoum Nad
Fabiankou, Nad stráňou, Pod cestou,
Vrchný Laz, Bočianka i Borcovo. W niższej części, bliżej obszaru miejskiego,
zachowały się następne nazwy: Hlina,
Úboč, Španské, Priepast, Konopianka (miejsce przeznaczone do uprawy i moczenia konopi), Sedlište. Nad
starym cmentarzem znajduje się Brež
(pochodzący od gaju brzezinowego)
i nad nim góra Nad Brežem. W kierunku na miejscowość Osików znajduje
się las Sosnina (od sosny) a nad nią
obszary Nad Sosninou i Nad Lascami.
Wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Osikow z obu stron znaj-

ný názov Nad stráňou, Úboč, Priepast
a pod. Názvy častí chotára-honov slúžili na lepšiu orientáciu a každý majiteľ
kúska zeme presne vedel ako sa príslušná, a nie len tá, časť chotára volá.
Približnú deliacu líniu medzi bývalými katastrálnymi územiami Výšných
a Nižných Raslavíc tvorí rieka Sekčov.
Vyšné Raslavice, niekdajšie Slovenské,
susedili na juhu s obcou Demjata, na
západe s obcou Geraltov, severozápadne hraničli s Osikovom, na severe
s obcou Vaniškovce a chotárom Janoviec a na východe s Nižnými Raslavicami. Chotár vymedzovali z juhu a juhozápadu Potôčiky Laz a Poddubinský
jarok, smerom na sever v pásme lesov
zase Fabianka, Vrchný Laz a Kraky,
hony Nad Čerchľov (čerchľa šarišsky
čelo), Pod dubinoum Nad Fabiankou,
Nad stráňou, Pod cestou, Vrchný Laz,
Bočianka a Borcovo. V nižšom pásme
honov, situované bližšie k intravilánu
obce, sa zachovali aj tieto pomenovania: Hlina, Úboč, Španské, Priepast,
Konopianka (miesto vyhradené na
pestovanie alebo močenie konopí),
Sedlište. Nad starým cintorínom sa nachádza Brež (odvodené od brezového
hája) a ním hora Nad brežem. Smerom k Osikovu sa nachádza les Sosnina (borovica – sosna) a nad ňou hony
Nad sosninou a Nad lascami. Pozdĺž
oboch strán cesty k Osikovu je chotárna časť nazývaná Budziny. Poslednou
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duje się obszar nazywany Budziny.
Ostatnia część dawnego obszaru wiejskiego Vyšných Raslavíc nazywa się
Strilkov i rozciąga się wzdłuż głównej
drogi w kierunku na Janoviec – pod
Vaniškovską Sosniną.
Nižné Raslavice położone są nad
rzeką Hrabovec, na wschód od rzeki Sekčov. Na zachodzie graniczą
z Vyšnými Raslavicami, na północnym
zachodzie z Vaniškovcami, na północy
z Tročanmi i Janovcami a na północnym wschodzie z Abrahámovcami.
W kierunku wschodnim znajdują się
Buclovany a południowo-wschodnim Lopúchov. Z południowej strony
graniczy z miejscowością Demjata.
Obszar po prawej stronie drogi prowadzącej do Abrahámoviec nazywa
się Lipníky, Za Žliabkom, Hrabovec,
Hanďaše, Fikerove Lúky, Galaginačka.
W kierunku na miejscowość Lopúchov znajduje się Hedvigerová Dolina,
góry Široká i Stankid, na południowy
wschód od nich, w kierunku potoku
Petríkové Lazy, Veľké Kliny, Bočné Lazy
(Boklazy), Na Krivé, Javník, gdzie pod
Strednou Horou (w dialekcie šariskim
Hura) wypływa Suchý Potok płynący w
kierunku młyna. Przy potoku znajduje
się Bartošova Stráň, Pod Bočnými Lazmi, Tomášova Dolina i część obszaru
Pri Stave (Hať). Po drugiej stronie potoku znajdują się Korytá, Sosnina (Nad
Nižným Mlynom), Predné Forgáče, Za-

časťou extravilánu bývalých Vyšných
Raslavíc je hon Strilkov a rozkladá sa
pozdĺž hlavnej cesty smerom k Janovciam – pod Vaniškovskou sosninou.
Nižné Raslavice sa rozprestierali
okolo rieky Hrabovec, východne od
rieky Sekčov. Ich chotár hraničí na západe s Vyšnými Raslavicami, severozápadne s Vaniškovcami, na severe s Tročanmi a Janovcami a na severýchode
s Abrahámovcami. Východne ležia
Buclovany a juhovýchodne Lopúchov.
Z južnej strany hraničí s chotárom
obce Demjata. Hony po pravej strane
cesty do Abrahámoviec sa volajú Lipníky, Za žliabkom, Hrabovec, Hanďaše,
Fikerove lúky, Galaginačka. Smerom
na Lopúchov leží Hedvigerová dolina,
hony Široká a Stankid, juhovýchodne
od nich sa k potoku zvažujú Petríkové
lazy, Veľké kliny, Bočné lazy (Boklazy),
Na krivé, Javník, kde pod Strednou
horou (šasrišsky Hura) vyviera Suchý
potok tečúci ku mlynu. Pri potoku sa
nachádza Bartošova stráň, Pod bočnými lazmi, Tomášova dolina a časť chotára Pri stave (Hať). Na druhej strane
potoka sa nachádzajú Korytá, Sosnina
(Nad nižným mlynom), Predné forgáče, Zadné forgáče a Pod starou cestou.
Táto časť chotára má kopcovitý charakter.
Popri názvoch chotárov si domáce
obyvateľstvo vytvorilo i užšie pomenovania častí dedín. Tak na príklad
25

hlavná cesta vo Vyšných Raslaviciach
nesie názov Vybuchanec, v nižšej časti Na bilim kameňu, medzi Sekčovom
a Hrabovcom je časť nazvaná Vyšný
a Nižný kotulec, za haťou je časť Pod
bocany (bývalé farské role). Medzi
starým a novým kostolom v Nižných
Raslaviciach je časť nazvaná Pastovník
a nad leží Ščepnik. Za horným kaštieľom (kláštor) smerom k poľnohospodárskemu družstvu sa nachádza
miesto nazvané Za Krištofufku. Nižné
Raslavice sa rozprestierali pod spomenutým kláštorom a preto je stará časť
známa pod názvom Vo valale alebo
Šľamuvňa.

dné Forgáče oraz Pod Starou Cestou.
Ta cześć ma charakter górzysty.
Oprócz nazw poszczególnych części obszaru w okolicy miejscowości
mieszkańcy utworzyli też nazwy konkretnych miejsc w miejscowości. Tak
na przykład droga główna w Vyšných
Raslaviciach nazywa się Vybuchanec,
dolna część Na Bilim Kameňu, między Sekčovem i Hrabovcem nazywa
się Vyšný i Nižný Kotulec, za tamą jest
teren zwany Pod Bocany (byłe pola
parafialne). Pomiędzy starym i nowym kościołem w Nižných Raslaviciach znajduje się część nazywana Pastovník a nad nią znajduje się Ščepnik.
Za górnym pałacykiem (klasztor) w
kierunku spółdzielni rolniczej znajduje się miejsce nazywane Za Krištofufku. Nižné Raslavice usytuowane były
pod wspomnianym klasztorem a ich
stara nazwa brzmiała Vo Valale lub
Šľamuvňa.
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Stručná história
Raslavíc (do 1. tretiny
20. storočia)

Krótka historia Raslavic (do lat trzydziestych XX wieku)

Chotár Raslavíc sa rozprestiera v doline rieky Sekčov, ktorá sa prerezala
cez hrebeň Ondavskej vrchoviny a vytvorila tým rovinnú depresiu, Raslavickú brázdu. Dolina v povodí rieky
tak tvorila prirodzený severo-južný
prechod, cez okolitú pahorkatinu, čím
vznikol predpoklad na vhodné osídlenie so strategickou polohou. Príriečna
komunikácia sa dá predpokladať už
v paleolite a neolite, no väčší význam
nadobudla až v rímskej dobe začiatkom nášho letopočtu. S nárastom
počtu obchodníkov cestujúcich povodím Torysy k Baltskému moru jantárovou cestou stúpa i záujem o povodie
rieky Sekčov. Dokladujú to nálezy
z tohto obdobia z Kapušian, Tulčíku či
Tročan8. Využite cesty sa dá predpokladať aj v nasledujúcich storočiach.
V 14. storočí sa spomína táto cesta ako
„magna via“, teda veľká či stará. O jej
význame svedčí aj sieť hlások, drevených signalizačných veží či opevnení,
ktoré predpokladáme z chotárnych
názvov vrchu Varheď (várhegy – hradný vrch) i Hradište v chotári susedných
Vaniškoviec.

Gmina Raslavice usytuowana jest
w dolinie rzeki Sekčov, która przecina
grzbiet Ondavskej Vrchoviny i utworzyła równinę, Raslavickú Brázdu.
Rzeka utworzyła naturalne przejście
północno-południowe przez okoliczne wzgórza i dzięki strategicznemu
położeniu i sprzyjającym warunkom
teren ten został zasiedlony. Zasiedlenie wzdłuż rzeki istniało już w okresie
paleolitu lub neolitu, jednak większego znaczenia nabrało dopiero w (w
epoce lateńskiej, żelaza) epoce rzymskiej na początku naszej ery. Wraz
z rozwojem handlu w dorzeczu Torysy
w kierunku Morza Bałtyckiego, na tak
zwanym Bursztynowym Szlaku, wzrasta również zainteresowanie doliną
rzeki Sekčov. Dowodem togo są znaleziska z tego okresu z Kapušianach,
Tulčíku lub w Tročanach8. Użytkowanie drogi miało miejsce również w kolejnych wiekach. W XIV wieku wspomina się tą drogę jako „magna via“,
czyli wielka lub stara. O jej znaczeniu
świadczą również nazwy drewnianych
wież sygnalizacyjnych lub fortyfikacji Varheď (várhegy – góra zamkowa)
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Prvé doklady predpokladaného
osídlenia Raslavíc a okolia v staršom
a strednom paleolite (kamenná doba)
nám dokladuje nepočetný archeologický materiál. Známe sú sporadické
nálezy štiepaných kamenných nástrojov z Raslavíc, Kochanoviec a Dubieho
napr. v podobe rohovcových odštepov9. No ich nálezy nám neumožňujú
presné datovanie a keďže sa v oblasti
doposiaľ nepodarilo nájsť doklad sídelnej jednotky, alebo väčšieho súboru spomenutej kamenej industrie je
nanajvýš vhodné posunúť doložené
osídlenie oblasti do obdobia neolitu
(mladšia kamenná doba).
Nový usadlý spôsob hospodárenia
znamenal vo vývoji ľudstva zásadnú
zmenu spôsobu a kvality života. Neolitická revolúcia priniesla vďaka poľnohospodárstvu relatívne stabilnejšiu
potravinovú základňu, čo súviselo
s trvalejším osídľovaním v miestach
s vhodnými prírodnými podmienkami. Doklady osídlenia v tomto období
sa nám dochovali vďaka nálezu osady
ľudu bukovohorskej kultúry v neďalekých Kochanovciach10. Ešte výraznejšie stopy na východnom Slovensku
zanechalo pastiersko-roľnícke obyvateľstvo v období eneolitu v podobe
mohýl, odtiaľ odvodený názov kultúra

oraz Hradište na terenie sąsiednich
Vaniškoviec.
Znaleziska archeologiczne wskazują na zasiedlenie Raslavic i okolic w
starszym i średnim paleolicie (epoce
kamienia). Znane są również sporadyczne znaleziska narzędzi kamiennych z Raslavic, Kochanoviec i Dubieho np. w postaci grotów9. Niestety ich
znalezienie nie pozwala na dokładne
określenie okresu, z którego pochodzą, bowiem na obszarze tym do tej
pory nie odkryto dowodów zasiedlenia. Z tego względu datę najwcześniejszego zasiedlenia należy przesunąć na okres neolitu.
Nowy osiadły sposób życia oznaczał w rozwoju ludzkości zasadniczą
zmianę sposobu i jakości życia. Rewolucja neolityczna dzięki rolnictwu
przyniosła relatywnie bardziej stabilną bazę żywnościową, co wiąże się
ze stałym osadnictwem w miejscach
oferujących odpowiednie warunki
przyrodnicze.
Dowody na osadnictwo w tym okresie zachowały się dzięki odkryciu osady ludu kultury „bukowo górskiej” w
niedalekich Kochanovcach10. Jeszcze
bardziej wyraźne ślady we wschodniej
Słowacji pozostawili mieszkańcy kultury pastersko-rolniczej z okresu neo-
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východoslovenských mohýl. Mohyly
boli v podstate miestom posledného
odpočinku pravdepodobne významných členov spoločnosti a nad hrobom sa týčili v podobe zemného násypu. Aj keď sa priamo v katastri Raslavíc
nenachádzajú, v blízko susedstve sa
ich nachádza hneď niekoľko, napr.
v obci Tročany, Abrahámovce. Buclovany a pod.
Osídlenie v ďalších storočiach, už
z doby bronzovej, železnej i doby rímskej, v povodí rieky Sekčov nám zase
dokladajú nálezy z Demjaty či Kapušian. O osídlení, resp. o pohybe obyvateľstva, priľahlých i vzdialenejších chotárov nám svedčia nálezy keramiky
z Kochanoviec, Oľšaviec či hromadné
nálezy z Koprivnice, Komárova, Stulian a ďalších lokalít.11
Nastupujúci stredovek a s ním príchod nového obyvateľstva Slovanov
nám už zanecháva výrazné stopy
v podobe slovenskej osady medzi Kochanovcami a Abrahámovcami. Pozostávala z polozemníc, pecí či ohnísk
a bola datovaná do 7.-8. storočia. Trvalé osídlenie Raslavíc nie je možné
doložiť skôr ako do 13. stor. no využívanie sekčovskej cesty (známej neskôr
ako stará či veľká) nám dokladuje nález mince uhorského kráľa Štefana II.
(1114-1131). No samotnú existenciu

litu w postaci mogił, stąd pochodzi
również nazwa kultura mogił wschodnio słowackich. Mogiły były miejscem
ostatniego spoczynku prawdopodobnie znaczących członków społeczności. Groby były zasypane warstwą
ziemi. Nie znajdują się wprawdzie
bezpośrednio w katastrze Raslavic,
jednak w sąsiedztwie znajduje się ich
kilka np. w miejscowości Tročany, Abrahámovce. Buclovany itd..
Osadnictwo w kolejnych wiekach,
aż do epoki brązu, żelaza i okresu
rzymskiego, w dorzeczu rzeki Sekčov
potwierdzają okrycia z Demjaty lub
Kapušian. O zasiedleniu, ewentualnie
o przemieszczaniu się mieszkańców
przyległych i bardziej odległych obszarów świadczą odkrycia ceramiki
z Kochanoviec, Oľšaviec, lub zbiorowe
okrycia z Koprivnicy, Komárova, Stulian i innych miejsc.11
Nadchodzące średniowiecze i nadejście nowych mieszkańców Słowian, pozostawia nam znaczące ślady
w postaci osady słowiańskiej pomiędzy Kochanovcami i Abrahámovcami.
Złożona była z ziemianek, pieców lub
ognisk i należała do VII lub VIII wieku.
Stałego zasiedlenia Raslavíc nie można udowodnić na wcześniej niż od
XIII wieku, ale wczesne wykorzystanie
drogi sekčovskej (później znanej jako
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slovanskej osady predpokladá Uličný
pred 11. storočím.12
O Raslaviciach sa v známych písomných dokladoch prvý krát dočítame
v roku 1261, kedy budúci uhorský kráľ
Štefan (syn kráľa Belu IV.) daroval majetok obce Jánovce, Belcella, Jánovi
synovi Mikuláša zo Spiša. V donačnej
listine boli vytýčené hranice majetku
susediaceho s chotárom už existujúceho sídla villa Razlo. Keďže sa v donačnej, potvrdzovacej listine kráľa
Štefana V. z roku 1271, spomínajú
Raslavice ako vyvinutá osada a významnejší orientačný bod, predpokladá sa vznik obce minimálne v prvej
polovici 13. storočia.
Názov obce je pravdepodobne odvodený od slovanského mena Radslav,
čiže Radslavice, známe so stredovekých listín z 13. storočia.13 S usadením
maďarského etnika sa pozmenil názov na Raszlavica, Razlowica, Razlofalua a pod. Analogicky sú v susedných
krajinách doložené obce odvodené
do osobného mena Radslav - Čechách
-Radslavice, Horní Radslavice, zo stredoveku doložené na Morave i v Poľsku Radzlaus, Ratzlaus a i. Na základe
uvedeného je možné predpokladať,
že obyvateľstvo Raslavíc z počiatku

stara lub wielka) dowodzi odkrycie
monety króla węgierskiego Stefana II
(1114-1131). Jednak czas powstania
osady słowiańskiej Uličný przyjmuje
okres przed XI wiekiem.12
Pierwsze
wzmianki
pisemne
o Raslavicach pochodzą z 1261r., kiedy przyszły król węgierski Stefan (syn
króla Beli IV) darował majątek miejscowości Jánovce, Belcella, Janowi
synowi Mikołaja ze Spiszu. W liście donacyjnym określone są granice, z ich
obszarem sąsiadującym z willą Razlo.
Ze względu na to, że w liście donacyjnym króla Stefana V z 1271r, wymienia
się Raslavice jako rozwiniętą osadę
i ważny punkt orientacyjny, zakłada
się datę powstania miejscowości na
okres najpóźniej w pierwszej połowie
XIII wieku.
Nazwa miejscowości prawdopodobnie wywodzi się od słowiańskiego
imiona Radslav, więc Radslavice, znane ze średniowiecznych dokumentów
z XIII wieku.13. Wraz s osadnictwem
pochodzenia węgierskiego nazwa
zmieniła się na Raszlavica, Razlowica,
Razlofalua i pod.. W podobny sposób
w sąsiednich krajach potwierdzono istnienie miejscowości od imiona
Radslav – w Czechach - Radslavice,
Horní Radslavice, z okresu średniowie-
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zvniku stredovekého osídelnia bolo
slovanské.
Od polovice 14. storočia sa začali
v súvislosti s ustálením vonkajších hraníc Uhorska a zánikom vnútorných stredovekých obranných prvkov, zásekov,
trvalejšie usádzať i Maďari. Neusadili sa
už v existujúcej osade, ale na pravom
brehu rieky Sekčov, na tzv. Raslavickom
poli, si založili novú osadu. Pôvodná
dedina sa tak stala Slovenskými, resp.
Vyšnými Raslavicami (Touthrazlauycha) a nová Maďarskými, resp. Nižnými Raslavicami (Magyerraslauycha).
Prvýkrát sú takto spomenuté v listine
z roku 1345.14 Obe Raslavice patrili do
polovice 13. storočia Uhorským kráľom. Neskôr sa stali majetkom viacerých šľachticov a zemanov, z ktorých
najvýznamnejší je zemiansky rod s prídomkom Raszalviczy, teda raslavicky,
z Raslavíc. Neskôr sa tu usídlili ďalší členovia významných uhorských rodov,
napr. Báno, Berthóthy, Csehy, Haber,
Hedry a ďalší.15
Z tohto obdobia sa zachovala aj najstaršia pamiatka v obci, súčasný Kostol sv. Trojice. Pôvodne rímsko-katolícky kostol z Nižných Raslavíc datovaný
do 50. rokov 13. storočia zasvätený
sv. Alžbete, maďarskej svätici. Neskôr

cza. Znajdziemy je także na Morawach
i w Polsce Radzlaus, Ratzlaus itd.. Na
podstawie powyższej analizy można
przypuszczać, że Raslavice od początku powstania osady średniowiecznej
były słowiańskie.
Od połowy XIV wieku, rozpoczął
się okres ostatecznego ustalania granic zewnętrznych Węgier i zanikania
wewnętrznych
średniowiecznych
elementów obronnych. Na Węgrzech
rozpoczął się okres bardziej intensywnego osadnictwa. Nowi osadnicy nie
osiedlali się jednak już w istniejącej
osadzie, ale na prawym brzegu rzeki
Sekčov, na tak zwanym Raslavickom
Polu, gdzie założyli nową osadę. Pierwotna miejscowość była słowacka
i zwała się Vyšne Raslavice (Touthrazlauycha) a nowa węgierska Nižne
Raslavice (Magyerraslauycha). Po raz
pierwszy miejscowość wymieniana
jest w dokumencie z 1345r.14 Obie
osady Raslavice należały do połowy
XIII wieku do władców węgierskich.
Później stały się własnością kilku
szlachciców oraz ziemian, z których
najsłynniejszym była rodzina Raszalviczy z Raslavíc. Później osiedlali się
tutaj również członkowie innych słynnych rodów węgierskich, na przykład.
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Súčasný stav Kostola sv. Trojice (ZumZum Photography)
Obecny stan kościoła św. Trójcy (ZumZum Photography)
Báno, Berthóthy, Csehy, Haber, Hedry
v čase reformácie (od roku 1525) patril
i inni..15
evanjelikom a od roku 1732 bol vrátený katolíkom a zasvätený Kráľovnej
Z tego okresu zachowała się rówAnjelov, v roku 1869 sv. Anne a neskôr
nież najstarsza pamiątka, obecny
bol známy ako kostol Narodenia PanKościół św. Trójcy. Pierwotnie kościół
ny Márie. V súčasnosti slúži evanjelicrzymskokatolicki z Nižných Raslavíc,
kej cirkvi augsburského vyznania.
który powstał w latach pięćdziesiąRok 1526 znamenal pre Uhorsko
tych XIII wieku i poświęcony był św.
pohromu, z ktorej sa krajina spamäElżbiecie, węgierskiej świętej. Później
távala niekoľko storočí. Hanebná pow okresie reformacji (od 1525r.) narážka v bitke pri Moháči ukázala akú
leżał do ewangelików, w 1732 został
slabú pozíciu mal v krajine kráľ, ktorý
przywrócony katolikom i poświęcony
pri ústupe zahynul a ako si šľachta neKrólowej Aniołów, w 1869r. św. Annie,
uvedomila silu Osmanských Turkov
później był znany jako kościół Uroa ich žoldnierov. 16. i následné 17. stodzenia Marii Panny. Obecnie należy
ročie možno nazvať i storočiami cirkevných nepokojov, proti tureckých
15
Więcej informacji o rodach ziemiańskich
odbojov i proti habsburských povstaw Raslavicach: Fornadľová III, Uličný, Baláž.
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ní uhorskej šľachty. Všetky spomenuté
udalosti mali vplyv i na život v oboch
Raslaviciach.16 Ako už bolo naznačené Uhorskom prechádzala vlna
náboženských reformačných hnutí.
V roku 1525 vznikla nová protestantská evanjelická Cirkev. V širšom areáli
Raslavíc sa dobre darilo novým myšlienkam vychádzajúcich z Lutherovho
katechizmu najmä vďaka významnej
osobnosti Bardejova i Uhorska Leonarda Stöckela. V Bardejove vznikla
prvá tlačiareň na území dnešného
Slovenska a aj vďaka nej sa šírili nové
náboženské idey rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové hnutie dorazilo
aj do Raslavíc a pod heslom čie panstvo, toho náboženstvo sa aj poddaní
dostali do styku s novou vierou. Protireformačné hnutie v druhej polovici
17. storočia či rekatolizácia, znamenala stratu nadobudnutých pozícii i na
východnom Slovensku, Raslavice ne-

do kościoła ewangelickiego wyznania
augsburskiego.
Rok 1526 był dla Węgier katastrofą, z której kraj podnosił się przez
kilka wieków. Porażka w bitwie pod
Mohaczem pokazała jaką słabą pozycję miał w kraju król, który zginął
podczas wycofywania się wojsk i jak
bardzo szlachta nie zdawała sobie
sprawy z potęgi Turków osmańskich
i ich żołnierzy. Wieki XVI i następny
XVII nazwać można również okresem rozruchów kościelnych, oporu
przeciw Turkom i powstań szlachty
węgierskiej przeciwko Habsburgom.
Wszystkie wspomniane wydarzenia
miały wpływ na życie w obu Raslavicach.16 Jak już zostało wcześniej wspomniane przez Węgry przechodziła fala
religijnych ruchów reformacyjnych.
W 1525r. powstał nowy protestancki
kościół ewangelicki. Nowe luterańskie
idee dobrze się przyjęły i rozwijały w
Raslavicach, głównie dzięki słynnej
postaci Bardejowa i Węgier - Leonarda Stöckela. W Bardejowie powstała
pierwsza drukarnia na terenie dzisiejszej Słowacji i dzięki niej nowe idee
religijne rozpowszechniały się o wiele
szybciej niż kiedykolwiek przedtem.
Nowy ruch dotarł do Raslavic gdzie
stosowano zasadę „czyj majątek i podwładni tego religia”. Kontrreformacja

16

16

Pozri Baláž s. 35-37
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Zobacz Baláž str. 35-37

Súčasný stav Kláštora sv. Jozefa (ZumZum Photography)
Obecny stan Kościoła pod wezwanie św. Józefa (ZumZum Photography)
vynímajúc. V celouhorskom meradle
w drugiej połowie XVII wieku, lub rebol významný rok 1699, kedy sa podkatolizacja oznaczała utratę pozycji,
pisom karlovického mieru oslobodilo
którą kościół ten uzyskał na Słowacji
Uhorsko od Tureckého nebezpečenwschodniej i w Raslavicach. Dla całych
stva.
Węgier bardzo ważny był rok 1699,
Slovenské Raslavice patrili k stredkiedy został podpisany Pokój Karlovine veľkým obciam, i keď v druhej pocki, dzięki któremu zniknęło zagrożelovici 16. storočia obec schudobnela
nie ze strony Turcji.
a väčšina sedliakov upadla medzi žeSlovenské Raslavice należały do
liarov alebo sa odsťahovala. V roku
średniej wielkości miejscowości, cho1600 stálo v Slovenských Raslaviciach
ciaż w drugiej połowie XVI wieku
24 obývaných poddanských domov,
miejscowość zubożała i wielu chłokúria zemepánov, kostol, fara a pravpów wyprowadziło się. W 1600r. w
depodobne i škola. Podobne na tom
Slovenských Raslaviciach były zaboli i Maďarské Raslavice i keď boli
mieszkane 24 domy chłopskie, dwór
menšou sídelnou jednotkou ako ich
właścicieli ziemskich, kościół, parafia
susedia. V roku 1600 v nich bolo 11
i prawdopodobnie również szkoła.
obývaných poddanských domov,
Podobnie było również w Maďarskich
mlyn, zemianska kúria, fara, kostol,
Raslavicach, które były jednak trochę
mniejsze niż ich sąsiedzi. W 1600r.
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škola.17 V druhej polovice 17. storočia, bola postavená ďalšia dominanta
obce Nižných Raslavíc, zemianska kúria alebo Horný kaštieľ, v súčasnosti
Kláštor sv. Jozefa. V 30. rokoch 18. storočia bol prebudovaný v barokovom
štýle.18 V súčasnosti tu pôsobí ženská
rehoľa „Kongregácia sestier Božského
vykupiteľa“.19
Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša vo Vyšných Raslaviciach sa spomína
už v 1345, no jeho súčasná podoba je
z roku 1862.20 Z cirkevných vizitácií sa
dozvedáme, že v roku 1666 bol jeho
predchodca ešte drevený s dvomi
zvonmi, no chrám z Nižných Raslavíc,
ako matkocirkevný evanjelický už bol
murovaný s tromi zvonmi.21
Začiatok 18. storočia sa niesol v duchu prebiehajúcich protihabsburských
povstaní, na ktorých sa občasne zúčastňovali i slobobné kráľovské mestá,
ako napr. Bardejov. Bodku za týmto nepokojným a pre bežných poddaných
zdrvujúcim obdobím znamenal rok
1711 a podpis satumarského mieru,
s víťazstvom na strane Habsburgovcov, ktorý tak získal právo na dedičnú

znajdowało się tam 11 zamieszkanych domów chłopskich, młyn, dwór
właścicieli ziemskich, parafia, kościół
i szkoła.17 W drugiej połowie XVII wieku został zbudowany kolejny budynek
centralny miejscowości Nižne Raslavice, tak zwany Górny Pałacyk, obecnie nazywany Klasztorem św. Józefa.
W latach 30-tych XVIII wieku został
przebudowany w stylu barokowym.18
Obecnie przebywa w nim zakon żeński „Kongregacja Sióstr Zbawiciela
Boskiego“.19
Rzymskokatolicki Kościół św. Mikołaja w Vyšných Raslavicach wymieniany jest już w 1345r., ale jego
obecny wygląd pochodzi z 1862r. 20
Z dokumentów kościelnych dowiadujemy się, że jeszcze w 1666r. jego

17

Uličný, s. 261-262
https://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy
19
http://www.raslavice.sk/obec-2/pamiatky-v-obci/klastor-sv-jozefa/
20
Fornadľová, III. s. 12
21
Fornadľová, III. s. 14
18

17

Uličný, str. 261-262
https://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy
19
http://www.raslavice.sk/obec-2/pamiatky-v-obci/klastor-sv-jozefa/
20
Fornadľová, III. str. 12
18
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Súčasný stav Kostola sv. Mikuláša (ZumZum Photography)
Obecny stan Kocioła św. Mikołaja (ZumZum Photography)
korunu Uhorského kráľovstva. Po depoprzednik był zbudowany z drewna
saťročiach nepokojov sa konečne črtai miał dwa dzwony, natomiast kościół
lo obdobie mieru a rozkvetu. Na trón
z Nižných Raslavíc, był ewangelicki,
postupne nastúpili reformní panovníci
murowany i posiadał trzy dzwony.21
Mária Terézia a Jozef II.
Początek XVIII wieku to okres poTakmer všetko obyvateľstvo oboch
wstań przeciwko Habsburgom, w któRaslavíc sa živilo poľnohospodárrych brały udział także wolne miasta
stvom, časť pracovala v kaštieľoch alekrólewskie, jak na przykład Bardejov.
bo v mlynoch. Najchudobnejší pásli
Zakończeniem tego niespokojnego
dobytok, svine či pracovali ako sei ciężkiego okresu był rok 1711 oraz
zónni mlátiči obilia. O rozvíjajúcich sa
podpisanie Pokoju Satumarskiego, w
remeslách svedčia dochované priezktórym zwycięską stroną byli Habsviská z dobových záznamov, napr.
burgowie, którzy w ten sposób zyskali
Kováč, Kolesár, Bednár a pod. V roku
prawo do dziedzicznej korony Króle1787 bolo v Slovenských Raslaviciach
stwa Węgierskiego. Po dziesięcioleobývaných 40 domov a žilo v nich 346
21
obyvateľov a v Maďarských žilo v 32
Fornadľová, III. str. 14
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domoch 370 obyvateľov.22 Najrozšírenejším druhom statku bol hovädzí,
ktorý sa choval na mlieko i ako ťažná
sila. Z obilnín sa pestovali pšnica, raž,
pohanka, ovos, jačmeň a z úžitkových
plodín treba spomenúť konope.23
Začiatok 19. storočia znamenal
pre Európu opäť vojnové nepokoje.
Habsburská monarchia sa zapojila
do protinapoleonských vojen. Obyvateľstvo v Raslaviciach postihli roky
neúrody i cholerová epidémia, ktorá si vyžiadala mnoho obetí, najmä
medzi chudobným roľníckym obyvateľstvom. Spúšťačom následného východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831 boli udalosti spojené
s epidémiou, kedy si frustrované zdecimované obyvateľstvo chybne interpretovalo ochranné opatrenia v podobe dezinfekcie studní. Nespokojnosť
s prežitým feudálnym systémom a na
pozadí revolučných pohybov takmer
v celej Európe vyvrcholila v revolúciu v rokoch 1848-49. Revolučné roky
priniesli v spoločnosti viacero zmien.
Na život bežného obyvateľstva mal
najväčší vplyv nový Zákon o zrušení

ciach zamieszek, wreszcie zaczął się
okres pokoju i rozkwitu. Na tronie pojawili się władcy reformatorzy Maria
Teresa i Jozef II.
Prawie wszyscy mieszkańcy Raslavic zajmowali się rolnictwem, część
pracowała w dworach lub w młynach.
Najbiedniejsi wypasali bydło, świnie
lub sezonowo młócili zboże. O rozwijających się rzemiosłach świadczą nazwiska z zachowanych dokumentów,
np. kováč, kolesár, bednár. W 1787r.
było w Slovenských Raslaviciach 40
domów, w których żyło mieszkańców, w których żyło 346 mieszkańców
i w Maďarských było 32 domów, 370
mieszkańców.22 Hodowano głównie
krowy, dla mleka i siły pociągowej. Ze
zbóż uprawiano pszenicę, żyto, grykę,
owies, jęczmień a także konopie..23
Monarchia Habsburska zaangażowała się w wojny antynapoleońskie.
Mieszkańcy w Raslavicach cierpieli
z powodu nieurodzaju oraz epidemii
cholery, która spowodowała wiele
ofiar, głównie wśród ubogich chłopów. Przyczyną Wschodniosłowackiego Powstania Chłopskiego w 1831r.
były wydarzenia związane z epidemią, gdy sfrustrowani i zmęczeni
mieszkańcy niewłaściwie zrozumieli

22

22

23

23

Baláž, s. 38
Svedčí o tom i časť chotára z názvom Konopianka.

Baláž, str. 38
Udowadnia to część obszaru nazywana
Konopianka.
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poddanstva z marca 184824 a neskôr
Urbariálny patent z roku 1853, ktorý
zrušil urbárske25 pomery a užívateľov
pôdy vyhlásil za jej vlastníkov. Zmeny
sa však týkali len urbariálnych poddaných, no v Šariši sa nachádzala masa
poddaných želiarov, na ktorých sa
zákon o zrušení poddanstva nevzťahoval, a preto museli vykonávať svoje
služobné povinnosti voči svojim zemepánom aj naďalej.
Želiari mali v užívaní len kúsky
zeme vo forme nájmu, za ktoré museli vykonávať rozličné služobnosti,
predovšetkým ručnú prácu, rozsahom
sa vyrovnávajúce poddanským povinnostiam. Miestni obyvatelia pracovali
na veľkostatkoch už nie ako poddaní,
ale ako komenciáši, deputátnici, kontrakoši a želiari. Komenciáš (komencia, ústne alebo písomne dohodnuté

podjęte środki ochronne w postaci
dezynfekcji studni. Niezadowolenie
ze starego systemu feudalnego na tle
ruchów rewolucyjnych prawie w całej
Europie doprowadzili do rewolucji w
latach 1848-49. Lata rewolucji przyniosły w społeczeństwie dużo zmian.
Na życie zwykłych mieszkańców największy wpływ miała |Ustawa o Zniesieniu Pańszczyzny z marca 1848r.24
i późniejszy patent urbarialny z 1853r.,
który zlikwidował urbariat25 a użytkowników gruntu uznał za jej właścicieli. Zmiany jednak nie dotyczyły
wszystkich podanych, dlatego większość z nich musieli wykonywać swoje
obowiązki wobec swoich właścicieli
ziemskich i dalej.
Chodziło o komorników, którzy mieli w użytkowaniu tylko kawałki ziemi
w formie wynajmu, którzy musieli wykonywać różne usługi, takie jak przede wszystkim ciężką pracę, których
status podobny był do chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy pracowali

24

„Zákon o zrušení poddanstva z marca
1848 sa týkal len urbariálnych poddaných, ale
v Šariši sa nachádzala masa poddaných želiarov, na ktorých sa zákon o zrušení poddanstva
nevzťahoval a preto museli vykonávať svoje
služobné povinnosti voči svojim zemepánom
aj naďalej. Želiari mali v užívaní len kúsky zeme
vo forme nájmu, za ktoré museli vykonávať
rozličné služobnosti, predovšetkým ručnú
robotu, rozsahom sa vyrovnávajúce poddanským povinnostiam.“ Dejiny Bardejova s.220
25
Urbár – súpis pozemkového majetku a
povinností poddaných známy na území Slovenska od 15. stor., v roku 1767 reformovaný
Máriou Teréziou.

24

„Ustawa dotycząca zniesieniu pańszczyzny z marca 1848r. dotyczyła tylko niektórych,
ale na Šarišu było dużo želiarov, których ustawa nie dotyczyła i nadal musieli wykonywać
swoje zobowiązania wobec właścicieli ziemskich. Želiari wynajmowali kawałki ziemi, za
które musieli wykonywać różne usługi.“ Dejiny
Bardejova str.220
25
Urbár – lista majątkowa oraz lista obowiązków znana na terenie Słowacji od XV wieku.,
w 1767r. reformowana przez Marię Teresę.
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podmienky o mzde stálych sluhov na
zemepánskych hospodárskych dvoroch) býval na veľkostatku, mal s veľkostatkárom uzatvorenú ročnú zmluvu. Za prácu dostával štyrikrát do roka
dohodnutú finančnú plácu finančnú,
často i naturálnu. Okrem toho mu patrila produkcia mlieka od kravy, o ktorú
sa sám staral, alebo časť mliečnej produkcie z pánskej stajne. Deputátnik
(poľnohospodársky robotník na veľkostatku, vyplácaný prevažne v naturáliách - deputátom) býval vo svojom,
ale nemal žiadne role, preto sa dával
najímať ako zmluvný robotník ku bohatým gazdom alebo na veľkostatok.
Kontrakaš gazdoval na svojom, na veľkostatok sa dával najímať iba počas sezónnych prác. Želiar (najchudobnejšia
vrstva roľníckeho obyvateľstva) býval
v dome, ktorý patril veľkostatkárovi
a obrábal pôdu, ktorú mu veľkostatkár
pridelil. Za to musel na veľkostatku
odrobiť určitý počet dní.
V prvej polovici 19. storočia bol v Nižných Raslaviciach postavený i tzv. Dolný
kaštieľ v klasicistickom slohu, ktorého
súčasťou bol i rozsiahly park. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.
Po porážke revolúcie dochádza
v roku 1867 k Rakúsko-Uhorskému vyrovnaniu a vzniká dualistická monarchia, dôsledkom čoho sa v Uhorskej
časti monarchie presadzuje plán jednonárodného, maďarského, Uhorska.

na gruntach właścicieli ziemskich nie
jako chłopi pańszczyźniani ale jako
komenciáši, deputátnici, kontrakoši
i želiari. Komenciáš (komencia, ustnie
lub pisemnie uzgodnione warunki
dotyczące wynagrodzenia stałych
usług w gospodarstwach właścicieli
ziemskich) mieszkał w gospodarstwie
i miał z właścicielem ziemskim zawartą umowę roczną. Za pracę dostawał
cztery razy w roku uzgodnione wynagrodzenie finansowe, często w formie
rzeczowej. Oprócz tego należało mu
się mleko od krowy, którą się opiekował, albo część produkcji mlecznej
od właściciela ziemskiego. Deputátnik
(rolnik pracujący na gospodarstwie,
wynagradzany w większości w formie
rzeczowej - deputátom) mieszkał w
swoim domu, ale nie miał żadnej ziemi, dlatego wynajmowali go bogaci
gazdowie lub dwór. Kontrakaš pracował na swoim, w gospodarstwie pracował tylko podczas sezonu. Želiar
- komornik (najbiedniejsza warstwa
rolników) mieszkał w domu, który należał do gospodarza i pracował na ziemi, którą mu przyznano. Za to musiał
dopracować kilka dni we dworze.
W pierwszej połowie XIX wieku w
Nižných Raslavicach został zbudowany również tak zwany Pałacyk Dolny w
stylu klasycystycznym, którego częścią był również rozległy park. Obecnie
jest w rękach prywatnych.
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Pre Slovákov nastáva obdobie národnostného útlaku. Koniec 19. storočia
priniesol do Raslavíc železnicu.
„Raslavice su na pol cesti medzi
Presovom a Bardejovom, Pret vibudovanim Presovsko-Bardiovskej zeleznici, koleji, ktera bola vibudovana
1893tom, bola tam velka furmanska
premavka, co vozili tovar do Polska
a s Polska, ku temu ucelu boli 3 krcmi
a 3 vozarne na kermene a nocovane
koni. Boli asi 3 ophodi, mala pekaren
pravda vsetko vov zidovskih rukah.
Bola tam zandarska stanica, notariat,
posta, 2 skoli, 2 staromodne mlini, tehelen a zeleznicna stanica… Po vise
spominane skoly boli zbudovane us
za nasej pameti, perva bola zbudovana asi 1903-4 stat dal zbudovar, pret
tim bola skola vov Madarskih Raslavicah, bola drevena, as ket zhorela tak

Po klęsce rewolucji w 1867r. i Austro-Węgierskim Pojednaniu powstała dualistyczna monarchia, w wyniku
czego w węgierskiej części monarchii
promowany jest projekt jednonarodowych Węgier. Dla Słowaków to
okres ucisku narodowego. Pod koniec
XIX wieku w Raslavicach została zbudowana kolei.
„Raslavice su na pol cesti medzi Presovom a Bardejovom, Pret vibudovanim
Presovsko-Bardiovskej zeleznici, koleji,
ktera bola vibudovana 1893tom, bola
tam velka furmanska premavka, co vozili tovar do Polska a s Polska, ku temu ucelu boli 3 krcmi a 3 vozarne na kermene
a nocovane koni. Boli asi 3 ophodi, mala
pekaren pravda vsetko vov zidovskih
rukah. Bola tam zandarska stanica, notariat, posta, 2 skoli, 2 staromodne mlini,
tehelen a zeleznicna stanica… Po vise

Súčasný stav Dolného kaštieľa (ZumZum Photography)
Obecny stan Pałacyku Dolnego (ZumZum Photography)
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stat dal zbudovat statnu skolu, star
bola cirkevna...“26

spominane skoly boli zbudovane us za
nasej pameti, perva bola zbudovana asi

Tretie vojenské mapovanie (18671887)27

1903-4 stat dal zbudovar, pret tim bola
skola vov Madarskih Raslavicah, bola
drevena, as ket zhorela tak stat dal zbudovat statnu skolu, star bola cirkevna...“26
Pod koniec XIX i początkiem XX
wieku zaczęła się w Europie, w tym
na Węgrach masowa emigracja, które
dotknęła również Raslavic. Bezcenne świadectwo o tym zostawił nam p.
Maník, rodak Raslavic.27 „Kto i htel neco
nadobudnut, dom zbudovat atd ket si
muh zadovazit penezi na cestu, isol do
Ameriki, gde ftedi sa lahko dostal ket pe-

Koniec 19. a začiatok 20. storočia sa
v celej Európe, Uhorsko nevynímajúc,
niesol v znamení masových vysťahovaleckých vĺn, ktoré neobišli ani Raslavice. Vzácne svedectvo nám o tom
zanechal p. Maník, rodák Raslavíc.28
„Kto i htel neco nadobudnut, dom zbu26

Manik, s. 7-8
https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey75000/?layers=osm%2C43&bbox=2360810.49
2888939%2C6295509.3043774385%2C23858
81.8381664767%2C6303153.007205956
28
Spôsoby akými sa na prelome 19. a 20.
storočia dostávali bežní ľudia do Ameriky sú
výborne opísané v reportážnej publikácii Americký cisár – Masový útek z Haliče od Martina
Pollacka.
27

26

Manik, s. 7-8
W jaki sposób odbywała się emigracja
przełomie XIX i XX wieku do Ameryki opisane jest w publikacji reportażowej pod nazwą
Americký cisár – Masový útek z Haliče od Martina Pollacka.
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dovat atd ket si muh zadovazit penezi
na cestu, isol do Ameriki, gde ftedi sa
lahko dostal ket penezi boli, Isol ku Polskej hranici, za paru korun taki co cesti
poznal, ho nocnu hodinu previt pres
hranicu, ket bol na druhej strane bol
volni, agenci sa o vsetko postarali ket
penezi boli, Ket sa len jeden clen z rodini neako dostal do Ameriki potom
dalsih popritahoval bratoh sestri atd.“.29
Prvá svetová vojna postihla i Raslavice a jej obyvateľov. Atentát na následníka trónu a následné vyhlásenie
vojny Srbsku znamenalo okamžitú
mobilizáciu pre mužov do 38 rokov.
Vo vojnovom besnení a dlhých zákopových bitkách zahynulo na viacerých
frontoch 28 občanov z oboch Raslavíc. Na pamiatku ich obete bol v roku
1933 postavený Pamätník padlým
v svetovej vojne.
Ani po prvej vojne a vzniku Československej republiky neobchádzali
Raslavice nešťastia. „V jeseni roku 1921
ket vsetko zarno bulo v stodoloh, visaj
polovica nasej opci vihorela. Co bolo
zbudovano z zdreva do zakladoh zhorelo. ...“30

nezi boli, Isol ku Polskej hranici, za paru
korun taki co cesti poznal, ho nocnu hodinu previt pres hranicu, ket bol na druhej
strane bol volni, agenci sa o vsetko postarali ket penezi boli, Ket sa len jeden clen
z rodini neako dostal do Ameriki potom
dalsih popritahoval bratoh sestri atd.“.28
Pierwsza wojna światowa dotknęła
również Raslavice i jej mieszkańców.
Zabójstwo następcy tronu i wybuch
wojny z Serbią oznaczało natychmiastową mobilizację mężczyzn do 38
roku życia. Podczas wojny i długich
bitwach okopowych zginęło na kilku
frontach 28 mieszkańców Raslavic.
Na pamiątkę ich ofiary w 1933r. został
zbudowany Pomnik Poległych w czasie wojny światowej.
Nawet po zakończeniu pierwszej
wojny światowej i powstaniu Czechosłowacji Raslavice nie omijały nieszczęścia. „Jesienią w 1921r. ket vsetko
zarno bulo v stodoloh, visaj polovica
nasej opci vihorela. Co bolo zbudovano
z zdreva do zakladoh zhorelo. ...“29

29

28

30

Manik, s.7
Manik, s.68
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Manik, str.7
Manik, str.68

Pasportizácia obyvateľstva na prelome
storočí

Pastoryzacja mieszkańców na przełomie
wieków

Prvé sčítavania obyvateľstva prebiehali na našom území pravdepodobne už v stredoveku. V roku 1784 sa
začali v Uhorsku vyhotovovať súpisy
obyvateľstva a od roku 1857 s presne
určeným termínom do 31. októbra.
Zákonom o sčítaní ľudu z 29. marca
1869 sa upravili metódy podľa medzinárodných zásad a sčítavanie obyvateľstva prebiehalo v desaťročných
cykloch, v rokoch končiacich nulou,
teda 1880, 1890, 1900 a 1910. Po vzniku prvej Československej republiky sa
konali dve sčítania a to v roku 1921
a 1930. Jedno sa konalo aj počas Slovenského štátu v roku 1940. Informácie zo sčítaní nám umožnia utvoriť si
obraz o početností oboch Raslavíc
a ich národnostnom a konfesnom zložení na prelome 19. a 20. storočia.

Pierwsze spisy mieszkańców prawdopodobnie odbywały się już w
średniowieczu. W 1784r. zaczęto na
Węgrach sporządzać pierwsze spisy
mieszkańców a od 1857r. już został
dokładnie określona data spisu do
31 października. Ustawa dotycząca liczenia mieszkańców z 29 marca 1869
zmieniała metody sporządzania spisu
na zasady zgodne z międzynarodowymi. Spis ludności przebiegał w cyklach
dziesięcioletnich w latach kończących
się na zero 1880, 1890, 1900 i 1910. Po
powstaniu pierwszej Republiki Czechosłowackiej odbyły się dwa spisy
mieszkańców - w latach 1921 i 1930.
Jeden odbył się za czasów Państwa
Słowackiego w 1940r.. Informacje dotyczące spisu ludności dają nam obraz
ilości mieszkańców obu Raslavic oraz
ich składu narodowego i wyznaniowego na przełomie XIX i XX wieku.

Slovenské (Vyšné) Raslavice Tótraszlavica

Slovenské (Vyšné) Raslavice Tótraszlavica

Štatistické údaje zo sčítania obyvateľstva z roku 1880 nám hovoria
o 669tich obyvateľoch Vyšných Raslavíc, ktorí žili v deväťdesiatich domoch.
Ku slovenskej materinskej reči sa hlásilo 638 z nich a k nemeckej traja. Z kon-

Dane statystyczne ze spisu mieszkańców z 1880r. mówią nam o 669
mieszkańcach Vyšných Raslavíc, którzy mieszkali w 90 domach. Do narodowości słowackiej przyznawało się
638 osób a do niemieckiej 3. Z punktu
43

fesionálneho hľadiska bolo najviac
zastúpených rímsko-katolíkov 468,
židov 132, evanjelikov augsburského
vyznania 46 a grécko-katolíkov 23 veriacich. 31
Rok 1900 znamenal pre Vyšné Raslavice populačný pokles. V 93. domoch
žilo 586 obyvateľov, z nich 469 sa hlásilo k slovenskej materinskej reči, 91
k nemeckej a 24 k maďarskej. Štatistika ďalej uvádza, že 86 ľudí rozumie
maďarskému jazyku. Najviac bolo rímsko-katolíckych veriacich 450, 88 príslušníkov židovskej viery, 31 grécko-katolíkov a 16 veriacich evanjelikov.
Údaje z roku 1900 popisujú i základný

widzenia religii najwięcej było rzymsko-katolików 468, żydów 132, ewangelików wyznania augsburskiego 46
i 23 grekokatolików.30
W roku 1900 w Vyšnych Raslavicach
nastąpił spadek liczby mieszkańców.
W 93 domach mieszkało 586 mieszkańców, z których 469 miało narodowość słowacką, 91 niemiecką i 24 węgierską. Statystyka wskazuje również,
że 86 osób rozumiało język węgierski.
Najwięcej było wierzących rzymsko-katolików 450, 88 Żydów, 31 grekokatolików i 16 ewangelików. Dane
z 1900r. opisują również podstawowy
materiał, z którego były zbudowane

31

30

http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/
totraszlavica-vysne-raslavice/

http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/
totraszlavica-vysne-raslavice/
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materiál sídelných objektov, konkrétne z 93. domov bolo 17 kamenných
alebo tehlových, 75 z iného materiálu
(pravdepodobne drevených) a pri jednom bolo použitých viacero materiálov (kameň, tehla, hlina, blato). Z nich
5 bolo prikrytých škridlou, 32 dreveným šindľom strechu a 56 striech bolo
prikrytá slamou.

domy mieszkańców, konkretnie z 93
domów 17 było zbudowanych z kamienia lub z cegły, 75 z innego materiału (prawdopodobnie z drewna), jeden zbudowany był kilku materiałów
(kamień, cegła, glina). Pięć z nich pokryte było gontem, 32 gontem drewnianym a 56 dachów pokryte było
słomą.

Štatistické údaje z roku 1930, po
zmene štátneho zriadenia, nám hovoria o 672 obyvateľoch Vyšných Raslavíc, z ktorých 580 sa hlási k čechoslovákom, 67 k židom, 1 k nemcom a 22
je nezaradených. Ďalej sa dozvedáme
že 547 veriacich sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu, 78 k židov-

Dane statystyczne z 1930 roku po
zmianie ustroju państwowego mówią
o 672 mieszkańcach Vyšných Raslavíc,
z których 580 uznawało się za Czechosłowaków, 67 za Żydów, 1 był Niemiec
a 22 osób nie określiło swojej narodowości. Dowiadujemy się również, że
spośród wierzących 547 deklarowało
45

skému, 30 ku grécko-katolíckemu a 17
je veriacich evanjelického augsburského vyznania.

przynależność do religii rzymskokatolickiej, 78 do wyznania mojżeszowego, 30 do greckokatolickiego a 17
osób było wyznania ewangelicko ausburskiego.

Uhorské (Maďarské) Raslavice
- Magyarraszlavica

Uhorské (Węgierskie) Raslavice - Magyarraszlavica

Z údajov zo sčítania obyvateľstva
v roku 1880 sa dozvedáme, že na území Uhorských Raslavíc žilo 268 ľudí,
ktorí žili v 36 domoch, čiže v priemere žilo v jednom dome sedem ľudí.
Z nich 209 uviedlo svoju materinskú
reč slovenskú, 16 maďarskú, 13 nemeckú a 27 bolo nezaradených. Prevládajúcim vierovyznaním bolo rímsko-katolícke, ku ktorému sa hlásilo

Z danych ze spisu ludności z 1880r.
wynika, że na terenie Uhorských
Raslavíc mieszkało 268 osób, mieszkających w 36 domach, czyli średnio
w jednym domu mieszkało 7 osób.
Spośród nich 209 miało narodowość
słowacką, 16 węgierską, 13 niemiecką i 27 miało nieokreśloną narodowość. Większość mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, do
46

214 obyvateľov. K evanjelickému sa
hlásilo 29, ku grécko-katolíckemu 10
a k židovskému (v štatistikách uvádzaný ako Izraelita) 15 obyvateľov Uhorských Raslavíc. Gramotných bol podľa
údajov 39 obyvateľov. V Uhorských
Raslaviciach stála pošta.32
Štatistiky z roku 1900 sú už trochu
výpovednejšie. Za dvadsať rokov stúpla populácia na 361 obyvateľov a pribudlo i 9 domov, teda spolu ich bolo
45. Z nich sa 251 ľudí hlásilo k slovenskej materinskej reči, 25 k nemeckej
a 18 k maďarskej, 46 bolo nezaradených a štatistika uvádza, že 34 ľudí rozumie maďarskému jazyku. Konfesio-

którego zadeklarowało się 214 osób.
Do ewangelickiego deklarowało przynależność 29, do grekokatolickiego 10
i do żydowskiego (w statystykach nazywanych jako Izraelita) 15 mieszkańców Uhorských Raslavíc. Czytać i pisać
umiało 39 mieszkańców. W Uhorských
Raslaviciach była poczta.31
Statystyki z 1900r. mówią trochę
więcej. Przez 20 lat populacja wzrosła do 361 mieszkańców i przybyło 9
domów i było ich łącznie 45. Spośród
mieszkańców 251 osób uznawało się
za Słowaków, 25 za Niemców i 18 za
Węgrów, 46 nie określiło swojej narodowości. Statystyki mówiły, że 34

32

31

http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/
magyarraszlavica-uhorske-raslavice/

http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/
magyarraszlavica-uhorske-raslavice/
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nálne bolo najviac rímsko-katolíckych
veriacich, 237, 66 evanjelikov augsburského vyznania, 39 grécko-katolíkov a 18 židovských veriacich. Dozvedáme sa už aj o sídelnej štruktúre.
Konkrétne bolo zo 45tich domov 15
kamenných alebo tehlových a 33 drevených ale z iného materiálu. Z nich
5 bolo prikrytých škridlou, 19 malo
drevenú šindľovú strechu a 21 domov
malo strechu zo slamy.
Rok 1930, teda obdobie prvej Československej republiky znamenalo
zmenu v štruktúre obyvateľstva. Žiaľ
údaje sú skúpe na informácie a tak sa
dozvedáme len, že sa k čechoslovákom hlásilo 395, k židovskej národnosti 21, k nemeckej 9 a maďarskej a rusínskej po jednom z celkového počtu 429

osób zna język węgierski. Najwięcej
było wierzących rzymsko-katolików
237 osób, 66 ewangelików wyznania
augsburskiego 39 grekokatolików
i 18 Żydów. Dowiadujemy się również
o strukturze zasiedlenia. Konkretnie
z 45 domów 15 zbudowanych było
z kamienia lub cegły a 33 były drewniane lub z innego materiału. Spośród nich 5 pokrytych było gontem,
19 miało gont drewniany 21 domów
miało dach ze słomy.
Rok 1930, więc okres pierwszej Republiki Czechosłowackiej odnotował
zmianę w strukturze mieszkańców.
Niestety z danych dowiadujemy się, że
za Czechosłowaków uznawało się 395
osób, za Żydów 21, za Niemców 9 i za
Węgrów i Łemków po jednym z 429
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obyvateľov Uhorských Raslavíc. K rímsko-katolíckej viere sa hlásilo 311,
k evenjelickej 69, ku grécko-katolíckej
13 a k židovskej viere 36 veriacich.

mieszkańców Uhorských Raslavíc. Do
religii rzymskokatolickiej przyznawało
się 311, do ewangelickiej 69, do grekokatolickiej 13 i do żydowskiej 36
wierzących.

„Obyvateľstvo Raslavíc - okrem židovských rodín - bolo 99 % sedliaci. Hovorilo sa po „šarišsky“ slovenské nárečie podobné poľštine (aj akcentom).“, pamäti
E. Solar.

„Mieszkańcy Raslavic – oprócz rodzin
żydowskich – w 99 % były chłopami.
Mówiono w dialekcie „šarišsky“ słowacki dialekt podobny języku polskiemu
(również akcentem).“ Pamäti Edita Atlas
Solar
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Zamestnania obyvateľov obce Raslavice, ľudová domáca výroba
a remeselná činnosť
v obci na prelome 19.
a 20. storočia

Praca mieszkańców
miejscowości Raslavice, ludowa produkcja
domowa oraz działalność rzemieślnicza w
miejscowości na przełomie XIX i XX wieku

Raslavice (obec vznikla zlúčením
dvoch časti v roku 1971) patria k obciam východného Slovenska v centrálnej časti regiónu Šariš. Podoba tradičnej kultúry obce, ktorá sa formovala
na prelome 19. a 20. storočia zahŕňala
znaky podhorskej oblasti, ležiacej na
významnej európskej obchodnej ceste medzi dvoma najväčšími mestami
v regióne Šariša, Prešovom a Bardejovom. Význam obchodnej cesty (Via
magna), prechádzajúcej skrz obec,
mal odpradávna nadregionálny význam.
Ráz oboch častí obce (Vyšné / Slovenské a Nižné / Uhorské) určovali
jeho zemepáni sídliaci v dvoch kaštieľoch, a roľnícky charakter zamestnania
mnohoetnického obyvateľstva. Tieto
okolnosti sa preniesli aj do zamestnania obyvateľstva, ktoré si popri typických poľnohospodárskych aktivitách
v gazdovskom zamestnaní prilepšovalo rôznymi činnosťami. Mnohé
vyplývali z blízkosti furmanskej obchodnej cesty a od roku 1893 aj železnice spájajúcu obec s celým Rakúsko
– Uhorským obchodným priestorom.

Raslavice (miejscowość powstała
przez połączenie dwu części w 1971r.)
położona we wschodniej Słowacji, w
centralnej części regionu Šariš. Miejscowość, która kształtowała się na
przełomie XIX i XX wieku, jest obszarem podgórskim, który położony jest
na słynnej europejskiej drodze handlowej pomiędzy dwoma największymi miastami regionu Šariš, Prešovem i Bardejovem. Znaczenie drogi
handlowej (Via magna), prowadzącej
przez miejscowość, ma od dawnych
czasów znaczenie ponadregionalne.
Wygląd obu części miejscowości
(Vyšné / Slovenské i Nižné / Uhorské)
kształtowali jego właściciele ziemscy,
którzy swoją siedzibę mieli w dwu
pałacykach, a rolnictwo, którym zajmowało się większość mieszkańców.
Okoliczności te miały wpływ również
na życie mieszkańców miejscowości,
którzy oprócz pracy na polu zarabiali
jeszcze w inny sposób. Wiele możliwości zarobkowania związane było
z istnieniem drogi handlowej. Na
przełomie XIX i XX wieku tradycyjna
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Na prelome 19. a 20. storočia už len
doznievali aktivity ostatných období
tradičnej remeselnej výroby. S príchodom manufaktúrnej činnosti, továrenskej výroby, nových technológií
a materiálov sa práve v tomto období
pomaly vytráca používanie prírodných materiálov a surovín.
Ani v jednej z častí obce sa v tomto
období remeselná výroba v pravom
slova zmysle nevyskytovala. Šlo zväčša o doplnkové zamestnanie, ktorým
si miestny roľníci prilepšovali vo svojej
ekonomickej situácii. Často bola takáto práca napojená na širšiu regionálnu
výrobu, akou bola napríklad výroba
plátna v okolí Bardejova a Prešova. Pre
tento účel sa pestovali a spracovávali
textilné plodiny ľan a konope.
Obyvatelia Raslavíc sa okrem roľníctva živili aj produkciou a spracovaním
prírodných plodín (ľan, konpe) a dreva (šindle), ktoré im poskytovalo ich
podhorské okolie. Hornatá oblasť Čergovského pohoria, bohatá na kvalitné
drevo podnietila vznik drevospracujúcich remesiel. Významnou v tomto
smere bola aj výroba šindľov s ďalšími
drevospracujúcim
zamestnaniami,
ako ťažba dreva, pálenie dreveného
uhlia a podobne. Tieto zamestnania
prispievali k zlepšeniu zlej ekonomickej situácie obyvateľov obce.
Dva mlyny zabezpečovali obci spracovanie dopestovaných obilnín. Čulá

produkcja rzemieślnicza zaczęła zanikać. Wraz z nadejściem produkcji
fabrycznej, nowych technologii i materiałów w tym okresie prawie zanika
wykorzystywanie naturalnych materiałów i surowców.
W tym okresie w żadnej części
miejscowości nie funkcjonowała produkcja rzemieślnicza w prawdziwym
znaczeniu tego słowa. Chodziło raczej
o pracę dodatkową, którą miejscowi
rolnicy poprawiali swoją sytuację finansową. Często praca ta była związana z szerszą produkcją regionalną,
taką jak na przykład produkcją płótna
w okolicy Bardejova i Prešova. Do tego
celu uprawiane i przetwarzane były
len i konopie.
Mieszkańcy Raslavíc zajmowali się
oprócz rolnictwa uprawą roślin (len
i konope) produkcją z drewna (gonty),
którego było dużo okolicy. Górzysty
obszar Čergovského Pohoria, bogaty
w dobrej jakości drewno motywował
do rozwoju rzemieślniczego przetwórstwa drewna. Znacząca była produkcja gontów oraz inne prace związane
z obróbką drewna, takie jaki wycinka
drzew, wypalanie węgla drzewnego
itd.. Prace te pomagały poprawić złą
sytuację ekonomiczną mieszkańców
miejscowości.
Dwa młyny zapewniały miejscowości przetwarzanie zboża. Ruchliwa
trasa handlowa oferowała również
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Budova niekdajšieho álašu patriaceho rodine Atlasových.
Budowa ówczesnej álašu należącego do rodziny Atlasów.
obchodná cesta poskytovala obyvamieszkańcom możliwość prowadzeteľstvu možnosti furmanskej činnosti
nia ośrodków dla potrzeb furmanów,
aj prevádzkovaniu zariadení pre potak zwanych wozowni – álašov oraz
treby furmanov takzvaných voziarní
gospód i sklepów.32
– álašov a pohostinských zariadení
Podobnie jak większość wsi na Ša33
i obchodov.
rišu, miejscowość charakteryzowała
Rázovitosť obce sa prejavovala
się różnorodnością kulturalną, etvďaka typickej kultúrnej rozmanitosti
niczną i wyznaniową mieszkańców.
a skladbe obyvateľstva, so zastúpeOprócz narodowości słowackiej i węním niekoľkých etník a náboženských
gierskiej w miejscowości na przełozborov. Okrem slovenskej a maďarskej
mie XIX i XX wieku mieszkali również
národnosti v obci na prelome 19. a 20
Romowie, Żydzi i Łemkowie. W miejstoročia tu dlhodobejšie žilo aj rómscowości byli rzymskokatoliccy, ewan33

32

Álaše stáli v obci tri. Boli to väčšie stavby,
do ktorých vošlo aj niekoľko desiatok vozov.
Furmani a obchodníci predchádzajúci frekventovanou cestu v nich mohli nájsť bezpečné
ubytovanie, stravu pre seba a kone.

Álaše były trzy. Chodziło w większości
o budowy, w których mieściło się kilka dziesiątek wozów. Furmani oraz handlowcy znajdywali tam zakwaterowanie i wyżywienie dla
siebie i swoich koni.
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ske, židovské a rusínske obyvateľstvo.
Najpočetnejšie cirkevné zbory boli:
rímskokatolícky, evanjelický a židovský. V menšom počte sa v obci nachádzali aj obyvatelia s gréckokatolíckym
vierovyznaním. Za prácou sa sem
v menšom počte prisťahovali aj nemecky hovoriace etniká zamestnané
v miestnej tehelni, ale mohli to byť aj
iný sezónny pracovníci či obchodníci.
Rómovia sa na Šariši živili rôznymi
remeslami, typickým bolo kováčstvo,
práca s koňmi, predaj a obchod, ale
aj slúženie a výpomoc u gazdov a židovských obchodníkov. V Raslaviciach
pracovali aj ako živnostníci s predajom drobného tovaru, no známi
boli najmä rómsky muzikanti.34
Židovské obyvateľstvo sa venovalo
predovšetkým finančným službám,
obchodu, živnostenskému podnikaniu a v menšej miere aj poľnohospodárstvu a remeslu. V obci žila početná
komunita s dlhou tradíciu, ktorá poskytovala aj služby súvisiace so životom náboženskej komunity ako kóšer mäsiarstvo alebo rituálne kúpele
mikve a modlitebňu nazývanú bužňa.
Väčšina obyvateľov sa teda venovala pestovaniu plodín, chovu dobytka,
lúčnemu hospodárstvu a sadovníctvu.
Značná miera zaťaženia poddanskými

gelicy oraz Żydzi. W mniejszej ilości
byli tutaj również greckokatoliccy.
W poszukiwaniu pracy osiedliła się
tutaj również ludność niemiecka, zatrudniona głównie w miejscowej cegielni lub jako pracownicy sezonowi
i handlowcy.
Romowie na Šarišu zajmowali się
różnymi rzemiosłami, typowymi było
kowalstwo, praca z końmi, sprzedaż
i handel, ale też pomoc u gazdów i żydowskich handlarzy. W Raslavicach
były też osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i zajmowały się
sprzedażą drobnego towaru, jednak
przede wszystkim znani byli romscy
muzycy.33
Żydzi zajmowali się przede wszystkim usługami finansowymi, handlem,
prowadzeniem działalności gospodarczej ale w mniejszym stopniu również
rolnictwem i rzemiosłem. W miejscowości mieszkała większa grupa Żydów
z długimi tradycjami, która świadczyła usługi związanej z życiem własnej
grupy religijnej, takie jak prowadzenie
koszernej rzeźni, mieszkańcy Ci mieli
do dyspozycji również kąpiele rytualne mykwy oraz miejsce do modlitwy
zwane bożnicą.
Większość mieszkańców zajmowała się produkcją roślinną lub hodowlą

34

33

Najznámejšie boli tri skupiny: Puľovci,
Serdakoci a Žoltákovci.

Najsłynniejsze były trzy grupy: Puľovci,
Serdakoci a Žoltákovci.
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a cirkevnými dávkami, málo úrodné
podhorské prostredie a celkový historický a politický vývoj na periférii
Rakúsko – Uhorského impéria, sa prejavil v chudobnej ekonomickej situácii
väčšiny obyvateľov oboch Raslavíc. Situáciu roľníkov komplikovali predchádzajúce nepokojné storočia poznačené vojnami, ktoré sa dotkli aj priamo
obce. Z toho dôvodu sa hľadali aj iné
možnosti ako si zlepšiť chudobnú ekonomickú situáciu.
Raslavičania si preto často privyrábali prácami pri furmanskej ceste, v obchode, prekládke tovaru
a v miestnom mlyne. Malá časť obyvateľov sa živila služobníckou prácou na

bydła. Dużo obowiązków pańszczyźnianych i opłat kościelnych, mało
żyzne podgórskie gleby i ogólny historyczny i polityczny zastój na peryferiach Monarchii Austro-Węgierskiej,
przyczyniał się do trudnej sytuacji
ekonomicznej większości mieszkańców obu Raslavic. Sytuację rolników
komplikowały wcześniejsze niespokojne lata pełne wojen, które dotknęły bezpośrednio miejscowość. Z tego
powodu szukano również innych
możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej.
Mieszkańcy Raslavic często dorabiali przy drodze furmańskiej, w
sklepie, przy przeładunku towaru i w
miejscowym młynie. Pewna część

Práca na poli (Archív Šarišského múzea v Bardejove)
Praca na polu (Archiwum Šarišského Muzeum w Bardejowie)
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pánskych statkoch v kaštieli, u Židov
a majetnejších gazdov.
Obec bola administratívnym a náboženským centrom pre okolité obyvateľstvo. Ďalšími zamestnaniami
v obci boli štátni zamestnanci, zamestnanci na škole, fare, žandárskej stanici,
zamestnanci notariátu, štátnych úradov, obchodov a v dvoch miestnych
mlynoch.35
Hlavným zamestnaním bola poľnohospodárska produkcia. Väčšinu
obyvateľstva tvorili želiari – chudobný
roľnícky gazdovia hospodáriaci s malou výmerou obrábanej pôdy (menej
ako 1/8 urbárskej usadlosti), alebo
nevlastnili žiadnu pôdu, a niektorí ani
vlastný dom. Na zúrodňovanie pôdy
sa používali do 30. rokov 20. storočia,
a miestami aj neskôr, drevené pluhy
poháňané najmä kravským, volským
záprahom. Ako hnojivo slúžil maštaľný hnoj a močufka. Na lopotenie pri
práci na poli spomína i pán Manik,
ktorý prežil detstvo v Raslaviciach:
„ ...ale život bol veľmi ťažký, keď aj tej

mieszkańców pracowała jako służący
na dworze, u Żydów i bardziej bogatych gazdów.
Miejscowość stanowiła centrum
administracyjne i religijne dla mieszkańców okolicy. Innymi miejscami
pracy w gminie były stanowiska państwowe, szkoła, parafia, policja, notariat, urzędy państwowe, sklepy oraz
dwa miejscowe młyny.34
Głównym zatrudnieniem było rolnictwo. Większość mieszkańców stanowili komornicy – biedni rolnicy, którzy
gospodarowali na małych działkach
(mniej niż 1/8 działki urbarskiej), lub
nie posiadali żadnej ziemi a niektórzy nawet własnego domu. Do uprawy ziemi używano aż do lat 30-tych
XX wieku, miejscami nawet później,
drewnianych pługów napędzanych
głownie zaprzęgiem krowim lub wołowym. Jako nawóz używano nawozu
ze stajni i močufkę. Na ciężką pracę
wspomina również pan Manik, który
spędził swoje dzieciństwo w Raslavicach: „ ...ale život bol veľmi ťažký, keď

35

34

Viac o tradičnom živote v Raslaviciach na
prelome storočí:
• Artimová M., Raslavice – to obec naša, rodisko Tvoje, Obecný úrad Raslavice, 1998.
• Baláž S., Raslavice- história a kultúra obce s,
Raslavice 2010.
• Fornadľová B., Ľudové piesne z Raslavíc I. –
III. časť, UNIPRESS Giraltovce. 2008 – 2011.
• Maník, K., Pamäti, Kitchener, Kanada. 1982
(nepublikované).

Więcej o tradycyjnym życiu w Raslavicach
na przełomie wieków:
• Artimová M., Raslavice – to obec naša, rodisko Tvoje, Obecný úrad Raslavice, 1998.
• Baláž S., Raslavice- história a kultúra obce s,
Raslavice 2010.
• Fornadľová B., Ľudové piesne z Raslavíc I. –
Cześć III, UNIPRESS Giraltovce. 2008 – 2011.
• Maník, K., Pamäti, Kitchener, Kanada. 1982
(niepublikowane).
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Na gazdovskim dvore (Jarina)
zeme mali, ale obrabjali ich tos akímsi
drevenými pluhami a pri takom obrabjani sa neurodilo. … podoobne i zrno
sa v takej neoborbenej pôde neurodilo, každe steblo, klasek sa zbieralo, aby
nezahynulo. Ručne sa žalo, mlátilo, na
domácom ručnom mlinku kamennom
sa hurkalo a na uhloch pod kominom
sa pagače piekli ket lapili hleb piest...“36
Jedna z hlavných poľnohospodárskych činností v Raslaviciach na prelome storočí bola zameraná na pestovanie ľanu a konope pre potreby
plátenníctva rozšíreného v lokalite
Šariša. Výroba plátna a jeho predaj

aj tej zeme mali, ale obrabjali ich tos
akímsi drevenými pluhami a pri takom
obrabjani sa neurodilo. … podoobne
i zrno sa v takej neoborbenej pôde neurodilo, každe steblo, klasek sa zbieralo,
aby nezahynulo. Ručne sa žalo, mlátilo,
na domácom ručnom mlinku kamennom sa hurkalo a na uhloch pod kominom sa pagače piekli ket lapili hleb
piest...“35
Jedną z głównych czynności
w Raslavicach na przełomie wieków
była uprawa lnu i konope do potrzeb
wyroby płótna, które było bardzo rozpowszechnione na terenie Šariša. Pro-

36

35

Manik, s.6
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Manik, s.

bol v stredoveku jednou z hlavných
obchodných aktivít najväčších Šarišských miest Bardejova a Prešova. Plátno sa z Uhorska vyvážalo do Európy aj
Ázie. Od miestnych roľníkov ho vykupovali obchodníci a prevážali na ďalšie spracovanie do miest.37
Na výrobu nití, z ktorých sa zhotovovalo oblečenie a rôzne textílie, bolo
nevyhnutné pestovanie textilných
plodín, z ktorých sa nite vyrábali. Tejto
činnosti sa človek venoval už od neolitu. Svedčia o tom nálezy hlinených alebo kamenných prederavených závaží,
na napínanie nití osnovy na vertikálnych krosnách, objavených na Šariši.
Na výrobu vlákien sa používali okrem
rastlinných aj živočíšne materiálové
suroviny. V horských oblastiach Šariša
sa využívala ovčia vlna a najmä textilné rastliny ľan a konope, ktoré okrem
textilného vlákna poskytujú aj olejnaté semená. V Bardejove boli viacerí cechoví tkáči, ale aj priekupníci, ktorí už
v prvej polovici 15. storočia skupovali
plátno na vidieku a dovážali ho do Bardejova bieliť a apretovať. 38
Náročný proces výroby textílii spočíval v dopestovaní textilnej plodiny
a jej následnom spracovaní do podoby nití a potom plátna.

dukcja płótna oraz jego sprzedaż była
w przeszłości jedną z głównych aktywności handlowych największych miast
Šariša, takich jak Bardejów i Prešów.
Płótno z Węgier eksportowało się do
Europy i Azji, od miejscowych rolników kupowali go handlowcy i przetransportowali go do innych miejsc,
gdzie był przetwarzany.36
Do produkcji przędzy, z której wytwarza się odzież i różne tekstylia, konieczna jest uprawa roślin, z których
produkowane się przędzę. Działalnością tą człowiek zajmował już w okresie
neolitu. Świadczą o tym znaleziska
glinianych lub kamiennych przedziurawionych ciężarów przeznaczonych
do napinania przędzy, osnowy na
kołowrotku, odkryte na terenach Šarišu. Do produkcji włókien zostały
wykorzystane różne surówce, takie
jak wełna owcza lub rośliny typu len
i konope, oprócz włókna tekstylnego wykorzystywano również nasiona
oleiste. W Bardejowie było kilku tkaczy i handlarzy, którzy już w pierwszej
połowie XV wieku kupowali płótno na
wsi i przywozili do Bardejova, gdzie
było wybielane i przetwarzane. 37
Wymagający proces wytwarzania
tkaniny polegał na uprawie roślin

37

Zajonc J., Premeny vlákna, Edition Ryba,
2012. s.32.
38
Paličková – Patková, J., Ľudová výroba na
Slovensku, Veda, Bratislava. 1992. s.150.

36

Zajonc J., Premeny vlákna, Edition Ryba,
2012. str.32.
37
Paličková – Patková, J., Ľudová výroba na
Slovensku, Veda, Bratysława. 1992. str.150.
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Tejto činnosti a jej úspešnému
a zdarnému výsledku bolo venovaných aj mnoho magických obradových úkonov zabezpečujúcich hojnú
úrodu, vysoký vzrast rastlín a kvalitné
vlákno. S konopou samotnou sa ale
aj čarovalo. Podľa ľudových predstáv
mala moc predpovedať a zabezpečiť
zdarný výsledok magických úkonov
želaných počas výročných obradových slávností. Vydajachtivé mladé
dievčatá si v období pred novým rokom, v čase slnovratových slávností,
snažili čarovaním zabezpečiť skorý vydaj hádzaním konopných semien so
slovami: „Ondreju ondreju tebe konope
šeju, daj mi bože znac s kim ju budzem
brac. „
S výsevom textilných plodín sa začínalo koncom apríla až v druhej polovici mája39. Ľan sa pestoval na plochách,
ktoré sa používali opakovane striedavo po niekoľkých rokoch. Konopa sa
pestovala stále na tých istých osevných plochách, tieto miesta sa preto
zvykli nazývať konopiská, konopnica
alebo podobne. Miesto s podobným
názvom sa nachádza v južnej časti
chotára dnešných Raslavíc pri rieke
Sekčov a nazýva sa Konopianka. Konope je dvojdomá rastlina preto sa ináč
spracovala samičia a samčia rastlina,
ktorá sa zbierala skôr. Podobne aj kva-

a następnie na ich przetwarzaniu na
przędzę a później na płótno.
Żeby czynność ta była efektowana poświęcano jej również mnóstwo
magicznych obrządków, które miały
zapewnić bogaty urodzaj, wysokie
rośliny i dobrej jakości włókna. Zgodnie z przekonaniami ludowymi miała
konopie magiczną moc przewidywania i zabezpieczenia dobrego wyniku
sztuk magicznych, których dokonywano podczas corocznych uroczystości obrzędowych. Dziewczyny, które
chciały wyjść za mąż, przed nowym
rokiem, w okresie przesilenia zimowego, starały się poprzez magię zapewnić sobie szybkie zamążpójście,
rzucały nasiona konopi i powtarzały
formułę: „Ondreju ondreju tebe konope
šeju, daj mi bože znac s kim ju budzem
brac.„
Siew roślin włókienniczych zaczynał się pod koniec kwietnia i trwał do
drugiej połowy maja38. Len uprawiany
był na polach jako płodozmian. Konopie uprawia się ciągle na tych samych
polach, dlatego miejsca te nazywano
konopiská, konopnice lub podobnie.
Miejsce o podobnej nazwie znajduje
się dzisiaj w południowej części dzisiejszych Raslavíc przy rzece Sekčovi
i nazywa się Konopianka. W przypadku konopi w inny sposób przetwarza

39

38

V období okolo sviatku sv. Žofie 15.5.

58

W okresie święta św. Zofii 15.5.

lita vlákna z týchto bylí bola rozdielna,
mužskú volali poskovné, a ženskú materné alebo pazderné. Vyzreté plodiny
ľanu sa vytrhávali a sušili. Z plodín sa
pred máčaním odstraňovali semená
obíjaním alebo prečesávaním cez raf,
cez ktorý prešli len stonky a hlavičky
so semenami už nie. Konope, samičia
rastlina, sa zbavovalo semien aj obíjaním o strom, rebrík alebo piestom.
Orafané stonky sa potom máčali približne 2 týždne v močidlách pri potoku, kde pôsobením mikroorganizmov a húb došlo vo vlhkom prostredí
k štiepeniu bylinných stoniek. Na to
chodili pravidelne ženy dozerať, aby
sa stonky príliš nerozmočili. Pozväzované snôpky sa v močidlách zaťažili
kameňmi, aby boli plne ponorené vo
vode. Po dostatočnom čase sa z močidiel vybrali a dobre usušili rozložené do snôpkov na poli (ľan) alebo
okolo domu (konope). V neskoršom
jesennom čase sa sušil ľan aj na pro-

się roślinę żeńską a inaczej męską,
które zbiera się później. Jakość włókna była różna, męską nazywali poskovné a żeńską materné lub pazderné.
Dojrzałe rośliny lnu były wyrywane
i suszone. Przed namaczaniem usuwano z roślin nasiona obijaniem lub
szczotkowaniem przez raf, przez który
przechodziły tylko łodygi a głownie
z nasionami już nie. Konopie żeńskie
pozbawiano nasion również przez
obijanie o drzewo, drabinę lub przez
tłoczenie. Łodygi następnie moczono w moczydłach przy potoku, gdzie
poprzez działanie mikroorganizmów
oraz grzybów dochodziło w wilgotnym środowisku do rozszczepiania łodyg. Kobiety regularnie kontrolowały
ten proces, aby łodygi nie były zbyt
miękkie. Związane snopki w moczydłach były obciążane kamieniami, aby
były zanurzone w wodzie. Następnie
zabierano je z moczydeł, dobrze suszono rozłożone na snopki na polu

Śčec nástroj na vyčesávanie pazderia.
Śčec instrument do szczotkowania włókien

Detail na trlo dvojsochorovej cerlice.
Detal na drewniane narzędzie do
przetwarzania konopi
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vizórnych sušiarňach alebo v peci, aby
dobre preschol.
V nasledujúcej fáze, pri ktorej sa oddeľovala drevná časť stoniek lámaním
- śe konope trelo. Na to sa používala
cerlica (trlica), drevený nástroj rámovej konštrukcie, ktorý sa obsluhoval
striedavým úderom noža – trla o stonky podsúvane po ráme. Striedavým
udieraním noža do štrbiny v ráme cerlice a ťahaním byle k sebe sa plodina
lámala. Konope sa najprv tĺklo na jednosochorvej trlici, tak na dvojsochorvej trlici a prípadne sa nosilo ešte do
stúp v hornej časti obce.40 Rozdrvená
časť stoniek sa postupne menila na
hrsť vlákien, ktoré odpadávali. Vznikala tak prvotná surovina pazderie alebo
klaky. Tie sa ďalej prečesávali na śčecoh
po čom vznikala jemnejšie priadza,
ktorá sa rozdeľovala na kvalitnejšiu,
ktorá sa používala na výrobu plátna41
a hrubšia, z ktorej sa tkali mužské nohavice, plachty, vrecia. Z týchto vláken
sa pripravila kúdzeľ.

(len) lub w przy domu (konopie).
W późniejszym okresie jesiennym
suszono również len na prowizorycznych suszarniach lub w piecu, aby dobrze przeschnął.
W następnej fazie, łamano drewnianą część łodygi - śe konope trelo.
Do tego używano cerlicę (trlica), drewniane narzędzie o konstrukcji ramki,
która była obsługiwana przez naprzemienne uderzenia noża. Naprzemiennym uderzaniem noża w szczelinę w
ramce cerlicy oraz przez ciągnięcie do
siebie roślina była łamana. Konopie
najpierw młócono w cerlicy lub przewożono jej do przetworzenia do górnej części miejscowości.39 Zmiażdżona część łodygi stopniowo zmieniała
się na garść włókien. W taki sposób
powstawał pierwotny surowiec. Następnie był szczotkowany na śčecoh
w wyniku czego powstawała bardziej
delikatna przędza, którą dzieliło się
tą lepszej jakości, którą używano do
produkcji płótna40 i grubsza, z której
produkowano spodnie męskie, prześcieradła, worki. Z tych włókien wytwarzano kúdzeľ.

40

Mechanické zariadenie na lámanie ľanu
a konope sa nachádzalo v hornej časti Raslavíc U Matisa. Väčšie množstvá konope sa nosili
aj do stúp v obci Marhaň, kde sa stonky kládli
pod drevené, zvislo sa pohybujúce tĺky, ktoré
boli zdvíhané výstupkami na vodorovnej drevenej osi otáčanej kolesom na vodný pohon.
41
cenke –jemnejšie, kvalitnejšie klaky, z ktorých sa tkalo najlepšie plátno.

39

Mechaniczne urządzenie do łamania lnu
lub konopi znajdowało się w górnej części
Raslavíc u Matisa. Większe ilości przewożono
do miejscowości Marhaň, gdzie łodygi układane były pod drewnianymi, pionowo poruszającymi się elementami, które napędzane były
kołem wodnym.
40
cenke – bardziej delikatny surowiec, z którego tkano najlepsze płótno.
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Szczotkowanie na śčecoch było
ostatnią fazą przetwarzania włókien
lnianych i konopnych zanim zostawały
z nich wyprodukowane nici w procesie przędzenia. Przędzenie odbywało
się w okresie od Wszystkich Świętych
do końca karnawału.
Podczas wspólnego przędzenia
spotykały się młodsze i starsze kobiety
podczas długich zimowych miesięcy,
kiedy nie było tyle pracy na polu i w
gospodarstwie. Podczas przędzenia
wymieniali sobie informację i przekazywały praktyczną i kulturalną wiedzę.
Wieczory (večarki) umilali im młodzi
chłopacy z muzyką. Wspólnie grali
różne gry, tańczyli, poznali się i stwarzali całożyciowe związki.
Do przędzenia używano na Šarišu przęślicy, nazywanej kudzel, była
ona umieszczana na podstawce lub
stojaku, na który dawano kądziel
i przędziono wolnymi rękami miedzy
placami albo dłońmi. Przęślice, które
stosowano do niedawna w większości
były ciosane lub toczone. Umieszczone są one na płaskiej podkładce, na
której siedzi się przy pracy, lub którą
kładzie się pod nogi. Przęślice to jedno z najczęściej używanych narzędzi
kobiecych, często bogato dekorowane, ponieważ stanowiły one prezenty
od chłopaków, mężów lub ojców. Nić
zostawała nawinięta na wrzeciono,
zaokrąglony patyczek w dolnej części

Česanie na śčecoch bolo poslednou fázou spracovania ľanových a konopných vláken pred tým, než sa spracovali na nite pri priadkach. Priadky
trvali od šickichsvatych do ostatňich
fašengoch, teda od sviatku všetkých
svätých do konca fašiangov, kedy bol
čas vyhradený tejto práci.
Na spoločných priadkach, kam sa
chodilo s kudzeľu, sa stretávali staršie
a mladšie ženy počas dlhých zimných
mesiacov, keď nebolo toľko roboty na poli a gazdovstve. Pri posedení a pradení si vymieňali informácie
a odovzdávali praktické aj kultúrne
znalosti. Spríjemňovať večeri (večarki)
im za nimi chodili mládenci, často aj
s muzikou. Spoločne hrávali rôzne hry,
zabávali sa, tancovali a spoznávali sa
a vytvárali celoživotné zväzky.
Pri pradení sa používal praslica na
Šariši nazývaná kúdzeľ, kúdziľ s podsedákom, alebo na stojane upevnená
na ktorom sa bola upevnená priadza
a priadlo sa voľnými rukami medzi
prstami alebo dlaňami. Praslice, ktoré
sa používali donedávna, sú väčšinou
kresané alebo tokárenské. Sú zastoknuté do plochej podložky, na ktorej sa
pri práci sedí alebo, ktorá sa podloží
pod nohy. Praslice bývali ako jeden
z najpoužívanejších ženských nástrojov často bohato zdobené, pretože
ich zhotovovali ako dary mládenci
svojim milým, manželia manželkám,
61

obciążono przęślikiem – drewnianym,
metalowym lub glinianymi kółkiem
lub tylko kawałkiem surowego ziemniaka. Kółko to chroniło prędze przed
zsunięciem z wrzeciona i jednocześnie utrzymywało ruch rotacyjny, dzięki któremu włókna skręcały się, łączyły
i wzmacniały.
Przędzę z wrzecion i szpuli nawijano na motowidle w pasma. Wszystkie
pasma tworzyły motek. Skomplikowany był również proces nawijania przędzy na krosna. Nicielnice były dwie,
a czasami cztery, zależnie od tego,
jakie płótno chciała gospodyni utkać.
Utkane płótno bielono na wiosnę wielokrotnie polewając zimną wodą i susząc rozłożone na słońcu.
Przędzenie, tkanie oraz produkcja
odzieży były głównym sposobem pracy kobiet. Tkano na krosnach, które
należały do zwykłego wyposażenia
domu i pracowano na nich podczas
całej zimy aż do Wielkanocy. Sztuki
przędzenia i tkania dziewczęta uczyły
się od młodego wieku gdy tylko były
dostatecznie wysokie, by nogami dosięgnęły podnóża.
Oprócz płótna na sprzedaż wytwarzano również tkaniny użytku codziennego oraz takie na świąteczne
okazje, które były bogato dekorowane. Przy tkaniu wykorzystywano różne techniki. Najbardziej popularna
była forma drelichowa, która prze-

otcovia dcéram. Niť sa namotávala na
vreteno, oblú paličku na dolnom konci zaťaženou praslenom - drevenými,
kovovým, hlineným krúžkom alebo
len kúskom surového zemiaka. Krúžok
chránil upradenú priadzu pred skĺznutím z vretena a súčasne udržiaval
rotačný pohyb, ktorým sa vlákna skrúcali a teda aj spájali a spevňovali.
Priadzu z vretien a špulí zmotávali
na motovidle do pásma. Plný počet
pásiem tvoril pradeno. Náročným bol
aj proces navíjania priadze na krosná.
Niteľnice boli dve a niekedy štyri, podľa toho, aké plátno chceli gazdiné tkať.
Utkané plátno sa na jar bielilo polievaním studenou vodou a sušením.
Pradenie, tkanie, ako aj zhotovovanie odevu bolo hlavným zamestnaním žien. Tkalo sa na krosnách, ktoré
patrili k bežnému vybaveniu domácností a pracovalo sa na nich celú zimu
do Veľkej noci. Priasť sa učili dievčatá
od útleho veku a tkať len čo boli dosť
vysoké, aby nohami dosiahli na podnože.
Okrem plátna na predaj sa pripravovali tkaniny aj pre bežné každodenné
použitie a sviatočné príležitosti, ktoré
sa bohato farebne zdobili. Pri tkaní sa
používali rôzne techniky. Najčastejšou
bola drelichova forma, ktorá pretrvala až do druhej polovice 20. storočia,
postupne bola nahrádzaná ripsovou
väzbou tkanín, nazývanou aj na dupeľ.
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Na prelome 19. a 20. storočia sa dostávajú do Šarišských dedín aj nite z nových, pestrejších materiálov, čo sa aj
celoslovensky prejavuje v pestrejšom
zdobení krojov. V bytovom textile sa
uchovala výroba tkanín plachiet, uterákov, posteľného prádla a pokrovcov.
Pôvodne úžitkové tkaniny slúžiace
na vyhotovenie odevov po úpadku
plátenickej produkcie, ktorá nedokázala konkurovať nástupu textilných
manufaktúr, sa postupom času prispôsobili umeleckejšiemu prejavu
a získali nie len úžitkovú, ale aj okrášľovaciu funkciu. Tejto činnosti sa venovali predovšetkým ženy a táto domáca
remeselná výroba pretrvala aj v povojnovom období. Z výskumu Ústredia ľudovo umeleckej výroby v 50.
rokoch v obci Raslavice zaznamenali
výskumníci aktívne tkáčky v dvoch
domoch. Vyrábali drelich, plátno aj
handričkové koberce (Vyšné Raslavice
- Anna Kovalžinová, Judita Jusková).42
V mnohých obciach Šariša bolo drevo hlavným zdrojom obživy obyvateľstva. Dostupnosť tohto materiálu sa
prejavovala v jeho využití pri takmer
všetkých výrobných procesoch. Od
stavebníctva, po výrobu domáceho
náradia, zariadenia domov, vozov,

trwała aż do drugiej połowy XX wieku,
stopniowo została zastąpiona formą
rypsową, nazywaną również dupeľ.
Na przełomie XIX i XX wieku do Šariša
docierają również nici z nowych, bardziej kolorowych materiałów, co przejawia się w bogatszym wystroju ubiorów ludowych. W domowej produkcji
tekstyliów zachowała się produkcja
prześcieradeł, ręczników, pościeli i dywanów.
Pierwotnie tkaniny użytkowe służące do produkcji odzieży, po upadku
produkcji płótna, która nie potrafiła
konkurować z nowoczesnymi fabrykami tekstylnymi, stopniowo przekształciły się w wyroby artystyczne
a jej produkty pełniły funkcje nie tyle
użytkowe ile głównie dekoracyjne.
Czynnością tą zajmowały się głównie kobiety i to rzemiosło domowe
kontynuowane było w okresie powojennym. Z badań Centrum Produkcji Artystycznej w latach 50-tych
w miejscowości Raslavice, badacze
odnotowali dwie aktywne osoby zajmujące się tkactwem w dwu domach.
Produkowały drelich, płótno i dywany
(Vyšné Raslavice - Anna Kovalžinová,
Judita Jusková).41
W wielu miejscowościach Šariša
było drewno głównym źródłem utrzy-
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Stano P., Systematický výskum súčastného
stavu ľudovo umeleckej výroby v rokoch 1958
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ale aj využitie ako palivové drevo.
Súčasťou ťažby a spracovania dreva
bol i jeho transport na vozoch, povozníctvo - furmanstvo. Ťažbe dreva
sa venovali gazdovia najmä v zime.
Počas zimných mesiacov chodievali
píliť a zvážať drevo z neďalekých lesov Čergova. Gazdovia s povozmi mali
možnosť zarobiť si aj ďalšími zvážkami
materiálu a špeditérstvom obchodného tovaru. Z demjatskej bane sa v lete
vozila kreminka, kamenný materiál na
spevňovanie ciest a vykonávali sa aj
iné prievoznícke činnosti.
Predmetom obchodu v Raslaviciach sa okrem plátna stali aj šindle,
ktoré vyrábali a predávali miestni obyvatelia. Za tieto výrobky furmani dovážali z južných krajov Uhorska obilie,
kukuricu, proso, hospodárske zvieratá,
slaninu, víno, tabak a rôzny materiál
pre remeselníkov i náročnejšie textílie
a doplnky odevu.43
Výroba šindľov bola značne rozšírená v severnej časti Šariša a to najmä
v Bardejovskom okrese. Popri výrobkoch, ktoré si roľníci a pastieri robili
len pre vlastnú potrebu sa z výroby
šindľov vyvinula zárobková činnosť,
ktorá výrazne dopĺňala prijem základného zamestnania. Práca v lese, jeho
zvážanie a predaj boli taktiež formou

mania ludności. Dostępność tego materiału przejawiała się w jego wykorzystaniu w prawie wszystkich procesach
produkcyjnych. Od budownictwa, po
produkcję narzędzi domowych, wyposażenie domów, wozów, a także jako
opał. Ważną czynnością w procesie
pozyskiwania i przetwarzania drewna
był również jego transport na wozach.
Pozyskiwaniem drewna zajmowali
się gospodarz głównie zimą. Podczas
zimowych miesięcy chodzili piłować
i transportować drewno z niedalekich
lasów Čergova. Gazdowie posiadający
zaprzęgi mogli zarobić również przy
transporcie innych towarów. Z kopalni
demjackiej latem wożono kruszywo,
kamienny materiał do wzmacniania
dróg i wykonywały się inne czynność
transportowe.
W Raslavicach oprócz płótna handlowano również gontem, który produkowali i sprzedawali mieszkańcy.
Za produkty te furmani z południowej
części Węgier przywozili zboże, kukurydzę, proso, zwierzęta gospodarcze,
boczek, wino, tytoń oraz inne materiały dla rzemieślników, lepszej jakości
tekstylia oraz dodatki odzieżowe.42
Produkcja gontu rozpowszechniona była w północnej części Šariša,
głównie w powiecie Bardejov. Oprócz

43
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Lavica nazývaná pažnica na žliabkovanie šindľov a zviazané šindle.
Ławka do żłobkowania gontów oraz związane gonty
doplnkového príjmu. Šindle sa vyproduktów, które rolnicy i pasterze
rábali na odpredaj do iných častí Raprodukowali wyłącznie do swoje
kúsko – Uhorska, kam ich na vozoch
potrzeby, rozwiała się również dziaodvážali obchodníci.
łalność zarobkowa, w ramach której
Najhlavnejšie nástroje na zhotomogli sobie dorobić do swojego podvenie šindľov boli: dobrý klát, sekera,
stawowego wynagrodzenia. Praca
strúhací stôl, obojručný nôž, pažnica,
w lesie, transport drewna oraz jego
44
ryhovač a žliabkovač. Základnou
sprzedaż były również dodatkowym
technikou je princíp štiepania drezajęciem. Gont sprzedawano w inva, ktorý sa uplatňoval aj i pri výrobe
nych częściach Węgier – dokąd kupcy
ďalších predmetov a potrieb roľnícwozili je zaprzęgami.
kych domácností, ku ktorým patrila
Do najważniejszych narzędzi do
i špecializovaná výroba súsekov, skríň
produkcji gontów należały: dobry blok
a truhiel na odkladanie potravín.
drewniany, siekiera, nóż do wycinania, ławka do żłobkowania, narzędzia
Ďalším dôležitým predpokladom
bola blízkosť jedľových lesov. Jedľové
do wykonywania rowów i żłobków
44
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drevo je najvhodnejším materiálom
na výrobu šindľov. Raslavice tvorili
najjužnejší cíp celej výrobnej oblasti
šindliarov v Bardejovskom okrese.
Šindliarstvo bolo v tejto oblasti
vždy vedľajším zamestnaním, nie remeslom v pravom slova zmysle. Vďaka
strategickej polohe vhodnej pre obchod, umožňovali rôzne podmienky
rozvoj tejto výroby aj v Raslaviciach.
Šindle sa vyrábali predovšetkým na
export. Strechy gazdovských domov
boli pokryté slamou. Do tohto regiónu výrobu šindľov priniesli pravdepodobne z mestského prostredia
nemecký kolonisti.45 Šindle sa však
používali ako krycia krytina na kaštieľoch a kostoloch. Na prelome 19. a 20.
storočia mohli mať krytinu zo šindľov
dva kaštiele v obci, drevený kostol aj
veľké voziarne – áláše, hostince a iné

w drewnie.43 Podstawową techniką
jest łupanie drewna, które stosowano
również przy produkcji innych przedmiotów oraz przy budowie domów
chłopskich, a także w specjalistycznej
produkcji skrzynek na płody rolne.
Kolejnym ważnym elementem była
obecność lasów jodłowych. Drewno
jodłowe jest najbardziej odpowiednim materiałem do produkcji gontów.
Raslavice tworzyli najbardziej południową część całej produkcji gontów
w powiecie Bardejów.
Produkcja gontów była na tym obszarze zawsze pracą dodatkową, nie
rzemiosłem we właściwym tego słowa znaczeniu. Dzięki strategicznemu
położeniu, odpowiednim do handlu,
były świetne warunki do rozwoju tej
produkcji również w Raslavicach. Gont
produkowano głównie na eksport.

Obojručné nože na strúhanie šindľov.
Oburęczne noże do łupania gontów

Stolček struhačka na strúhanie šindľov.
Stolik do strugania gontów
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panské stavby. Veľkú úlohu pri tom
zohrala železnica, po ktorej sa výrobky mohli presúvať na ďalšie trhy v Rakúsko–Uhorskom kráľovstve.
Práca s drevom bola typicky mužská práca, ktorá sa rozvíjala aj v ďalších drobných remeslách. Rezbárstvo
je jedno z mála remesiel, ktoré si našlo uplatnenie v umeleckej oblasti aj
po zániku tradičného spôsobu života.
Venovali sa mu roľníci aj pastieri ešte
v druhej polovici 20. storočia a patrilo
do súčasti výbavy tradičnej zručnosti. Najrozmanitejší rezbársky dekór
sa nachádzal na stavebných prvkoch
– brány, štíty, pavlače, gánky, preklady okien, dverí, stĺpy a stropné hrady.
Rezbársky sa zdobili stolárske nábytky, súseky, lavice, postele, stoličky. Na
rezbársku tradíciu nadväzovala figurálna výroba úľov a sakrálnych plastík. Na rozvoj figurálneho rezbárstva
v okolí Raslavíc malo vplyv pôsobenie
rezbárskej učebnej dielne so zameraním na sakrálne rezbárstvo v Bardejove v rokoch 1874 – 1902.46
Situácia v tradičných domácich remeslách sa po prelome storočí mení
ešte viac v povojnových rokoch, keď
je už nástup moderných technológií
a nadregionálneho obchodu zásadnejší. Mnoho ľudových výrobcov tvori-

Dachy domów gazdowskich pokryte
były słomą. Do tego regionu produkcję gontów wprowadzili prawdopodobnie niemieccy koloniści.44 Gontów
używano do pokrywania dachów w
dworach i kościołach. Na przełomie
XIX i XX wieku miały dach pokryty
gontem dwa dwory, drewniany kościół oraz wielkie wozownie – áláše,
gospody oraz inne budynki właścicieli
ziemskich. Wielką rolę w tym odegrała
kolej, która transportowała towary na
inne rynki w Królestwie Węgierskim.
Przetwórstwo drewna to typowa
męska praca, w ramach którego rozwijały się w różne rzemiosła. Rzeźbiarstwo to jedno z niewielu rzemiosł, które znalazło swoje miejsce w dziedzinie
sztuki również po upadku tradycyjnego sposobu życia. Zajmowali się nim
chłopi oraz pasterze jeszcze w drugiej
połowie XX wieku i należało do tradycyjnych form artystycznej męskiej
działalności. Najbardziej urozmaicone rzeźby znajdują się na elementach
budowlanych – bramy, tarcze, okna,
drzwi, filary i sufity. Rzeźby dekorowały również meble, ławki, łóżka i krzesła.
Do tradycji rzeźbiarskich nawiązywała
także produkcja uli oraz sztuka sakralna. Na rozwój rzeźbiarstwa w okolicy
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li ľudia, ktorí vyrastali v ešte tradičnom
prostredí. Tam prirodzenou cestou pozorovaním a postupným preberaním
práce od útlej mladosti získavali skúsenosti a odborné znalosti umocňované vlastným talentom. Postupne sa
však s mladšími generáciami začínali
čoraz viac uplatňovať výrobcovia, ktorí nepochádzali z tradičného prostredia. K výrobnej činnosti sa dostali cez
osobné záujmy, využívajúc prípadne
i vlastné profesionálne vedomosti,
štúdium literatúry a zbierok múzeí, ale
i možnosti rôznych kurzov a školení.
V tomto smere sa rozvíjala zručnosť
detí v Raslaviciach už počas výučby
škola ešte na začiatku 20. storočia.
Košikárstvu sa snažil naučiť miestnych mládencov učiteľ František Kopčák, ktorý do obce zavolal istého košikára, ktorý po večeroch učil deti pliesť
košíky potrebné do domu a do gazdovstva. Kopčák bol katolíckym učiteľom a kantorom. V obci pôsobil pred
prvou svetovou vojnou a venoval sa
aj pestovaniu ovocných stromov, ktorému ochotne priučil vo vyšnoraslavickej školskej záhrade za školou aj
svojich žiakov. Učil ich ako sadiť, štepiť
i pestovať rôzne, nie len ovocné druhy.
Tam vypestované stromy potom daroval školákom pre ich rodičov, aby ich
zasadili doma vo vlastnej záhrade.
Dievčatá sa v škole mohli vďaka ďalšej
učiteľke Gizele Shoesorovej učiť ruč-

Raslavic duży wpływ miała działalność
warsztatu rzeźbiarskiego w Bardejowie w latach 1874-1902, nastawionego na rzeźbę sakralną.45
Sytuacja w rzemiośle rodzinnym
z przełomu wieków zmienia się jeszcze
bardziej w okresie powojennym, wraz
z nadejściem nowoczesnych technologii oraz ponadregionalnego handlu.
Wielu ludowych producentów to ludzie, którzy wychowali się jeszcze w
tradycyjnym środowisku. Tam drogą
naturalnej obserwacji oraz stopniowym przejmowaniem obowiązków
od młodych lat zdobywali doświadczenie i wiedzę fachową, która jeszcze
podkreślana była własnym talentem.
Stopniowo wraz z nadejściem młodszych generacji coraz większą popularność zdobywali producenci, którzy
nie pochodzili z tradycyjnego środowiska. Swoją wiedzę zdobywali dzięki
studiowaniu literatury oraz zbiorów
muzealnych ale również na różnych
kursach i szkoleniach. Szkoła w Raslavicach kształciła młodzież w tym kierunku jeszcze na początku XX wieku.
Produkcji koszyków uczył miejscową
młodzież nauczyciel František Kopčák,
który zaprosił do miejscowości pewnego producenta koszyków, który wieczorami uczył dzieci robić koszyki potrzeb-
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ným prácam ako napríklad háčkovaniu a vyšívaniu.47
Rezbárstvo sa rozvíjalo vo forme
ľudovej výtvarnej tradície v povojnovom období. Ustupovala praktická
súčasť každodennej práce s dreveným
náradím a viac sa do popredia dostávala zámerná umelecká tvorivosť.
V tejto oblasti sa zachovalo aj najviac
v súčasnosti aktívnych remeselníkov
– umelcov ľudovej výroby, ktorí pre
svoje uplatnenie našli aj výstavné
priestory v miestnej Galérii ľudových
remesiel. Svoje diela v nej prezentujú
viacerí starší aj mladší rezbári.
Spomenúť treba najmä najvýznamnejších rezbárov povojnového obdobia. Ján Kohút – rezbár, vystavoval
vo viacerých mestách Slovenska. Väčšia zbierka jeho tvorby sa nachádza
v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove. Zastúpenie má aj v Slovenskom
národnom múzeu v Martine a Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Pavol Kontura – rezbár, okrem neveľkých
figúr a figurálnych kompozícií vyrezal
aj niekoľko rozmernejších reliéfov do
stromov na konci svojej záhrady. Významná časť jeho tvorby sa nachádza
v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove, Slovenskej národnej galérie
v Bratislave a Slovenského národného

ne do domu oraz do gospodarstwa.
Kopčák był katolickim nauczycielem
i kantorem, pracował w miejscowości
przed pierwszą wojną światową i zajmował się uprawą drzew owocowych,
sztuką której chętnie uczył również
swoich uczniów w vyšnoraslavickim
ogrodzie szkolnym. Uczył ich sadzić,
szczepić i uprawiać różne, nie tylko
owocowe drzewa. Wyhodowane tam
drzewa darował dzieciom dla ich rodziców, aby je sadzili w swoim własnym
ogrodzie. Dziewczęta z kolei mogły się
uczyć, dzięki swojej nauczycielce Gizeli
Shoesorovej prac ręcznych, jak na przykład szydełkowanie i haft.46
Rzeźbiarstwo rozwijało się w formie
ludowej tradycji plastycznej w okresie powojennym. Praktyczna część
codziennej pracy drewnianymi narzędziami zaczęła ustępować i bardziej
widoczna stała się twórczość artystyczna. W miejscowości powstała Galerii Rzemiosł Ludowych. Swoje dzieła prezentuje w niej kilku starszych
i młodszych rzeźbiarzy.
Wspomnieć należy najsłynniejszych
rzeźbiarzy okresu powojennego. Ján
Kohút – rzeźbiarz, który prezentował
swoje prace w kilku miastach Słowackich. Większy zbiór jego twórczości
znajduje się w Muzeum Šarišskim w
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Rezbár Pavol Kontura (Archív Šarišského múzea v Bardejove)
Rzeźbiarz Pavol Kontura (Archiwum Muzeum Šarišskiego w Bardejowie)
múzea v Martine. Ďalšími zaznamenaBardejove. Jego prace znajdziemy
nými rezbármi sú Ján Solový, František
również w Słowackim Muzeum NaroVarchol a Patrik Železník. Etnografické
dowym w Martine oraz Słowackiej Gavýskumy ľudovej kultúry zaznamenali
lerii Narodowej w Bratysławie. Pavol
aj mená ďalších ľudových remeselníKontura – rzeźbiarz, oprócz małych
kov. Spomína sa J. Stašek – výrobca
rzeźb i kompozycji wyrzeźbił również
kolovrátkov z Vyšných Raslavíc a Juraj
kilka większych reliefów, które usytuowane są w jego ogrodzie. Słynna część
jego twórczości znajduje się w zbio-

70

Ukáža práce rezbára Kohúta (Archív Šarišského múzea v Bardejove)
Vaško výrobca košíkov z prútia tiež
z Vyšných Raslavíc.48
Hlina tvorila odpradávna jeden
z najčastejších prírodných materiálov
používaných na stavbu domov alebo
výrobu hlineného riadu. S jej využitím
sa stretávame na Šariši už niekoľko
tisícročí. Toto remeslo bolo v Šariši ši-

rach Muzeum Šarišskiego w Bardejovie, w Słowackiej Narodowej Galerii
w Bratysławie oraz w Słowackim Muzeum Narodowym w Martinie. Innymi
słynnymi rzeźbiarzami są: Ján Solový,
František Varchol i Patrik Železník. Badania etnograficzne kultury ludowej
odnotowały również nazwiska innych
rzemieślników ludowych. Wymienia
się tu na przykład J. Stašek – producent kołowrotów z Vyšných Raslavíc
oraz Juraj Vaško producent koszy-
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ków wiklinowych również z Vyšných
Raslavíc.47
Glina od dawnych czasów stanowi
jeden z najczęściej używanych naturalnych materiałów do budowy domów lub do produkcji glinianych naczyń. Z jej wykorzystaniem spotykamy
się na Šarišu już od kilku tysięcy lat.
Rzemiosło to było na Šarišu szeroko
rozpowszechnione a głównym ośrodkiem było miasto królewskie Bardejów
z najstarszymi zachowanymi spisanymi statutami cechu garncarzów, które
wspomniane są w wzmiance pisemnej z 1485r..48 W okolicy Bardejowa
możemy również wskazać kilka mniejszych garncarskich centrów rzemieślniczych rozrzuconych po okolicznych
miejscowościach. Pierwsze wzmianki
o garncarzach w Raslavicach pochodzą z 1715r., gdzie wymienia się jednego garncarza z Nižných Raslavic.49
Glina stanowiła jeden z głównych
materiałów używanych do wytwarzania naczyń. Naczyń glinianych używano codziennie ale pomimo dobrej
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roko rozšírené a hlavným strediskom
bolo kráľovské mesto Bardejov s najstaršími zachovanými spísanými štatútmi hrnčiarskeho cechu, ktoré sa
spomínajú v písomnej zmienke z roku
1485.49 V okolí Bardejova preto môžeme predpokladať mnoho menších
hrnčiarskych remeselných centier
po okolitých obciach. Prvé zmienky
o hrnčiaroch v Raslaviciach sú zo súpisu z roku 1715, ktorý spomína jedného hrnčiara v Nižných Raslaviciach.50
Hlinený riad bol hlavným náčiním
pri varení a skladovaní potravín. Používal sa každodenne a aj napriek kvalite a pevnosti sa často rozbíjal a opotrebúval. Preto ho bolo potrebné
neustále meniť. O aktivitách hrnčiarov
a tehliarov a iných odvetví pracujúcich
s hlinou napovedajú dve miestne lokality odvolávajúce sa na tento prírodný materiál, kde sa pravdepodobne na
konkrétne účely mohla ťažiť. V severnej časti, kde sa nachádzala aj tehelňa
je to lokalita Biela hlina a v južnej časti,
pred vstupom do obce po ľavej strane
cesty je lokalita s chotárnym názvom
Hlina.

jakości i trwałości często rozbijały się
i zużywały. Dlatego były nieustanie zastępowane przez nowe. O aktywności
garncarzy, ceglarzy oraz innych rzemiosł przetwarzających glinę mówią
dwa miejsca, gdzie prawdopodobnie
wydobywano glinę. W północnej części, gdzie znajduje się cegielnia jest
miejsce o nazwie Biela hlina i w południowej części, przed wjazdem do
miejscowości, po lewej stronie jest
obszar nazywany Hlina.
Przełom wieków to dynamiczny
i pracowity okres budowy, modernizacji oraz wprowadzania nowych rodzajów materiałów i postępów w różnych
dziedzinach. Aby zapobiegać pożarom preferowano niepalne materiały
budowlane, był więc większy popyt
po cegły i dachówki. Pod koniec XIX
wieku koło Raslavic została zbudowana cegielnia, w której pracowało 15 tyrolskich i włoskich robotników.50 Znajdowała się w miejscowości Striľkov /
Budini.
Właścicielem był Abrahám Atlasz, który posiadał również wozownię - álaš z karczmą. Álašov – wozownie, które oferowały furmanom
i kupcom możliwość wypoczynku
było w miejscowości kilka, wszyst-
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Prelom storočí bol dynamickým
a rušným obdobím výstavby, modernizácie a zavádzania nových druhov
materiálov a postupov v rôznych odvetviach. V snahe predchádzať požiarom sa hlavne v mestách preferovali
viac nehorľavé stavebné materiály,
čo vyvolalo zvýšený dopyt po tehlách
a škridly. Koncom 19. storočia bola
pri Raslaviciach postavená tehelňa,
v ktorej pracovalo 15 tirolských a talianskych robotníkov.51 Nachádzala sa
v lokalite Striľkov / Budini.
Vlastnil ju Abrahám Atlasz, ktorý
vlastnil aj voziareň - álaš s krčmou.
Álašov – voziarní, ktoré poskytovali
oddych furmanom a obchodníkom,
stálo v obci niekoľko, všetky vlastnili
Židia. Tí vlastnili aj obchody v obci.
Členovia židovskej komunity sa živili najmä obchodom a finančnými
službami, no vlastnili aj väčšie pozemky alebo vykonávali drobné remeslá.
Vlastnili aj rôzne výrobné prevádzky
ako sódovkáreň a tehelňu.
Pred I. svetovou vojnou prichádzali každú jar robiť a páliť tehly tehliari
z taliansko-rakúskych Álp, od ktorých
sa do tanečného folklórneho prejavu

kie posiadali Żydzi. Posiadali oni
również sklepy w miejscowości.
Żydzi zajmowali się głównie handlem
oraz usługami finansowymi, posiadali
również większe działki, lub wykonywali drobne rzemiosła. Posiadali małe
przedsiębiorstwa, takie jak cegielnie
lub zakład produkujący wodę sodową.
Przed pierwszą wojną światową
przychodzili do miejscowości każdą
wiosnę produkować i palić cegły ceglarzy z Alp włosko-austriackich, dzięki którym dostał się do kultury Raslavic również taniec Zecker.51 Obecność
obcych robotników nie była w tym
okresie niczym wyjątkowa, wielu
miejscowych odchodziło za pracą lub
wędrowało z produktami po ówczesnej monarchii, do specyficznych prac
fachowych zapraszano zręcznych mistrzów z innych części Austro-Wegier.
Po drugiej wojnie światowej już cegły
produkowali samodzielnie mieszkańcy miejscowości.
Z zapewnieniem podstawowych
potrzeb biologicznych człowieka,
z przetwarzaniem zboża na chleb,
który stanowił podstawowy składnik
jedzenia ówczesnych ludzi, związane
jest młynarstwo. Młynarzy to rzemieśl51
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mohol dostať aj tanec Zecker.52 Prítomnosť cudzích robotníkov nebola v tom
období ničím výnimočná, podobne
ako mnoho miestnych odchádzalo za
prácou alebo vandrovalo s výrobkami
po vtedajšej monarchii, na špecifické
odborné pozície boli pozývaní zruční
majstri z iných častí Rakúsko – Uhorska. Po druhej svetovej vojne si v nej
vyrábali tehly aj domáci obyvatelia.
So zabezpečením základných biologických potrieb človeka, so spracovaním obilnín na chlieb, ktoré boli
hlavnou zložkou potravy súvisí mlynárstvo. Mlynári boli remeselníci, ktorých úlohou bolo mlieť obilie na múku.
Mlyny boli poháňané zväčša vodou,
zriedkavejšie ťažnými zvieratami alebo vetrom. Predchodcami mlynov
boli ručné rotačné mlyny, označované
Slovanmi ako žarnovy, ktoré sa v domácnostiach na Šariši používali ešte
do II. svetovej vojny. Mlynárstvo patrí
k remeslám s viacerými špecifickými
znakmi, ktorými sa odlišuje od väčšiny
stredovekých cechových remesiel.
Jeho charakter vyplynul zo závislosti na zdrojoch energie, predovšetkým
vodnej, ale aj veternej (veterný mlyn)
či zo sily ťažných zvierat (suchý mlyn).
Charakteristickým prvkom vodného

nicy, których zadaniem było mielenie
zboża na mąkę. Młyny napędzane
były w większości wodą, rzadziej przez
zwierzęta lub wiatr. Poprzednikami
młynów były ręczne młyny rotacyjne,
które nazywano žarnovy i w domach
na Šarišu używano je jeszcze do drugiej wojny światowej. Młynarstwo należy między rzemiosła z wieloma specyficznymi znakami, którymi odróżnia
się od większości średniowiecznych
rzemiosł cechowych.
Jego charakter uzależniony był
od źródła energii, przede wszystkim
wodnej, ale również wiatru (wiatraki),
lub siły zwierząt (suchy młyn). Charakterystycznym elementem młyna wodnego jest koło wodne, które napędza
cały proces mielenia. Wertykalne koło
wodne umocowane jest na horyzontalnym wale i za pośrednictwem kół
zębatych ruch rotacyjny był przenoszony na oś rotacyjną, wrzeciona
kamienia młyńskiego. Żarna, które
składały się z pary kamieni, dolnego
statycznego i górnego obrotowego, ruchomego, stanowiły podstawę
całego systemu młynów wodnych,
zwanych kamiennym zespołem młynnym.52
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mlyna je vodné koleso, ktoré je motorom celého procesu mletia. Vertikálne
vodné koleso je upevnené na horizontálnom hriadeli a ozubenými kolesami sa otáčavý pohyb prenáša na
vertikálnu os, vreteno mlecieho mlynárskeho kameňa. Žarnov, ktorého
základ tvorí dvojica kameňov, spodný
statický a vrchný otáčavý, pohyblivý
behúň, sa stal základom mlecej sústavy mlynského stroja vodných mlynov,
označených ako mlynské kmeňové
zloženie.53
Mlynov bolo v Raslaviciach niekoľko, boli však situované v jednej časti
obce. V časti obce Nižné Raslavice,
boli podľa záznamov dva mlyny, vyšný a nižný. Vyšný stál na rieke Hrabovec, mal aj obytnú časť. Nižný mlyn
slúžil až tesne do druhej svetovej vojny a stál na Suchom potoku. Ten mal
málo vody a počas leta vysychal. Mlynský náhon bol prekopaný až k rieke
Hrabovec, kde stála hať. Mlynári často
vykonávali popri svojom remesle ešte
jedno ďalšie remeslo a to bývalo tesárstvo.

Młynów było w Raslavicach kilka,
usytuowane były jednak w jednej
części miejscowości. W części Nižné
Raslavice, były według dokumentów dwa młyny, górny i dolny. Górny
stał na rzece Hrabovec i miał również
część mieszkalną. Dolny młyn służył
aż do drugiej wojny światowej i stał na
Suchym Potoku. Ten miał mało wody
i podczas lata wysychał, więc napęd
młyński został przekopany aż do rzeki
Hrabovec, gdzie stała zapora. Młynary używali oprócz swojego rzemiosła
jeszcze jedno inne, i tym było cieślarstwo.
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Drevená architektúra
Raslavíc

Architektura drewniana Raslavíc

Aj keď sa nám do dnešných dní nezachovalo veľa pamiatok ľudového
staviteľstva, na základe paralel, výskumov z minulého storočia a spomienok
sa pokúsime priblížiť gazdovský dom
s priľahlými hospodárskymi stavbami a zázemím a základné zariadenie
obydlí.
„...halupi boli zos dreva a blata porobene, zos kovačmi uklepanima sekerami robili. Komini zos haluza a prutoh boli hradene a zos blatom dobre
omazane, pece zos blata hlini boli
porobene, strehy boli slamene … Po
jednej stranke bolo to vihodne bo nestalo to penezi kterih nebolo abo velmi malo, kazdi rok si postupne opravil
kelo mu uroda dovolila … i za nasej
pameti na odlahlih hudobnih dedinah
sa nehodili tote davne biedne halupi,
as lude pocali othodit do Ameriki, za
Americke penezi lapili robit trohu modernejse domi.“54
Výstavba Vyšných i Nižných Raslavíc
bola podmienená prírodným prostredím, ktoré formovalo charakter osídlenia, z ktorého čerpala základný materiál, a ktorému podmieňovala štruktúru
stavieb či výšku striech. V prípade Vyšných Raslavíc tvoril hlavný formujúci

Pomimo tego, że do dzisiejszego
dnia nie zachowało się wiele zabytków budownictwa ludowego, na podstawie badań z poprzedniego wieku
i wspomnień, postaramy się pokazać
jak wyglądał dom gazdowski z przyległymi budynkami gospodarczymi i w
jaki sposób był urządzony.
„...halupi boli zos dreva a blata porobene, zos kovačmi uklepanima sekerami robili. Komini zos haluza a prutoh
boli hradene a zos blatom dobre omazane, pece zos blata hlini boli porobene,
strehy boli slamene … Po jednej stranke bolo to vihodne bo nestalo to penezi
kterih nebolo abo velmi malo, kazdi rok
si postupne opravil kelo mu uroda dovolila … i za nasej pameti na odlahlih hudobnih dedinah sa nehodili tote davne
biedne halupi, as lude pocali othodit do
Ameriki, za Americke penezi lapili robit
trohu modernejse domi.“53
Zabudowa Vyšných i Nižných
Raslavíc uwarunkowana była środowiskiem naturalnym, które formowało charakter zasiedlenia i z którego
czerpano podstawowy materiał i do
którego dostosowana była struktura budynków lub wysokość dachów.
W wypadku Vyšných Raslavíc głów-
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faktor osídlenia potok, okolo ktorého
sa v šošovkovitom tvare vinie najstaršia časť obce s kostolom sv. Mikuláša
v jej strede. Samotné domy, ako nám
ukazujú vojenské mapovania z 18.
a 19. storočia, boli radovej zástavby
situované po oboch stranách potoka.
V prípade sídelnej štruktúry Nižných
Raslavíc hovoríme o prícestnej zástavbe, sústredeného osídlenia.
Základným materiálom na výstavbu zrubových domov i hospodárskych stavieb bolo do začiatku 20.
storočia dostupné ihličnaté drevo,
prevažne z jedlí a smrekov. Zoťaté
bolo v jesenných a zimných mesiacoch a pred spracovaním sa nechávalo odležať aj dva, tri roky. Preferované
boli 13-15 ročné stromy z hustých porastov, najlepšie zo severných svahov,
vďaka čomu bolo drevo pevnejšie
a odolnejšie. Na stavbu trojpriestorového domu bolo potrebných 50-70
stromov v dĺžkach 5-7m, spodné základové trámy dosahovali dĺžku nezriedka i 11 m. Dĺžka trámov určovala
samotnú šírku domu. V niektorých
prípadoch boli kmene opracovaná zo
štyroch strán. Z dvoch strán, tzv. polguľače, sa používali, ak bol dostatok
starších stromov. Trámy po opracovaní merali 15-20 cm. Užšie nerezané
kmene sa využívali na stavbu stodôl.
Ako podmurovka slúžil kameň. Na
prikrytie strechy sa používala vymlá-

nym czynnikiem charakteryzującym
zabudowę był potok, wzdłuż którego
w kształcie soczewki rozwijała się najstarsza zabudowa wraz z kościołem
św. Mikołaja w środku. Same domy, jak
pokazuje nam mapowanie wojskowe
z XVIII i XIX wieku, były rozmieszczone
w zabudowie szeregowej po obu stronach potoku. W wypadku struktury
zasiedlenia Nižných Raslavíc mówimy
o przydrogowej zabudowie, skoncentrowanego zasiedlenia.
Podstawowym materiałem do budowy domów zrębowych i budynków
gospodarczych do początku XX wieku
było łatwo dostępne drewno iglaste,
w większości z jodeł i świerków. Wycinane było w okresie jesiennym i zimowym i przed przetwarzaniem musiało
być sezonowane dwa a nawet trzy
lata. Preferowano 13 - 15 letnie drzewa z gęstym porostem, najlepiej z północnych zboczy, dzięki czemu drewno
było mocniejsze i bardziej trwałe. Do
budowy trzypokojowego domu, trzeba było wyciąć 50-70 drzew o długości 5-7m, dolne belki fundamentowe
miały często długość nawet 11 m. Długość belek określała szerokość domu.
W niektórych przypadkach pnie były
obrabiane z czterech stron. Obrobione z dwu stron tak zwane polguľače,
używane były wówczas gdy był dostatek starszych drzew. Belki po obróbce
mechanicznej mierzyły 15-20 cm. Węż78

tená, najčastejšie ražná slama, neskôr
i šindeľ. Strechy boli často vypustené,
čím vytvorili krytý priestor, podstienky, niekde sa pretransformovali do
krytých „gánkov“, kde sedávali starší
členovia rodiny na lavičkách a odpočívali, prípadne vykonávali drobnejšie ručné práce. Špáry medzi trámami boli vypĺňané machom, prípadne
kúskami dreva a steny potom omazávali hlinou s prímesou pliev, odpadom z konope, ľanu a konského
prípadne kravského trusu. Steny sa
vymazávali z vonku i zvnútra a natierali sa na bielo vápnom, „biliľi śe“, príp.
na modro, „belavo“. Na okná sa myslelo už pri stavbe a kladení jednotlivých
trámov a zväčša neboli väčšie ako 5060 cm, zasklené malými tabuľovými
sklíčkami. Dvere boli zväčša masívne
jednoduchej konštrukcie, jednokrídlové, vysoké od 140 do 180 cm, široké
do 80 do 100 cm, zavesené na kované
čapy.
Pani Solarová si v pamätiach zaspomínala: „Obyvateľstvo Raslavíc (okrem
židovských rodín) bolo 99 % sedliaci.
Hovorilo sa po „šarišsky“ slovenské nárečie podobné poľštine (aj s akcentom).
Väčšina ich domov boly stavané do dlžky, pitvor, kde sa varilo, jedlo a izba so
šporákom, truhla, posteľ, široká naložená barevnými polštárami a perinami
naplnené perím (od hús). Na konci domov boly: „sypance“ … a stáje (stalne)

szych pni używano do budowy stodół.
Na podmurówkę używano kamienia.
Do pokrycia dachu używano wymłóconej, najczęściej razowej słomy, później gontu. Szpary między belkami
wypełniane były machem, lub kawałkami drewna a ściany smarowane były
gliną z domieszką konopi, lnu oraz
końskich lub krowich obchodów. Ściany pokrywane były od środka i od zewnątrz i malowane na biało wapnem
„bielone“, ewentualnie na niebiesko,
„belavo“. O oknach pamiętano już przy
kładzeniu poszczególnych belek i w
większości nie były większe niż 50-60
cm, przeszklone były małymi tablicowymi szkiełkami. Drzwi były w większości prostej i masywnej konstrukcji,
jednoskrzydłowe, wysokie od 140 do
180 cm, szerokie od 80 do 100cm, wisiały na metalowych zawiasach.
Pani Solarová wspomina: „Mieszkańcy Raslavic (oprócz rodzin żydowskich) byli w 99 % chłopami. Mówili w
dialekcie „šarišskim“, słowacki dialekt,
który podobny był do języka polskiego
(również w akcencie). Większość domów była długich, miała przedsionek,
gdzie gotowano jedzenie, w kolejnym
pomieszczeniu było szerokie łóżko
z kolorowymi poduszkami i pierzynami napełnionymi piórami (gęsimi) oraz
skrzynia. Na końcu domów znajdowały
się: „spichlerze“ … i stajnie dla bydła.
Oddzielnie stały stodoły. Przed domami
79

pre dobytok. Zvlášť boly stodoly. Pred
domami videli sme pekné malé kvetinové záhrady a za domami ovocné záhrady (jablka a slivky).“55
Typický troj priestorový zrubový
dom známy na severovýchodnom
Slovensku, ale i v susednom Poľsku56,
pozostával zo vstupného priestoru
pitvora, alebo „prikľeta“, z obytnej
izby alebo „chiže“ a z odkladacieho
priestoru „komori“ (špajz).
„Prikľet“ bol vstupným priestorom,
ktorého hlavnou funkciou bolo chrániť obytnú časť pre poveternostnými
podmienkami. V minulosti bol nevykurovaným a nezastropeným priestorom, odkiaľ sa dalo dostať do izby, do
komory i na povalu. Často v ňom boli
uložené predmety dennej potreby,
nádoby na vodu, koše, opálky, miesto
tam mohol mať domáci mlynček „hurkač“, pola tam polica, prípadne almara
„olmarijka“ i lavica. Postupne sa čeľuste z pece v izbe presunuli do „prikľetu“
a začiatkom 20. storočia už miestami
slúžil i ako kuchyňa, tzv. čierna kuchyňa. Ešte aj v 60. rokoch 20. storočia sa
našli kuchyne, kde sa varilo na otvorených ohniskách. V „prikľece“ sa nachádzal i komín, pôvodne vypletaný

były piękne małe ogrody kwiatowe a za
domami ogrody z owocami (jabłka
i śliwki)).“54
Typowy trzypokojowy dom zrębowy znany w północnowschodniej części Słowacji lub w sąsiedniej Polsce55
składał się z przedsionka lub „prikľeta“,
z pomieszczenia mieszkalnego lub
„chiže“ i z pomieszczenia magazynowania rzeczy „komori“.
„Prikľet“ przedsionek był pomieszczeniem wejściowym, którego główną funkcją była ochrona mieszkalnej
części domu przed warunkami pogodowymi. W przeszłości nie był ogrzewany i z niego było wejście na strych,
do pokoju i do komory. Często znajdowały się w nim przedmioty użytku. codziennego, naczynia na wodę, kosze,
miejsce swoje tam miał również młynek domowy „hurkač“, półki, ewentualnie szafa „olmarijka“i ławki. Stopniowo piec z pokoju przemieszczono do
„prikľetu“. Jeszcze w latach 60-tych XX
wieku istniały kuchnie, gdzie gotowało się na otwartym ogniu. W „prikľece“
znajdował się również komin, pierwotnie wykonany z drewna laskowego i w środku posmarowany.
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56
Odkiaľ dochádzalo k transferom celých
domov na územie súčasného Slovenska. Takým je na príklad dom z Fričky v skanzene v
Bardejovských Kúpeľoch.

Solar, str.1
Stąd przenoszono całe domy na tereny
dzisiejszej Słowacji. Przykładem tego jest na
przykład dom z miejscowości Frička w skansenie w Bardejovskich Kúpelach.
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„Chiža“ była pomieszczeniem, gdzie
odbywało się całe życie rodzinne, od
kołyski aż po grób. Wchodziło się do
niej przez „prikľet“ i do początku XX
wieku była zimą jedynym ogrzewanym pomieszczeniem w domu. Podstawowym wyposażeniem pokoju był
piec, na przeciwko niego stał drugi
podstawowy punkt „chiže“ stół z ławkami, nad którym wisiały w katolickich
rodzinach święte obrazki z pielgrzymki, lustro itd. Reszta pokoju umeblowana była prosto i praktycznie, najczęściej znajdowały się tam łóżka dla
gazdy i jego żony, szafa, w której mieściły się naczynia kuchenne, łóżeczko
wiszące na belkach, krzesła. Stała tu
również „lada“, szafa na ubrania i tkaniny, którą przynosiła jako wiano panna młoda do domu pana młodego.
W niej miała również część wyprawki.
Najmłodsi członkowie rodziny spali
razem z rodzicami, ewentualnie na
zapiecku. Pod koniec XIX wieku piece „šparheti“, zastąpiły piece żeliwne,
dzięki czemu nie było już w pomieszczeniu dymu. Podłoga wykonana była
z gliny, często poprawiania, głównie
przed wielkimi świętami kościelnymi.
Pod stołem znajdowały się również
jamy na ziemniaki przykryte deskami,
przeznaczone do przechowywania.

z lieskového dreva a zvnútra omazaný
hlinou zmiešanou s plevami.
„Chiža“ bola priestorom, kde sa
odohrával celý život rodiny, od kolísky až po hrob. Vstupovalo sa do nej
cez „prikľet“ a do začiatku 20. storočia bola v zime jediným vykurovaným priestorom v dome. Podstatným
prvkom izby bola pec, oproti ktorej
stál diagonálne druhý významný bod
„chiže“ stôl s lavicami, nad ktorými
boli u katolíkov na trámoch upevnené
sväté obrázky z púti a zrkadlo. Zvyšok
izby bol zariadený jednoducho a účelne, zväčša posteľami pre gazdu a gazdinú, almarou, neskôr už stolárskej
výroby, kde bol uložený riad, policami,
lyžičníkmi alebo „ramami“, postieľkou
visiacou z trámov, stoličkami. Miesto
tu mala i „lada“, truhla na šatstvo a tkaniny, s ktorou prichádzala mladá nevesta do domu ženícha. V nej si niesla
časť vena. Najmenší členovia rodiny
spali s rodičmi príp. na peci. Pece koncom 19. storočia nahradili „šparheti“,
liatinové šporáky, čím sa izba zbavila
dymu. Podlahu tvorila udupaná hlina,
často upravovaná, najmä pred veľkými cirkevnými sviatkami. Pod stolom
zvykli bývať i zemiakové jamy prikryté
doskovým príklopom, určené na ich
uskladňovanie. U bohatších gazdov
neboli zriedkavé i „zadňe chiže“.57
57
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Komora bola posledným priestorom, do ktorého sa vstupovalo z „prikľetu“. Mohla byť situovaná pozdĺžne
izby, čím ju zároveň chránila pred
nepriazňou počasia alebo oproti nej.
V komore sa uskladňovali najnutnejšie zásoby potravy, ovocie, lekváre,
masť, náradie na pečenie chleba,
spracovanie mlieka, tkanie, pradenie,
pranie prípadne i časti postroja a pod.
Často bola slabo osvetlená, len malými okienkami, resp. štrbinami. Komory však slúžili aj ako druhé izby, napr.
pre mladomanželov.58
Pri výpise základných priestorov
domu nesmieme opomenúť povalu,
„pujd“. Podkrovná časť strechy slúžila
na uskladnenie zásoby sena pre hospodárske zvieratá na zimu, ale taktiež
na staré resp. málo používané veci. Po
vyvedení komínov nad strechu slúžila
na skladovanie obilia, strukovín, odevu i hospodárskeho náradia. Pod jednou strechou nasledoval ďalej hospodársky trakt, pozostávajúci z maštale,
stajne, príp. chlieva či neskôr i kurína.
Podstatnou časťou hospodárstva
bola sýpka, „sipanec“. „Sipanec“ bol
zrubová jednopriestorová stavba, ak
to terén umožnil tak podpivničená,
s klenutým zastrešením, nad ktorým
stála na prečnievajúcich trámoch konštrukcia strechy. Tú bolo možné v prí-

U bogatszych gazdów były również
„zadne chiže“.56
Komora była ostatnim pomieszczeniem, do którego wchodziło się
z „prikľetu“. Mogła być usytuowana
wzdłuż pokoju, dzięki czemu była
jednocześnie chroniona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub na przeciwko niej. W komorze
przechowywane były artykuły spożywcze, owoce, powidła, maści, naczynia do pieczenia chleba, przetwarzania mleka, urządzenia do tkania,
przędzenia, prania, uprząż itd.. Często
oświetlona była tylko małymi okienkami, lub szczelinami. Komory służyły
również jako drugi pokój, np. dla nowożeńców.57
Wymieniając najważniejsze pomieszczenia w domu nie można zapomnieć o strychu, „pujd“. Na poddaszu
przechowywano siano dla zwierząt
gospodarskich na zimę, ale również
stare, niepotrzebne rzeczy. Później
strych służył również do magazynowania zboża, roślin strączkowych,
odzieży oraz narzędzi gospodarczych.
Pod jednym dachem znajdowała się
część gospodarcza, która złożona była
z stajni, ewentualnie chlewu oraz kurnika.
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pade požiaru strhnúť. „Sipance“ boli
podobne ako domy omietané a maľované. V sýpkach boli uskladňované
zásoby potravy na celú zimu, od obilia
v „lade na zarno“ a múku v súsekoch
či „šafarňoch“, cez strukoviny, cenné
predmety, náradie a listiny, až po nedeľné šaty a peniaze. Preto sa neraz
stávalo, že boli jediným objektom so
zámkom. Situované boli zväčša vo
dvore tak, aby boli z izby na dohľad.
Na uskladňovanie zemiakov i repy
sa používali pivnice pod „sipancami“,
v chudobnejších rodinách boli uložené v spomenutých zemiakových jamách pod stolom priamo v izbe alebo
v komore. Väčší gazdovia ich uskladňovali i vonku v „dolkoch“, vyhĺbených
jamách vo svahoch, ale i na rovine. Do
jám sa nasypali zemiaky i repa, prikryli
sa slamou a opäť zasypali hlinou z výkopu. Na vetranie sa nechávali otvory
„ľochy“.59
Významnou stavbou kde sa odohrával takmer celý poľnohospodársky
rok bola stodola. Viacúčelová budova
slúžila na uskladňovanie poľnohospodárskych plodín, nevymlátených
snôpokov pred ich spracovaním.
V stodole sa mlátilo cepmi, vialo sa
zrno, čím sa čistilo od pliev, uskladňovalo sa poľnohospodárske náradie
i stroje, vozy i sane, v nutnosti slúžila

Podstawową częścią gospodarstwa był również spichlerz, „sipanec“.
Spichlerz był zrębowym budynkiem
z jednym pomieszczeniem, jeżeli teren na to pozwalał to podpiwniczony,
z łukowym zadaszeniem. „Spichlerze
były podobnie jak domy otynkowane
i pomalowane. W spichlerzach przechowywane były artykuły spożywcze
na całą zimę, od zboża w „skrzynkach
na ziarno“ skrzynki na mąkę“, przez
rośliny strączkowe, bezcenne przedmioty, narzędzia i dokumenty, aż po
niedzielne ubrania i pieniądze. Dlatego często stanowiło jedyny obiekt
z zamkiem. Usytuowane było w większości na podwórku, żeby go było widać z pokoju.
Do przechowywania ziemniaków
i buraków używano piwnic pod spichlerzami, w biedniejszych rodzinach
przechowywano je we wspomnianych
dziurach ziemniaczanych bezpośrednio pod stołem w pokoju lub w komorze. Bogatsi gazdowie przechowywali
je również na zewnątrz w „dolkoch“,
dołach wykopanych na skarpach, ale
również na płaskim terenie. Do dołków wsypywano ziemniaki i buraki,
przykrywano je słomą i ponownie
zasypywano gliną. Do wietrzenia używano otworów, „ľochy“.58
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Podpivničený neomietnutý sipanec (Archív Šarišskémo múzea v Bardejove)
Podpiwniczony nie otynkowany spichlerz (Archiwum Šarišskémo Muzea v Bardejovie)
na prezimovanie oviec a pod. Rezala
sa tu sečka pre dobytok, viazali sa povriesla atď. Samotná stodola pozostávala z troch priestorov. Vstupným bolo
bojisko, humno. Dva bočné priestory
– stodoly, plevne, plevniky, „pľantre“,
slúžili na uskladnenie krmiva, nevymláteného obilie, príp. žitnej slamy,

Bardzo ważnym budynkiem, wykorzystywanym przez prawie cały rok
gospodarczy była stodoła. Budynek
wielofunkcyjny służył do przechowywania upraw rolnych, niewymłóconych snopków zboża przed ich przetworzeniem. W stodole młóciło się
cepami, ziarno oczyściło się z plew,
przechowywano narzędzia gospodar-
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Ešte aj dnes nájdeme na dvoroch mohutné stodoly (ZumZum Photography)
Jeszcze dzisiaj znajdziemy na podwórkach wielkie stodoły (ZumZum Photography)
ktorá slúžila na povriesla, na snopky
cze i maszyny, wozy i sanie i w razie ko60
na strechu a pod. V stodole sa pri stenieczności zimą przetrzymywano tam
nách nachádzali i otvorené priestory
również owce itd. Cięto tutaj słomę dla
– šopa kde sa ukladalo stelivo, kurivo
bydła, wiązano je w snopki itd. Stodoči hospodárske náradie. Vrata boli na
ła składała się z trzech pomieszczeń
oboch dlhších stranách stodoly, čiže
- wejściowego zwanego boiskiem,
bola priechodná.
„humno”. Drzwi znajdowały się po obu
Studňa nebola bežnou súčasťou
dłuższych ścianach stodoły, więc możkaždého gazdovského dvora a o to
na było do niej wejść z jednej i drugiej
viac bola cenená. Poväčšine išlo
strony. Dwa pomieszczenia boczne
o drobné zrubové stavby, ktoré stáli
– stodoły, sąsiek, „pľantre“, służyły do
na mieste vyhĺbených jám, ktoré súprzechowywania karmy, niewymłócostreďovali vodu z podzemných pramenego zboża, ewentualnie słomy żyt60
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ňov. Jamy bývali obložené kameňom,
na prelome storočí miestami i pálenými tehlami. Vodu zo studní získavali
viacerými spôsobmi, najčastejšie pomocou vedra upevneného reťazou na
hriadeľ, na konci ktorého bola „korba“
alebo koleso. Tzv. rumpálové studne
bývali často zastrešené.61 Známe boli
i tzv. vahadlové studne, teda pákové,
kde na jednej strane ramena bolo vedro na reťazi, resp. lane, na druhej strane závažie, ktoré uľahčovalo prácu pri
čerpaní vody.
Prelom storočí znamenal v architektúre Raslavíc zásadnú zmenu. Vplyvom vysťahovalectva začína výstavba tzv. amerikánskych murovaných
domov. Základným materiálom je už
tehla, prevažne pálená, dispozične
však ešte vychádzajú z troj či štvorpriestorových dreveníc.

niej, która związana była w snopki.59
W stodole przy ścianach znajdowały
się również otwarte pomieszczenia –
szopa, gdzie przechowywano słomę,
drewno na opał i narzędzia gospodarcze.
Studnia nie była zwykłym elementem podwórka gospodarczego, bardzo ją ceniono. W większości były to
małe budynki zrębowe, które stały w
miejscu otworów, które gromadziły
wodę z podziemnych źródeł. Otwory obłożone były kamieniem, a na
przełomie wieków również palonymi cegłami. Wodę ze studnio czerpano na kilka sposobów, najczęściej
za pomocą wiaderka umocowanego
na łańcuchu nawijanym na wałek, na
końcu którego była „korba“ lub koło.
Popularne były również kołowrotowe
z zadaszeniem.60 Znane były również
studnie wahadłowe, czyli dźwigowe,
gdzie po jednej stronie było wiaderko
na łańcuchu lub linie a po drugiej stronie ciężar, który ułatwiał pracę przy
czerpaniu wody.
Przełom wieków oznaczał w architekturze Raslavic fundamentalną
zmianę. Pod wpływem emigracji zaczyna się budowa tak zwanych amerykańskich murowanych domów. Podstawowym materiałem jest już cegła,
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w większości palona, układ domu jednak nadal wywodzi się z trzech, cztero
pokojowych domów drewnianych.

Murovana chiža (ZumZum Photography)
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Čriepky do poznania
tradičného ľudového
odevu v Raslaviciach

Kamyki do mozaiki poznania tradycyjnej
odzieży ludowej w
Raslaviciach

„Oblečení boli v krojoch, hlavne v nedeľu a vo sviatkoch sa vyparádili na
cestu do kostola. Pamätám sa ako sa
naše služky obliekali, čím viac sukní tým
viac vynikajúce – to bola konkurencia
a závodenia. Z mojich detských rokov
si spomínam, že aj muži nosili kroje,
potom prestali a nosili čierne nohavice
namiesto bielych plátených nohavíc.“
Pamäti Edita Atlas Solar.

„Ubrani byli w stroje ludowe, szczególnie w niedziele i w święta ubierali
się odświętnie do kościoła. Pamiętam
jeszcze jak ubierały się nasze służące,
im więcej sukni, tym lepiej – to była konkurencja i wyścigi. Z moich lat dzieciństwa pamiętam, że również mężczyźni
chodzili w strojach ludowych, później
przestali i nosili czarne spodnie zamiast
białych z płótna.“ Wspomnienia Edita
Atlas Solar.

Dedinská folklórna skupina a Hornošarišské slávnosti piesní a tancov ako faktor
prezentácie ľudového odevu
v obci i regióne

Wiejski zespół folklorystyczny
oraz impreza pod nazwą Hornošarišské Slávnosti Piesní
a Tancov jako faktor prezentacji stroju ludowego w miejscowości i regionie

Tak ako sa zakonzervoval tradičný ľudový odev Raslavíc z konca 19.
a začiatku 20. storočia, stal sa takmer
ikonickým odevom Šariša, aj keď prezentuje len jeden z variantov stereotypizovaných foriem odevu horného
Šariša. Okrem tancov, spevov a zvykov
tento variant tradičného odevu Šariša
prezentuje dnes najmä dedinská folklórna skupina Raslavičan. A to nielen
jednu jeho etapu, ale aj ďalšie, ktoré
nasledovali postupne ako zanikali stereotypizované formy odevu a postup-

Tradycyjny strój ludowy Raslavíc
z końca XIX i początku XX wieku stał
się ikonograficznym strojem Šariša,
chociaż przedstawia tylko jeden z wariantów stereotypowych rodzajów
odzieży Šariša Górnego. Oprócz tańca, śpiewu i obyczajów ten wariant
tradycyjnego stroju Šariša prezentuje
dzisiaj głównie zespół folklorystyczny Raslavičan. Używają oni do występów nie tylko jednego rodzaju stroju
z danego etapu, ale również inne,
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ne ich vytláčala konfekčná produkcia.
Skupina to robí preto, aby vyjadrila obdobie vzniku a aktívneho života tancov,
hudby a piesní z období, keď už nosenie tradičného odevu zaniklo. Vplyv
folklórnej skupiny je silný a jej úspešná
činnosť prinášala na druhej strane to,
že dnes je v múzeách málo relevantných dokumentov o podobách odevu
v Raslaviciach, toho, čo je dnes považovaný za tradičný. Preto ak chceme písať
o ľudovom odeve z Raslavíc, je potrebné siahnuť aj k analógiám z iných obcí
regiónu, opísať rôzne zachované formy,
či už v realite, či zbierkach múzeí, alebo na kresbách, maľbách i fotografiách.
Na druhej strane je však potrebné aj
vyzdvihnúť dlhoročné úsilie generácií členov dedinskej folklórnej skupiny
v Raslaviciach i päťdesiat ročný vplyv
folklórneho festivalu v tejto hornošarišskej obci, ktorého organizačným pozadím bolo aj dlhoročné úspešné pôsobenie folklórnej skupiny pri prezentácii
výtvarných a estetických hodnôt ľudového odevu svojej obce. Aj takouto
formou je treba vyjadriť poďakovanie
a podporu úsiliu mnohých nadšencov
a zapálených milovníkov ľudovej kultúry pri presadzovaní realite zodpovedajúcej podobe, pri prezentácii tradičného ľudového odevu nielen ako doplnku
tanca a spevu, a sem tam aj ľudového
rozprávania na scéne, ale ako plnohodnotnej zložky ľudovej kultúry.

które pojawiały się stopniowo i zanikały wraz z pojawianiem się nowych
ubiorów. Celem zespołu jest prezentacja tańca, muzyki i pieśni z dawnych
czasów w okresie, w którym noszenie
tradycyjnego stroju ludowego już zaniknęło. Dzisiaj mamy w muzeach niewiele istotnych dokumentów o strojach ludowych w Raslavicach, dlatego
jeżeli chcemy pisać o stroju ludowym
z Raslavic, należy sięgnąć do analogii
z innych miejscowości regionu. Należy
opisać różne zachowane stroje, które
znaleźć można w zbiorach muzealnych, na rysunkach, malowidłach lub
fotografiach. Z drugiej strony jednak
potrzebny jest szacunek dla długoletnich wysiłków członków wiejskiego zespołu ludowego w Raslavicach
oraz pięćdziesięcioletni letni wpływ
festiwalu folklorystycznego w tej
miejscowości Sariša Górnego. Duży
wkład przyniosła również długoletnia
działalność zespołu folklorystycznego
w prezentację plastycznych i estetycznych wartości stroju ludowego swojej
miejscowości. I w ten sposób chciałbym wyrazić podziękowaniu wszystkim miłośnikom kultury ludowej przy
prezentacji tradycyjnego stroju ludowego w dzisiejszych czasach, nie tylko
jako uzupełnienie tańca i śpiewu ale
jako pełnowartościowego składnika
kultury ludowej.
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Tradičný odev v Raslaviciach

Tradycyjny strój w Raslavicach

„Odev ot nasinka as do hotoveho
platna drelihu sa rucne doma dorabjalo a odev silo, rucne. … Vimizli aj
ostre rozdiele stavovske, zjednejstrani
madzi robotnikmi, a gazdovskim obivatelstvom, a na druhej strane, medci
panmi za kterih sa povazovali uradnici, ophodnici, krcmare, remeselnici,
atd vsetci co nosili cerne nohavice.
… Dobre sa pametam ze taki, co ani
svojho domu nemal, alebo nozil cierne nohavice sa citil povisenim nat tim
robotnikom abo gazdom, slovom na
tim co nosil doma virobene drelihovo
nohavvice.“62
Cieľavedomá snaha o zbieranie, zachovanie a scénickú prezentáciu ľudového odevu v Raslavicach má takmer
storočnú históriu a značne poznamenala nielen pohľad na samotný odev,
ale najmä na jeho polohu vo vedomí
obyvateľov oboch niekdajších Raslavíc, Slovenských či Vyšných Raslavíc
i Uhorských, Maďarských či Nižných
Raslavíc. Raslavice, obec na ceste z Prešova do Bardejova či širšie v Uhorsku
na ceste z Pešti do Krakowa, ale i ďalej
do Pribaltských krajín, Ruska ale i do
Škandinávie. Do týchto priestorov sa
situuje horská cesta, ktorá prechádza
Karpatami a práve v Raslaviciach sa
členila na dva smery – smerom na Bar-

„Odev ot nasinka as do hotoveho
platna drelihu sa rucne doma dorabjalo
a odev silo, rucne. … Vimizli aj ostre rozdiele stavovske, zjednejstrani madzi robotnikmi, a gazdovskim obivatelstvom,
a na druhej strane, medci panmi za kterih sa povazovali uradnici, ophodnici,
krcmare, remeselnici, atd vsetci co nosili
cerne nohavice. … Dobre sa pametam
ze taki, co ani svojho domu nemal, alebo nozil cierne nohavice sa citil povisenim nat tim robotnikom abo gazdom,
slovom na tim co nosil doma virobene
drelihovo nohavvice.“61
Celowe zbieranie, przechowywanie i prezentacja strojów ludowych
w Raslavicach ma prawie stuletnią
historię. Wyraźny wpływ na jego formowanie się miało położenie, a także
podział na Raslavice Slovenske, Vyšne
oraz Uhorske, Maďarske lub Nižne.
Ważnym czynnikiem było również to,
że miejscowość usytuowana była przy
głównej drodze prowadzącej z Prešova do Bardejova lub przy drodze prowadzącej z Budapesztu do Krakowa,
ale również dalej do kolejnych krajów
nadbałtyckich, do Rosji i Skandynawii.
W Raslavicach droga prowadziła w
dwu kierunkach – w kierunku na Bardejów, dalej na Tylicz i Stary Sącz i drugi w kierunku na Koprivnicu, Giraltovce
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i Stročin, w kierunku na Duklę, Krosno,
Przemyśl i Lwów. Raslavice były miejscowością przez którą prowadziła kolej, która miała swoje przystanki i dzięki temu łatwiej docierały do Raslawic
informacje o tym, co dzieje się na
świecie i właśnie dlatego widać w jej
kulturze tanecznej, muzycznej oraz
w strojach ludowych dużo wpływów.
Pomimo tego wszystkiego wytworzyła swoją wyjątkową formę. Wszystkie
te wpływy przesortowała i przesiała
przez sito swoich własnych domowych doświadczeń. I jeżeli popatrzymy na niedaleką historię – dwa wielkie gospodarstwa potrzebowały tutaj
dużo rąk do pracy, oprócz gazdów
żyła tutaj liczna grupa najemnych pracowników majerošov, komenciášov,
z których po reformie rolnej w 1921r.
oraz parcelacji dużych gospodarstw
część została nowymi gospodarzami.
Raslavice były słynnym ośrodkiem
religijnym i towarzyskim dla okolicznych miejscowości, dowodem na to
były takie instytucje państwowe jak
na przykład posterunek policji, siedziba notariusza, urzędu itd.. W miejscowości mieszkało również wielu
Żydów, którzy posiadali sklepy i firmy,
które oferowały pracę nie tylko miejscowym mieszkańcom, ale również
osobom z sąsiednich miejscowości murarzom, furmanom i innym. Mieszkali tutaj również Romowie, którzy w

dejov a potom na Tylič a na Starý Sacz
a druhý smer na Koprivnicu, Giraltovce a Stročin smerom na Duklu, Krosno, Przemysl a Ľvov. Aj neskôr obec,
ktorou nielen prechádza železnica, ale
má tu aj stanicu s viacerými koľajami.
Dostávala veľa informácií o dianí a podobe ostatného sveta a tak nie čudo,
že absorbovala vo svojej tanečnej, hudobnej i odevnej kultúre veľa vplyvov.
Napriek tomu si vo všetkých častiach
kultúry vypracovala svoju jedinečnú
podobu. Podnety zvonka pretriedila,
preosiala cez sito domácej skúsenosti
a čas všetky inovácie prehodnotil cez
optiku praktických funkcií. A ak sa pozrieme na neďalekú históriu- dva veľkostatky potrebovali veľa pracovitých
rúk a tak okrem gazdov tu existovala
početná skupina nájomných pracovníkov majerošov, komenciášov, z časti ktorých sa po pozemkovej reforme
v 1921 roku a elimináciou plochy
veľkostatkov stali gazdovia. Raslavice boli aj významným náboženským
i spoločenským strediskom pre okolité dediny, čoho dôkazom boli štátne
inštitúcie ako žandárska stanica, sídlo
notariátu, slúžnovského úradu. Bola
tu židovská komunita a na ňu viazané
obchody a firmy, ktoré dávali prácu
nielen domácim, ale i obyvateľom susedných obcí - murárom, furmanom
a iným bezzemkom. Bolo tu aj rómske
obyvateľstvo. Rómovia sa v minulosti
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zameriavali hlavne na sezónnu práce
na veľkostatkoch, u gazdov, pomocné
práce na stavbách, ale i výrobu a predaj pálených tehál, drobné kováčske
práce. Pre folklór a jeho zvuk boli dôležití muzikanti a ich nástrojové zoskupenia zamerané na hudobnú produkciu či už pre veľkostatok, ale najmä
ako hudobná produkcia miestnych krčiem, ako svadobné kapely v Raslaviciach i okolitých obciach. Raslavičania
sú dvoch konfesií, a ku katolíckej nižnoraslavickej farnosti patrili aj Vyšné
Raslavice, Abrahamocve, Lopuchov
a Tročany a oba Raslavice patrili k Lopuchovskej evanjelickej farnosti rovnako ako Abrahamovce, Buclovany,
Stuľany a Koprivnica.63
Najvýraznejším ľudovým odevom
bol odev majoritného roľníckeho, či
už katolíckeho, alebo evanjelického
obyvateľstva. Rozdiely boli pravdepodobne, ako inde na Šariši, len v jednoduchších vzoroch šujtášovej výzdoby. Zväčša boli bez kombinácie so
striebornou šnúrkou a v striedmejšej
farebnosti ženských živôtikov u evanjelikov a v obľube používania drahších materiálov a farebnosti zhodnej
s cirekvnými medziobdobiami u katolíkov. Obe, pravdepodobne aj silou

przeszłości zajmowali się głównie pracami sezonowymi w gospodarstwach
rolnych, wykonywali również prace
pomocnicze przy budowach, a także
zajmowali się sprzedażą i wypalaniem
cegieł oraz kowalstwem. Dla folkloru
i jego dźwięku ważni byli muzycy oraz
zespoły muzyczne, które zajmowały
się wykonywaniem muzyki dla dworu,
miejscowych gospód, lub zespoły weselne w Raslavicach i miejscowościach
w okolicy. W Raslavicach dominowały
dwie religie i do rzymskokatolickiej
nižnoraslavickej należały również
Vyšné Raslavice, Abrahamoce, Lopuchov i Tročany natomiast obie Raslavice należały do Lopuchovskej ewangelickiej parafii, tak jak Abrahamovce,
Buclovany, Stuľany i Koprivnica.62
Najbardziej wyraźnym elementem
ludowym był strój rolników, katolickich
lub ewangelickich. Różnice była prawdopodobnie, jak w innych miejscach
na Šarišu, tylko w prostszych wzorach
dekoracji sutaszowej, w większości
bez kombinacji ze srebrnym sznurkiem i mniej kolorową górną częścią
sukienki u ewangelików. U katolików
było bardzo ulubione używanie droższych materiałów i kolory stroju zgodne z okresami kościelnymi. Niestety
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pôsobenia skupiny a vytvárania spoločného obrazu tradičného ľudového odevu v Raslaviciach, hlavne vo
vedomí obyvateľov zanikli a nemáme
ich ako také dokumentované, tak ako
ich môžeme vidieť na zbierkových
predmetoch z dedín s evanjelickým
vierovyznaním v okolí Bardejova či
v Giraltovciach. Najstarší občania koncom sedemdesiatych rokov minulého
storočia spomínali, že rozdiely boli.
Nevedeli ich presne definovať, ale
skôr vnímali spoločné prvky odevu
a jeho nosenia. Rozdiely boli v používaní či nepoužívaní určitých krojových
súčasti. Evanjelické dievky-dzfki nenosili okrúhle zástery a tiež soritá. Vo
vlasoch nosili dievky z evanjelických
rodín okrúhle hrebienky so stuhou
prepletenou medzi zúbky hrebeňa
a zaviazané v tyle pod vrkočom. Aj
materiál stúh vo vrkočoch bol iný ako
u katolíčok, nepatrné rozdiely v preferenciách použitých materiálov boli aj
v čepcoch64. Evanieličky mali čipkované ukončenie faldiek na lajbľiku.
S farebnosťou odevu ako znakom
jej používaním v ľudovom odeve katolíkov, v zhode s cirkevnými obdobiami, alebo ako vyjadrenia smútku pri
úmrtí blízkeho (čierna), alebo vzdia-

ludowe stroje z Raslavic nie mamy
zadokumentowane w taki sposób, jak
można to zobaczyć w przedmiotach
zbiorowych z innych wsi z wyznaniem
ewangelickim w okolicy Bardejova lub
w Giraltovcach. Najstarszy mieszkańcy pod koniec siedemdziesiątych lat
minionego wieku wspominali, że różnice były, ale nie potrafili ich dokładnie zdefiniował, albo raczej pamiętali
wspólne elementy stroju i jego noszenia. Różnice były w używaniu lub nie
używaniu pewny elementów stroju.
Ewangelickie dziewczyny nie nosiły okrągłych fartuchów. We włosach
mieli zapięte dziewczyny z rodzin
ewangelickich okrągłe grzebienie ze
wstążką splecioną między zębami
grzebienia i związane z tyłu pod warkoczem. Również materiał wstążek w
warkoczach był inny niż u katoliczek,
małe różnice były w preferencja użytych materiałów oraz w czepcach63.
Ewangeliczki mieli koronkowe ukończenie na gorsecie.
W Raslavicach nie spotykamy się
już z uzależnieniem kolorystyki katolickich strojów ludowych od okresów
kalendarza świąt kościelnych lub jako
wyrażenie smutku po śmierci bliskiej
osoby (czarny kolor) lub mniej bliskiej
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lenejšieho (fialová) príbuzného sa už
v Raslaviciach nestretáme. Predpokladáme, že to bolo v minulosti rovnaké ako v iných lokalitách na Šariši.
V dedinskej folklórnej skupine v Raslaviciach problém používania farebnosti stúh a konfesionálnej príslušnosti
i cirkevných medziobdobí vyriešili
tak, že pomerne drahé moaré stuhy
na čepcoch, ktoré mala každá nevesta
v základných farbách cirkevného medziobdobia a ich farbu vyberali práve
ako znak tohto obdobia, vymenili za
znakovo neutrálne – žlté, alebo biele,
červené so strojovou výšivkou realistického rastlinného ornamentu z produkcie severočeských fabrík na stuhy.
Podobne sa takéto stuhy uplatnili
v mužskom odeve, podľa zakladajúceho člena skupiny pána Jozefa Vavreka, keď zjednotili aj moderné klobúky
typu borsalino do folklórneho duchu,
keďže staré klobúky už nemali alebo
neboli už v dobrej kvalite. Neskôr sa
skupina pod vedením Štefana Udermana v šesťdesiatych rokoch vrátila
k malým klobúčikom, ale vyšívané
stuhy na nich už ostali namiesto čiernych zamatových, alebo ripsových.
V Raslavickom ľudovom odeve
a jeho prezentácii na scéne je aj ďalší
dôležitý moment, ktorý prináša trochu časovú nerovnováhu. Zatiaľ, čo
ženský odev ako stereotypizovaná
forma odievania sa vyvíjal aj po prvej

osoby (fioletowy kolor), jednak przypuszczamy, że w przeszłości było podobne jak w innych obszarach Šariša.
W wiejskim zespole folklorystycznym
w Raslavicach problem kolorystyki
wstążek oraz przynależności religijnej
rozwiązano a taki sposób, że stosunkowo drogie wstążki na czepcach, które
miała każda panna młoda w podstawowych kolorach okresu kościelnego,
wymieniono na kolory neutralne, takie
jak żółty, biały lub czerwony z maszynowym haftem ornamentu roślinnego
wyprodukowane w fabryce wstążek w
północnych Czechach. Podobne zastosowanie miały wstążki w strojach
męskich gdzie założyciel zespołu Jozef
Vavreka, zaczął używać nowoczesnych
kapeluszy typu borsalino, ze względu
na brak starych, lub na ich złą jakość.
Później zespół pod kierownictwem
Štefana Udermana w latach 60-tych
wrócił do małych kapeluszów, ale zostawiono haftowane wstążki, zamiast
czarnych zamszowych.
W Raslavickim stroju ludowym oraz
jego prezentacji na scenie obserwujemy kolejny ważny element, który pokazuje zmienność okresów. Podczas
gdy strój kobiecy, jako stereotypowa
forma ubioru rozwijana była również
po pierwszej wojnie światowej, strój
męski znika z codziennego i uroczystego użytkowania jeszcze przed
pierwszą wojną światową. Dotyczy to
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vojne, mužský sa vytráca z bežného
ba i slávnostného užívania už pred
prvou sv. vojnou, a to sa týka aj klobúkov, keď k prvkom ľudového odevu muži, ale najmä mládenci-parobci
nosia módne klobúky alebo čapice.
Najstaršie dokumenty však dokladujú
okrúhle klobúky aké sa nosili na celom
Šariši. Neboli úplne rovnaké a mali
svoje varianty a tie zodpovedali preferencii, či už ich nosenie v profesii, či
podľa obľuby v tej-ktorej oblasti nosenia. Vyrábali ich klobúčnici z Prešova.65
Údaje, mená i výrobky dvoch z nich sa
zachovali. Majstri Lauf a Tuschel nám
zachovali aj ich názvy- a tak sa dozvedáme, že sa tu nosili kalapi i kapeľuchi
s vyšším i nižším vypuklým či zatlačeným dienkom, s vyššie i nižšie zdvihnutou strieškou – topľanske, parobske,
furmanské- kočiščaki, beťarske, ale
i detské a kupecké klobúky, s obrúbením ripsovou stuhou, ale i so stužkou
na dienku - zamatovou i ripsovou aj so
stužkami visiacimi cez striešku či len
s ozdobným gombíkom. V zbierkach
Šarišského múzea je možné vidieť aj
náradie a nástroje i formy na klobúky
aj priamo klobúky a vidíme ich aj na

również kapeluszy, odkąd mężczyźni
zaczęli nosić nowoczesne kapelusze
lub czapki. Najstarsze dokumenty
jednak dokumentują używanie okrągłych kapeluszy, które noszono na
całym Šarišu. Nie były całkowicie identyczne i miały swoje warianty, uzależnione od zawodu lub preferencji estetycznych. Produkowali je mistrzowie
z Prešova.64 Dane, nazwiska i produkty dwu z nich zachowały się do dziś.
Mistrzowie Lauf i Tuschel zachowali
nam również nazwy rodzajów kapeluszy – i dzięki temu dowiadujemy się,
że noszono kalapi i kapeľuchi wyższe
lub niższe – topľanske, parobske, furmańskie - kočiščaki, beťarske, ale również dziecięce i kupieckie kapelusze,
ze wstążką umocowaną w różnych
miejscach kapelusza lub tylko z guzikiem. W zbiorach Šarišskiego Múzeum
zobaczyć można również narzędzia,
instrumenty oraz formy na kapelusze.
Można je również oglądać na starych
litografiach, obrazach i fotografiach.65
Przenikaniem miejskiej odzieży
świątecznej się również tradycyjne
kapelusze z drugiej połowy XIX wie64

Apathy,Š. Klobúčnictvo a kapčiarstvo v
hornom Šariši.In Zborník Slovenského národného múzea Etnografia XLVI.-Bratysława 1960
nr 35-112.
65
Kolorowane zdjęcie rodziny Svitovej
z 1910r. - dziadek Svit ma na głowie stary okrągły kapelusz
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Apathy,Š. Klobúčnictvo a kapčiarstvo v
hornom Šariši.In Zborník Slovesnkého národného múzea Etnografia XLVI.-Bratislava 1960 s.
35-112.
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starých litografiách, obrazoch i fotografiách.66
Prenikaním polomestského sviatočného odevu sa i tradičné klobúky
z druhej polovice 19. storočia zamieňali za konfekčné a navyše podobne
ako v prípade obuvi aj tu prevalcovala
lacnejšia priemyselná produkcia drahšiu ručnú remeselnú výrobu a klobúky iného „módneho“ typu. Neskôr
ozdobené vyšívanou stuhou sa začali
vnímať ako súčasť kroja, aj keď sa ku
kroju začali nosiť už len ako prejav fol-

ku zmieniają na te nowoczesne i podobnie było to również w wypadku
butów, w tym wypadku również pokonała tańsza przemysłowa produkcja obuwia droższą ręczną produkcję
rzemieślniczą i kapelusze innego „bardziej modnego“ rodzaju. Kapelusze te
dekorowane wstążką zaczęto traktować jako część stroju ludowego i do
strojów zaczęli się nosić już tylko jako
przejaw folkloryzmu, więc na scenie
oraz w zespołach folklorystycznych.66
Jeżeli mówimy o tradycyjnym stroju
ludowym, nie tylko w Raslavicach, ale
w różnych innych miejscach, mówimy
o ostatniej znanej stereotypowej for-
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Kolorovaná fotografia rodiny Svitovej z
roku 1910- dedo Svit má na hlave okrúhly starý
klobúk

66

W zbiorach muzealnych ani w źródłach
ikonograficznych kapelusze te, jako część
ubrania ludowego, nie znajdziemy.

96

klorizmu, teda na scéne, v súboroch
a vo folklórnych skupinách.67
Ak hovoríme o podobe tradičného
ľudového odevu nielen v Raslaviciach,
ale všade, hovoríme o posledne známej stereotipizovanej forme ľudového odevu s jeho širokými sociálnymi,
vekovými a skupinovými znakmi.
Ľudový odev nikdy nebol uniformou, bol ako celok, alebo jeho časti
výrazom nielen príslušnosti k lokalite,
regiónu, ale najmä sociálnej vrstvy,
rodinného stavu i vekovej skupiny nositeľa i cirkevného medziobdobia. Odrážal aj situácie v živote užšej i širšej
rodiny. Nebol nemenný, postupne sa
menil, podľa požiadaviek, či už praktického druhu, či sociálnych a najmä reprezentatívnych funkcií, prispôsoboval
sa ako dobovej móde, tak aj meniacim
sa podmienkam života. Najtvrdším kritériom, ktorý ovplyvňoval zmeny bola
spoločensko psychologická viazanosť
na jeho vhodnosť, alebo nevhodnosť
použitia, a následky sankcoionovania
lokálnym spoločenstvom, ktoré zmeny
len pomaly akceptovalo. Analogicky to
vidíme aj dnes v akceptácii módnych
prvkov a štýlov, ale spätosť s názormi
lokálneho spoločenstva je omnoho
voľnejšia ako na konci 19. a začiatkom

mie stroju ludowego z jego szerokimi
społecznymi, wiekowymi i grupowymi znakami.
Strój ludowy nigdy nie był uniformem, był jako całość, albo jako jego
części wyrażeniem przynależności do
danego obszaru, regionu, ale głównie
warstwy społecznej, stanu rodzinnego
i grupy wiekowej jego właściciela oraz
kościelnego okresu. Odzwierciadlał
również sytuację w życiu rodziny. Nie
był niezmiennym, stopniowo się zmieniał, w zależności od potrzeb praktycznych, społecznych, dostosowywał się
również do mody oraz zmieniających
się warunków życia. Najtwardszym
kryteriom, które miało wpływ na jego
zmiany były społeczne uwarunkowania psychologiczne oraz właściwe lub
nie właściwe użycie elementu ubioru
i także sankcje lokalnej społeczności,
które powoli i stopniowo akceptowało zmiany. Podobnie jest z akceptacją
mody oraz jej stylów nawet dzisiaj,
ale przywiązanie do opinii lokalnej
społeczeństwa jest o wiele luźniejsze
niż pod koniec XIX i na początku XX
wieku. Oprócz tekstyliów domowych
w stroju ludowym zaczęto wykorzystywać również nowe materiały. Niektóre części odzieży szyli profesjonalni
krawcy – rzemieślnicy, którzy mieszkali bezpośrednio na wsi, lub w miastach
i dzięki nim się do strojów ludowych
dostawały nowe materiały, dekorację.

67

V zbierkach múzeí, ani v dostupných ikonografických prameňoch tieto klobúky ako
súčasť ľudového odevu Šariša nemajú oporu.
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20. storočia. Okrem domácich textílií sa
aj v odeve ľudu využívali aj nové materiály. Niektoré časti odevu zhotovovali profesionálni krajčíri – remeselníci,
či už priamo na dedine, či v mestách.
Cez nich sa do ľudového odevu dostávali nové materiály, ale aj výzdobné
prvky. Pred fabrickou produkciou to
boli výrobky šnúrkarov- pazamentierov, čipkárov, gombikárov, remenárov,
šperkárov, pančuchárov, ale i čižmárov,
šustrov a iných špecializácii.
Aby sme mali predstavu o staršej
podobe ľudového odevu, ako sa nosil
pravdepodobne aj v Raslaviciach v 19.
storočí, a ktorá ešte v čase vzniku folklórnej skupiny rezonovala u najstarších občanov Raslavíc, uvádzame i niektoré dostupné obrázky odevu ľudu
zo Šariša. Pri pohľade na tieto si uvedomíme zmeny, ktoré najmä po roku
1848 nadobudol odev podoby, ktorý
poznáme dnes. Už zrušením nevoľnícva v roku 1789 sa uvolnili stavovské
zákazy a príkazy používania materiálov na odev, ale až po roku 1848 a zrušení poddanstva sa naplno uplatnili
v odeve. V ženskom odeve zotrváva
použitie archaických odevných prvkov s pravouhlým strihom dielov, ale
v empírovej siluete zvýšeného pása,
ktorý v zmenených formách vytrval až
do zániku nosenia krojov. Vidíme ich
na litografiach zobrazujúcich dedinčanov z okolia Prešova, muža a ženy

Nie tylko te wprowadzane fabrycznie,
ale również produkty rzemieślnicze –
sznurki, koronki, guziki itd.
Aby sobie wyobrazić, jak wyglądał
starszy strój ludowy, który noszono w
Raslavicach w XIX wieku i który jeszcze
w czasie powstania zespołu folklorystycznego pamiętali miejscowi mieszkańcy Raslavíc, prezentujemy również
niektóre dostępne obrazy stroju ludowego z Šariša. Patrząc na nie, zdajemy
sobie sprawę ze zmian, które nastąpiły
szczególnie po roku 1848 w sposobie
ubierania się i które znamy do dzisiaj.
Już wraz ze zniesieniem pańszczyzny w
1789r. anulowane zostały zakazy i nakazy dotyczące używania materiałów do
szycia odzieży, jednak dopiero w 1848r.
przestały one był w pełni stosowane w
kwestiach ubiorów i odzieży. W strojach
kobiecych przetrwała użycie archaicznych elementów odzieżowych z prostokątnym krojem poszczególnych części i z podwyższonym pasem, który w
zmienionych formach przetrwała aż do
okresu, kiedy stroje ludowe przestano
nosić. Widzimy to na litografiach, które
prezentują mieszkańcy wsi z okolicy
Prešova, mężczyzny i kobiety ze Solivaru i z okolic Prešova robionych według
rysunków J.Alta z 1841r.67 oraz na kolo-
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Markov Jozef: Slovenký ľudový odev v
minulosti.Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratysława 1955, Obr. 123,127, 128
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zo Solivaru, a z okolia Prešova robených podľa kresieb J.Alta z 184168, i na
farebnej litografii ľudového odevu zo
Šariša v Austro-Ungarische encyklopedie z roku 1865.
Na oboch kresbách vidíme varianty
rovnakého ženského odevu už s trocha kratšou sukňou „kabat“, a pravouhlo strihaná šnurovačka - živôtik
-vist, vista z jemného súkna s ozdobne
umiestnenými, zlatou a zelenou zamatovou, stuhami pravdepodobne prišitá
k vrchnej sukni a okolo pása ovinutým
červeným súkenným pásom angliou.
Červené, pravdepodobne, kordovánové, alebo irchové z kozej kože, čižmy so
šikmým okrajom sáry a na hlave biela

rowej litografii stroju ludowego z Šariša
w Austro-Ungarische Encyklopedie
z 1865r.. Na obu rysunkach widać wariację tego samego stroju kobiecego,
już z troszeczkę krótszą spódnicą, którą
nazywano „kabat, i prostokątna krojoną kamizelką -vist, vista z delikatnego
sukna dekorowanego złotymi dookoła pasa owinięta czerwonym paskiem
angliou. Czerwone kozaki skórzane i na
głowie biała chustka. W Raslavicach
nazywali ją hajtka 68. Podobne stroje
znajdujemy w szafach Šariša Górnego
jeszcze w połowie XX wieku w miejscowościach Richvald, Zlaté, Rokytov,
Lukavica a niektóre z nich można po68

Chustkę widzimy również na zdjęciach
dziadka Jariny z rodziną z 1925r., gdzie w tle
stoi kobieta Kočambicha Guňova, która ma ją
przerzuconą przez pas i ręce, Baláž, S. cytowane ze strony 220
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šatka, alebo pôlka uviazaná na hlave.
V Raslaviciach ju volali hajtka 69 . Rovnaký odev nachádzame už len v truhliciach na hornom Šariši ešte v polovici
20. storočia v obciach Richvald, Zlaté,
Rokytov, Lukavica, a niektoré sú teraz
v zbierkach Šarišského múzea. V polovici 19. storočia k bielym pribudli aj
modrotlačové sukne a zástery a nosili
sa ich kombinácie - biela zástera na
modrotlačovú sukňu-kabat, alebo modorotlačová na biely kabat. Nosili sa
aj v Raslaviciach, kde modrotlač volali
turcer a turcerovi kabat.70. Vidíme ich
aj na fotografiách zo začiatku 20. storočia. Zaujímavé sú rukávy ženských
opliecok či košieľ. Na obrázkoch vidíme aj krátke aj dlhé, alebo manžeta
- gaľirik nad lakťom a ten istý široký

dziwiać w Muzeum Šarišskim. W połowie XIX wieku oprócz białych spódnic
używano również spódnic i fartuchów
wyprodukowanych techniką modroduku i noszono ich w kombinacji – biały
fartuch na spódnicy wyprodukowanej
techniką modrodruku albo spódnica
z modrodruku na białej. W Raslavicach
modrodruk nazywano turcer i turcerovi
kabat.69. Zobaczyć je można również
na fotografiach z początku XX wieku.
Ciekawe są rękawy kobiecych koszul,
na obrazkach widzimy również krótkie i długie, albo z mankietem - gaľirik
nad łokciem i ten sam szeroki rękaw
i mankiety związane na nadgarstku.
Strój męski na obrazkach nie odróżnia
się za bardzo od tego, który zachował
się do XX wieku. Na litografii tancerzy
z Šariša z encyklopedii Austriacko-Węgierskiej z 1865r. tańczący mężczyźni
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Polku nachádzame aj na fotografii deda
Jarina s rodinou okolo 1925 kde v pozadí stojaca žena Kočambicha Guňova ju má prehodenú
poza pás a cez ruky. Baláž, S. cit.dielo s.220
70
Hartmanová modrotlačiarska dielňa v Prešove pracovala do roku 1948 a v Bardejove sa
modrotlač vyrábala už v 17.storočí, v Zborove
máme správu o modrotlačiarskej dielni majstra Jána Glatza z roku 1770, ale jej najväčšie
rozšírenie v prostredí dedín však prichádza až v
19. storočí, najmä jeho druhej polovici, čo bolo
spôsobené aj obmedzeniami so strany vrchnosti...V roku 1982 sa mi podarilo získať modrotlačovú sukňu do zb,ierok Šarišského múzea
pri mojej dokumentácii ľudovej architektúry.
Nosili ju ku krátkemu živôtiku jednoduchého
trojdielneho strihu bez volánikov -brušľik, ktorý sa nosil doma a k práci.
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Warsztat modrodrukarski Hartmana w Prešove pracował od 1948r. i w Bardejowie techniką modrodruku używano dopiero w XVII wieku,
w Zborovie dowiadujemy się o warsztacie mistrza Jána Glatza z 1770r., który również wykorzystywał technikę modrodruku, ale największe
rozpowszechnienie zaczyna się dopiero w XIX
wieku, głównie w jego drugiej połowie i było to
spowodowane ograniczeniami ze strony właścicieli ziemskich. W 1982r. udało mi się uzyskać
spódnicę produkowaną techniką modrodruku
do zbiorów Šarišského Múzea przy mojej dokumentacji architektury ludowej. Noszono ją do
prostego trzyczęściowego gorsetu bez falbany
-brušľik, który używano w domu i w pracy.
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rukáv spustený a manžeta je uviazaná
na zápästí. Mužský odev na obrázkoch
sa veľmi nelíši od toho, čo sa nám zachovalo do 20. storočia. Na litografii tanečníkov zo Šariša z Rakúsko Uhorskej
encyklopédie z roku 1865 majú tancujúci muži okrem širokých opaskov – čeres, modré nohavice s jemného súkna
zdobené šujtášom, čižmy s ostrohami, biele pravouhlo strihané košele s rukávmi ukončenými vyšívanou
manžetou - gaľirikom, alebo tkanými
širokými manžetami z bielo červenej
činovate - pisaniny – tak ako sa zachovali v severnejších obciach horného Šariša, ale i v okolí Sabinova pod
názvom upesti. Modrá farba nohavíc
pripomína odev zo susednej Demjaty,
z ktorej nohavice z modrého súkna sa
nachádzajú aj v zbierkach Šarišského
múzea71. Podobné nosili v Kapušanoch a Finticiach. Ale správy o takých
máme aj z okolia Bardejova. Červená
vesta- lajblik so šujtášovou výzdobou
muža v pozadí a sediaceho muzikanta
- basistu sa zachovali na Zemplíne na
hraniciach so Šarišom v Čiernom nad
Topľou, ale fialovo hnedý muža v popredí poznáme dnes až zo slovensko
- moravského pomedzia pod Makytou
a Broumovska na Morave.
Archaické prvky v ľudovom odeve
Šariša charakterizuje to, že sú šité z do-

mają oprócz szerokich pasów – čeres, niebieskie spodnie z delikatnego
sukna dekorowane sutaszem, kozaki
z ostrogami, białe prostokątnie krojone koszule z rękawami wykończonymi
haftowaną makietą - gaľirikom, albo
tkanymi szerokimi mankietami z biało-czerwonej bawełnianej tkaniny – takimi samymi jak zachowane w południowych miejscowościach górnego Šariša,
ale też w okolicy Sabinova pod nazwą
upesti. Niebieski kolor spodni przypomina ubrania z sąsiedniej miejscowości
Demjaty, z której spodnie z niebieskiego sukna znajdują się również w zbiorach Muzeum Šarišskiego70 i podobne
noszono w Kapušanach i Finticach. Ale
wzmianki o nich znajdują się również
w okolicy Bardejowa. Czerwona kamizelka - lajblik z dekoracją sutaszową
mężczyzny w tle i siedzącego muzyka
– basistę zachowały się na Zemplíne
na granicach z Šarišem w Čiernym nad
Topľou, ale mężczyznę ubranego w fiolet i brąz znamy dzisiaj nawet z okolic
Moraw.
Archaiczne elementy strojów ludowych Šariša - charakteryzuje to, że są
szyte z materiałów domowy, mają prosty prostokątny krój. Jeszcze pod koniec XIX wieku wiele z nich noszono w
Raslavicach, ale stopniowo wyparły je
nowsze ubiory.
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Prírastkové číslo
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Liczba przyrostowa

Strój kobiecy

mácich materiálov, majú jednoduchý
pravouhlý strih. Ešte koncom 19. storočia sa mnohé nosili aj v Raslaviciach,
ale postupne ich prekryli novšie formy.

Rubáš (ciasnocha) – rubač, podolek
jest w Raslavicach jednym z tych archaicznych elementów stroju, które zostały
wyparte przez nowsze formy odzieży. Był to rodzaj wąskiej halki, uszytej
z jednej lub dwóch sztuk lnianego albo
konopnego płótna, z jednym ukośnie
wszytym troczkiem lub dwoma wąskimi ramiączkami, które przytrzymywały
ją na ciele kobiety. Taka halka sięgała
do połowy uda lub tuż nad kolana. Na
rubáš zakładano kolejną, też już nieużywaną archaiczną część ubioru, którą prawdopodobnie noszono również
w Raslavicach, nazywaną opliecko –
oplecko, czyli krótką koszulkę. Oplecko
szyto z lnianego lub konopnego płótna.
Miało prosty krój - jedną sztukę płótna
o długości całego oplecka składano na
pół i na środku zagięcia wycinano prostokątny otwór na głowę, który zmniejszano do wielkości równej obwodowi
głowy marszcząc płótno, a następnie
wykańczając go lamówką z tego samego materiału lub činovaťou - pisaninou, czyli kolorową krajką o bardziej
skomplikowanym wypukłym splocie.
Marszczenie wzmacniano ozdobnymi
białymi lub kolorowymi przeszyciami,
które mogły także tworzyć dekoracyjny
geometryczny wzór. Do takiego stanu
doszywano rękawy, krojone z jednej
sztuki płótna o długości ręki, a pod każ-

Ženský odev
Rubáš – rubač, podolek patrí v Raslaviciach k takým archaickým prvkom,
ktorý vytlačili novšie formy odevu.
Spodný ženský odev, úzky z jednej
– dvoch pôl ľanového i konopného
plátna, s jedným šikmo našitým trákom alebo dvomi úzkymi ramienkami, ktoré ho držali na tele ženy. Siahal
do polovičky stehien prípadne tesne
nad kolená. Na rubáš obliekali ďalšiu
zaniknutú archaickú odevnú súčiast-

Ženská košeľa. Prvá polovica 20. storočia.
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ku, o ktorej predpokladáme, že ju nosili aj v Raslaviciach, opliecko- opľecko. Šili ho z ľanového ala i konopného
plátna. Malo jednoduchý pravouhlý
strih. Jedna pola sa v predpokladanej dĺžke opecka prehla na polovicu,
v strede ohybu vystrihli otvor na hlavu, ktorý zmenšili na veľkosť obvodu
hlavy nariasením a spevnili lemom
z rovnakého materiálu, alebo činovaťou- pisaninou. Riasenie spevnili
ozdobným bielymi alebo farebnými
niťami, ktoré mohli vytvoriť aj geometrický vzor, ktorý pôsobil dekoratívne. K takémuto stanu prišili rukávy
z jednaj poly v dĺžke ruky a pod každý
rukáv pazušný klín štvorcového tvaru.
Rukávy boli nazberané na koncoch
do širokej manžety viazanej jednou
alebo dvoma tkanicami ozdobenej
širokým štikerajom. Riasenie bolo
spevnené bielou, alebo farebnou niťou. Opliecko siahalo po pás. Niekedy
malo na krčnom výstrihu vpredu aj
rázporok. Siahal aj do polovice výšky stanu. Takéto nosili hlavne kojace
matky. Rubáš a oplecko neskôr spojili
do košele - košuľa, pravouhlého strihu
s pazušným klínom, ktorá bola šitá
podobne ako oplecko, ale mala vpredu rozparok a dĺžku stanu až do polovičky stehien. Ak bola nositeľke úzka,
tak do bočných švov všili klíny.
Sukňu - poznáme vrchné kabat
a spodné sukne spodňik. Vrchné boli

dą pachę wszywano kwadratowy klin.
Rękawy były na dole zbierane w szeroki mankiet, zdobiony szeroką krajką
i wiązany jedną lub dwoma tasiemkami. Marszczenie wzmacniano białym
lub kolorowym przeszyciem. Oplecko
sięgało do pasa. Czasami miało przy
wykroju pod szyją z przodu rozcięcie aż
do połowy wysokości stanu. Takie rozcięte oplecka nosiły przede wszystkim
karmiące matki. Rubáš i oplecko zostały
w późniejszym czasie połączone w koszulę - košuľa, krojoną pod kątem prostym z klinem pod pachą, którą szyto
podobnie jak oplecko, ale miała z przodu rozcięcie i stan sięgający aż do połowy ud. Jeśli była zbyt wąska dla właścicielki, to w boczne szwy też wszywano
kliny.
Spódnice – dzielimy na wierzchnie
nazywane kabat i ubierane pod spód,
czyli tzw. spodňiky. Wierzchnie szyto z droższych kupnych materiałów,
a spodnie, czyli właściwie półhalki,
z wyrabianego w domu delikatnego
płótna, bądź z kupnych białych płócien. Szyto je z pięciu, a nawet sześciu
sztuk materiału o szerokości 60 lub
90 cm i zbierano, marszczono w pasie, gdzie wszywano je do tzw. obruby
– paska zakończonego długimi kolorowymi „cygańskimi“ tasiemkami, którymi obwiązywano się w pasie. Wiadomo, że takie tasiemki, którymi wiązano
również fartuchy, tkali na tabliczce lub
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z drahších, kupovaných materiálov,
spodné z domáceho jemného plátna, ale i kupovaných bielych plátien.
Sukne šili z piatich až šiestich pol látky
širokej 60 cm alebo 90 cm nazbierané,
riasené do pása kde boli všité do obruby- pása, na konci ktorého boli dlhé
farebné „cigánske“ tkanice, ktorými sa
viazala okolo pása. Je známe, že takéto tkanice, ktoré sa viazali aj na zástery, tkali na doštičke, alebo krosienkach
Rómovia v Železníku a nie je vylúčené,
že ich robili aj Rómovia z miestnej komunity. Podľa použitého materiálu
sukne sa buď nazbierali, alebo nariasili, aby sa zmestili do dĺžky pása. Neskôr boli plisované, alebo nariasené
a mangľované po celej dĺžke napríklad modrotlačové. Sukne šili zošitím
z piatich až šiestich pôl látky. Pola je
šírka plátna na šírku brda. Sukňu zošívali tak, že osnovná niť smeruje dole
(silnejšia a pevnejšia časť) a útková horizontálne. Prvá a posledná pola boli
zošité v dvoch spodných tretinách od
pásu a vrchná nezošitá tvorila rázporok. Takto mohli regulovať aj dĺžku
sukne. Tá bola koncom 19. storočia po
členky, neskôr sa skrátili do pol výšky sáry čižmy. Siluetu, ale aj tepelnú
pohodu vytvárali spodné sukne, ktorých bolo niekoľko, najmenej však tri
a boli rovnako dlhé ako vrchná sukňa.
Vrchné sukne boli šité z bieleho, kupovaného ale i kvalitného domáceho

krosienkach Romowie w Železníku,
a niewykluczone, że wyrabiali je także
Romowie z Raslavic. W zależności od
materiału z jakiego były szyte, spódnice układano w fałdy lub marszczono, aby zmieścić je na długości pasa.
W późniejszym czasie były plisowane
lub marszczone i maglowane na całej
długości, a szyto je na przykład z tzw.
modrzyńców, czyli tkanin farbowanych metodą modrodruku. Spódnice
powstawały przez zszycie pięciu, a nawet sześciu sztuk materiału, nazywanych pola (połówka), co oznaczało, że
szerokość płótna była równa szerokości bardka, na którym je wykonano.
Spódnicę szyto w ten sposób, że nić
osnowy (mocniejsza i trwalsza) biegła
wzdłuż, a wątek w poprzek. Pierwsza
i ostania pola były zszywane do wysokości dwóch trzecich licząc od dolnego brzegu, a górna niezszyta część
tworzyła rozporek. Pozwalało to także
regulować długość spódnicy. Pod koniec XIX wieku sięgała ona do kostek,
potem została skrócona do połowy
wysokości cholewki buta. Spódnice zakładane pod spód nadawały sylwetce
pożądany kształt oraz chroniły przed
chłodem. Zawsze noszono ich kilka,
co najmniej trzy, wszystkie miały tę
samą długość, co spódnica wierzchnia.
Wierzchnie spódnice szyto z białego,
kupnego płótna, ale także z dobrej jakości materiału wyrabianego w domu,
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plátna, ale i modrotlače a kupovaných
farbených plátien a neskôr bavlneného kartúnu so vzorom s drobnými
kvietkami, atlasu, kašmíru i štofu. Za
najparádnejšie sa považovali sukne
a živôtiky z rovnakej, drahej, vlnenej
látky kašmíru – šafolu. Takémuto spojeniu hovorili ancug. Posledným spoločným materiálom pred skončením
obdobia nosenia kroja boli z plátnovou väzbou tkanej bavlnenej látky štof
- štofovo kabati vínovočervenej farby
s drobnými kvietkami. Boli obľúbené
pre svoje dobré vlastnosti pri nosení
a možnosť prania a žehlenia. Spodný
okraj vrchnej sukne bol podšitý pásom silnejšej a pevnejšej látky bľajch,
bľajcha, ktorá trošku vyčnievala spod
okraja sukne. Mohla byť biela, ale najviac červená alebo žltá i zelená. Sú aj
sukne s viac farebnými bľajchami šitými zo zvyškov látok. Na spodné sukne sa bľajcha nedávala, ale aj tie mali
svoju hierarchiu a ozdoby. Najmä prvá
sukňa pod vrchnou bola z kvalitnejšieho materiálu, ukončená čipkou a mala
tiež v spodnej tretine tri až sedem zámikov niekedy aj s vloženým štikerajom. Hlavne tú, ktorú nosili hneď pod
vrchnou sukňou, keďže po príchode
domov drahšiu vrchnú sukňu i paradnu odkladali, a po dome sa pohybovali v pracovnej zástere založenej na
tejto spodnej, ale pekne vyzerajúcej
sukni, alebo si obliekli staršiu pracov-

a także z modrzyńców i kupnych kolorowych płócien, a w późniejszym czasie z kretonu bawełnianego w drobny
kwiatowy wzór, z atłasu, kaszmiru oraz
tkanin wełnianych tzw. sztofów. Za najbardziej eleganckie uważano spódnice
i živôtiky (gorsety) uszyte z takiego samego drogiego wełnianego materiału,
który był rodzajem kaszmiru – šafolu. Takie komplety nazywano ancug
(z niem. garnitur). Ostatnimi materiałami, używanymi pod koniec okresu noszenia stroju, były tkaniny bawełniane
o splocie płóciennym nazywane sztof
- štofovo kabati w kolorze bordowym
z drobnym kwiatowym wzorem. Były
one bardzo popularne nie tylko dlatego, że dobrze się „nosiły”, ale również
ze względu na to, że można je było łatwo wyprać i wyprasować. Dolny brzeg
wierzchniej spódnicy był podszyty pasem mocniejszego i bardziej wytrzymałego materiału nazywanym bľajch,
bľajcha, który nieco wystawał spod
brzegu spódnicy. Mógł być biały, ale
najczęściej bywał czerwony, żółty lub
zielony. Zdarzały się też spódnice z kolorowymi bľajchami zszytymi z resztek
materiałów. Do spódnic ubieranych
pod spód nie wszywano bľajchy, ale
miały one swoją hierarchię, od której
zależały także ozdoby. Przede wszystkim ta, która była noszona, jako pierwsza pod spódnicą wierzchnią, była
uszyta z lepszego materiału, wykoń105

nú sukňu. Spodná sukňa pri rozparku
mohla mať aj z vnútornej strany našitú
kapsu- v piesňach ju volajú kešiňečka,
kišinečka, v ktorej ženy nosili peniaze, ale aj iné vzácnejšie predmety, ale
i jedlo, a občas v zime i sladkú pálenku. Ďalšie spodné sukne boli rovnako široké a dlhé len menej zdobené.
Posledná spodná sukňa sa v prípade
chladu, choroby, v čase po pôrode
zaviazala tak, že pomedzi nohy sa vytiahla zadná časť a v strede prednej
oddelila druhá časť a tie s vpredu pod
pásom zviazali na uzol a vznikli tak
akési nohavice. Počet spodných sukní
vypovedal o sociálnom postavení nositeľky, ale slúžil aj na redukciu či vylepšenie siluety. Ak žena chcela v kroji
pôsobiť kyprejšie, tak sa používali aj
tzv. falešňi boki - podlhovastý valček,
vankúšik s tkanicami na koncoch, ktorý si priviazali k pásu pod sukne.
Rázporok sa zakrýval zásterou šurc. Zástera dĺžkou zodpovedala
dĺžke sukne a bola šitá z dvoch pôl
látky, ktoré boli zošité po dĺžke a boli
naskladané do pása, na koncoch ktorého boli prišité farebné cigánske tkanice. Zástera sa uväzovala ozdobne na
mašľu vpredu nad rázporkom. Zástery
šili aj z modrotlače. Neskoršie po 1. sv
vojne zástery z kupovaných látok šili
aj z jednej poly a zdobili v jednej tretine ozdobnou stuhou, čipkou alebo

czona koronką, a na wysokości jednej
trzeciej licząc od dołu miała od trzech
do siedmiu przeszytych zakładek czasami z wszytą krajką. Była zdobniejsza,
ponieważ po powrocie do domu zdejmowano droższą, wierzchnią, paradną
spódnicę, a po domu chodzono w fartuchu założonym właśnie na tę spodnią, ale ładną, spódnicę lub ubierano
starszą spódnicę przeznaczoną do
pracy. Spodnia spódnica mogła mieć
naszytą przy rozporku, po wewnętrznej stronie, kieszonkę - w pieśniach
nazywaną kešiňečka, kišinečka, w której kobiety nosiły pieniądze oraz inne
cenne rzeczy, czasami jedzenie, a w
zimie słodką pálenkę (wódkę). Kolejne spodnie spódnice miały taką samą
szerokość i długość, ale były skromniej
zdobione. Ostatnią spodnią spódnicę
w razie chłodu, podczas choroby lub
połogu przewiązywano pomiędzy nogami. Robiono to w ten sposób, że tylną część przeciągano między nogami,
a następnie przednią dzielono pośrodku na dwa i związywano poniżej pasa
na węzeł, tworząc w ten sposób coś w
rodzaju majtek. Liczba spodnich spódnic świadczyła o pozycji społecznej
właścicielki, a także pozwalała odpowiednio korygować i modelować sylwetkę. Jeśli kobieta chciała wyglądać
w stroju dorodniej, to zakładała tzw. falešňi boki (fałszywe biodra) – podłużny
wałek, poduszeczkę z tasiemkami na
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zámikmi, niekde aj pozdĺžne alebo po
okrajoch drobným fabrickou krajkou.
Živôtik - najstarším zachovalým typom na Šariši, ktorá sa avšak v Raslaviciach nezachovala je šnurovačka
z kvalitného fabrického súkna anglia
podšitá hrubším plátnom zdobená
zlatými a zamatovými stuhami - vist,
vista používaná v niektorých častiach
Šariša do obdobia pred prvou vojnou. Viazala sa zhora nadol na široké
mosadzné háčiky a stuha sa zaviazala na spodnom okraji. Vidíme ich na
vyššie uvedených kresbách z polovice
19. storočia. V niektorých hornošarišských obciach (Zlaté, Richvald) sa zachovali dlhšie, ale už sa po prvej vojne
nenosili. Zachovali sa však na Spiši,
ale i v Myslave, kde sa nosili až do zániku nosenia krojov. Bol to drahý kus
odevu, súkno, zamatové a zlaté tkanice. Zvýšený pás typický pre empírovú módu, v ktorej vist má svoj pôvod
a pre lepšie udržanie tejto siluety bol
zvyčajne prišitý k sukni. Šnurovačky
vidíme na litografiách žien zo Šariša
z polovice 19. storočia. V druhej polovici 19. storočia sa mení silueta odevu
a výstrihy a vyzdvihnutie pŕs šnurovačkou sa mení na gombíkmi alebo
háčikmi uzatvorený živôtik na Šariši
nazývaný brušlik.
Brušlik šili najprv z červeného súkna, ale i z bavlnených, často vzorovaných látok, preto bol futrovaný hrub-

końcach, którą wiązano w pasie pod
spódnicą.
Rozporek przykrywano zapaską nazywaną šurc. Zapaska miała długość
równą spódnicy i była szyta z dwóch
sztuk materiału, zszywanych wzdłuż
długości oraz marszczonych do paska,
który miał na końcach doszyte kolorowe cygańskie tasiemki, zawiązywane
ozdobnie na kokardę nad rozporkiem.
Zapaski szyto również z modrzyńców.
Później po I wojnie światowej szyto
zapaski z jednego kuponu kupnego
materiału i na wysokości jednej trzeciej ozdabiano je wstążką, koronką
lub przeszytymi zakładkami, czasami
również naszywano wzdłuż lub na
brzegach wąską fabryczną krajkę.
Živôtik – jest najstarszym typem gorsetu używanego na Šarišu, który jednak
nie zachował się w Raslavicach. Wykonany był z wysokiej jakości fabrycznego sukna tzw. anglii, podszytego grubszym płótnem i zdobiony złotymi oraz
aksamitnymi wstążkami, a nazywano
go także vist lub vista. W niektórych
częściach regionu był noszony jeszcze
w okresie przed pierwszą wojną światową. Wiązano go od góry do dołu
wstążką, którą zahaczano o szerokie
mosiężne haczyki, a następnie zawiązywano na dole. Takie živôtiki widzimy
na powyżej znajdujących się rysunkach, pochodzących z połowy XIX wieku. W niektórych miejscowościach na
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šími a pevnejšími textíliami. Brušlik
mal ramienka niekedy zaväzované na
ozdobné tkanice, alebo háčiky, aby
pevne obopínal prsia s menším či väčším výstrihom. Podobne boli šité kabátiky dvojdielneho strihu zapínané
až pod hrdlo a fixne zašitými širokými
ramienkami. Bruśľik bol bez výzdoby,
len do légy okolo zapínania a chrbtových švov vkladali inofarebnú šnúrku.
Niektoré mali na spodnom okraji tunel
so šnúrkou, niektoré sa ešte prišívali
k vrchnej sukni a niektorú mali dole
našitú légu s malým šosíkom v prostriedku zadnej časti légy72. Zapínali
sa na štyri zvyčajne sklenené farebné
gombíky. V Raslaviciach ich vystriedali
mladšie lajbliky, ale v niektorých častiach Šariša sa nosili až do zániku nosenia krojov. Boli šité z jednoduchých
i bohatších materiálov. V Raslaviciach
sa zachoval v podobe dievockého sorita.
Sorito – z bielej alebo bielej jemne
vzorovanej látky šité živôtiky so zapínaním až pod hrdlo, na ktorých okolo hornej časti zapínania a na chrbte
stužkami a štikerajom ohraničili pravouhlé sedielko. Na hrudi lemovali
zapínanie rôzne vyšívané a farebné
stuhy, zatiaľ čo na chrbte boli našité
vodorovne umiestnenými stuhami.

Górnym Šarišu (Zlaté, Richvald) živôtiki
występowały dłużej, ale po pierwszej
wojnie już ich nie noszono. Zachowały
się jednak na Spiszu oraz w Myslavie,
gdzie przetrwały tak długo, jak długo
noszono stroje ludowe. Była to droga
część ubrania ze względu na materiał,
z jakiego była wykonana: sukno, złote
i aksamitne wstążki. Podwyższona talia
była typowa dla mody z okresu empire, z której wywodzi się vist, w ten sposób nadawano sylwetce odpowiedni
kształt, z tego samego powodu doszywano gorsety do spódnic. Gorsety widać także na zdjęciach kobiet z Šariša
z połowy XIX wieku. W drugiej połowie
XIX wieku ubranie zaczęło zmieniać
kształt, a dekolty i gorset podnoszący
biust zastąpił gorset zapinany na guziki
lub haftki, nazywany na Šarišu brušlik.
Brušliki początkowo szyto z czerwonego sukna, ale również z bawełnianych, często wzorzystych, tkanin
i dlatego były usztywniane grubszymi
i mocniejszymi materiałami. Brušlik
miał ramiączka, które czasami były zawiązywane na ozdobne tasiemki lub
zapiane na haczyki. Taki gorset mocno
opinał biust i miał większy lub mniejszy
dekolt. Podobnie były szyte, krojone
z dwóch części i zapinane aż pod szyję kabátiky, które miały na stałe wszyte
szerokie ramiączka. Brušlik był pozbawiony ozdób, jedynie na listwę przy
zapięciu i na szwy na plecach naszywa-

72

Léga -ozdoba v podobe pruhu alebo záhybu na okraji alebo na ploche oblečenia.
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Spodný okraj živôtika a niekedy aj
otvory na ruky boli lemované úzkym
bielym štikerajom.
Najrozšírenejším typom živôtika
je lajbľik, ktorý šili zo zamatu, atlasu,
kašmíru. Lajblik má štvordielny strih –
dva bočné diely, chrbtový diel a volánfaldki pozdĺž spodného okraja. Lajbľik
je dlhší ako bruśľik a siaha po pás, kde
je spodný háčik alebo gombík zapínania. Volán, ktorý na spodnom okraji
predlžuje farebná čipka, ozdobne prekrýva hornú časť sukne. Po dĺžke ho
ozdobujú dve–tri symetricky našité
biele, strieborné alebo farebné tenké

no sznurek w innym kolorze. Niektóre
brušliki miały przy dolnym brzegu tunel
ze sznurkiem, a inne doszywano jeszcze
do wierzchniej spódnicy, część z nich
miała na dole naszyty pas, nazywany
léga z małym šosíkom (baskinką) pośrodku dolnej części légy71. Były zapinane na cztery, najczęściej szklane, guziki.
W Raslavicach zostały zastąpione przez
młodsze lajblíki, ale w niektórych częściach Šariša noszono je końca okresu
ubierania się w ludowe stroje. Szyto je
zarówno ze zwykłych, jak i z droższych
materiałów. W Raslavicach zachowały
się w formie dziewczęcego sorito.
Sorito to gorset uszyty z białego lub
wzorzystego materiału, zapinany aż
pod szyję, zdobiony w górnej części zapięcia i na plecach wstążkami oraz krajką, które ułożone pod kątem prostym
tworzą tzw. karczek. Na piersiach przy
zapięciu był lamowany różnymi haftowanymi i kolorowymi wstążkami, a na
plecach miał poziomo naszyte wstążki.
Dolny brzeg gorsetu, a czasami także
otwory na ręce, były obszyte białą wąską krajką - štikerajem.
Najczęściej spotykanym typem gorsetu jest lajblík, który szyto z aksamitu,
atłasu lub kaszmiru. Lajblík, krojony był
z czterech części – dwóch bocznych, tylnej na plecy oraz volánu – faldki (baskinki w formie falbany) wzdłuż dolnego
71

Léga - ozdoba w formie pasa lub zakładki
na brzegu lub powierzchni ubrania.

Živôtik. Prvá polovica 20. storočia.
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brzegu. Lajblík jest dłuższy od brušlika
i sięga do pasa, gdzie jest zapinany na
guzik lub haczyk. Dolny brzeg volánu
(falbany) jest przedłużony kolorową
koronką dekoracyjnie zachodzącą na
górną część spódnicy. Wzdłuż jest ona
zdobiony dwoma lub trzema symetrycznie naszytymi białymi, srebrnymi
lub kolorowymi cienkimi sznurkami
albo wstążkami, których kolor harmonizuje z innymi ozdobami gorsetu. Brzegi przednich poł bywają koło zapięcia
usztywnione fiszbinami lub przynajmniej sztywnym papierem wsuniętym
pod czarne albo srebrne wstążki tzw.
treską, bądź pod fabrycznie haftowaną
wstążkę. Taka sama wstążka jest naszywana na szwy na plecach. Po bokach
szwów naszywano ozdoby z sutaszu72
tak, by optycznie wyszczuplały talię.
Ozdoby miały kształt ósemek lub przeplatających się wzajemnie fal wykonanych z czarnego i srebrnego sutaszu
albo srebrnych wstążek. Wzory podpatrywano z różnych rodzajów gorsetów
noszonych przez węgierską szlachtę
oraz z mundurów urzędników i wojska.
Kształt i umiejscowienie zdobień miały
podkreślać wąską talię oraz smukłą sylwetkę. Również szeroki dół spódnicy,
uzyskiwany za pomocą kilku spodnich
spódnic (półhalek) zwiększał taki efekt
wizualny.

šnúrky, alebo stužky farebne ladiace
s ostatnou výzdobou živôtika. Okraje
predných dielov pri zapínaní bývajú
spevnené kosticou, alebo aspoň tvrdým papierom vloženým pod čierne
alebo strieborné stuhy – treska, alebo
pod stuhu s fabrickou výšivkou. Rovnakou stužkou sú prekryté spojovacie švy chrbtového dielu a okolo nich
je umiestnená šujtášová šnúrková
výzdoba tak, aby sa k pásu zužovala
a opticky zoštíhľovala pás nositeľky.
Výzdoba je robená do tvaru osmičiek,
vlnoviek vzájomne prepletené robené čiernymi, bielymi i striebornými
šujtášovými šnúrkami, striebornými
stuhami. Vzor si brali zo šnurovaných
meniek, lajblikoch i živôtikov uhorskej
šľachty, ale i rovnošiat štátnych úradníkov a vojenských uniforiem. Svojim
celkovým tvarom a umiestnením má
výzdoba zvýrazniť úzky pás a štíhlu
postavu - rovnako ako tento vizuálny
efekt dosahuje aj mnohými spodničkami rozšírený okraj sukne.
Vo výzdobe živôtika, výbere materiálu, tvaru a materiálu výzdoby, ale
i v preferencii šírky a spôsobu výzdoby zástery sa prejavilo výtvarné cítenie krajčírok i nositeliek pri výbere
vzorov. Farba, tvar, materiál a výzdoba
lajbľika určovali aj príležitosti, na ktoré
sa živôtik nosil. To platí aj o zásterách,
počte spodničiek, naškrobení a výbere košele, čepci a jeho výzdobe maš-
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Sutasz był, w odróżnieniu od zwykłych sznurków, podwójny i na środku, gdzie był cieńszy, przyszywano go do materiału. Wyrabiany
był przez szmuklerzy, pasamoników, a w późniejszych czasach fabrycznie.
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ľou pripnutou brošničkou, šatky na
hlavu, farebnosti šatky so strapcami
pod alebo na živôtik, výbere obuvi. Farebnosť, výber materiálov a výzdoby
nezodpovedala len majetkovému statusu, ale vyjadrovali aj vek a stav nositeľky. Tak ako dnes, tak aj v minulosti
sa dospelá mládež chcela tiež odlíšiť aj
odevom od staršej generácie. Ale robili to v intenciách obsahu či rozsahu
výtvarno odevnej tradície, takže sa to
nepovažovalo za porušenie úzu. Samozrejme často išlo o inovácie, ktoré
ak vyhovovali a boli spoločenstvom
akceptované v celej šírke praktických
i znakových funkcií, tak sa stali súčasťou odevnej tradície. Nové odevné

Wzory wybierane do zdobienia gorsetu, kształt i rodzaj ozdób oraz dobór
szerokości i sposobu zdobienia zapaski świadczą o zmyśle estetycznym
krawcowych oraz kobiet noszących te
stroje. Kolor, fason, materiał i zdobienia lajblíka zależały także okoliczności,
na które był ubierany. To samo dotyczy
zapasek, liczby spódnic, krochmalenia
i wyboru koszuli, czepca oraz ozdabiania go kokardą przypiętą broszką,
chustki na głowie, kolorów chusty
z frędzlami wykładanymi na lub chowanymi pod živôtik, doboru obuwia.
Kolor oraz wybór materiałów i zdobień
nie zależały wyłącznie od statusu materialnego właścicielki, ale świadczyły
również o jej wieku i stanie cywilnym.
Tak samo jak dziś, dorosła młodzież
chciała także ubiorem odróżniać się od
starszego pokolenia, ale robiono to w
granicach obowiązującej tradycji estetyczno-odzieżowej, więc nie traktowano jako naruszenia zwyczajów. Oczywiście często pojawiały się innowacje,
które jeśli były trafione i zostały w pełni
zaakceptowane przez społeczność, zarówno jeśli chodzi o ich funkcje praktyczne, jak i znaczeniowe, stawały się
częścią tradycji ubioru. Nowe elementy
ubioru, zmiana długości spódnic, szerokości i kształtu zapaski, jej zdobienia
oraz sposób wykańczania, węższe rękawy koszuli, czy zmiany uczesania lub
modne dodatki trudniej się przyjmowały, ale to właśnie młodzież stopniowo wprowadzała je do kanonu ubioru.
Innowacje w tym zakresie zawdzięcza-

Sviatočný odev mladej ženy.
Druhá štvrtina 20. storočia.
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súčiastky, zmeny dĺžky sukieň, šírky
a tvaru zástery, jej výzdoby a spôsobu
ukončenia, menšie rukávy košele, ale
i zmeny účesu, módne doplnky mali
ťažšiu pozíciu, ale dostávali sa do stereotypov odevu postupne práve cez
mládež. Inovácie prinášali aj nevesty
z iného prostredia, ktoré si často zachovávali svoje nosivo, ktoré bolo
súčasťou ich výbavy. Tak aj nevesty
z Raslavíc svojim vydajom mimo obce
exportovali svoje odevné prvky do
okolitých obcí. Odev bol aj vyjadrením
osobných vzťahov a kamarátky - rovestníčky sa snažili mať odev rovnakého štýlu od podobnej výzdoby živôtika, materiálu sukne, tvaru a výzdoby
samozrejme aj materiálu zástery.

no również małżeństwom z kobietami,
pochodzącymi z innych miejscowości.
Często zachowywały one swoje stroje,
bo była to część ich wyprawy. Również
kobiety z Raslavic, wychodzące za mąż
do innych wsi, przenosiły części stroju
do okolicznych miejscowości. Ubiór
świadczył też relacjach osobistych,
więc koleżanki – rówieśniczki starały
się mieć ubrania w takim samym stylu
i podobnie zdobione gorsety, spódnice
z takiego samego materiału, a także zapaski o podobnym kroju i zdobieniach,
uszyte z podobnego materiału.
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Parta a čepiec

Parta (wieniec) i czepiec

Parta aj čepiec sú výrazným znakom zaradenie jedinca do konkrétnej skupiny dospelých žien. V Raslaviciach ju nahradil veniec z umelých
kvetov. Ten na veľké sviatky a svadby
nosila slobodná dospelá žena. Získala
ju prijatím medzi dievky, ktoré však,
podobne ako u dospelej mužskej mládeže podmieňoval súhlas rodičov. Nebola to len parta, ale aj účes na hrebinek. Z čela dozadu vyčesaných vlasov
zachytených hrebeňom a spojených
na zátylku na jeden vrkoč bol znakom
dievky, na rozdiel od dvoch vrkočov
malých dievčat, viazaných po stranách
hlavy od sluchov. Hoci aj to sa menilo
a dievčatá mali tendenciu nosiť jeden
vrkoč. Hrebene vyrábali hrebenári
z rohoviny, ale boli aj z mosadzného
plechu, neskôr sa objavili aj z umelých hmôt. Vo sviatočné dni si dievky
do vrkoča vpletali stuhy, ktoré viazali
na konci vrkoča do veľkej dekoratívne
rozloženej mašle, ktorú spevnili brošničkou. Stužky boli biele alebo bledomodré, stužky červenej či ružovej
farby ako farba ochrany. U parobkov
a dievok vstup do skupiny slobodných
dospelých obyvateľov nebol podmienený len vekom, ale i zvládnutím všetkých mužských alebo ženských prác
okolo gazdovstva. U dievok tento prechod znamenal aj to, že je možné, aby

Parta i czepiec są wyraźnymi znakami przynależności do grupy dorosłych
kobiet. W Raslavicach partę ze sztucznych kwiatów nosiły dorosłe niezamężne kobiety podczas dużych świąt
i do ślubów. Założenie party dziewczynie oznaczało przyjęcie jej do grona panien, co jednak - podobnie jak w
przypadku młodzieży męskiej - było
uzależnione od zgody rodziców. Nie
tylko sama parta, ale również fryzura
na hrebinek, czyli włosy zaczesane od
czoła do tyłu i splecione na potylicy w
jeden warkocz, była znakiem panny.
Małym dziewczynkom zaplatano dwa
warkocze po obu stronach głowy za
uszami, ale to też się zmieniło i młode
dziewczęta chętnie nosiły jeden warkocz. Grzebieniarze wyrabiali grzebienie z rogu lub mosiężnej blachy, w
późniejszym czasie pojawiły się także grzebienie z tworzyw sztucznych.
W świąteczne dni panny wplatały w
warkocz wstążki, które na jego końcu
wiązały w dużą dekoracyjnie rozłożoną kokardę spinaną broszką. Wstążki
bywały jasnoniebieskie, lecz jeśli miały pełnić funkcje ochronną, to musiały
być czerwone lub różowe. W przypadku kawalerów i panien przyjęcie do
grupy dorosłych mieszkańców nie zależało jedynie od wieku, ale również od
zdolności do wykonywania męskich
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sa vydala. Bolo to okolo 14-15 rokov
veku. U parobkov to bolo až neskôr
a stabilizovalo sa to na 18 rokov, čo sa
zvyklo v posledných viac ako 100 rokov viazať na odvod k vojsku. Ak chceli
rodičia vyjadriť snahu oženiť syna tak,
to manifestovali tým, že syna parobka
obliekli na nedeľnú omšu do kostola
do čuhy, alebo guby - gubaňe, ktorú
mal prehodenú cez plecia. Guba, alebo halena - čuha bola v minulosti aj
súčasťou svadobného odevu ženícha
z gazdovskej rodiny, na obe príležitosti. Ak nevlastnili túto odevnú obradovú súčiastku, tak si ju požičiavali.
Svadobná parta sa v Raslaviciach
v prvej polovici 20. storočia odlišovala od bežnej party či vienka, ktoré
nosili dievky. Bola to čelenka, na ktorú
bolo pripevnených nad sebou sedem
postupne zväčšujúcich sa oblúkov
zo strieborných sklenených korálikov
navlečených na drôt. Tvorili akýsi viacstupňový diadém. Čelenka a priestor
medzi oblúkmi zdobili umelé kvety.
Na zátylku mala k čelenke pripevnené
množstvo dlhých jednofarebných, ale
i vyšívaných stužiek v dĺžke až pod pás
ba ešte dlhšie, takže tvorili akýsi závoj.
Aby neviali a nezauzlili sa priväzovali
ich k telu samostatnou stužkou okolo
pása. Bežnú partu - veniec, ktorý nosili
aj družičky na svadbu, tvorila čelenka
z umelých kvetov a stužky na temene

lub kobiecych prac w gospodarstwie.
W przypadku dziewcząt przejście to
oznaczało, że mogą wyjść za mąż. Miały wtedy zazwyczaj 14-15 lat. W przypadku kawalerów odbywało się to
nieco później, koło 18 roku życia, co w
ostatnich ponad 100 latach wynikało
z powoływania mężczyzn do wojska.
Kiedy rodzice chcieli, by wiedziano, że
planują syna ożenić, to robili to w ten
sposób, że syna-kawalera ubierali na
niedzielną mszę do kościoła w czuchę
lub gunię - gubaňę, którą miał zarzuconą na ramiona. Występujący pod różnymi nazwami szeroki płaszcz (guba,
halena, čuha) był w przeszłości także
częścią stroju ślubnego pana młodego z gospodarskiej rodziny. Na obie te
okazje, jeśli kawaler nie miał własnego
płaszcza, to go pożyczał
Parta ślubna w pierwszej połowie
XX wieku różniła się w Raslavicach
od zwykłej. Była to opaska, do której
przymocowywano, ułożone jeden nad
drugim, siedem coraz większych łukowatych pałąków wykonanych z nawleczonych na drut srebrnych szklanych
paciorków. Tworzyły swoisty piętrowy
diadem. Opaska i przestrzenie między
łukami były ozdobione sztucznymi
kwiatami. Z tyłu do opaski było przyczepionych dużo długich jednokolorowych albo haftowanych wstążek,
sięgających do pasa lub jeszcze niżej,
które tworzyły swojego rodzaju we114

lon, a żeby się nie rozwiewały i nie plątały przewiązywano je osobną wstążką wokół talii. Zwykła parta – wieniec,
jaki nosiły podczas ślubu także druhny, składała się z opaski ze sztucznych
kwiatów i wstążki mocowanej na ciemieniu o takiej samej długości, jak
wstążki przy parcie panny młodej.
Czepiec używany w ostatnich dziesięcioleciach nie zmienił swojego
kształtu. W Raslavicach kobiety zaczesywały włosy do tyłu na gładko
i zaplatały w warkocz, który zwijały
na potylicy i przypinały grzebykiem.
Fryzurę taką nazywano na chombľu,
a w innych częściach Šariša bywa nazywana na konťu. Nie zachowała się
stara nazwa i kształt czepca, który
obecnie musi być usztywniany kartonem, lecz stare fotografie świadczą
o tym, że kiedyś występowało także
starsze uczesanie, którego charakterystycznym elementem, poza dwoma
warkoczami, jest drewniana długa na
około 10-12 cm i szeroka na półtora
centymetra gładko wystrugana szpila
– kolek. Obowiązkiem pana młodego
było wyrzeźbienie przed ślubem kolka
z drewna jabłoni rodzącej słodkie jabłka, by mieli słodkie życie, a pierwszy
raz używano go już na weselu. Po zapleceniu włosów w dwa warkocze zwijano je symetrycznie z obu stron wokół
szpili i związywano tasiemką. Zwinięte
w ten sposób włosy nakrywaną bia-

hlavy rovnakej dĺžky ako na parte svadobnej.
Tvar čepca z posledných desaťročí
si však zachoval svoj tvar. V Raslaviciach si ženy vlasy česali dozadu na
hladko a vlasy zaplietli do vrkoča a ten
zakrútili na zátylku a spevnili hrebienkom. Volali to na chombľu. Inde na Šariši tento účes volajú na konťu. Starý
názov a tvar čepca, ktorý dnes musia
spevniť kartónom, i staré fotografie
svedčia o tom, že voľakedy aj tu bol
starší účes, ktorého výrazným prvkom,
okrem dvoch vrkočov vlasov je drevená asi 10-12 cm dlhá a jeden až jeden
a pol cm široká na hladko vystrúhaná
palička – kolek. Ten mal ženích pred
svadbou vyrezať z dreva sladkej jablone (aby mali sladký život) a použili ho
až na svadbe. Po zapletení vlasov do
dvoch vrkočov sa tie obtočili symetricky z oboch strán okolo paličky a uviazala tkanicou. Takto obkrútené vlasy
zakrývali bielou trojcípou šatôčkou
rovnako ako aj stočené vlasy s hrebienkom. Dva bočné rohy chustečky,
ktorú v iných častiach Šariša, ale i na
Zemplíne volajú príhodnejšie začepka, boli predlžené našitými tkanicami.
Tretí, na ktorom bola drobná vegetatívna výšivka, voľne padal dole cez
stočené vlasy. Takto mohla žena chodiť doma i pod strechou, ale nesmela
mimo domu. Už aj na dvor si zakladala

115

čepiec alebo si aspoň položila na hlavu šatku.
Čepiec - čepec má dvojdielny strih
a tvorí ho pomerne široká čelenka,
na ktorej bola prišitá solivarská čipka
zo strieborných, čiernych a červených
nití. Tento čepiec bol veľmi drahý, a tak
čelenku neskôr šili z rovného bieleho
tylu73, pod ktorý dali staniol a podšili
plátnom. Na oboch stranách, tesne
nad ušami čelenku ukončili červenou
látkou, ktorú na vonkajšom cípe odstrihli do oblúka a lemovali čiernou
látkou, alebo stužkou či fabrickou čipkou. Dienko ušité z látky rovnakej ako
živôtik na jednej strane prišité k čelenke, a na druhej, ktorá siahala ku koncu
zátylku bol ušitý tunel - hačňik, s prevlečenou tkanicou. Po nasadení čelenky tesne nad hranicu vlasov sa dienko
nasadilo symetricky v strede. Na rohy
kolka a spodok dienka sa stiahol tkanicou a tým sa dienko smerom k zátylku
nariasilo. Tkanica sa uviazala jednoduchým uzlom na zátylku a potom sa
viedla z každej strany medzi chombľou
a hlavou a na vrchu čepca zaviazala na
mašličku. Samozrejme toto uviazanie
sa nedá urobiť na uzle z vlasov, a tak
dnes prichytia čepiec k vlasom sponkami. Ale zachovalo sa to, že na sviat-

łą trójkątna chusteczką, tak samo jak
włosy spięte grzebykiem. Dwa boczne
rogi chusteczki, która w innych częściach Šariša oraz na Zemplínie jest
trafniej nazywana začepka, były przedłużone doszytymi tasiemkami. Trzeci róg, z drobnym roślinnym haftem,
opadał luźno na zwinięte włosy. Tak
kobieta mogła chodzić po domu i pod
dachem, ale nie wolno jej było pokazać się poza domem i już na podwórze
zakładała czepiec lub chociaż zarzucała chustkę na głowę.
Czepiec – čepec, składa się z dwóch
części: dosyć szerokiej opaski, do której doszyta jest tzw. solivarská (solarska) klockowa koronka ze srebrnych,
czarnych i czerwonych nici. Taki czepiec był bardzo drogi, więc w późniejszym czasie szyto czółka z gładkiego
białego tiulu73, pod który wkładano
staniol i podszywano płótnem, po obu
stronach, tuż nad uszami, czółko było
wykańczane czerwonym materiałem,
którego zewnętrzne rogi przycinano na okrągło i lamowano czarnym
materiałem, wstążką lub fabryczną
koronką. Denko czepca było uszyte
z takiego samego materiału jak gorset, z jednej strony było przyszyte do
73

tiul – z francuskiego oznacza bawełnianą
lub jedwabną tkaninę w delikatną siateczkę
wyrabianą na specjalnych maszynach tkackich. Używana jest na welony, firanki, suknie
balowe.

73

tyl -francúzske slovo označuje bavlnenú
alebo hodvábnu jemne sieťovú látku vyrábanú
na špeciálnych tkacích strojoch. Používa sa na
závoje, záclony, plesové šaty.
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ky a pri slávnostnom nosení čepca sa
na tomto mieste upevnil stred širokej tak 8-10 cm jednofarebnej stuhy,
ktorej dĺžka musela byť taká, že keď
sa z každej strany prehla museli konce siahať po ramená ženy. Obľúbené
a prestížne boli moaré stuhy s efektom tečúcej vody, neskôr ich vymenili
za fabrickú vyšívanú stuhu. Stuha sa
prišpendlila na vrchu čepca ozdobnou
brošničkou. Účes na chomľu, chombľu s kolkom dával tvar čepcu a ten
aj vonkajší tvar zaviazanej šatky, ktorá sa nosila na čepiec. V Raslavciach
zmernili formu účesu, ale čepce ostali
tie isté a tak dienko vzadu vystužujú
kartónovým papierom. Ten však nie
je tak pevný, čo sa prejavuje pri zaviazaní šatky. V jednotlivých lokalitách
sa šatky líšili len spôsobom uviazania
pod bradou, zahnutím cípov viazania
alebo vytvarovaním časti šatky nad
čelom. V Raslaviciach na obrázku rodiny Jarinovej v čase okolo r. 1925 nosili
šatku previazanú na jednoduché previazanie, staršie ženy nosili šatku bez
úpravy, ale mladšie ženy nosili šatku
vpredu nad čelom dovnútra trošku zažehlenú upravenú na džobek.74 Šatky
na hlavu boli na každý deň a na sviatok iné - z drahšieho textilu a podľa

czółka, a z drugiej, sięgającej skraju
potylicy, miało uszyty tunel - hačňik,
z przewleczoną tasiemką. Po założeniu czółka tuż nad linią włosów nakładano denko symetrycznie pośrodku,
na końce kolka, a dół denka ściągano
tasiemką, marszcząc je w ten sposób
z tyłu. Tasiemkę wiązano na węzeł prosty na potylicy, a następnie przeciągano z każdej strony między chombľą
a głową i na czubku czepca wiązano
na kokardkę. Oczywiście nie da się w
ten sposób zawiązać tasiemki na węźle z włosów, więc obecnie czepiec jest
przypinany do włosów spinkami. Zachowało się jednak to, że na święta
oraz podczas uroczystego zakładania
czepca jest w tym miejscu umieszczany środek szerokiej na 8-10 cm jednokolorowej wstążki, której długość
musiała być taka, by jej końce sięgały
z każdej strony kobiecie do ramion.
Najchętniej wybierane i najbardziej
prestiżowe były wstążki z mory, z efektem płynącej wody, później zamieniono je na fabryczne haftowane wstążki. Wstążkę przypinano na szczycie
czepca ozdobną broszką. Fryzura na
chomľu, chombľu z kolkom nadawała
czepcowi kształt, a ten z kolei formował chustkę, którą wiązano na czepcu.
W Raslavicach uproszczono fryzurę,
ale czepce pozostały wciąż takie same,
więc tył denka jest usztywniany kartonem, który jednak nie ma odpowied-

74

Obrázok rodiny Jarinovej. Aj obrázok
Deda Svita s rodinou z roku 1910 majú obe
ženy šatku s úpravou na džobek
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toho dostávali aj názov - delinki, šafolki, hatlaski, perkalki, štofovo. Zdá sa, že
džobek robili nie podľa veku nositeľky,
ale len na tých šatkách, kde sa dal záhyb zažehliť a udržal sa jeho tvar.
Použitie bieleho tylu a staniolu
umožňovalo vlastniť viacero čepcov,
ktorých dienká ušili z rovnakého textilu ako materiál živôtika a často aj so
sukňou vytvárali komplet. Najvýraznejšie to bolo už ku koncu nosenia
posledných foriem ženského odevu
širokých krátkych sukieň s viacerými
spodničkami a polokrojov päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch 20.
storočia z farebných atlasových látok

niej sztywności, co jest widoczne po
zawiązaniu chustki. W poszczególnych
miejscowościach chustki różniły się
sposobem wiązania ich pod brodą,
zagięciem rogów węzła lub ułożeniem
chustki nad czołem. Jak widać na monidle rodziny Jarinów, pochodzącym
z około 1925 r., w Raslavicach noszono
chustki zawiązane w prosty sposób.
Starsze kobiety nie układały specjalnie chustek, ale młodsze formowały
chustki z przodu nad czołem nieco
je zaprasowując do środka na džobek
(dzióbek).74 Odświętne chustki na głowę różniły się od codziennych, były
z droższych materiałów i od nich były
też nazywane - delinki, šafolki, hatlaski,
perkalki, štofovo. Możliwe, że dzióbek
nie zależał od wieku właścicielki, ale
od rodzaju materiału, a robiono go
na tych chustkach, na których można
było zagięcie zaprasować tak, że utrzymywało kształt.
Zastosowanie białego tiulu i staniolu umożliwiło posiadanie kilku
czepców, których denka były uszyte
z takiego samego materiału jak gorset i często tworzyły komplet wraz
ze spódnicą. Najwyraźniej było to widoczne już pod koniec noszenia ostatnich form kobiecego stroju, czyli krót-
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Monidło rodziny Jarinów oraz zdjęcie
Dziadka Svita z rodziną z roku 1910, obie kobiety mają chustki założone na džobek.

Svadobný odev mladuchy.
Druhá štvrtina 20. storočia.
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so striebornými vytkávanými realstickými rastlinnými vzormi - krokodil.
Výrazným doplnkom odevu dievok
i žien boli biele, vyšívané šatôčky chustečky, ktoré nosili v ruke, zasunuté
za okrajom sukne alebo pripevnené
spínacím špendlíkom na pravej strane
lajbľika.

kich spódnic z kilkoma półhalkami
oraz na wpół ludowych strojów od lat
pięćdziesiątych do siedemdziesiątych
XX wieku, które szyto z atłasowych
materiałów z tkanymi srebrną nicią realistycznymi wzorami roślinnymi tzw.
krokodil.
Charakterystycznym
uzupełnieniem strojów panien i kobiet były białe, wyszywane chusteczki,
które nosiły w ręce albo
wsunięte za pasek spódnicy lub przypięte agrafką
po prawej stronie lajblíka.

Dedo Svit s rodinou, 1910
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Mužský odev

Strój męski

Košeľa - košuľa je v súčasnom kroji v Raslaviciach výrazným znakom,
ktorým je ramenné sedlo s vloženou
farebnou zdobenou stuhou a stuhami zdobeným priestorom okolo zapínania rázporku, ktorý siaha do tretiny
výšky stanu košele a užšie strihanými rukávmi ukončenými manžetami
ozdobenými stuhami a úzkym štikerajom na konci. Práve tento strih do určitej miery ovplyvnil aj strih vesty lajbľik zúžením výstrihu na ruky a tak
rozšírením chrbtovej časti oproti staršiemu typu vesty s úzkym chrbtom
a väčšími otvormi na rukávy košele
tzv. uherski lajbľik, ktorý sa nosil okolo polovice 19. storočia. Jeden taký, aj
keď značne poškodený svetlomodrej
farby zo susedných Abrahamoviec
sa zachoval v zbierkach Šarišského
múzea v Bardejove. Staré košele jednoduchého pravouhlého strihu z jednej poly plátna preloženého po dĺžke a v strede urobeným výrezom pre
hlavu lemovaným rovnakým bielym
plátnom alebo činovaťou - pisaninou,
s rázporkom v strede hrude viazaním
tkanicami a s pravouhlými rukávmi
a pazušnými klínmi. Široké rukávy boli
k stanu košele, skôr ako ich začali šiť
na šijacích strojoch, prišité spojovacím

Koszula – košuľa jest charakterystyczną częścią współczesnego stroju
noszonego w Raslavicach, dzięki
karczkowi na ramionach, zdobionemu
naszytą kolorową wstążką oraz podobnie ozdobioną okolicą rozcięcia,
sięgającego do jednej trzeciej długości stanu koszuli, a także węższym rękawom zakończonym mankietami zdobionymi wstążkami i wąską krajką na
końcu. Taki krój koszuli w znacznym
stopniu wpłynął na krój kamizelki –
lajblíka, która ma węższe wykroje pod
pachami i szersze plecy niż jej starsza
wersja tzw. uherski lajblík, noszony
koło połowy XIX wieku. Jeden taki
lajblík, niestety znacznie uszkodzony,
jasnoniebieski, pochodzący z sąsiednich Abrahamoviec zachował się w
zbiorach Muzeum Šarišskiego w Bardejovie. Stare koszule były krojone
pod kątem prostym z jednej sztuki
płótna złożonej wzdłuż i z wyciętym
pośrodku otworem na głowę obszytym takim samym białym płótnem lub
płótnem o bardziej skomplikowanym
splocie tworzącym wypukły kolorowy
wzór – pisaniną. Na środku przodu
miały rozcięcie, wiązane na tasiemki,
oraz krojone pod kątem prostym rękawy z wszytymi pod pachami klinami.
Zanim zaczęto szyć na maszynach szerokie rękawy, były doszywane do sta-
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švíkom75 alebo všitou pásovou čipkou
na sviatočných košeliach na koncoch
nazbieraných do širokej manžety – gaľirika z rovnakého materiálu zdobené
výšivaným geomerickým onamentom bielou niťou v tvare jednoduchej mriežky alebo z červeno-bielej
pisaniny uväzovali sa dvojicou tkaníc
v prírodnej farbe nití neskôr dvojicou gombíkov. Tieto košele vytvárajú
svojskú siluetu rukávmi ležiacimi na
ramenách a padavým rukávom tvoriacim akúsi baňatosť nad dlaniami,
ktoré vytvárali riasené rukávy zašité
do manžety gaľirika. Tieto košele sa
nosili k úzkemu tzv. uhorskému lajbľiku. Mladšie košele pripomínajú košele
mestského strihu, šité sú často už na
šijacom stroji. Majú už okolo krku golier zapínaný na jeden až dva gombíky
a do tretiny hrude siahajúci rovnakým
plátnom lemovaný krčný rázporok so
symetrickým riasením po oboch stranách rázporku a pod ním, zapínaný
na štyri farebné gombíky. Rukávy sú
užšie, strihané ako u konfekčných košieľ. Nie vždy majú pazušný klín, ale
sú prišité tak, že sú riasené zbirkane,
robkane v strede ramien ako aj do celej šírky manžety na konci zdobenej
štikerajom. V medzivojnovom období

nu koszuli tzw. spojovacím švíkom75,
czyli szwem łączącym lub w odświętnych koszulach koronkową wstawką,
a na dole były zbierane w szeroki mankiet – gaľirik z tego samego materiału
z haftowanym białą nicią geometrycznym ornamentem w kształcie prostej
kratki albo czerwono-białą pisaniną.
Takie mankiety były wiązane na dwie
tasiemki w naturalnym kolorze nici,
a w późniejszych czasach zapinane na
swa guziki. To właśnie koszule nadają
sylwetce charakterystyczny kształt,
ponieważ rękawy leżą płasko na ramionach i dopiero opadając w dół
tworzą bufy na nadgarstkach. Takie
koszule noszono z wąskim tzw. uhorskim lajblíkiem. Nowsze typy koszul
przypominają koszule miejskiego kroju, często szyto je na maszynach, mają
już wokół szyi kołnierz zapinany na
dwa guziki oraz, sięgające do jednej
trzeciej klatki piersiowej, rozcięcie pod
szyją wykończone lamówką z takiego
samego płótna z symetrycznym marszczeniem po obu stronach i poniżej
niego. Rozcięcie było zapinane na
cztery kolorowe guziki. Rękawy są
węższe, krojone tak, jak w konfekcyjnych koszulach, nie zawsze mają pod
pachą klin, ale wszywane były w taki
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V Giraltovciach tento archaický spôsob spájania látky volali zderhaňe. Mešša M. Národopisný náčrt, In Dejiny Giraltoviec,Východoslovenké
vydavateľsrvo Košice 1992

W Giraltovcach ten archaiczny sposób łączenia materiału nazywano zderhaňe. Mešša M.
Národopisný náčrt, In: Dejiny Giraltoviec, Východoslovenské vyd., Košice 1992
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sposób, że pośrodku szwu na ramieniu
są marszczone zbirkane, robkane i to
samo robiono na całej szerokości mankietu ozdobionego na końcu krajką štikerajem. W okresie międzywojennym pojawił się najbardziej znany
wariant koszuli, który jest naprawdę
typowy dla Raslavic. Charakteryzuje
się tym, że na plecach na całej szerokości stanu wykonywano karczek
z dwóch warstw płótna. W dodatku
krawiec M. Kovalčin, właśnie z Raslavic, zaczął w szew łączący karczek z rękawem i stanem wszywać kolorową
wstążkę oraz ozdabiać haftowaną
wstążką kołnierz i oba brzegi rozcięcia
koszuli76, a także wzmocnił je i wykończył naszywając na dole rozcięcia podwójną wstążkę. Podwójny materiał
na ramionach wzmacniał koszulę w
najbardziej narażonych na zużycie
miejscach, czyli tam, gdzie pojedyncza
warstwa materiału najszybciej się
przecierała i przedzierała. Gęsto tkana
mocna tasiemka wzmacniała szew. Zimowe spodnie - chološne szyto z sukna wykonanego w domu, które nazywano postav. Taki sposób szycia, krój
oraz konstrukcja zachowały się w Karpatach i były stosowane nie tylko podczas szycia chološní, ale również w szyciu i wzmacnianiu, noszonych w
późniejszym okresie, wąskich spodni

Odev družbu. Polovica 20. storočia.
vznikol najznámejší variant košele,
ktorý je skutočne Raslavickou špecifikou a to tak, že cez plecia v celej šírke
stanu urobili z dvoch vrstiev plátna
sedielko do švu, ktorý ho spájal s rukávom i stanom. Práve krajčír M. Kovalčin v Raslaviach začal vkladať farebnú
stuhu, rovnako ako vyšívanou stuhou
zdobil golier a oba okraje rázporku
košele76 i jeho spevnenie a uzatvorenie priečnym umiestnením vyšívanej
stuhy na spodku rázporku. Dvojitá
látka na ramenách spevňovala košeľu
v najviac namáhaných častiach, kde sa
76
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Danielová V. cit dielo s.23
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Danielová V. ibidem s.23

jednovrstvová košeľa najviac namáhala a tým aj trhala. Husto tkaná, pevná
tkanica zosiľovala šev. Zimné nohavcie
- chološne z domáceho súkna – postav.
Spôsob ich šitia i strih - konštrukcia sa
zachovala v Karpatoch pri šití chološní aj pri šití a spevňovaní neskorších
úzkych nohavíc šnurkovane nohavki
šitých z bieleného konopného alebo
konopno-ľanového i konopno-bavlneného diagonálneho kepru – dreľich.
Táto konštrukcia vychádza z vlastností
súkna a jej strih sa vyznačuje tým, že
sa rozmeriava tak, že nohu ako keby
ovíjal spredu do zadu, pričom predný okraj nohavice lícuje s okrajom
tkaniny a je rovnobežný s jej osnovou, zadná časť nohavice s ňou zviera
ostrý uhol. Zatiaľ čo pri chološniach
sa jednalo o polopriliehavú siluetu,
pri nohaviciach z drelichu je to priliehavá silueta s dvoma rozparkami
v páse, aj keď strih je rovnaký ako sa
používal na hornom Šariši pri zhotovovaní nohavíc zo súkna – chološní
a nachádzame ho aj v iných častiach
Slovenska,77 Zahnutím a zašitím vrchnej časti vznikol obalok, do ktorého sa

nazywanych šnurkovane nohavki (szamerowane spodnie). Takie nowszego
typu spodnie szyto z bielonego konopnego lub konopno-lnianego mocnego materiału o diagonalnym splocie
– drelichu. Natomiast jeśli chodzi chološne, to konstrukcja spodni wynikała
z właściwości sukna, a krojono je w
taki sposób, by materiał owijał nogę
od przodu do tyłu, przy czym przedni
brzeg nogawki licował się z brzegiem
tkaniny i był równoległy do osnowy,
natomiast tylna część nogawki przylegała do przedniej pod skosem. O ile
chološnie można uznać za lekko przylegające, to spodnie z drelichu były
obcisłe z dwoma rozporkami w pasie.
Mają one jednak podobny krój, jak sukienne spodnie używane na Górnym
Šarišu oraz w innych regionach Słowacji.77 Zaginając i zaszywając górną
część tworzono tunel, przez który
przewlekano rzemienny pasek zapinany na jednym z rozporków, między
którymi znajdowała się część nazywana hačňik. Takie spodnie, podobnie jak
chološne, szyli wiejscy krawcy, którzy
nie zawsze robili wykroje, lecz raczej
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Nohavica s bočným vedením švu., variant
D.ako uvádza v svojej práci Šimša Martin :Soukenné kalhoty v západních a sredních Karpatech-konstrukční východiská, srřihy a jejich
vývoj.Zbornék Slovenského národného múzea
-Etnografia CV 2011, s 58, používa výsledky
vskumu ULUV Bratislava

Nogawka z wykonanym z boku szwem,
wariant D, jak podaje w swojej pracy Šimša
Martin: Soukenné kalhoty v západních a sredních Karpatech - konstrukční východiská, srřihy
a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného
múzea - Etnografia CV 2011, s 58, autor korzystał z wyników badań ULUV Bratislava
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navliekal remeň, ten sa zapínal v jednom z rozparkov medzi ktorými bola
časť, ktorú nazývali hačňik. Šili ich dedinskí krajčíri, rovnako ako chološne
a ani vždy nepoužívali strih – mustru,
ale pri braní mier a ich nanášaní na
látku si pomáhali motúzkom, na ktorom si uzlíkmi značili jednotlivé miery
a vlastne tvorili ho na každú postavu
zvlášť. Krajčír bral tieto miery – obvod
lýtka, obvod stehna v rozkroku, obvod
bokov, obvod pásu a nakoniec dĺžka
nohy od členka po bedrový kĺb.78 Konopné bielené vlákna tvorili osnovu
a boli základom pevnosti tohto drelichu, ľan a bavlna zjemňovali textil
na dotyk. Na nohaviciach strihaných
tak, ako sme opísali vyššie osnovné
ani útkové nite neboli s nohou ani vodorovné ani kolmé, ale obopínali ju
špirálovite, takže mohli omnoho lepšie pružiť a rozkladať ťahy pri chôdzi
a pohybe79. Pri použití diagonálneho
ripsu- dreľich, rovnako ako pri súkne
to ani neboli badateľné tak, ako by to
bolo pri plátne a symetrická výzdoba
na stehnách, zvýraznenie bočného
švu bohatou šujtášovou výzdobou
s červeným podšitím podčiarkovali

brali miarę i nanosili ją na materiał za
pomocą sznurka, na którym węzełkami zaznaczali poszczególne wymiary,
więc właściwe każdą sztukę szyli na
miarę. Krawiec mierzył: obwód łydki,
obwód uda w kroku, obwód bioder,
obwód pasa, a na końcu długość nogi
od kostki do stawu biodrowego.78 Bielone konopne włókna tworzyły osnowę, która decydowała o wytrzymałości
takiego drelichu. Len i bawełna sprawiały, że materiał był delikatniejszy w
dotyku. W spodniach, krojonych w
opisany sposób, nici osnowy i wątku
nie układały się ani wzdłuż, ani w poprzek nogi, lecz spiralnie ją opinały,
dzięki czemu spodnie były elastyczniejsze i lepiej wytrzymywały naprężenia podczas chodzenia lub innego ruchu.79 Na
spodniach
uszytych
z diagonalnie tkanego rypsu - drelichu,
wykorzystywanego również na spódnice, symetrycznie ułożone zdobienia
na udach oraz podkreślenie bocznego
szwu, nie były tak widoczne, jak na
płóciennych. Bogate ozdoby z sutaszu
podszywano czerwonym płótnem, co
podkreślało ich symetrię i pionowe
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Šimša Martin: Soukenné kalhoty v
západních a sredních Karpatech - konstrukční
východiská, srřihy a jejich vývoj. Zborník Slovenského národného múzea - Etnografia CV
2011, s 51, autor korzystał z wyników badań
ULUV Bratislava
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symetriu a vertikálny smer. Okraj strihanej látky aj rozparkov v páse i na
vonkajšom šve pri členku i sedielko
spevnili zvyčajne čiernou látkou, tak
aby von ostali viditeľné úzke pásiky
pre spevnenie okrajov látky a zošili sa.
A to jedna strana od hora dole a druhá od dola hore, aby sa nohavice na
tele nestáčali. Aby nohavice obopínali
telo tak najprv sa v hornej časti každej nohavici asi od výšky kolena prišili
v hornej časti do oblúka strihaný klín,
ktorým doplnili chýbajúcu časť plátna k šírke nohavice v bedrovej časti
a stehien, potom k nemu polovica sedielka strihaného v opačnom oblúku
ako klin a tiahla sa hore od bedra až
po pás. Samozrejme bola na hornej
časti predlženú o látku, ktorá sa po
zošití celých nohavíc v rozkroku zahla
a zašila tak, že sa vytvoril obalok pre
remeň. Teda každá nohavica sa zošívala zvlášť a potom sa zošili od hačnika
cez rozkrok až k zadnej časti pásu. Zastrihli sa a spevnili rázporky, pod ktoré
z oboch strán podšili chlopne, ktoré
sa v páse niekedy zapínali na gombík.
Nakoniec sa zahli a zašili po obvode celého pása a na hačniku obalok
na remeň. Okolo týchto spevnených
švov a tiež okraje rozparkov v páse sa
sústreďuje šujtášová výzdoba. Šujtášová výzdoba sa umiestňuje aj okolo
rázporkov a formou osmičiek, srdiečok, slučiek sa tiahne stredom stehna

ułożenie. Brzeg krojonego materiału
oraz rozporki w pasie i okolice koło zewnętrznego szwu na kostce, a także
karczek, najczęściej wzmacniano czarnym materiałem, którego wąskie paski
wypuszczano na zewnątrz, by wzmocnić brzegi tkaniny i zaszywano. Materiał ten wszywano tak, że jedna strona
była wszywana z góry na dół, a druga
od dołu do góry, by zapobiec zsuwaniu się spodni. Spodnie miały opinać
ciało, więc najpierw mniej więcej od
wysokości kolana, wszywano w górnej
części każdej nogawki półokrągło wycięty klin. Uzupełniał on nogawki na
wysokości bioder i ud. Potem doszywano do niego połowę zaokrąglonego karczku, krojonego w odwrotnym
kierunku niż klin, który sięgał ku górze
od bioder aż do pasa. Oczywiście w
górnej części miał odpowiedni zapas
materiału, który po zszyciu całych
spodni w kroku, był zaginany i zszywany tak, że tworzył tunel na pasek. Każda z nogawek była zszywana osobno,
a następnie były zszywane razem od
hačnika przez krok aż do tylnej części
pasa. Potem wycinano i wzmacniano
rozporki, z wewnętrznymi klapami
z obu stron, które w pasie czasami zapinano na guzik. Na koniec zaginano
i przeszywano wzdłuż całego obwodu
pasa oraz hačnika tunel na pasek.
Wzdłuż takich wzmocnionych szwów
oraz na brzegach rozporków w pasie
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až tesne nad koleno. V Raslaviciach sa
najviac používali dve formy abstraktno geometrického ornamentu. Prvá,
najrozšírenejšia v dvoch variantoch
v jednoduchšej a rozvinutejšej forme
vzdialene pripomína siluetu orla - vytvoreného vedením hrubšej čiernej
šnúry - šujtáky a podložením ňou vymedzenej plochy jemným červeným
súknom. V jednoduchšej forme široká
plochá šnúrka vytvára dve vzájomne
sa kolmo prelínajúce osmičky. Jednu tvoria dve protiľahlo vodorovne
umiestnené kruhy a druhá je zvislá
z dvoch slučiek elipsovitého tvaru
rôznej veľkosti - hore menšia dole
väčšia, ktorá má na spodku ešte malú
slučku. Tá nie je podložená červeným
súknom. Tvarom pripomína nožničky
a tak mu aj hovoria - na nožničky. Vonkajší obvod hlavného motívu lemujú
v dvoch radoch čierne šujtášové slučky smerujúce von od hlavného tvaru.
(obr. 1) V rozvinutejšej forme celý tento tvar lemuje úzka šujtáška rovnakej
hrúbky ako osmičky a vonku ju lemuje
šujtášová stužka ozdobne ohýbaná do
pravidelných tvarov slučiek a akýchsi
pozdĺžnych lístkov, ktoré nad kolenom tvoria dve dvojice horizontálne
umiestnených slučiek s ukončením
zvislou osmičkou. Šnúrka je vedená
v kuse a výzdoba je symetrická na
oboch stranách tvaru. (obr. 2) Druhou
je tzv. šnurovanie na rečicu (niekde

umieszczano ozdoby z sutaszu w formie ósemek, serduszek, pętli. Takie
zdobienia naszywano też na środku
uda, a sięgały aż tuż nad kolano.
W Raslavicach najczęściej stosowano
ornamenty abstrakcyjno-geometryczne. Pierwszy z nich, najczęściej występujący w dwóch wariantach –
prostszym i bardziej skomplikowanym
– przypomina nieco kształtem orła.
Powstawał przez naszycie czarnego
grubszego czarnego sznura - šujtáki
i wypełnienie przestrzeni między nim
delikatnym czerwonym suknem.
W prostszym wariancie szeroki płaski
sznurek tworzy dwie prostopadle ułożone i wzajemnie przecinające się
ósemki. Jedna z nich to dwa poziomo
umieszczone okręgi, a druga – pionowa - wykona jest z dwóch pętli o elipsowatym kształcie. Pętle te są różnej
wielkości, górna jest mniejsza, a dolna
większa ma na dole jeszcze małą pętelkę, która już nie była podszywana
czerwonym suknem. Tak ozdoba przypomina kształtem nożyczki, stąd pochodzi jej nazwa - na nožničky (na nożyczki). Główny motyw otaczają
z zewnątrz dwa rzędy pętelek z czarnego sutaszu, z główkami skierowanymi na zewnątrz od głównego wzoru
(rys. 1). W bardziej rozwiniętej formie
cały ten wzór jest dookoła obszyty wąskim sutaszem o takiej samej grubości
jak ósemki, a z zewnątrz oblamowany
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jej hovoria na kolek), keď širšia čierna
šujtáška v jednej šírke ťahaná smerom
dole až tesne nad koleno a potom naspäť hore k protiľahlej strane rázporku
vzájomne prelínajúcich sa ležatými
osmičkami, jednoduchými i v hornej
časti dvojitými v strede vytvára hustú
mriežku štvorcového tvaru. Mriežka je
v stredovej ploche a v okrajovom rade
plochy vytvorenej šnúrami podložená
červeným súknom. Spodná časť šujtášovej kresby tesne nad kolenom, odkiaľ sa vlastne šujtášová šnúra vracia
späť, odľahčuje zvislá osmička.
Na starých fotografiách sme našli
aj ďalšie dva šujtášové vzory. Jeden
na detských nohaviciach80 a druhý na
dvoch fotkách zo skupiny a zdá sa, že
je pre Raslavice marginálny. Bohatosťou zaujme na mužských nohaviciach
aj šujtášová výzdoba bočného švu
a švu na zadnej časti nohavíc, ktorý je kombináciou šujtášiek, tkaníc
a čeveného podšitia súknom. Najširší
a najzložitejší vzor je na boku stehna
a výzdoba siaha až po okraj nohavíc,
aj keď sa nosia do čižmy.
V Raslavickom mužskom odeve ja
šujtášová výzdoba bohatá nielen na
nohaviciach, ale aj na mužskej veste lajbľik. Slučky, osmičky a srdiečka, ale
i mosadzné gombíky sú zvýraznené
podšitím niektorých častí jemným

taśmą z sutaszu, ozdobnie powyginaną w regularne pętelki lub kształty
przypominające podłużne liście, która
nad kolanem tworzy dwie pary poziomo umieszczonych pętli zakończonych pionową ósemką. Sznurek jest w
jednym kawałku, a zdobienia są rozmieszczone symetrycznie po obu stronach głównego wzoru (rys. 2). Drugim
rodzajem zdobienia jest naszywanie
sznura nazywane na rečicu (w niektórych miejscowościach zwane na kolek),
w którym szerszy czarny sutasz jest na
stałej szerokości naszywany w kierunku ku dołowi aż tuż nad kolano, a potem z powrotem w górę do przeciwległej strony rozporka, tworząc
wzajemnie przeplatające się, poziome,
pojedyncze, a w górnej części podwójne ósemki, które na środku tworzą gęstą kwadratową kratkę. Środek tworzonej przez sznury kratki i jej skrajny
rząd są podszyte czerwonym suknem.
Dolna część wzoru jest zakończona tuż
nad kolanem pionową ósemką, co ułatwia prowadzenie sznurka z powrotem.
Na starych fotografiach można
znaleźć jeszcze dwa inne wzory wykonane z sutaszu, jeden z nich jest
widoczny na dziecięcych spodniach80,
a drugi na dwóch fotografiach. Wydaje się jednak, że był w Raslavicach sto-
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Orázok deda Jarinu s rodinou
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Zdjęcie dziadka Jariny z rodziną

Rodina Jarinová, začiatok 20. storočia
červeným súknom. Výrazným prvkom
vesty lajblika v Raslaviciach je práve
bohatá výzdoba mosadznými gombíkmi na prednej časti - vibijani lajbľik
a do poloblúka zvanom bahri siahajúcom popod pazuchy až po chrbtový
diel, na ktorom je v prostriedku symetricky nad pásom z piatich radov
gombíkov zmenšujúceho sa počtu
gombíkov vytvorený trojuholník s krížikom na vrchole. Krížik tvoria zo štyri
gombíky. Túto výzdobu volali turňička. Menšia, ale opačne orientovaná,
bola aj pod krčným výstrihom. Druhou rozšírenou formou bolo srdiečko
vytvorené z rovnakých mosadzných
gombíkov a s rovnakým krížikom
v dolnej časti ako na turničke. Na iných

sowany bardzo rzadko. Interesujące
są również zdobienia bocznego szwu
i szwu w tylnej części spodni, które
tworzono naszywając sutasz, tasiemki oraz podszywając je czerwonym
suknem. Najszersze oraz najbardziej
skomplikowane zdobienie znajduje
się na boku uda i sięga aż do dolnego brzegu spodni, choć noszono buty
z cholewami.
W raslavickim stroju męskim bogate zdobienia z sutaszu występują
nie tylko na spodniach, ale również
na kamizelce - lajblíku. Pętle, ósemki
i serduszka, a także mosiężne guziki
podkreślano podszywając niektóre
części delikatnym czerwonym suknem. Charakterystyczne dla lajblíka,
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je tam pod lemom krčného výstrihu
s dvoma protiľahlými vlnovkami na
červenom podklade zo súkna šujtášová výzdoba v tvare krížika tvoreného
z dvoch vzájomne kolmých osmičiek,
ale aj podobný tvar ako turnička len
v zvislej forme.
Na košeľu kolo šije k lajlbľiku, ale
i ku kožušinovej veste – bruśľik nosili
muži v Raslaviciach, ale aj v iných obciach Šariša čiernu šatku z jemného
plátna zloženú na šírku cca 5 cm. Pod
bradou sa spájala snubným (ženáči)
alebo priateľským prstienkom. Parobci takýmto spôsobom nosili aj farebné
malé vlnené kašmírové šatky - šaflolky s rastlinným vzorom so žltou, ale

noszonego w Raslavicach, jest właśnie bogate zdobienie przedniej części
mosiężnymi guzikami - vibijani lablík
oraz półokrągły pas – nazywany bahri
– biegnący od pachy aż na plecy, gdzie
na środku powyżej talii symetrycznie
naszywano pięć rzędów guzików, które układały się w trójkąt zakończony
na górze krzyżykiem. Krzyżyk tworzyły
cztery guziki. Taką ozdobę nazywano
turňička. Mniejsza i skierowana w odwrotną stronę znajdowała się poniżej
wycięcia pod szyją. Innym popularnym wzorem było serduszko, wykonane z równej wielkości mosiężnych
guzików, a w dolnej części zakończone
takim samym krzyżykiem, jakim była
zakończona turnička. W niektórych kamizelkach poniżej lamówki wycięcia
pod szyją, wykonanej z dwóch falowanych linii na podszyciu z czerwonego
sukna, naszywano ozdoby z sutaszu w
kształcie krzyżyka, który tworzyły dwie
prostopadle względem siebie ósemki
lub wzór podobny do turnički, ale ułożony pionowo.
Do koszuli zakładanej do lajblíka,
ale również do kamizelki z kożucha –
brušlika, mężczyźni w Raslavicach oraz
w innych miejscowościach na Šarišu
wiązali na szyi czarną chustkę z delikatnego płótna. Chustka była składana
na szerokość około 5 cm i spinana pod
brodą ženáčim (ślubnym) lub zaręczynowym pierścionkiem. Kawalerowie

Všedný odev muža v zimnom období.
Začiatok 20. storočia.
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i červenou bordúrou, ktoré na znak
náklonnosti dostávali od svojich frajeriek. Boli to dosť drahé šatky a tak nie
každý dostal takúto šatku, na ktorú
dievka sporila peniaze dlhší čas.
Pod drelichové nohavice sa nosili
spodné úzke spodky - spodne gače,
siahajúce do pol lýtok ale aj ku členkom, ušité z jemnejšieho šikmo strihaného ľanového plátna. Spodky mali na
spodnej vonkajšej strane každej nohavice rázporok i s našitými tkanicami,
ktorými sa zabezpečovali pred vyhrnutím pri obliekaní nohavíc a obúvaní
čižiem. Aj keď na väčšine obrázkov zo
Šariša vidíme mužov v úzkych nohaviciach, v zbierkach Šarišského múzea
a vo vedomí obyvateľov sa zachovali
správy o letných nohaviciach aj na
Šariši. Ušité boli z dvoch rovných pôl
plátna s pravouhlým klínom v rozkroku, ktoré tiež volali gače, ale i letné
nohavice - ľetušne gače. Boli v dĺžke po
členky a uväzovali sa v páse tkanicou,
ktorá bola natiahnutá v obalku, ktorý
vznikol zahnutím plátna vo vrchnej
časti nohavíc. Nosili ich priamo na telo
v čase žatvy, pri mlátení, kosení lúk ku
krpcom bočkorám alebo naboso.
Pýchou parobkov, ale i mužov na
Šariši boli remene a opasky. Dodnes
sa zachovalo nosenie dlhého, úzkeho
zdobeného remeňa, ktorý bol na tri
krát otočený okolo drieku, ale predpokladáme, že aj v Raslaviciach tak,

nosili w taki sposób małe kaszmirowe
chustki - šaflolky - z roślinnym wzorem wykończone żółtą lub bordową
bordiurą, które dostawali od swoich
dziewczyn, w dowód sympatii. Były to
dosyć drogie chustki, więc dziewczęta
musiały na nie oszczędzać przez dłuższy czas i dlatego nie każdy dostawał
taką chustkę.
Pod drelichowe spodnie zakładano
wąskie kalesony - spodne gače, sięgające do połowy łydek lub aż do kostek,
które były uszyte z delikatniejszego
lnianego płótna ciętego ze skosu.
Kalesony miały na dole po zewnętrznej stronie każdej nogawki rozcięcie
z naszytymi tasiemkami, które zapobiegały zwijaniu się kalesonów podczas ubierania spodni lub zakładania
butów z cholewami. Pomimo że na
większości obrazków z Šariša widzimy
mężczyzn w wąskich spodniach, to w
zbiorach Muzeum Šarišskiego oraz w
pamięci mieszkańców zachowały się
informacje o innych letnich spodniach
używanych na Šarišu. Uszyte były
z dwóch sztuk płótna z wszytym prostokątnym klinem w kroku, a nazywano je gače lub letnie spodnie - ľetušne gače. Sięgały do kostek i wiązano
je w pasie na tasiemkę, wciągniętą w
tunel, który powstawał przez zagięcie
i zaszycie płótna w górnej części spodni. Noszono je na gołe ciało podczas
żniw, młócki, koszenia łąk. Zakładano
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do nich kierpce - bočkory lub chodzono boso.
Dumą kawalerów i mężczyzn na Šarišu były paski oraz pasy. Do dziś jest
noszony długi, wąski, ozdobny pasek remeň, który owija się trzy razy tułowia.
Sądzimy, że w Raslavicach, tak samo
jak w innych miejscowościach w okolicy, jeśli nie wszyscy, to przynajmniej
gospodarze nosili szeroki skórzany
pas. Szeroki pas - čeres był wykonany
z jednego kawałka dwukrotnie złożonej wzdłuż licowej wołowej skóry –
hladenici; po prawej stronie miał małą
kieszonkę z klapką, a zapinano go na
małe odlewane mosiężne sprzączki,
których liczba zależała od miejscowych
zwyczajów. Na przykład w Cigeľce noszono čeres z czterema, a nawet pięcioma sprzączkami, w Zlatem i Lenartovie
z trzema, w Becherovie i Smilnie były to
dwie, maksymalnie trzy sprzączki81, według moich informacji w Giraltovcach82
i Hažlínie83 stosowano 4 sprzączki.
W Raslavicach noszono čeresy z pięcio-

ako v iných obciach na okolí nosili, ak
nie všetci, tak aspoň gazdovia, široký
kožený opasok. Široký opasok - čeres
vyrobený z jedného kusu dvakrát po
dĺžke prehnutej hovädzej kože - hladenice s malým vreckom s príklopom
na pravej strane, zapínaný na malé
mosadzné liate pracky, ktorých počet
sa menil podľa miestnych zvyklostí.
Napríklad v Cigeľke nosili čeres so štyrmi až piatimi prackami, v Zlatom a Lenartove s troma prackami, v Becherove a Smilne to boli dve až tri pracky81,
v Giraltovciach to boli štyri82, v Hažlíne
tiež štyri pracky83 a v Raslaviciach to
boli čeresy s piatimi prackami.84 Čeres v múzeu je široký 20 cm zdobený
razeným veľkoplošným ornamentom, v ktorom dominujú dekoratívne
umiestnené listy skorocelu, ozdobné
okraje kapsičky a rýglikom vtláčanými
ornamentami po okrajoch. Podobné
opasky vidíme ho na kresbách tan81

Danielová Viera :Ľudový odev horného
Šariša.OOS Bardejov 1991 s.9
82
Mešša Martin: Giraltovce Národopisný
náčrt, str. 204 In, Dejiny Giraltoviec, Vsl.vydavateľstvvo 1992
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Mešša Martin: Rámce tradičnej kultúry
lokálneho spoločenstva s. 49. In Hažlín a jeho
história,Obecný úrad v Hažlín 1999
84
Uderman Štefan popis k reprodukcii fotky
pradeda Svita, popisuje jeho tragické úmrtie
„pri navale vodi, ktorami primila čeres 5 prackovi opasok ked viazol na stavbu domu kamene….“
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ma sprzączkami.84 Čeres znajdujący się
w Muzeum jest szeroki na 20 cm, ozdobiony dużymi ornamentami, w których
dominują dekoracyjnie umieszczone
liście babki lancetowatej, zdobione są
też brzegi kieszonki, a zamykający ją
rygielek ma wzory wytłoczone na brzegach. Podobne pasy można zobaczyć
na rysunkach przedstawiających tańczących mieszkańców Šariša, z początku drugiej połowy XIX wieku oraz na
rysunkach J. Alta.85
Jeden taki pas z czterema sprzączkami zachował się również w zbiorach
Muzeum Šarišskiego. Podczas I wojny
światowej, gdy brakowało skóry, szyto ze starych pasów kierpce – bočkori,
które były na Šarišu codziennym obuwiem do pracy. Čeres nosili bacowie
i pasterze owiec, a także mężczyźni
podczas pracy w lesie, nawet wtedy,
gdy kawalerowie i mężczyźni zakładali
już do uroczystego stroju długie nabijane paski. Jak wspomniałem powyżej,
na niemal całym Šarišu w tym w Raslavicach równocześnie z pasem noszo-

cujúcich Šarišanov z začiatku druhej
polovice 19. storočia, aj na kresbách J.
Alta.85
Jeden so štyrmi prackami sa zachoval aj v zbierkach Šarišského múzea.
Cez 1.sv. vojnu, keď bol nedostatok
kože zo starých opaskov použili kožu
na krpce – bočkori, ktoré boli každodennou pracovnou obuvou na Šariši.
Čeres nosili bačovia a pastieri oviec,
ale i pri prácach v lese aj v čase keď
už k slávnostnému odevu sa nosili parobci i gazdovia vybíjané dlhé
remene. Ako som spomenul vyššie,
súbežne s opaskom sa takmer na celom Šariši i v Raslavicach nosili dlhé
vybíjané mosadznými cvokmi s puklicami vybíjané remene, ktoré sa až
trikrát obtáčali okolo drieku nositeľa.
Koniec remeňa sa priväzoval tkanicou a v Raslaviciach ju paradni parobci zvýraznili farebnými stužkami. Na
kresbe z konca 19. storočia zobrazujúcej Šarišanov pred krčmou vidíme
oba druhy čeres i remeň. Jeho pôvod
nie je jasný. Pripomína remeň, na ktorom husári nosili šabľu. Dĺžkou a spôsobom nosenia pripomína aj štranok
- hrubý konopný povraz na nosenie,
ťahanie a upevňovanie nákladu, ale
i viazanie koní a dobytka, ktorý takto
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Uderman Štefan opis reprodukcji fotografii pradziadka Svita, opisuje jego tragiczną
śmierć „pri navale vodi, ktorami primila čeres
5 prackovi opasok ked viazol na stavbu domu
kamene… (podczas przyboru wody, która porwała čeres z 5 sprzączkami, gdy wiózł kamienie
na budowę domu“
85
Markov J. Slovenský ľudový odev v minulosti. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.Bratislava 1953, rys. 123, 126
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ovinutý okolo pásu nosili v minulosti
pastieri, furmani, ale i roľníci nielen na
Slovenku, ale aj v iných krajinách, kde
neskôr takto začali ovinovať ozdobné
tkané alebo pletené pásy z farebnej
vlny. Výzdoba kovovými gombíkmi
či puklicami, ale i šujtášová výzdoba
nohavíc a vesty, ktorá je v Raslaviciach
tiež bohato zdobená kovovými gombíkmi s puklicou hovorí skôr za vzor
z vojenskej uniformy a okrem okrasnej funkcie plnenie rovnakých funkcií
ako široký opasok spevnenia slabín
a ochrany brušnej časti tela.
Trochu zabudnutou pracovnou
obuvou, ale občas aj obutím najchudobnejších boli na Šariši dreváky.
Správy o ich nosení z Raslavíc nemáme, ale vzhľadom na ich praktické
použitie a neďalekú výrobu predpokladáme, že sa využívali aj tu. Vytlačili
ich lacnejšie fabrické kožené topánky
- baťovky, a v niektorých funkciách
hlavne lacné a praktické na údržbu
gumené čižmy. Boli dvojakého typu,
obe formou zasúvacích papúč. Prvý
typ boli dreváky pri výrobe, ktorých na
drevenú podošvu v mieste priehlavku
klincami pribili širší remienok, pod
ktorý sa zasunulo chodidlo. Druhý
typ bol podobný holandským drevákom. Vyrábali ich z topoľového dreva
vyrezaním hrubého tvaru budúceho
dreváka pílou a jeho opracovaním
zvonka sekerou a obojručným nožom

no długie paski nabijane mosiężnymi
ćwiekami z główką, którymi aż trzy
razy owijano się w pasie. Koniec paska
przywiązywano tasiemką, a w Raslavicach eleganccy kawalerowie podkreślali ją jeszcze kolorowymi wstążkami.
Na rysunku z końca XIX wieku, przedstawiającym mieszkańców Šariša
przed karczmą, widzimy oba rodzaje:
čeres i remeň. Pochodzenie paska nie
zostało wyjaśnione. Przypomina pasek, na którym huzarzy nosili szablę.
Natomiast długość i sposób noszenia nasuwają skojarzenia z grubym
konopnym powrozem, nazywanym
štranok (postronek), służącym do noszenia, ciągnięcia i mocowania ładunku oraz do wiązania koni i bydła. Owinięty w ten sposób wokół pasa sznur
nosili w przeszłości pasterze, furmani
oraz rolnicy, nie tylko na Słowacji, ale
również w innych krajach, w których
później zaczęto owijać się ozdobnymi
tkanymi lub dzierganymi pasami z kolorowej wełny. Zdobienia metalowymi
guzikami lub guzami, a także ozdoby
z sutaszu na spodniach i kamizelce,
która w Raslavicach jest również bogato zdobiona metalowymi guzikami na
nóżce wskazują raczej na to, że wzór
został zaczerpnięty z mundurów wojskowych. Poza funkcją estetyczną pasek, podobnie jak szeroki pas, wzmacniał podbrzusze i chronił brzuch.
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do žiadaného tvaru. Potom ručným
vrtákom navŕtali a skoblou – nožom
s oblou čepeľou vydlabali otvor pre
prednú časť chodidla. Dreváky sa
obúvali na krpce - bočkori pri dojení
a práci v maštali, práci s hnojom, aby
krpce nenasiakli močovkou. Zväčša
stáli pred maštaľou, alebo za dverami
maštale. Túto ich funkciu prebrali neskôr gumené čižmy, ktoré sa dali lepšie umyť a noha v nich bola pevnejšia.
Vo veľkom dreváky holandského typu
vyrábali v Kružlovskej Hute vo firme
Vicher. V zime majetnejší Šarišania nosili kapce – fiľce. Najstaršiu formu bez
podošvy vyrábali klobúčnici splsťovaním hrubej vlny a jej naťahovaním
na drevenú formu – kopyto. V medzivojnovom období to boli postavne
čižmi, kapce - čižmy šité kombináciou
kruponu z bravčovej kože – podošva,
hovädzej hladenice - špička a päty
a súkna postavu – sára. Rovnako
ako neskoršie fabrické kapce, zväčša
v tmavohnedej farbe kože, s koženým
lemovaním okraja sáry a s ozdobne
umiestnenými dierkami a krátkymi
šnúrkami po vonkajších bokoch sáry
ukončenými koženými strapcami.
V päťdesiatych rokoch sa ako podošva
uplatnila guma, ktorá sa tak nešmýkala ako kožená podrážka z bravčového
kruponu. Poslednou formou všeobecne rozšírenej súkennej fabricky vyrábanej obuvi na gumenej podrážke,

Nieco zapomnianym obuwiem roboczym, a czasami także butami najbiedniejszych były na Šarišu drewniaki.
Nic nie wiadomo o tym, by noszono je
w Raslavicach, ale zważając na ich praktyczne zastosowanie i to, że były produkowane w pobliżu, można sądzić,
że używano ich również Raslavicach.
W dwudziestym wieku zostały zastąpione przez tańsze fabryczne skórzane
buty, a jako obuwia roboczego zaczęto
używać tanich i łatwych w utrzymaniu
gumiaków. Drewniaki występowały w
dwóch formach, ale obie były wsuwane jak pantofle. Pierwszym typem były
drewniaki, w których podczas wyrobu
przybijano gwoździami do drewnianej
podeszwy na podbiciu stopy szerszy
pasek skóry, pod który wsuwano stopę.
Drugi typ przypominał holenderskie
saboty, a robiono je z drewna topoli,
wycinając kształt przyszłego buta piłą
i obrabiając z zewnątrz siekierą z dwustronnym ostrzem aż uzyskały pożądany kształt. Potem ręcznym świdrem
i skoblą – nożem o zagiętym ostrzu
drążono otwór na przednią część stopy. Drewniaki ubierano na kierpce bočkori do dojenia i pracy w stajni lub
przerzucania gnoju, by kierpce nie
nasiąkły gnojowicą. Najczęściej stały
przed stajnią lub za drzwiami stajni.
Potem zastąpiły je gumiaki z cholewami, które łatwiej było umyć i lepiej trzymały się nogi. Na przemysłową skalę
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ktoré zdedili názov fiľce boli čierne ciganki a to v troch podobách nízke na
tvrdej gumenej podrážke, vyššie nad
členok a vysoké do výšky jednej tretiny lýtka, ktoré sa vyrábali aj v šedej
farbe. Najprv s preloženým zapínaním
na patentku a neskôr tie vyššie so zipsom na priehlavku.
Krpce - bočkori boli najrozšírenejším typom obuvi v minulosti a bežne ich obúvali ešte v medzivojnovom
období aj tí, ktorí mali čižmy. Na nohu
pred obutím krpcov - bočkor, čižiem
aj kapcov sa ovinuli plátené onuce –
onučki. Aj keď v piesňach sa spieva
o červených a čiernych čižmách a vidíme ich aj na kolorovanej litografii
z encyklopédie Červené čižmy, sa do
20. storočia v ľudovom odeve Raslavíc,
ani iných hornošarišských obcí nezachovali. Ženské čierne čižmy- buti boli
dvojakého typu a odzrkadľovali sociálny status nositeľky. Jednoduchšie,
hladké s nízkym podpätkom, a drahé
kasane buti, rancovane, spuščane buti
s tvrdou sárou a naskladanou kožou
a vyšším zužujúcim sa opätkom.
Mužské čižmy boli niekoľkých typov - s mäkkou sárou, nosili sa pod
nohavice a neskôr ich vymenili fabrické bagandže - baťovki. Čižmy s tvrdou sárou a nazberanou členkovou
časťou s rovným okrajom a výkrojom
v prednej časti zdobené koženou magočkou - gombíkom pod výkrojom

drewniaki holenderskiego typu produkowano w Kružlovskiej Hucie w firmie
Vicher. W zimie zamożniejsi Šarišanie
nosili tzw. kapce – fiľce. Najstarszą formę bez podeszwy (walonki) wyrabiali
kapelusznicy, którzy spilśniali grubą
wełnę i naciągali ją drewnianą formę
– kopyto. W okresie międzywojennym
były to postavne čižmi, skóro-filce szyte
z połączenia kruponu ze świńskiej skóry, z którego robiono podeszwę, wołowej skóry licowej, z której szyto nosek
i piętę oraz sukna - postavu, z którego
robiono cholewki. Podobnie, jak później fabrycznie produkowane kapce,
najczęściej miały granatową cholewkę wykończoną skórzaną lamówką
z umieszczonymi po zewnętrznej stronie ozdobnymi dziurkami, przez które
były przewleczone krótkie sznurki zakończone skórzanymi frędzlami. W latach pięćdziesiątych zaczęto stosować
gumowe podeszwy, które nie były takie śliskie, jak skórzane ze świńskiego
kruponu. Ostatnią formą popularnego,
fabrycznie produkowanego, filcowego
obuwia na gumowej podeszwie, które
odziedziczyło nazwę fiľce, były czarne
ciganki. Były dostępne w trzech wariantach: niskie na twardej gumowej
podeszwie, wyższe nad kostkę i wysokie sięgające jednej trzeciej łydki,
które produkowano również w kolorze
popielatym. Najpierw były zapinane
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v strede sáry a niekedy ozdobným obšitím - sirmovaním okraja sáry úzkym
remienkom. Druhý typ boli čižmy tiež
s tvrdou sárou, ale z jemnejšej kože s
mierne zošikmeným okrajom smerom
dozadu bez predného vykrojenia. Za
paradne buti boli považované čierne.
Len v hornej časti sáry mali šikmo zašitý pruh hnedočervenej kože zužujúci
sa smerom do zadu. Parádou parobkov a dobrých tanečníkov boli ostrohy.
Ich zvukovú funkciu v tanci podtrháva
použitie viacerých ringľoch, kovových
cengavých koliesok, aby boli pri tanci
výrazne počuteľné nielen zrážané prvky tanečníka, ale aj podupy. Mužské
čižmy boli vždy na nízkom opätku.
Hovorili sme o jednotlivých odevných súčastiach. Odev však tvoria
komplety, ktoré Raslavičnia nosili
v jednotlivých obdobiach. Toto výstižne charakterizuje pre koniec 19.
a začiatok 20. storočia a pre koniec
prvej tretiny 20. storočia vo svojej výskumnej správe pracovník ÚĽUV Ján
Orkucký – obsah jeho správy výstižne
spracoval pracovník Ústavu etnológie
SAV PhDr. Mojmír Benža pre potreby
elektoronickej encyklopédie na internetovej stránke ÚĽUV a s doplnením
svojimi poznatkami uvádzam nižšie.86

na zatrzaskę, a potem te wyższe miały
zamek, wszywany na podbiciu.
Kierpce - bočkori były w przeszłości
najpopularniejszym obuwiem i nosili je powszechnie jeszcze w okresie
międzywojennym, nawet ci, którzy
posiadali buty z cholewami. Przed
założeniem kierpców - bočkor, butów z cholewami lub z filcu owijano
stopy płóciennymi onucami – onučki.
Chociaż w pieśniach występują czerwone i czarne buty z cholewami oraz
widzimy je na kolorowanej litografii w
encyklopedii, to czerwone buty z cholewami nie zachowały się do XX wieku w strojach ludowych z Raslavic, ani
z innych miejscowości na Górnym Šarišu. Kobiece czarne buty z cholewami
- buti występowały w dwóch formach
i świadczyły o statusie społecznym ich
właścicielki. Jedne były proste, gładkie, na niskim obcasie, a drugie - kasane buti, rancovane, spuščane buti miały
twardą cholewkę z marszczonej skóry
i były na wyższym zwężającym się do
dołu obcasie.
Było też kilka rodzajów męskich
butów z cholewami. Te z miękką cholewką noszono pod spodnie, a potem
zastąpiły je fabrycznie produkowane
trzewiki. Buty z twardą cholewą, marszczone na kostce z równym brzegiem
i wycięciem w przedniej części, zdobione kostką ze skóry magočkou – guzikiem pod wycięciem na środku cho-
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Ján Orkucký : Výskum ľudového odeviu
v obci Vyšné Raslavice, Archív Múzea ľudovej
umeleckej výroby Stupava 52/ 1960
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V zimnom období, koncom 19. a začiatkom 20. storočia muži na všedný
deň obliekali košeľu z hrubšieho bavlneného plátna, nohavice z polokonopného kepra drilichu na plátené
spodné nohavice a kožuštek, všetko
bez výzdoby. Starší muži, a na práce v lese aj mladší, v zime na spodné
nohavice nosili nohavice z domácky
robeného súkna chološne.87 Na hrdle
mali uviazanú čiernu šatku, ktorá tvorila doplnok všedného i sviatočného
odevu mužov. Na hlave nosili cez tuhšie zimy kožušinovú homolovitú čapicu - baraňica. Obúvali kožené čižmy,
ktoré si vystlali slamou. V suchých zimách to boli kapce -vysoké topánky
robené z fabrického fiľcu - fiľce s kožanou podrážkou, špicom a pätou.
Na sviatok si muži v zimnom období prvej polovice 20. storočia obliekali košeľu, ktorej golier bol zdobený
červenou výšivkou, nohavice z kepra
(drilichu) zdobené čiernym šujtášom,
krátky kožuštek bez rukávov zapínaný
pod pazuchou - bruśľik, 88 a krátky zdobený kožuch. Vo všedné dni sa nosili

lewki, a czasami ozdobnym obszyciem
- sirmovaním brzegu cholewki wąskim
paskiem skóry. Kolejnym typem były
buty również ze sztywną cholewką,
ale z delikatniejszej skóry i z brzegiem
cholewki ciętym nieco pod skosem od
tyłu do przedniego wycięcia. Za paradne buty uważano wyłącznie czarne,
które w górnej części cholewki miały
ukośnie wszyty pas brązowo-czerwonej skóry, zwężający się ku tyłowi.
Ozdobą kawalerów i dobrych tancerzy były ostrogi. Dźwięk wydawany
przez nie podczas tańca, podkreślano dodając kilka ringľov, metalowych
brzęczących kółeczek, dzięki którym
było słychać akcentowane przez tancerza kroki oraz przytupy. Męskie buty
z cholewami były wtedy na niskim obcasie.
Przedstawiliśmy poszczególne części ubioru. Jednak ubranie tworzą
komplety, które mieszkańcy Raslavic
nosili w danych okresach. Bardzo dokładnie opisuje ich występowanie pod
koniec XIX i na początku XX wieku oraz
w pierwszej połowie lat 30. XX wieku w raporcie naukowym pracownik
ÚĽUV (Ústredia ľudovej umeleckej výroby – Centrum Rękodzieła Ludowego)
Ján Orkucký. Tekst jego raportu opracował pracownik Instytutu etnologii
SAV (Slovenskej akadémie vied – Słowackiej Akademii Nauk) PhDr. Mojmír
Benža na potrzeby elektronicznej en-
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Na fotografii rodiny Svitovej z roku 1910
z dokumentácie Štefana Udermana má dedo
Svit oblečené chološne
88
Niekde ho volali serdak, v tridiatych rokoch ho u mladšej generácie vystriedali vesty
pleteném z domá spracovanej vlny. Podobný
ženský kožuštek zapínaný v predu sa však nazýva kožušanka
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buď odevné súčiastky bez výzdoby,
alebo staršie, obnosené súčiastky, ktoré sa pôvodne nosili vo sviatočné dni.
Ak mal muž oblečený kožuštek, kožuch si neobliekal do rukávov, ale mal
ho len prehodený cez plecia.
Sviatočným obradovým odevom na
svadbe nebol len odev ženícha, ale aj
družbov. Prvý družba mal v polovici
20. storočia oblečenú košeľu z tenšieho kupovaného bavlneného plátna
zdobenú úzkymi tkanicami, šnúrkované nohavice z kepra (drelichu) zdobené čiernym šnurovaním, ktoré je podložené jemným červeným súknom
a tmavý súkenný lajblík zdobený čiernym šnurovaním s červeným podšitím
a mosadznými gombíkmi. Na funkciu
družbu poukazuje pierko za klobúkom a farebné stuhy za pásom, ktoré
nahrádzajú pôvodnú družbovskú šatku, a družbovský ručník preložený cez
pravé plece a zviazané na ľavom boku
tkanicami. Okolo pása má družba trikrát ovinutý dlhý úzky remeň vybíjaný
kovovými cvočkami. Dlhý remeň nosili len niektorí mládenci.
Ženy v zimnom období začiatkom
20. storočia si obliekali dlhú ženskú košeľu, živôtik, niekoľko spodných sukní
a modrotlačovú sukňu, ktorá siahala
až po členky a modrotlačovú tlačenými bordúrami ozdobenú alebo čiernu
glotovú zásteru. Pred chladom ju chránil kožuch z bielej ovčej kožušiny. Na

cyklopedii zamieszczonej na stronie
internetowej ÚĽUV, a ja po uzupełnieniu go zdobytymi przeze mnie wiadomościami podaję poniżej86.
Pod koniec XIX i na początku XX
wieku mężczyźni w okresie zimowym
ubierali na co dzień koszulę z grubszego bawełnianego płótna, spodnie z pół-konopnego kepru drilichu na płócienne kalesony i kożuszek, ubrania te nie
miały ozdób. Starsi mężczyźni, a także
młodsi do pracy w lesie, zakładali na kalesony chološne87 uszyte z grubego sukna domowego wyrobu. Na szyi wiązali
czarne chustki, które były dodatkiem
do codziennych i odświętnych męskich
strojów. Podczas większych chłodów
nosili na głowie futrzaną stożkowatą
czapkę tzw. baraňicę. Na nogach mieli
skórzane buty z cholewami, które wyściełali słomą. Podczas suchych mroźnych zim zakładali kapce, czyli wysokie,
fabryczne, filcowe buty - fiľce s kožanou
podrážkou, špicom a pätou (skóro-filce
ze skórzaną podeszwą, noskiem i piętą).
W pierwszej połowie XX wieku mężczyźni zakładali od święta koszulę, której kołnierz był zdobiony czerwonym
86

Ján Orkucký: Výskum ľudového odeviu
v obci Vyšné Raslavice, Archív Múzea ľudovej
umeleckej výroby (Archiwum Muzeum Rękodzieła Ludowego) Stupava 52/ 1960
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Na fotografii rodziny Svitów z roku 1910,
pochodzącej ze zbiorów Štefana Udermana,
dziadek Svit ma ubrane chološne.
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haftem, spodnie z kepru (drelichu)
ozdobione czarnym sutaszem, krótki
kożuszek bez rękawów zapinany pod
pachą - brušlik88 oraz krótki zdobiony
kożuch. W dni powszednie nosili ubrania bez ozdób lub starsze, znoszone
już, odświętne stroje. Jeśli mężczyzna
miał ubraną kożuchową kamizelkę, to
kożuch tylko zarzucał na ramiona, ale
nie ubierał rękawów.
Podczas ślubów odświętny obrzędowy strój obowiązywał nie tylko pana
młodego, lecz również drużbów. Pierwszy drużba zakładał w połowie XX wieku
koszulę z cieńszego, kupnego, bawełnianego płótna ozdobioną wąskimi tasiemkami, spodnie z kepru (drelichu) zdobione naszytymi czarnymi sznurkami, które
podszywano delikatnym czerwonym
suknem i ciemny sukienny lajblík, również zdobiony naszyciami z czarnych
sznurków z czerwonym podszyciem
i mosiężnymi guzikami. O tym, że jest
drużbą świadczyło piórko na kapeluszu
i kolorowe wstążki za pasem, które zastąpiły noszoną dawniej chusteczkę drużby.
Miał też przerzucony przez prawe ramię
ręcznik drużby związany tasiemkami na
lewym biodrze. W pasie był trzykrotnie

živôtiku má na pleciach a krížom cez
hruď uviazanú veľkú šatku so strapcami, z ktorej vidno spod kožucha len
strapce na bokoch. Dievky dostávali
takto ako výraz lásky a náklonnosti veľkú farebnú kašmírovú� šatku – šafolku
alebo bielu, žltú i jednofarebnú atlasovú hatlasku, na ktoré viazali strapce
a tak dostala názov rancľuvka. Tieto
šatky boli štvorcového tvaru a mali rozmery strany od 190 do 210 cm. Darom
lásky či náklonnosti však zvykol byť
aj prstienok alebo brošňa, s ktorou si
spínali na rancľuvku na hrudi. Šafolky
s bohatou vegetatívnou farebnou výzdobou mali po obvode širokú bordúru bez výzdoby. Šafolki sa kupuvali už
so strapcami, alebo si ich sami viazali
s vlnených nití tej istej farby ako základná farba šatky a bordúra. Hatlasky
boli rovnako veľké a boli špeciálne
fabricky tkané tak že mali okolo centrálneho vzoru bordúru. Tie však boli
jednofarebné predávali bez strapcov
a strapce viazali doma. Použili na tom
techniku, ktorou sa bežne viazali konce tkaného pásma na doma tkaných látok, ale i konce družbovského ručníka,
len nitky boli prišívané, a nie z osnovy.
Pri založení pod živôtik strapce - rancľe
ozdobne viseli von na rukávoch a spod
faldki padali na zásteru a sukňu, čo
bolo zvlášť efektné pri farebnom kontraste strapcov a odevu. Ženy si na rozdiel od mužov, ktorí nosili kožuch iba
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Czasami nazywano go serdakiem, w latach trzydziestych młodsze pokolenie zaczęło nosić zamiast niego kamizelki dziergane z
przędzonej w domu wełny. Podobny damski
kożuszek był zapinany z przodu i nazywa się
kožušanka.
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prehodený cez plecia, obliekali kožuch
do rukávov. Pri tuhých zimách navrch
nosili ešte veľkú hrubú vlnenú šatku so
strapcami - bambuchačku čiernej, tmavohnedej, ale mladé ženy a dievky nosili i vlniaky bielej farby. Obľúbené boli
čierno-hnedo-zelené kárované a tiež
drobné čierno-biele kosoštvorce.
Neskôr v prvej štvrtine 20. storočia
si ženy v chladnom počasí na dlhú
ženskú košeľu obliekli živôtik, niekoľko spodných sukní, vrchnú modrotlačovú sukňu do polovice sáry a čiernu glotovú zásteru. Pred chladom ju
chráni zamatová blúza - repidlo. Pod
blúzou mala cez plecia a krížom cez
hruď uviazanú veľkú kašmírovú šatku
so strapcami dookola. Zo šatky bolo
vidno len uviazané konce a strapce,
ktoré viseli dolu sukňou. Repidlo ženy
obliekali v chladnom období, na jar
a na jeseň. V zime ženy nosili ženský
kabátik podobného strihu, ako má
blúza, len o niečo dlhší a podšitý hrubším flanelom. Kabátiky sa pôvodne šili
z modrotlače, neskôr aj zo zamatu.
Svadobný odev mladuchy, Vyšné
Raslavice, druhá štvrtina 20. storočia.
Mladucha má oblečenú dlhú ženskú
košeľu, spodnú a vrchnú sukňu, obe
z bieleho plátna, živôtik a širokú bielu
zásteru. Vrchná sukňa a zástera sú po
celej dĺžke drobno skladané. Na hlave
má mladucha veniec z umelých voskových kvetov a lístkov, doplnený dl-

owinięty paskiem nabijanym metalowymi ćwiekami. Długi pasek nosili tylko
niektórzy kawalerowie.
Kobiety na początku XX wieku zakładały w zimie długą koszulę, gorset,
kilka półhalek i sięgającą do kostek
spódnicę z modrzyńca oraz uszyty z takiego samego materiału fartuch z nadrukowanymi bordiurami lub czarny
fartuch z klotu. Przed chłodem chronił
je biały barani kożuch. Na gorset zarzucano na plecy i wiązano na krzyż na
piersiach dużą chustę z frędzlami, więc
spod kożucha wystawały tylko frędzle
po bokach. Dziewczęta dostawały w
dowód miłości i zainteresowania dużą,
kolorową, kaszmirową89 chustę – šafolkę lub białą albo żółtą jednokolorową
atłasową hatlasku, do której dowiązywano frędzle, a nazywano ją rancľuvka.
Chustki te były kwadratami o długości
boków od 190 do 210 cm. Podarunkiem
świadczącym o miłości i poważnych
zamiarach był jednak najczęściej pierścionek lub broszka, którą dziewczyny
89

Kaszmir to najcenniejszy materiał wełniany.
Powstaje z wyczesywanych najdelikatniejszych
włosów z runa kóz kaszmirskich. Końcowym
produktem jest jedwabiście miękka tkanina,
która w dodatku ma świetne właściwości grzewcze. Kaszmir stosowany jest jako domieszka do
innych wysokogatunkowych tkanin, z których
szyte są pulowery, płaszcze, kostiumy i garnitury. Niektóre chustki były tak nazywane jedynie
ze względu na wzór i kolorystykę. W późniejszym czasie delikatne wełniane chustki noszone
na głowie nazywano tybetkami.
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spinały rancľuvkę na piersi. Šafolki z bogatymi wzorami roślinnymi miały na
brzegach szeroką bordiurę bez ozdób.
Takie chusty kupowano już z frędzlami lub samodzielnie dowiązywano do
nich frędzle z wełnianych nici w kolorze
tła i bordiury. Hatlaski były tej samej
wielkości, ale były fabrycznie tkane
specjalnie w ten sposób, że koło centralnego wzoru powstawała bordiura.
Takie jednokolorowe chusty sprzedawano bez frędzli, które właścicielki dowiązywały w domu. Wykorzystywano
do tego technikę, stosowaną zazwyczaj
podczas wykańczania sztuk materiałów
tkanych w domach oraz końców ręcznika drużby, ale nitki były doszywane,
a nie stanowiły przedłużenia osnowy.
Gdy chusty zakładano pod gorset, to
frędzle rancľe ozdobnie zwisały na zewnątrz na rękawach i spod faldki opadały na fartuch oraz na spódnicę, co
wyglądało szczególnie efektowne, jeśli
kolor frędzli kontrastował z ubraniem.
Kobiety w odróżnieniu od mężczyzn,
którzy nosili kożuch tylko zarzucony na
ramiona, ubierały również rękawy. Podczas srogich zim nosiły jeszcze dużą,
grubą, wełnianą chustę z frędzlami
bambuchačkę. Chusta ta bywała czarna
lub ciemnobrązowa, ale młode kobiety
i dziewczęta nosiły też białe wełniaki.
Dużym wzięciem cieszyły się chusty
w czarno-brązowo-zieloną kratę lub w
małe czarno-białe romby.

hými ozdobnými farebnými stuhami,
ktoré jej visia dolu chrbtom a siahajú
až k spodnému okraju sukne.
Sviatočný odev mladej ženy, Vyšné
Raslavice, druhá štvrtina 20. storočia.
Žena má oblečenú dlhú ženskú košeľu,
sukňu z hodvábneho brokátu, modrý
zamatový živôtik a čiernu glotovú zásteru so zelenou výšivkou. Na mladší
vek ženy poukazujú stužky, ktoré má
upevnené na čepci. V staršom období
sa nosili sukne (kabaty) z modrotlače
s drobným bielym alebo bledomodrým vzorom. Modrotlač sa kupovala
v modrotlačiarenskej dielni v Prešove.

Odev mladuchy.
Druhá štvrtina 20. storočia.
141

K sukni z modrotlače sa opásaval užší
červený súkenný pás.
Ženský kabátik, Vyšné Raslavice,
prvá polovica 20. storočia. Kabátik
- repidlo je ušitá z tmavého zamatu
a podšitá plátnom. Siaha po pás. Pozdĺž zapínania a na rukávoch ju zdobia
pásiky ozdobných šnúr. Blúza sa obliekala v chladnom období, na jar a na jeseň. V zime ženy nosili ženský kabátik
podobného strihu, ako má blúza, len
o niečo dlhší. Kabátiky sa pôvodne
šili z modrotlače, neskôr aj zo zamatu.
Podšité boli hrubším flanelom.
Ženský kožuch, Vyšné Raslavice,
začiatok 20. storočia. Kožuch je ušitý
z bielej ovčej kožušiny. Má rovný strih,

Później, w pierwszym ćwierćwieczu XX weku, kobiety w zimniejsze dni
ubierały na długą koszulę gorset, kilka
półhalek, wierzchnią spódnicę z modrzyńca sięgająca do połowy cholewek
i czarny fartuch z klotu. Przed chłodem
chronił je aksamitny kaftan - repidlo.
Pod kaftanem miały, zarzuconą na plecy i związaną na krzyż na piersiach dużą
kaszmirową chustę wykończoną frędzlami z każdej strony. Widoczne były tylko związane rogi chusty i frędzle, które
zwisały na dole na spódnicę. Kobiety
zakładały repidlo w chłodne jesienne
i wiosenne dni. W zimie nosiły kabátik
- krótki płaszczyk o podobnym kroju
jak kaftan, ale nieco dłuższy i podszyty
grubą flanelą. Płaszczyki początkowo
szyto z modrzyńców, a później z aksamitu.
Strój ślubny panny młodej, Vyšné
Raslavice, drugie ćwierćwiecze XX
wieku. Panna młoda ma ubraną długą
koszulę, spodnią i wierzchnią spódnicę, obie z białego płótna, gorset
oraz szeroką białą zapaskę. Spódnica
wierzchnia i zapaska są na całej szerokości gęsto marszczone. Na głowie
panna młoda ma wianek ze sztucznych woskowych kwiatów i listków
z doczepionymi kolorowymi wstążkami, które zwisają na plecy i sięgają aż
do dolnego brzegu spódnicy.
Odświętny strój młodej kobiety,
Vyšné Raslavice, drugie ćwierćwiecze

Odev ženy v chladnom období.
Prvá štvrtina 20. storočia.
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siaha niečo niže pása. Skromnú výzdobu tvoria pásy bielej irchy, ktoré lemujú zapínanie, konce rukávov a švíky.
Na chrbte je ešte našitý veľmi jednoduchý motív kvetu s lístkami. Biela ircha je lemovaná tenkým pásikom červenej irchy. Kožuchy sa dávali šiť alebo
sa kupovali u kožušníka v obci Tulčík,
ale aj u Ličáka v Demjate.
Ženská košeľa, Vyšné Raslavice,
prvá polovica 20. storočia. Košeľa
je ušitá z dvoch pôl domáceho konopného plátna a rukávy z hrubšieho
kupovaného bavlneného plátna. Má
rovný strih s rukávmi prišitými kolmo. Siaha niže kolien. Konce rukávov
sú nabraté a všité do širších manžiet,

XX wieku. Kobieta ma ubraną długą koszulę, spódnicę z jedwabnego
brokatu, niebieski aksamitny gorset
i czarną klotową zapaskę z zielonym
haftem. O tym, że jest to młoda kobieta świadczą wstążki, przyczepione do
czepca. W dawniejszych czasach noszono spódnice - kabaty z modrzyńców w drobne białe lub jasnoniebieskie wzory. Takie materiały kupowano
w warsztacie modrodruku w Preszowie. Do spódnicy z modrzyńca zakładano węższy czerwony sukienny pas.
Kaftan kobiecy, Vyšné Raslavice,
pierwsza połowa XX wieku. Kaftan
- repidlo szyto z ciemnego aksamitu i podszywano płótnem. Sięgał do
pasa, był zapinany wzdłuż, a na rękawach zdobiony szamerowaniem. Kaftan noszono w chłodniejszej porze
roku, wiosną i jesienią. W zimie kobiety nosiły płaszczyk o podobnym kroju,
który był nieco dłuższy. Płaszczyki początkowo szyto z modrzyńców, a później z aksamitu i podszywano grubszą
flanelą.
Kożuch kobiecy, Vyšné Raslavice,
początek XX wieku. Kożuch jest uszyty
z białej owczej skóry. Ma prosty krój,
sięga nieco poniżej pasa. Skromne
ozdoby tworzą pasy białej irchy, z których wykonano lamówkę przy zapięciu i na końcach rękawów oraz szwy
łączące. Na plecach ma naszyty bardzo prosty motyw kwiatu z listkami.

Ženský kožuch. Začiatok 20. storočia.
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Biała ircha jest oblamowana cienkim
paskiem czerwonej irchy. Kożuchy
dawano szyć lub kupowano u kożusznika w Tulčíku, a także u Ličáka w Demjatie.
Koszula kobieca, Vyšné Raslavice,
pierwsza połowa XX wieku. Koszula
jest uszyta z dwóch sztuk tkanego w
domu konopnego sukna, a jej rękawy wykonano z grubszego, kupnego,
bawełnianego płótna. Ma prosty krój
z prostopadle wszytymi rękawami.
Sięga poniżej kolan. Końce rękawów
są marszczone i wszywane do szerszych mankietów, których brzegi
zdobi szeroki pas maszynowego haftu. Koszula była podstawą kobiecego
stroju, a zakładano ją na gołe ciało.
Gorset - živôtik, Vyšné Raslavice,
pierwsza połowa XX wieku. Gorset jest
uszyty z jedwabnego atłasu i podszyty wzorzystym kretonem. Ma prosty
krój z wąską falbanką na dole. Sięgał
nieco poniżej pasa. Wzdłuż zapięcia
oraz na szwach na plecach miał czarne szamerowanie. Gorsety szyto również w wielokolorowego kaszmiru lub
aksamitu z wytłaczanym kwiatowym
wzorem, nazywanego baršoňa. Popularniejsze było srebrne szamerowanie.
Gorset był częścią letniego odświętnego stroju.
Codzienny męski ubiór zimowy,
Vyšné Raslavice, początek XX wiek.
Mężczyzna ma ubraną koszulę z grub-

ktorých okraje zdobí široký pást bieleho strojového vyšívania. Košeľa tvorila
základ ženského odevu a obliekala sa
ako prvá, na holé telo.
Živôtik, Vyšné Raslavice, prvá polovica 20. storočia. Živôtik je ušitý z hodvábneho atlasu a podšitý vzorovaným
kartúnom. Má rovný strih s úzkym volánom na spodnom okraji. Siaha niečo
niže pása. Pozdĺž zapínania a na chrbtových švíkoch je zdobený čiernym
šnurovaním. Živôtiky sa šili aj z brokátu, z pestrofarebného kašmíru alebo
zo zamatu s vytlačeným vzorom kvetov - baršoňu. Rozšírenejšie bolo strieborné šnurovanie. Živôtik tvoril súčasť
letného sviatočného oblečenia.
Všedný odev muža v zimnom období, Vyšné Raslavice, začiatok 20.
storočia. Muž má oblečenú košeľu
z hrubšieho bavlneného plátna, nohavice z polokonopného kepra - drilichu
a kožuštek, všetko bez výzdoby. Na
hrdle má uviazanú čiernu šatku, ktorá
tvorila doplnok všedného i sviatočného odevu mužov.
Sviatočný odev muža v zimnom období, Vyšné Raslavice, prvá polovica
20. storočia. Muž má oblečenú košeľu,
nohavice z kepra - drilichu, kožuštek brušlik a krátky kožuch. Na sviatočný
charakter odevu poukazuje golier na
košeli zdobený červenou výšivkou,
čierno šnurované nohavice i výzdoba
kožucha. Vo všedné dni sa nosili buď
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odevné súčiastky bez výzdoby, alebo
staršie, obnosené súčiastky, ktoré sa
pôvodne nosili vo sviatočné dni. Ak
mal muž oblečený kožuštek, kožuch si
neobliekal do rukávov, ale mal ho len
prehodený cez plecia.
Odev družbu, Vyšné Raslavice, polovica 20. storočia. Družba má oblečenú košeľu z tenšieho kupovaného
bavlneného plátna, nohavice z kepra
(drilichu) a tmavý súkenný lajblík. Na
funkciu družbu poukazuje pierko za
klobúkom a farebné stuhy za pásom,

szego bawełnianego płótna, spodnie
z pół-konopnego kepru (drelichu)
i kożuszek, wszystko bez ozdób. Na
szyi ma zawiązaną czarną chustkę,
która była dodatkiem codziennego
i odświętnego męskiego stroju.
Odświętny męski strój zimowy,
Vyšné Raslavice, pierwsza połowa XX
wieku. Mężczyzna ubrany jest w koszulę, spodnie z kepru (drelichu), kożuszek (brušlik) i krótki kożuch. O odświętnym charakterze stroju świadczy
kołnierz koszuli zdobiony czerwonym
haftem, spodnie z czarnym szamerowaniem i ozdoby na kożuchu. W dni
powszednie noszono ubrania bez
ozdób lub starsze, znoszone już, ubrania świąteczne. Jeśli mężczyzna miał
ubrany kożuszek, to nie zakładał rękawów kożucha, lecz narzucał go tylko
na ramiona.
Strój drużby, Vyšné Raslavice, połowa XX wieku. Drużba ma ubraną
koszulę z cieńszego, kupnego, bawełnianego płótna, spodnie z kepru (drelichu) i ciemną sukienną kamizelkę.
O tym, że jest drużbą świadczy piórko
na kapeluszu i kolorowe wstążki za pasem, które zastąpiły dawniej używaną
chusteczkę drużby. Krój koszuli jest
podobny do koszul noszonych w miastach. Zdobiona jest naszytymi wąskimi tkanymi tasiemkami. Spodnie
ozdobione są czarnym szamerowaniem, które podszyte jest delikatnym

Sviatočný odev muža v zimnom období.
Prvá polovica 20. storočia.
145

czerwonym suknem. Główną ozdobą
kamizelki są liczne, małe, regularnie
naszyte mosiężne guziki na nóżce.
Wokół pasa drużba ma kilkakrotnie
owinięty długi pasek nabijany metalowymi ćwiekami. Taki długi pasek nosili
tylko niektórzy kawalerowie.
Zimowy strój męski, Vyšné Raslavice, początek XX wieku. Mężczyzna ma
poza podstawowym odzieniem, które
składa się z koszuli, spodni i kożuszka
zarzuconą na ramiona gubę - gubaňę.
Guba jest rodzajem męskiego, rzadziej kobiecego, okrycia wierzchniego
z wełnianej tkaniny z długi włosem na
wierzchu. Jej charakterystyczną cechą
jest krój z poprzecznym szwem łączącym, na piersiach. Gubaňa sięgała
poniżej pasa, a czasami nawet poniżej
kolan. Noszono ją zarzuconą na ramiona. Pod szyją wiązano dwoma wełnianymi sznurkami. Wycięcie pod szyją
miało szeroką lamówkę z czerwonego
sukna. Powszechniejsza była biała, ale
elegantsza była w ciemnym kolorze.
Noszono ją wyłącznie na wschodniej
Słowacji, była częścią powszedniego
zimowego i odświętnego stroju. Do
początku XX wieku była obowiązkowym strojem pana młodego.“
Strój dziecięcy – ubrania dzieci w
Raslavicach było dosyć proste. Szyto je
z resztek materiałów oraz ze starszych
spranych ubrań dorosłych, ponieważ
były miękkie. Dziecko po urodzeniu

ktoré nahrádzajú pôvodnú družbovskú šatku. Košeľa strihom napodobňuje košele mestského strihu. Zdobená je našitými úzkymi vytkávanými
tkanicami. Nohavice sú zdobené čiernym šnurovaním, ktoré je podložené
jemným červeným súknom. Hlavnú
výzdobu lajblíka tvorí množstvo drobných, pravidelne našitých guľatých
mosadzných gombíkov. Okolo pása
má družba niekoľkokrát ovinutý dlhý
úzky remeň vybíjaný kovovými cvočkami. Dlhý remeň nosili len niektorí
mládenci.
Odev muža v zimnom období, Vyšné Raslavice, začiatok 20. storočia.
Muž má cez základný odev, ktorý pozostáva z košele, nohavíc a kožušteka,
cez plecia prehodenú gubu gubaňa.
Guba je druh mužského, zriedkavejšie
ženského vrchného odevu z vlnenej
tkaniny s dlhým vlasom na povrchu.
Jej charakteristickým znakom je rovný strih s priečnym švíkom na hrudi.
Gubaňa siahala niže pása, niekedy až
niže kolien. Nosila sa prehodená cez
plecia. Pod hrdlom sa zaväzovala párom vlnených šnúr. Krčný výstrih bol
hrubo lemovaný červeným súknom.
Bežnejšia bola bielej, vzácnejšia tmavej farby. Nosila sa iba na východnom
Slovensku, bola súčasťou zimného
všedného i sviatočného odevu. Do
začiatku 20. storočia bola povinným
odevom ženícha.“
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zawijano w beciku powijakiem – długą szeroką tasiemką. Na główkę zakładano mu czepeczek, który zazwyczaj
dostawało od matki chrzestnej, tak
samo jak koszulkę do chrztu, która w
odróżnieniu od zwykłych koszulek
była bogaciej haftowana. Czepeczki
były różnie zdobione: naszywkami,
haftem, koronką, krajką, okrągłymi
kwiatuszkami ze wstążek lub kokardkami, oczywiście niebieskimi dla
chłopca i różowymi dla dziewczynki.
Czepeczek dzieci nosiły dość długo,
tak samo jak ubranie wierzchnie, które bez względu na płeć zakładano na
koszulkę, a nazywano vigan, viganček,
vigaňik. Były to sukienki z długim rękawem, dopasowanym stanem, marszczone w pasie i zapinane na plecach. Vigan szyto ze starych spódnic,
resztek materiałów, ale także z nowych kretonów w kwiatki na ciemnym
lub niebieskim tle. Oczywiście jedno
dziecko miało kilka koszulek i viganóv.
Starszym chłopcom ubierano vigan
bez rękawów na koszulkę, a później do
szóstego, siódmego roku życia tylko
koszulkę i gački – płócienne spodnie
do połowy łydek z szelką lub dwoma
szelkami skrzyżowanymi na plecach.
Dzieci chodziły najczęściej boso, ale w
domach szyto im, a w bogatszych rodzinach kupowano, również skórzane
kierpce - bočkorki. Większym dzieciom

Odev muža v zimnom období.
Začiatok 20. storočia.
Detský odev – detský odev aj
v Raslaviciach bol pomerne jednoduchý. Šili ho zo zvyškov látky a zo starších spratých kusov odevu dospelých
pre jeho mäkkosť. Dieťa po narodení
pevne zavinuli do perinky povojníkom - dlhou širšou tkanicou. Na hlavičku mu dali čepček, ktorý zvyčajne
dostával od krstnej mamy, rovnako
ako aj košieľku do krstu, ktorá bola na
rozdiel od bežných košieľok bohatšie
zdobená výšivkou. Čepčeky boli rôzne zdobené nášivkami, výšivkou, čipkou, štikerajom, stužkovou robotou
okrúhlymi kvietkami alebo mašličkami zo skladaných stužiek v modrej
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pre chlapca alebo ružovej farbe pre
dievčatká. Čepček nosili deti pomerne
dlho, tak dlho ako vrchné oblečenie,
ktoré neskôr nosili bez rozdielu pohlavia na košieľku - vigan, viganček,
vigaňik. Čo boli šatočky s dlhým rukávom, priliehavým živôtikom a v páse
naberanou sukničkou so zapínaním
na chrbte. Vigan šili zo starých sukieň,
zo zbytkov látky, ale aj nových kartunových kvietkovaných látok najčastejšie v tmavočervenej, modrej
farbe. Samozrejme jedno dieťa malo
aj viacero košieľok, viganov. Starším
chlapcom zvykli obliekať vigan bez
rukávov na košieľku, neskôr do šiestich až siedmich rokov len košieľku
a gački - plátené nohavice do poly lýtok s jedným priečnym trakom alebo
dvoma trakmi prekríženými na chrbte.
Deti chodili zväčša bosé, ale šili po domácki a v bohatších rodinách kupovali
aj bočkorki z kože. Väčším kupovali topánky alebo čižmičky. Zriedkavosťou
neboli ani dreváky.
Podľa miestnych zvyklostí ale od
šiestich - siedmych rokov už detský
odev, hlavne na sviatok a nedeľu, prispôsobovali obliekaniu dospelých,
často aj s konkrétnymi lokálnymi špecifikami.89
V medzivojnovom období v Raslaviciach, kde sa presadzoval mestský

kupowano trzewiki lub buty z cholewkami. Często nosiły też drewniaki.
Zależnie od miejscowych zwyczajów, ale najczęściej koło szóstego lub
siódmego roku życia, dzieci zaczynały
nosić ubrania, przede wszystkim odświętne, podobne do tych, jakie nosili
dorośli, często odznaczające się konkretnymi lokalnymi cechami.90
W okresie międzywojennym w
Raslavicach, gdzie strój miejski przyjmował się dość szybko, również ubrania dziecięce, głównie chłopięce,
upodabniały się do strojów miejskich.
Dziewczynkom szyto z kupnych materiałów sukienki podobne do viganu,
ale z materiałów lepszej jakości i ozdabiano je naszywkami, koronkami oraz
białymi kołnierzykami.
„Odev ot nasinka as do hotoveho
platna drelihu sa rucne doma dorabjalo a odev silo, rucne.“ (Manik, s.20)
Ubrania od nasionka do gotowego
płótna, drelichu, wyrabiano ręcznie w
domu, ubrania też szyto ręcznie.
„Vimizli aj ostre rozdiele stavovske,
zjednejstrani madzi robotnikmi, a gazdovskim obivatelstvom, a na druhej
strane, medci panmi za kterih sa povazovali uradnici, ophodnici, krcmare,
remeselnici, atd vsetci co nosili cerne
nohavice. … Dobre sa pametam ze
taki, co ani svojho domu nemal, aelo
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odev pomerne rýchlo, aj detský odev,
hlavne chlapčenský sa prispôsoboval mestskému odevu. Dievčatám šili
z kupovaných látok šatôčky podobné
viganu, ale z kvalitnejších látok a zdobili ich nášivkami, čipkami a bielymi
goliermi.

nozil cierne nohavice sa citil povisenim nat tim robotnikom abo gazdom,
slovom na tim co nosil doma virobene
drelihovo nohavice.“ (Manik, s.65)
Zniknęły również ostre różnice klasowe, z jednej strony między najemnymi
robotnikami a gospodarzami, a z drugiej strony między panami, za których
uważali się urzędnicy, kupcy, karczmarze, rzemieślnicy itd., czyli wszyscy, którzy nosili czarne spodnie. […] Dobrze
pamiętam, że taki, co nawet swojego
domu nie miał, ale założył czarne spodnie natychmiast czuł się ważniejszy od
robotnika albo gospodarza, słowem od
tego, kto nosił spodnie uszyte z drelichu
tkanego w domu.
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Pár slov o strave

Kilka słów o strawie

Základné pokrmy Raslavičanov záviseli od pestovaných plodín a chovaných zvierat. Na prelome 19. a 20.
storočia to boli z obilnín primárne
žito (raž), pšenica, jačmeň, proso, pohanka „tatarka“ či ovos. Zo strukovín
sa pestovala šošovica „lenče“, fazuľa,
hrach i kukurica. Zásadné plodiny boli
cesnak, cibuľa, kapusta i repa. Od 18.
storočia slovenskú kuchyňu zásadne
ovplyvnili zemiaky. Aj vplyvom osvetovej činnosti kňazov i učiteľov stúpal
význam ovocia, najmä krajových odrôd jabĺk, hrušiek či sliviek i orechov.
Často používaný bol i mak. Využívané
boli i lesné plody, najmä huby a rôzne
bobuľoviny. Z hospodárskych zvierat
bol najrozšírenejší hovädzí dobytok,
ovce, ale i svine a postupne i sliepky
„kuri“ Najpodstatnejším dochucovadlom bola nepochybne soľ, ktorá sa používala i na konzervovanie potravín.90
Gazdovia jedávali 2-krát až 3-krát
denne. Základným jedlom boli raňajky, v lete počas prác už priamo na poli.
Obedy boli hlavným a najsýtejším jedlom dňa. Na večere sa jedávali zvyšky
z obeda.
Z bežných jedál bol najvýznamnejší chlieb. Jedával sa denne a piekol sa
z ražnej i jačmennej múky na celý týž-

Podstawowe pokarmy mieszkańców Raslavic zależały od tego, jakie
rośliny uprawiano i jakie zwierzęta
hodowano. Na przełomie XIX i XX
wieku ze zbóż uprawiano tu przede
wszystkim: żyto, pszenicę, jęczmień
proso, grykę „tatarkę“ oraz owies. Z roślin strączkowych były to: soczewica lenče, fasola, groch, sadzono także kukurydzę. Podstawowymi warzywami
były czosnek, cebula, kapusta i buraki.
Od XVIII wieku dużą rolę w słowackiej
kuchni zaczęły odgrywać ziemniaki.
Pod wpływem działalności oświatowej księży i nauczycieli uprawiano
oraz jedzono więcej owoców, przede
wszystkim lokalnych odmian jabłek,
gruszek, śliwek i orzechów. W kuchni
często stosowano mak. Korzystano
również z owoców leśnych, różnych
grzybów i jagód. Ze zwierząt gospodarczych najwięcej było bydła i owiec,
ale hodowano też świnie, a stopniowo
nawet kury - kuri. Najważniejszą przyprawą była bez wątpienia sól, którą
również konserwowano żywność.91
Gospodarze jadali 2-3 razy dziennie. Najważniejszym posiłkiem było
śniadanie, w lecie podczas prac jedzono je już na polu. Obiad był głównym
i najbardziej sycącym posiłkiem w
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ciągu dnia. Na kolację jadano resztki
z obiadu.
Z codziennego jedzenia najważniejszy był chleb. Jadano go codziennie,
a wypiekano z żytniej i jęczmienne
mąki raz na cały tydzień. Chleb stanowił podstawowe pożywienie oraz
był dodatkiem na przykład do sosów,
bywał też świątecznym pokarmem.
Chleb posmarowany masłem albo
šmaľcom, czyli tłuszczem wieprzowym, do dziś należy do przysmaków.
Przed pieczeniem chleba pieczono
priplanki z resztek chlebowego ciasta. Były to okrągłe placki, często nadziewane makiem, kapustą, jabłkami,
twarogiem. Z mącznych potraw znane były sodovo lub bandurkovo lokše
- placki, naľešniki, czyli placki ziemniaczane, które w przeszłości pieczono
na liściach kapusty.
W jadłospisie były też kluski i makarony nazywane zależnie od ich
kształtu lub sposobu przygotowania,
np. cienkie rezanki, kľinki lub tarte,
ścierane sciranky. Dodawano je przede wszystkim do zup. Z ziemniaczanego ciasta robiono haluški, tarhanki
i skubanki (szarpane, skubane), huše
labi. Jadano je z kiszoną lub słodką kapustą, twarogiem itp. Z gotowanych
ziemniaków robiono kluski, lubiane
szczególnie przez dzieci, nazywane
šuľance, kokoški ze słodkim makiem
oraz orzechami.

deň. Chlieb sa jedával ako hlavné jedlo
i ako príloha napr. k omáčkam, no slúžil i ako slávnostné jedlo. Omastený
chlieb s maslom či šmaľcom - bravčovým tukom dodnes patrí medzi pochúťky. Pred pečením chleba sa piekli
priplanki zo zostatkového chlebového
cesta. Boli okrúhle, často plnené makom, kapustou, jablkami i tvarohom.
Z múčnych jedál boli známe sodovo či
bandurkovo lokše, naľešniki, teda zemiakové placky, ktoré sa v minulosti
piekli na kapustových listoch.
Miesto v jedálničku mali i cestoviny
nazvané podľa rôznych tvarov alebo
spôsobu prípravy, napr. tenké rezanki, kľinki či trené, stierané sciranky. Tie
sa pridávali najmä do polievok. Zo
zemiakového cesta sa robili haluški,
tarhanki či skubanki (trhali sa, skubali), huše labi. Ochucované boli kyslou
či sladkou kapustou, tvarohom a pod.
Z varených zemiakov najmä u detí obľúbené šúľance - kokoški so sladeným
makom či orechami.
Ako hlavné jedlo slúžila i výdatná
polievka, často zajedaná chlebom.
Zväčša však bola doplnená o ďalší
chod. Obľúbené boli fazuľová, hrachová, bandurkova či zeleninová. Polievky
sa varili z húb, z mlieka i z juchi. Z mäsových jedál treba spomenúť vývary
z údeného mäsa, hydiny či hovädziny
i bravčoviny. Jedli sa najmä počas nedieľ a niektorých sviatkov.
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Medzi najobľúbenejšie jedlá gazdov patrila mačanka, omáčka zo šťavy z kyslej kapusty juchi, príp. srvátky,
kyslého mlieka či octovej vody zahustená múkou. Na vrch sa dávali opražené škvarky, slanina alebo cibuľa opražená na masle a máčal sa v nej chlieb.
Obyvatelia okolitých obcí ich na základe tohto jedla prezývali Mačankari.91
Na omastenie jedál sa najčastejšie používalo prepražené maslo a bravčová
masť, resp. loj.
Mäso sa jedávalo počas sviatkov
a v nedeľu, najčastejšie sa varilo v polievke a jedávalo sa s chlebom alebo
zemiakmi. Špeciálne jedlá sa varili počas fašiangov, kedy sa konali konali zabíjačky ošípaných. Bežné boli rajcupa,
zabíjačková polievka z vnútornosti,
hlavy a krúp i huspenina či studenina,
vývar z nožiek, ktorý sa jedol studený,
kedy stuhol. Počas zabíjačiek sa vyrábali a konzervovali, najmä údením
a solením, viacero výrobkov, ktoré
sa konzumovali počas celého roka.
Najmä slanina, údili sa rebrá, pražila
sa masť - šmaľec a z nej škvarky, ale
i klobásy, šunka či podhardľina. Z hovädzieho dobytka sa topil loj a mäso
sa spracovávalo tepelne.
V minulosti boli základnými pokrmami najmä kaše, ktoré v 20. storočí
postupne z jedálničkov takmer vy-

Głównym daniem była sycąca zupa,
często jadana z chlebem. Najczęściej
jednak następowało po niej kolejne
danie. Popularnymi zupami były: fasolowa, grochowa, bandurkova (ziemniaczanka) i jarzynowa. Gotowano także
zupy z grzybów, mleka i z juchi (soku
z kiszonej kapusty). Z mięsnych zup
należy wymienić rosoły z wędzonego
mięsa, drobiu, wołowiny lub wieprzowiny. Jadano je przede wszystkim w
niedziele oraz w niektóre święta.
Jedną z ulubionych potraw gospodarzy była mačanka, czyli sos na bazie soku z kiszonej kapusty juchi lub
serwatki, kwaśnego mleka albo wody
z octem zagęszczony mąką. Polewano
go smażonymi skwarkami, słoniną lub
cebulą smażoną na maśle i maczano w
nim chleb. Mieszkańcy okolicznych wsi
byli od tej potrawy przezywani Mačankari.92 Jako omastę do różnych potraw
najczęściej podawano zrumienione
masło, wieprzowy smalec lub łój.
Mięso jadano w święta i w niedzielę,
najczęściej gotowano je w zupie, a potem jedzono z chlebem lub ziemniakami. W czasie karnawału gotowano
specjalne potrawy, bo wtedy też były
świniobicia. Zazwyczaj gotowano rajcupę, specjalną zupę z podrobów, głowy i kaszy oraz huspeninę lub studeninę, wywar z nóżek, który jadano na
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mizli. Jedávali sa na sladko i na slano.
Na ich významné postavenie poukazuje i svadobné slávnostné jedlo rizkaša, kaša z ryže.
Z mliečnych výrobkov treba spomenúť tvaroh, sir z kravského mlieka,
srvátku, syry z ovčieho mlieka a známa bola i bryndza. Doma sa v zbuśkoch spracovávala smotana na maslo.
Hlavným nápojom bola čistá voda,
v zime tej, teda bylinný čaj. Takmer
denne sa pilo kravské mlieko a výrobky z neho, najmä cmar, srvátka, šťava,
ktorá vzniká pri výrobe tvarohu alebo
kuľajstra.92 Obľúbené boli i kávovinové nápoje zo zmesi mletej praženej
čakanky, jačmeňa a žita doplnená koreninami, tzv. čarna kave a s mlikom
bila kave. V obci sa vyrábali i sódové
limonády.93
Svoje miesto v spoločnosti má aj
alkohol. Rozšírený bol doma pálený
destilát z ovocia (napr. śľivovica) i obilia (žitná), tzv. betehi. V dedine sa dokonca varilo i pivo.
Počas významných cirkevných
sviatkov pripravovali katolíci špeciálne, slávnostné jedlá. Napr. na Vianoce
sa pieklo nadýchané pečivo, tepšovník
(tepša - plech), z kysnutého cesta roški,
plnené orechami, lekvárom a makom,

zimno, kiedy już wystygł i ściął się na
galaretę. Podczas świniobicia robiono wiele wędlin, które konserwowano przede wszystkim wędząc i soląc,
a jadano potem przez cały rok. Była
to głównie słonina, ale wędzono też
żeberka, wytapiano smalec – šmaľec,
a przy okazji powstawały skwarki.
Robiono także kiełbasy, szynki i podgardle - podhardľinę. Z tusz wołowych
wytapiano łój, a mięso poddawano
obróbce cieplnej.
W przeszłości podstawową strawą
były przede wszystkim kleiki, które
stopniowo w XX wieku niemal zupełnie zniknęły z jadłospisów. Jadano je
na słodko i na słono. O ich ważnej roli
świadczy również tradycyjna potrawa
weselna rizkaša, czyli kleik ryżowy.
Z produktów mlecznych należy
wymienić twaróg, sir (ser) z krowiego mleka, serwatkę, owcze sery oraz
bryndzę. W domach w zbuśkoch (maselnicach) ubijano śmietanę na masło.
Oczywiście śmietanę także pijano.
Podstawowym napojem była czysta
woda, a zimą tej, czyli herbata ziołowa.
Niemal codziennie pijano krowie mleko i napoje z niego: maślankę, serwatkę, która powstawała podczas wyrobu
serów podpuszczkowych oraz twarogu lub kuľajstrę.93 Popularne były
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bobaľki, opekance s makom či krehké
oblátky. Na Ondreja sa varili pirohi,
ktoré slúžili dievčatám na veštenie
svojho budúceho manžela. Na Veľkú
noc sa zas pripravoval sirek z mlieka
a vajec a jedli sa najmä zabíjačkové
údeniny. Koláče sa okrem sviatkov
piekli počas sviatkov rodinného cyklu
a tak nechýbali na krstinách, svadbách
či pohreboch.

także napoje kawowe z mieszanki
mielonej prażonej cykorii, jęczmienia
i żyta z dodatkiem przypraw, tzw. čarna kave lub pijana z mlekiem bila kave.
W Raslavicach robiono też gazowane
lemoniady.94
Swoje miejsce w życiu tutejszej
społeczności miał również alkohol.
Popularny był domowego wyrobu destylat z owoców (np.: śľivovica) i zboża
(žitná), tzw. betehi. We wsi nawet warzono piwo.
Na ważne święta kościelne katolicy
przygotowywali specjalne uroczyste
potrawy. Na przykład na Boże Narodzenie pieczono pulchne pieczywo
nazywane tepšovník (od tepša – blacha
do pieczenia) w rodzaju chałki, roški
(rogaliki) z drożdżowego ciasta nadziewane orzechami, konfiturami i makiem, tzw. bobaľki – rodzaj pieczonych
klusek z makiem oraz delikatne opłatki. Na Ondreja gotowano pirohi, z których dziewczęta wróżyły, kto zostanie
ich mężem. Na Wielkanoc przygotowywano sirek (paschę) z mleka i jajek oraz
jadano przede wszystkim wędliny ze
świniobicia. Kołacze pieczono nie tylko
na święta, ale również na uroczystości
rodzinne, więc nie mogło ich zabraknąć na chrzcinach, weselach, ani na
pogrzebach.
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Tamże.

Židia

Żydzi

Židia (hebrejsky Jehudim, niekedy
označovaní ako synovia Izraela či Hebrejci)94 sú semitské etnikum pôvodom
z Blízkeho východu odkiaľ sa rozšírili
do celého sveta. Hlavným jazykom
bola v staroveku hebrejčina, dnes
hlavne liturgický. Počas európskych
migrácii si postupne vytvorili viacero
hovorových jazykov vychádzajúcich
z rečí domáceho obyvateľstva, napr.
jidiš (zmes hebrejčiny, nemčiny a slovanských jazykov) alebo ladino (zmes
hebrejčiny a kastílčiny). Najvýznamnejším náboženským prúdom je
monoteistický judaizmus, prívrženci
ktorého sa považujú za príslušníkov
židovského národa. Základom viery je
teda viera v jedného Boha a primárne
pravidlá, náboženského i civilného života (248 pozitívnych prikázaní a 365
zákazov), sú spísané v Tóre, ktorú
z hory Sinaj priniesol Mojžiš priamo
od Hospodina. Židia tvoria samostatné náboženské obce, na čele ktorých
stojí rabín (v preklade zo straohebrejčiny veľký, význačný), duchovný judaizmu.95

Żydzi (po hebrajsku Jehudim, czasami nazywani synami Izraela lub
Hebrajczykami)95, to semicka grupa etniczna, pochodząca z Bliskiego Wschodu, skąd wywędrowała w różne zakątki
świata. W średniowieczu posługiwali
się przede wszystkim hebrajskim, który
obecnie jest językiem liturgicznym, ale
migrując do Europy stopniowo stworzyli kilka odmian języka potocznego,
wywodzącego się z języka, jakim posługiwała miejscowa ludność na danym terenie, np.: jidysz – mieszankę
hebrajskiego, niemieckiego i języków
słowiańskich albo ladino – mieszankę
hebrajskiego i kastylijskiego. Najważniejszym nurtem w tej religii jest monoteizm judaistyczny, którego wyznawcy
uważają się za członków narodu żydowskiego. Podstawowym dogmatem
jest wiara w jednego Boga, a najważniejsze zasady obowiązujące w życiu
religijnym i świeckim (248 nakazów
oraz 365 zakazów), są spisane w pięcioksięgu nazywanym Tora, który Mojżesz
otrzymał na górze Synaj bezpośrednio
od Boga. Żydzi tworzą samodzielne
gminy wyznaniowe z rabinem na czele.
Rabin, jak nazywany jest w judaizmie
duchowny, w tłumaczeniu z języka starohebrajskiego oznacza wielki, ważny.96
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Historické reálie

Realia historyczne

Prvé stopy židovskej prítomnosti
na území dnešného Slovenska pochádzajú zo začiatku nášho letopočtu v spojitosti s rímskym osídlením
a vojenským ťažením. Ďalším dokladom o ich prítomnosti sú správy
z obdobia Veľkej Moravy. Výraznejšie
sa však spomínajú už od 10. storočia
ako obchodníci. Všeobecné dodržiavanie náboženských predpisov vychádzajúcich z Tóry, resp. z Tanachu
(pozostáva z troch častí: Tóra-Zákon,
Nevi‘im-Proroci a Ketuvim-Spisy), kultúrne i etnické rozdiely spôsobili ich
izoláciu. Dôsledkom bol vznik povier
o využívaní kresťanskej krvi na výrobu
macesov (krehký nekysnutý chlieb, základný pokrm počas sviatku Pesach),
o znesväcovaní kresťanských symbolov i o všeobecnom bohatstve Židov.
Náboženské komunity, ktoré sa sformovali na území Uhorska v 18. a ešte
intenzívnejšie v 19. storočí k nám
prichádzali najmä z Poľskej Haliče.
Jednalo sa prevažne o aškenázskych
Židov, ktorí mali pôvodné centrum
kultúry a vzdelanosti od 10. storočia
v dnešnom Francúzsku a Nemecku.
Odtiaľ sa postupne pod tlakom okolností, pogromy od 11. a 12. storočia,
presúvali do strednej a východnej Európy Čiech, Poľska, Litvy, Maďarska,
Ukrajiny a Ruska. So sebou si však pri-

Pierwsze ślady obecności Żydów na
terenie obecnej Słowacji datowane są
początek naszej ery i wiążą się z osadnictwem rzymskim oraz podbojami
wojennymi. Późniejsze informacje pochodzą z czasów Państwa Wielkomorawskiego. Natomiast dokładnie jako
kupcy, są wspominani już od X wieku.
Żydzi powszechnie przestrzegali przepisów religijnych wywodzących się
z Tory lub Tanachu (Biblii hebrajskiej,
składającej się z trzech części: Tory Prawa, Newiim - Proroków i Ketuwim
- Pisma), różnice kulturowe oraz etniczne powodowały, że grupa ta żyła
w izolacji. W związku z tym powstały
przesądy o używaniu chrześcijańskiej krwi do wyrobu macy (kruchego
przaśnego pieczywa, które było podstawowym pokarmem spożywanym
podczas święta Pesach), o bezczeszczeniu chrześcijańskich symboli i powszechnym bogactwie Żydów. Gminy
wyznaniowe, które powstawały na
terenie Węgier w XVIII, a jeszcze intensywniej w XIX wieku, tworzyli Żydzi
przybywający tu przede wszystkim
z polskiej Galicji. Byli to głównie Aszkenazyjscy, których pierwotne centrum kultury i edukacji znajdowało się
od X wieku na terenach obecnej Francji oraz Niemiec. Stamtąd, zmuszeni
przez okoliczności, m. in. przez pogro-
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niesli už nový jazyk jidiš – zmes hebrejčiny a dobovej nemčiny, ktorý sa
v slovanskom prostredí obohacoval
o nové slová. O nárast počtu židovského obyvateľstva sa pričinilo hneď
viacero faktorov. V prvom rade tolerančný patent Jozefa II., špeciálne nariadenie Systematica Gentis Judaicae,
ktorý zaisťoval náboženskú slobodu
a napr. nariadzoval zmeniť si hebrejské mená za nemecké. Po jeho smrti
v roku 1790 sa ich postavenie opäť
zhoršilo, keďže dochádza k návratu
väčšiny zákonných zmien do pred reformného obdobia. Druhým míľnikom
bol rok 1840, kedy Uhorský snem rozhodol, že sa Židia mohli v plnej miere
zaoberať obchodom, remeslami, venovať sa vede, literatúre, voľne sa pohybovať po krajine, okrem banských
miest. Ďalším pozitívom boli výdobytky revolúcie v Rakúsko-Uhorsku z rokov 1848/49. Po roku 1849 sa začína
intenzívny prílev židovského obyvateľstva, najmä zo susednej Haliče (patrila medzi najchudobnejšie regióny),
ktoré sa usídľuje i v Šarišskej stolici. Na
naše územie sa dostávali nasledovníci
chasidizmu, teda chasidi - príslušníci
židovského
nábožensko-mystického hnutia, ktoré vzniklo v 18. storočí
práve v Poľsku. Väčšinovo sa venovali
obchodu. Od šľachticov si prenajímali pivovary, liehovary, tehelne, krčmy,
statky, píly, mlyny a začali podnikať

my, które miały miejsce w XI i XII wieku, przenosili się do Europy Środkowej
i Wschodniej: Czech, Polski, Litwy, na
Węgry, Ukrainę oraz do Rosji. Posługiwali się już nowym językiem jidysz
– mieszanką hebrajskiego i ówczesnego niemieckiego, który w nowym
środowisku wzbogacano dodatkowo
słowiańskimi słowami. Na wzrost liczby ludności żydowskiej miało wpływ
kilka czynników. Przede wszystkim
patent tolerancyjny cesarza Józefa II,
specjalne rozporządzenie Systematica
Gentis Judaicae, które gwarantowało
swobodę wyznania i np. nakazywało
zmianę nazwisk hebrajskich na niemieckie. Po śmierci cesarza w 1790 r.
sytuacja Żydów znowu się pogorszyła,
ponieważ cofnięto większość reform.
Drugą ważną datą był rok 1840, w którym węgierski sejm uchwalił, że Żydzi
mogą bez ograniczeń zajmować się
handlem, rzemiosłem, nauką, literaturą i swobodnie przemieszczać się po
kraju, za wyjątkiem miast górniczych.
Kolejną pozytywną zmianą były zdobycze rewolucji z lat 1848/49 na terenie Austro-Węgier. Po roku 1849 zaczął
się intensywny napływ ludności żydowskiej, głównie z sąsiedniej Galicji
(będącej jednym z najuboższych regionów monarchii), która osiedlała się
także na terenie Šariša. Na nasze tereny przybywali wyznawcy chasydyzmu,
czyli chasydzi – członkowie żydow157

i v peňažníctve. Prelom storočí bol obdobím formovania, stabilizácie a rastu
židovských náboženských komunít
na vidieku a neskôr i v mestách (od
roku 1867). Začínajú rásť prvé synagógy i celé štvrte so špecializovanými
budovami bežného i rituálneho charakteru, mäsiarstva, obradné kúpele,
školy a pod. Československá republika
(1918-1939) zachytila židovské komunity v dobrej kondícii a pomerne rýchlo sa etablovali do nových pomerov.
Dôkazom toho je nárast židovskej populácie takmer vo všetkých mestách
na východnom Slovensku ako i stavebná činnosť jednotlivých komunít,
napr. prestavba synagógy v Raslaviciach v roku 1930.96
Nástup nacistických i fašistických
politických síl v západnej Európe vyústil do druhej svetovej vojny, začiatkom
ktorej náš stručný prehľad ukončíme.
Treba však spomenúť, že dôsledkom
vyhladzovacej politiky Nemecka a Slovenského štátu bolo z územia Slovenska v prvej vlne (1942) deportovaných
57 837 a po potlačení Slovenského
národného povstania (1944) ďalších
takmer 13 000 osôb.97
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skiego ruchu religijno-mistycznego,
który powstał w XVIII wieku właśnie w
Polsce. W większości zajmowali się oni
handlem, dzierżawili od szlachty browary, gorzelnie, cegielnie, karczmy,
folwarki, tartaki, młyny oraz zaczęli
działać w sferze finansowej. Przełom
wieków był okresem formowania się,
stabilizacji i rozwoju żydowskich gmin
wyznaniowych na prowincji, a potem
(od 1867 roku) również w miastach.
Zaczęły powstawać pierwsze synagogi oraz całe dzielnice żydowskie
z budynkami o charakterze użytkowym i rytualnym, jatki, obrzędowe
łaźnie – mykwy, szkoły itp. W czasach
Czechosłowacji (1918-1939) gminy
żydowskie były w dobrej kondycji
i dosyć szybko odnalazły się w nowej
sytuacji. Świadczy o tym wzrost populacji Żydów w niemal wszystkich miastach na wschodniej Słowacji, a także
przedsięwzięcia budowalne prowadzone przez poszczególne gminy, np.
przebudowa synagogi w Raslavicach
w1930 roku.97
Dojście do władzy w Europie ugrupowań nacjonalistycznych i faszystowskich doprowadziło do wybuchu
drugiej wojny światowej. Jest to cezura, która kończy nasz krótki rys historyczny. Należy jednak wspomnieć, że
w wyniku polityki eksterministycznej
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Židia v Raslaviciach

Niemiec i ówczesnego państwa słowackiego zostało wywiezionych z terenu
Słowacji w 1942 r. w ramach pierwszej
akcji deportacyjnej 57 837 osób, a po
upadku słowackiego powstania narodowego w 1944 r. kolejnych niemal 13
000 osób, które w większości zginęły
w obozach koncentracyjnych.98

Prvý doklad o usídlení židovskej
rodiny pochádza z listiny Šarišskej
stolice z roku 1735, kde sa spomína
4-členná rodina poľského prisťahovalca Markusa Fabianoviča. Prenajímal
si regálne právo98 a platil miestnemu
zemepánovi 16 florénov nájomného.
V ďalších dobových záznamoch sa už
toto meno neobjavuje, takže ich pobyt nebol na území Raslavíc trvalý.
V polovici 18. storočia sa opäť vo Vyšných Raslaviciach spomínajú dve rodiny utečencov z Haliče, rodina Majera
Jartoleviča a neznáma rodina. V daňovom súpise Šarišskej župy sa spomínajú ďalšie židovské rodiny, rodina
Samsona, ktorý si prenajímal zemepanskú pivnicu a rodina Majera, ktoré
mal v prenájme pálenicu. O rok na to
sa spomínajú ďalšie dve rodiny pravdepodobne z Haliče. Väčšina z nich
žila v ťažkých podmienkach a časom
sa presťahovali.
Na migráciu židovského obyvateľstva malo vplyv hneď viacero faktorov.
V 18. storočí sa stalo Poľsko krajinou

Żydzi w Raslavicach
Pierwsza wzmianka na temat osiedlenia się rodziny żydowskiej pochodzi
z dokumentu województwa šarišskiego, wydanego w roku 1735, w którym
wspomniano o czteroosobowej rodzinie przybysza z Polski - Markusa Fabianoviča. Płacił on właścicielowi tych
ziem dzierżawę w wysokości16 florenów rocznie za korzystanie z tzw. regálnego prava, czyli przywileju, jaki od
swojego właściciela otrzymywały najważniejsze miasta. Pomniejsze prawa
były nadawane nie tylko miastom, ale
również szlachcie i należały do nich na
przykład prawo warzenia piwa, prawo
uboju zwierząt i rozbioru mięsa, prawo mielenia mąki oraz organizowania
targów, prawo do przeprawy przez
rzekę, prawo pobierania myta itp.).
W kolejnych dokumentach historycznych nazwisko to już się nie pojawia,
co oznacza, że rodzina ta nie zagościł
na dłużej w Raslavicach. W połowie
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Najvýznamnejšie mestá dostali od svojho
vlastníka privilégiá - regály, respektíve regálne
práva. Menšie regálne práva boli udeľované nielen mestám, ale aj šľachte a patrili medzi ne
napríklad právo pivovaru, právo výseku mäsa,
právo mlyna, právo usporadúvania trhov, právo prievozu cez rieku, právo výberu mýta a podobne.
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Dom Atlasovcov 1931, Raslavice
XVIII wieku ponowie wspomina się
o dwóch rodzinach uciekinierów z Galicji w Vyšnych Raslavicach, była to
rodzina Majera Jartoleviča i nieznana
rodzina. W spisie podatkowym województwa šarišskiego wymienione
są kolejne rodziny żydowskie: rodzina Samsona, który dzierżawił pańską
piwnicę i rodzina Majera, który dzierżawił gorzelnię. W rok później wspominane są kolejne dwie rodziny, prawdopodobnie z Galicji. Większość z nich
żyła w ciężkich warunkach i z czasem
przeprowadziła się.
Na migrację ludności żydowskiej
miało wpływ kilka czynników. W XVIII
wieku Polska była krajem, w którym
mieszkało najwięcej Żydów, którzy
przywędrowali tu z Zachodniej Euro-

s najväčším počtom židovského obyvateľstva. Doputovali sem zo západnej
Európy pod vplyvom viacerých pogromov. Koniec storočia však pre Poľsko
znamenal tri delenia načo čiastočne
reagovalo aj židovské obyvateľstvo.
Ešte väčší vplyv na samotnú migráciu malo trvalejšie pripojenie Haliče
k Rakúsko-Uhorsku (1815, resp. 1846).
Napriek zvýšenému pohybu osôb nachádzame v záznamoch vo Vyšných
Raslaviciach 10 židov. Postupne ich
počet narastal no stále patrila komunita pod náboženskú obec v Bardejove. Vznik samostatnej náboženskej
obce sa datuje do 60. rokov 19. storočia. Spolu so židmi z okolitých obcí
mala komunita asi 100 členov, väčšinou chasidi. Komunita si postupne
160

Židovský cintorín v Raslaviciach (ZumZum Photography)
Kirkut - cmentarz żydowski w Raslavicach (ZumZum Photography)
vybudovala zázemie, cintorín, modlipy po licznych pogromach. Jednakże
tebňu, neskôr synagógu (koncom 19.
pod koniec tego wieku nastąpiły trzy
stor.), bitúnok, mikve (rituálne kúperozbiory Polski, na co częściowo zarele), cheder (základná škola judaizmu)
agowała również ludność żydowska.
a neskôr aj náboženskú školu Talmud
Jeszcze większy wpływ na emigrację
Tóra. Zamestnávala šojcheta (mäsiaŻydów miało trwalsze połączenie Gara), ktorý bol aj učiteľom náboženlicji z Austro-Węgrami (w 1815 r. oraz
stva. Boli založené dobročinné spolw 1846 r.). Pomimo zwiększonego
ky Chevra Kadiša (pohrebný spolok)
przepływu osób znajdujemy w dokua Bikur Cholim (spolok starostlivosti
mentach w Vyšnych Raslavicach tylko
99
o chorých). Po rozkole v uhorskom
10 Żydów. Ich liczba stopniowo rosła,
židovstve (1869/69) sa náboženská
ale wciąż należeli oni do gminy wyobec priklonila k ortodoxnému smeznaniowej w Bardejovie. Samodzielru. Koncom storočia dosiahla židovna gmina wyznaniowa powstała w
ská náboženská obec svoje početné
Raslavicach dopiero w 60. latach XIX
maximum keď ju tvorilo približne 140
wieku. Należeli do niej również Żydzi
z okolicznych miejscowości i liczyła
osôb (mužov???). V obci sídlil rabinát,
100 członków (w literaturze wymie99
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pod ktorý spadali židia zo 17 susedných obcí. Bola to jedna z najväčších
židovských komunít v dedinskom
priestore v Šarišskej stolici. Koncom
19. storočia bola postavená prvá synagóga v Raslaviciach, na stavbu ktorej
značnou čiastkou prispela rodina Atlasovcov. Na čele rabinátu stál Eliáš Katz,
ktorý sa stal neskôr hlavným rabínom
chasidskej pospolitosti v Prešove.100
Po vzniku Československej republiky čiastočne klesá početnosť komunity. Mladí sa sťahujú do miest: Prešov,
Bardejov a ďalej. Nastupuje posledný
rabín obce Izák Essler, vznikajú nové
spolky Gmilut Chesed - charitatívny
spolok a Agudat Jisrael - vychovával
k prísnej ortodoxii a vznikla i pobočka
sionistického hnutia zameraného na
vznik židovského štátu.101
Väčšinovým zamestnaním židov
bol obchod a pestrá podnikateľská
činnosť. Začiatkom 20. storočia vlastnili štyri obchody s miešaným tovarom, dva hostince, dve mäsiarstva
a obchod s liehovinami. Obchodovali
s poľnohospodárskymi plodinami, hydinou a dobytkom. Najvýznamnejším
rodinou v Raslaviciach bola rodina
Atlas. Adolf Atlas zastával dlhoročne
funkciu predsedu náboženskej obce.
So synom Izákom vlastnil veľkostatok
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niana jest również wyższa liczba, około 270 osób, w którą zapewne wliczani
są członkowie rodzin), w większości
chasydów. Stopniowo zbudowali oni
cmentarz, modlitewnię, a później (pod
koniec XIX wieku) synagogę, jatki, mykwę (rytualną łaźnię), cheder (szkołę
podstawową o charakterze religijnym), a potem również szkołę Krzewicieli Tory, w której studiowano Talmud.
Gmina zatrudniała szojcheta (rzeźnika), który był też nauczycielem religii.
Powstały organizacje wyznaniowe
Chewra Kadisza (bractwo pogrzebowe) i Bikur Cholim (organizacja charytatywna opiekującą się chorymi).99 Po
rozłamie wśród węgierskich Żydów
(1869/69) gmina wyznaniowa opowiedziała się po stronie ortodoksów.
Pod koniec XIX wieku tutejsza żydowska gmina wyznaniowa była najliczniejsza w swojej historii, a należało do
niej wtedy około 140 osób (przy czym
prawdopodobnie liczeni byli wyłącznie mężczyźni). W Raslavicach powstał
rabinat, do którego należeli Żydzi z 17
okolicznych miejscowości. Była to
jedna z największych wiejskich gmin
żydowskich na Šarišu. Pod koniec
XIX wieku zbudowano w Raslavicach
pierwszą synagogę, którą w znacznym
stopniu sfinansowała rodzina Atlasów.
Na czele rabinatu stał Eliáš Katz, któ-
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a obchodovali so stavebným tovarom.
Abrahám Atlas vlastnil tehelňu a obchodoval s pohonnými hmotami. Vo
vyšných Raslaviciach pôsobil aj židovský lekár a lekárnik. Prevažná väčšina
komunity však žila do konca 30. rokov
20. storočia v skromných pomeroch.
Komunikačným jazykom v rámci obce
bol jidiš. S majoritným, slovenským
obyvateľstvom komunikovali lokálnym šarišským dialektom. Spomeňme
aspoň pár najvýznamnejších obchodníkov vo Vyšných Raslaviciach. Boli to:
Abrahám Altas veľkostatkár, vlastnil
tehelňu a obchodoval s benzínom
a olejom, Izák Atlas a syn Adolf mali
taktiež veľkostatok a obchodovali so
stavebným materiálom a stavali školy
a cesty, Neuman obchodoval s potravinami, miešaným tovarom a drevom,
Gelb bol krajčírom a kontroloval košiare, Klein vlastnil obchod so zrnom,
Kaufamn vlastnil bitúnok a obchodoval s dobytkom, Schpangelet bol
režníkom (mäsiar, ktorý obradným
spôsobov porážal i porcoval zvieratá)
i rabínom a mnoho ďalších. V Uhorských Raslaviciach bol známy Friedman, ktorý vlastnil sódovkáreň, Vigder
(Vichter) vlasntil krčmu, Steiner vyrábal krytinu a iní.102 Popri ceste smerom z Bardejova do Prešova stáli ešte
koncom 19. storočia tri vozárne, aláše.

ry później został naczelnym rabinem
chasydów w Prešovie.100
Po powstaniu Czechosłowacji liczebność gminy spadła. Młodzi przenosili się do miast: Prešova, Bardejova.
Ostatnim rabinem w tej gminie był
Izák Essler, powstały nowe stowarzyszenia: Gmilut Chesed – organizacja
charytatywna i Agudat Israel - ultraortodoksyjna żydowska organizacja
polityczna oraz koło ruchu syjonistycznego, który stawiał sobie za cele
stworzenie państwa żydowskiego.101
Żydzi w większości zajmowali się
handlem i różnorodną działalnością biznesową. Na początku XX wieku mieli
4 sklepy z towarami różnymi, 2 zajazdy,
2 masarnie i sklep z alkoholem. Handlowali również płodami rolnymi, drobiem oraz bydłem. Najbardziej znaczącą rodziną byli Atlasowie. Adolf Atlas
przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego gminy żydowskiej, posiadał
wraz ze swoim synem Izákiem folwark
i handlował materiałami budowlanymi. Abrahám Atlas był właścicielem
cegielni i handlował paliwami. W Vyšnych Raslavicach był także żydowski
lekarz oraz aptekarz. Jednakże większą
część społeczności żydowskiej stanowiła do końca 30. lat XX wieku biedota.
Między sobą posługiwali się językiem
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Synagóga v Raslaviciach, súčasný stav (ZumZum Photography)
Synagoga w Raslavicach, stan obecny (ZumZum Photography)
Z nich známy bol Aláš u Abraháma.103
jidysz, ale z mieszkającymi tu, SłowaSlúžili na oddych a prenocovanie pokami, którzy stanowili zdecydowaną
cestných i furmanov a na ustajnenie
większość porozumiewali się w dialekkoní a úschovu vozu často i s tovarom
cie šarišskim. Warto wspomnieć przypočas noci. Nedá mi nespomenúť aj
najmniej kilku najważniejszych przedvýznamného rodáka MUDr. Mikuláša
siębiorców z Vyšnych Raslavic, takich
Atlasa, ktorý bol významným lekárom
jak: Abrahám Altas – właściciel folwarv Bardejovských Kúpeľoch. Zaslúžil sa
ku i cegielni, który handlował również
o ich rozvoj zmodernizovaním kúpeľbenzyną i olejem, Izák Atlas oraz jego
no-prevetnívnej starostlivosti, špciasyn Adolf, który też mieli folwark i hanlizoval sa na balneológiu a liečenie
dlowali materiałami budowlanymi,
tuberkulózy, stál pri zrode kúpaliska
a także budowali szkoły i drogi. Neua nepriamo položil základy i skanzenu,
man handlował towarami spożywczyvďaka transportu dreveného kostolíka
mi, towarami różnymi i drewnem, Gelb
był krawcem i nadzorował zagrody dla
owiec. Klein handlował zbożem, Kau103
famn miał ubojnię i handlował bydłem.
Artimová, s.40
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z obce Mikulášová do areálu Bardejovských Kúpeľov v roku 1932.
O živote židovskej komunity sa
nám dochovalo i písomné svedectvo
pani Edity Atlasovej Solarovej (*1917),
z ktorého vyberáme:
Narodila som sa 3. Januára 1917,
v Raslaviciach – Československo. Rasla-

Schpangelet był rzezakiem (rzeźnikiem, zajmującym się rytualnym ubojem i rozbiorem mięsa) oraz rabinem,
oprócz nich mieszkało tu wielu innych.
W Uhorskich Raslavicach znany był
Friedman, który posiadał wytwórnię
wody sodowej, Vigder (Vichter) miał
karczmę, Steiner produkował pokrycia

Vľavo Edita Solar, vedľa nej jej manžel Albert a sestra Magda
(Archív Šarišského múzea v Bardejove)
Od lewej Edita Solar, obok niej jej mąż Albert i siostra Magda
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vice bola dedina asi 30 km od Karpát
(hranice s Poľskom) na trati (železničnej) Prešov-Bardejov. Dedina pozostával z dvoch častí: Slovenské a Uhorské
(Maďarské) Raslavice, ktoré boly spojené dvoma mostami. Veľký most viedol
cez rieku Sekčov a malý most cez malú
riečku. Medzi nimi boly krásne lúky, kde
sme zvykávali trhať fialky a kyslé listia
(šóška). Pobrežie Sekčova (kam viedly
cestičky a záhrady okolľných domov)
bolo tiež krásne zelené a slúžilo nám –
hlavne deťom – veľmi príjemné a lákavé
miesto v prázdninách. Voda v Sekčove
nebola hlboká prúd nás kolembal – tam
aj ja som „nádherne plávala.
V dedine žilo asi 25 židovských rodín.
Väčšina z nich bola chudobná. Maly obchod, krčmy, mäsiarne, dievčatá niektoré boly krajčírky. Bol tu židovský kostol
s „chederom“ (pekne vybudovaný pomocou našej rodiny Atlas), kde v sobotu
boly plné bohoslužby. Sem prichádzaly
rodiny (židovské) z celého okolia, z malých dedín, kde žily jedna alebo dva žid.
rodín. V „chedere“ bol pánom učiteľ –
Horovic (báči), ktorý vyučoval základy
„...“, v písaní a čítaní a „chumaš“, atď.
„Chumaš“ (a ostatný malí chlapci) čítali
a prekladali do nemčiny, veľmi hlasite.
Nás dievčatá poslali mamička cez prázdiny tiež do tohto „chederu“. Tam sme
sa naučili čítať a písať „ivrit“, základné
modlitby. Ráno, po jedle a pred spaním

dachowe, to tylko niektórzy.102 Koło
drogi wiodącej z Bardejova do Prešova
jeszcze pod koniec XIX wieku stały trzy
tzw. wozownie, a właściwie zajazdy
nazywane aláše, z których najbardziej
znany był Aláš u Abraháma.103 Korzystali z nich, by odpocząć i przenocować liczni furmani, ponieważ można
się było w nich zatrzymać końmi na
popas oraz schować wóz, często z towarem, na noc. Nie można pominąć
pochodzącego stąd doktora Mikuláša
Atlasa, który był znanym lekarzem w
Bardejovskich Kúpeľach. To jemu ten
kurort zawdzięcza rozwój nowoczesnego lecznictwa uzdrowiskowo-prewencyjnego, a specjalizował się w wodolecznictwie i leczeniu gruźlicy. Był
jednym z założycieli uzdrowiska oraz
skansenu, bo jego staraniom przewieziono tu w 1932 r. drewniany kościółek
z Mikulášovej.
Życie społeczności żydowskiej
przedstawiła w spisanych przez siebie
wspomnieniach pani Edita Atlasová
Solarová (*1917), poniżej prezentujemy ich fragmenty:
Urodziłam się 3 stycznia 1917 r. w
Raslavicach. Raslavice były wsią oddalaną o około 30 km od Karpat (granicy
z Polską), leżącą przy linii (kolejowej)
Prešov-Bardejov. Wieś składała się
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z dwóch części: Slovenské (Słowackie)
i Uhorské (Węgierskie) Raslavice, które
łączyły dwa mosty. Duży most wznosił
się nad rzeką Sekčov, a mały był przerzucony nad małą rzeczką. Między nimi
były piękne łąki, gdzie często rwaliśmy
fiołki i kwaśne liście (šóškę), czyli szczaw.
Brzegi Sekčova (ku którym prowadziły
ścieżki i sięgały ogrody okolicznych domów) też były piękne i zielone, więc dla
nas – głównie dzieci – były bardzo miłym oraz atrakcyjnym miejscem w czasie wakacji. Woda w Sekčovie nie była
głęboka, kołysał nas nurt rzeki – tam
nawet ja „świetnie pływałam”.
We wsi mieszkało około 25 żydowskich rodzin. Większość z nich była biedna. Mały sklep, karczmy, masarnie, niektóre dziewczęta były krawcowymi. Był
tu żydowski kościół z „chederem“ (pięknie zbudowany, dzięki pomocy naszej
rodziny Atlasów), w którym w soboty
odbywały się pełne nabożeństwa. Przychodziły tu rodziny (żydowskie) z całej
okolicy, z małych wiosek, gdzie mieszkały jedna lub dwie żydowskie rodziny.
W „chederze“ nauczycielem był pan Horovic (wujek), który uczył podstaw „Miszny“, pisania i czytania oraz „Chumaszu“
(Tory) itd. Czytał „Chumasz“, a wraz
z nim wszyscy mali chłopcy i następnie
bardzo głośno tłumaczyli go na niemiecki. Nas dziewczęta mama też posyłali do „chederu“ w czasie wakacji. Tam
nauczyłyśmy się pisać i czytać w „iwrit“,

(už sa nepamätám). Učili sme sa čítať
a písať „gotické“ písmena tiež.
Dedinka mala aj „šocheta“, ktorý pochádzal z Poľska a ktorý jediný nosil kaftan a štráml (?). Mal mnoho detí, z ktorých dve dcéry sa vrátily z Auschwitzu
a dne žijú v New Yorku – kostolný sluha
bol Gelb (Zelb? Báči), ktorý mal na starosti „mikve“ (tam aj býval).
Obyvateľstvo Raslavíc – okrem židovských rodín- bolo 99 % sedliaci.
Hovorilo sa po „šarišsky“ slovenské nárečie podobné poľštine (aj akcentom).
Väčšina ich domov boly stavané do
dlžky, pitvor, kde sa varilo, jedlo a izba
so šporákom, truhla, posteľ, široká
naložená barevnými polštárami a perinami naplnené perím (od hús). Na
konci domov boly: „sypance“ … a stáje (stalne) pre dobytok. Zvlášť boly
stodoly. Pred domami videli sme pekné malé kvetinové záhrady a za domami ovocné záhrady (jablka a slivky).
Oblečení boli v krojoch, hlavne v nedelu a vo sviatkoch sa vyparádili na
cestu do kostola. Pamätám sa ako sa
naše služky obliekaly, čím viac sukní
tým viac vynikajúce – to bola konkurencia a závodenia. Z mojich detských
rokov si spomínam, že aj muži nosili
kroje, potom prestali a nosili čierne
nohavice namiesto bielych plátených
nohavíc.
Bola tu šestriedna ľudová škola
(pozdejšie osemtriedna). Riaditeľ ško167

podstawowe modlitwy, które odmawiano rano - po śniadaniu oraz przed snem
(już nie pamiętam). Uczyliśmy się również czytać i pisać „gotykiem“.
Wioska miała też „szocheta“, który
pochodził z Polski i jako jedyny nosił
kaftan oraz štráml (chałat). Miał dużo
dzieci, z których dwie córki wróciły z Auschwitz i teraz mieszkają w Nowym Jorku. Szamesem (kościelnym) był Gelb
(Zelb?), który zajmował się również „mykwą“ i mieszkał w tym samym budynku.
Mieszkańcy Raslavic – poza rodzinami żydowskimi – byli w 99% rolnikami.
Mówiono po „šarišsku“ w gwarze słowackiej podobnej do polskiego (także jeśli
chodzi o akcent). Większość ich domów
miała podłużny kształt, a składa się
z pitvora (sionki), w którym gotowano
i jadano oraz izby z piecem, skrzynią
i szerokim łóżkiem, na którym były poukładane kolorowe poduszki i pierzyny
z gęsiego pierza. Na końcu domów były:
„sypance“ (spichrze) … i stáje (stalne) –
stajnie - dla bydła. Stodoły stały osobno. Przed domami widzieliśmy śliczne,
małe, kwiatowe ogródki, za domami
były sady (jabłonie i śliwy). Ubierali się w
ludowe stroje, przede wszystkim w niedzielę i w święta strojono się na wyjście
do kościoła. Pamiętam jak nasze służące ubierały spódnice, czym więcej, tym
lepiej – to była konkurencja i wyścig.
Z moich dziecinnych lat pamiętam, że
również mężczyźni nosili ludowe stro-

ly bol kedysi Onderík (Orsóvay). Ďalší
učitelia z mojich dôb Onderíková a Kováč. Dva a dva triedy boly pohromade.
Pozdejšie pribudly triedy aj učitelia.
Kto chcel študovať na gymnáziu alebo na meštianke skončil tried ľudovej
školy a cestovalo sa vlakom každý deň
do Prešova alebo do Bardejova. Boly
tu dva kostoly katolícke, jeden farár
Zubek (Foganassi).
Vlak: vycimálka, niekoľko vagonov
pre obyvateľstvo, niekoľko nákladných a jeden poštový. Lokomotíva
bola topená uhlím a plnila sa vodou
v Raslaviciach tiež. Vlak dlho stál.
Musím k tomu pridať malú epizodku. Náš starý otec cestoval týždenne
v pondelok do Prešova (24 km) ( kde
na určitom mieste v reštaurácii Kraus
stretával priateľov, obchodných spoločníkov z okolia – bol to deň „jarmoku“) a vo stredu do Bardejova (18
km), kde asi bol tento deň „jarmok“.
Kedže lokomotíva vlaku sa plnila vodou vlak stál na stanici dlhšie. Môj
starý otec – už vo veku – pomaly vystupoval zlými schodami ku stanici (
cesta viedla z vlastného dvora). Aby
vlak nezmeškal často posielal služku
dopredu ku vĺakvedúcemu, alebo ku
prednostovi stanice (všetci boli priatelia alebo dobrí známy našej rodiny)
s týmto odkazom: „Pan Atlas doraz tu
budze, pyta, žeby mašina čekala nane-

168

je, potem je przestali nosić i zaczęli zakładać czarne spodnie zamiast białych
płóciennych.
Była tu sześcioklasowa szkoła powszechna (potem ośmioklasowa). Dyrektorem szkoły był dawniej Onderík
(Orsóvay). Innymi nauczycielami w
moich czasach byli Onderíková i Kováč.
Klasy były łączone po dwie. W późniejszym czasie było więcej klas i nauczycieli. Kto chciał się uczyć w liceum lub tzw.
meštiance (gimnazjum) kończył 5 klas
szkoły powszechnej i codziennie dojeżdżał pociągiem do Prešova lub Bardejova. Były tu dwa kościoły katolickie i jeden proboszcz Zubek (Foganassi).
Pociąg: vycimálka, kilka wagonów
osobowych, kilka towarowych i jeden
pocztowy. Lokomotywa była opalana
węglem, a w Raslavicach uzupełniano
w niej wodę. Pociąg długo stał. Muszę tu
wspomnieć o pewnym zwyczaju. Nasz
dziadek w każdy poniedziałek jeździł do
Prešova (24 km) (gdzie w stałym miejscu
w restauracji Kraus spotykał się z przyjaciółmi i wspólnikami handlowymi – był
to dzień „jarmoku“ – targowy), a w środę do Bardejova (18 km), gdzie pewnie
tego dnia był „jarmok“. Dolewano wody
do lokomotyw, więc pociąg stał na stacji
dłużej. Mój dziadek – już sędziwy – powoli wchodził po kiepskim schodami na
stację (prosto z własnego podwórza).
Żeby pociąg mu nie uciekł, często posyłał przodem służącą do kierownika po-

ho (Pán Atlas ihneď tu bude, prosí, aby
vlak čakal naňho).
Môj starý otec (Grossvater) Izak Atlas a babička (Grossmutter) Rosa bývali v peknom dome uprostred dediny
na hlavnej silnici – Prešov – Bardejov
(skoro všetci židia mali svoje domy na
tejto ceste – aj kostol a mikve za kostolom). Dom bol obkľúčený záhradou,
ktorá bola rozdelená. Boly tu ovocné
záhrady, sady, ribizle a agreše, kvetinové partie, stromy orgovánov: biely
a bilavý – a zeleninová záhrada. Mne
bol tento dom ako „pohádka“ (sedliaci časti ho spomínali: „kaštil“). Najviac
som ľubila veľkú terasu, na ktorú sa
ťahalo divoké hrozno a studňu, ktorá
bola pred záhradou, z ktorej sa vtedy
ešte voda ťahala. Na uličnej časti záhrady boly vysoké „pínie“.
Naproti domu našich starých rodičov bol náš dom. Bol r. 1930 úplne znova prebudovaný, nakoľko starý dom
mal mokré steny (kedysi bol to domov
starých rodičov, potom to odovzdali
oteckovi)- Bol to pekný dom. Nedovolili nám v predu urobiť záhradu, lebo
vraj to patrilo štátu- (Anička Hvizdova,
ktorá dom odkúpila, keď sme sa do
Israelu vysťahovali, urobila v predu
krásnu záhradu). Dnes neni ani náš,
ani dom starého otca. Budovali novú
cestu (vyrovnali starú) a budujú vysoké činžáky vraj. Na jednej strane nášho domu bola dlhá kamenná budova,
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ciągu lub zawiadowcy stacji (wszyscy
byli przyjaciółmi lub dobrymi znajomymi naszej rodziny) z następującą wiadomością: „Pan Atlas doraz tu budze, pyta,
žeby mašina čekala naneho (Pan Atlas
zaraz przyjdzie i prosi, by pociąg poczekał na niego).
Mój dziadek (Grossvater) Izák Atlas
i babcia (Grossmutter) Rosa mieszkali w
pięknym domu pośrodku wsi przy głównej drodze Prešov – Bardejov (prawie
wszyscy Żydzi mieli swoje domy przy
tej drodze, stała przy niej też synagoga
i znajdująca się za nią mykwa). Dom
był otoczony ogrodem, podzielonym
na kilka części. Były tu ogrody owocowe, sady, rosły porzeczki i agrest, były
kwatery kwiatowe, krzewy białego bzu
oraz warzywnik. Dla mnie ten dom był
jak z „bajki“ (miejscowi często mówili
o nim: „kaštil“ - dwór). Najbardziej lubiłam duży taras obrośnięty dzikim winem i studnię przed ogrodem, z której
jeszcze wtedy czerpano wodę. W przylegającej do ulicy części ogrodu rosły
wysokie „pinie“.
Na przeciwko domu naszych dziadków był nasz dom. W 1930 r. został całkowicie przebudowany, ponieważ stary
dom miał zawilgocone ściany (kiedyś
był to dom dziadków, a później dali go
tacie). Był to ładny dom. Nie pozwolono
nam przed nim zrobić ogrodu, bo podobno była to działka należąca do państwa
(Anička Hvizdová, która odkupiła od nas

ktorú menovali „alaš“. Tam stáli vozy
a časť bola prepracovaná na „staľňu“,
kde boly dve kravy, pre nás pridelené
od starých rodičov, aby sme nemuseli
tam chodiť pre mlieko. Vo väčšej časti
boly behom zimy ovce (asi 500 kusov,
ktoré sa sem vracali z letného „salašu“.
Tu sa potom stríhaly a vlna sa predávala obchodníkom, ktorý sa tým zaoberali. (Jeden z nich bol Fridman z Hanušoviec.) Tu sme mali mnoho ovčieho
mäsa, malé ovce sa mnoho rezalo.
Starí rodičia mali statok (patril celej rodine Atlas): mnoho polia, kde
sa rodilo obylie rôzneho druhu: ovos
(žrádlo pre domáce zvieratá, kone,
kravy), žito, jačmeň a pšenica, ktorá
sa mlela – múka bola ohromná pre
pečenie chleba, barchesov (chale) koláčov. Veľké kusy polia boli nasadené
zemiakmi, repami. Zemiaky sa okopávali a na zimu uložili do veľkých podzemných dier v záhrade. Boly tu veľké
lúky pre kravy, ovce a žrádlo na zimu
a mnoho lesov. Za domom starých rodičov ťahal sa dlhý dom, ktorý mal 5
bytov: Bývali v ňom: starý kočiš, mladý
kočiš- Karol, pastier, bača a jeden byt
bol pre Veroniku (matka Aničky Hvizdovej), ktorá ako nájomné odpracovala ako robotníčka na poliach. Stalne
(stáje) boly vzadu, kde boly kone a kravy. Mlieka bolo hodne a posielalo sa
vo veľkých kanách vlakom do mesta.
Ovce, ktoré v lete boly na salaši (boly
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dom, kiedy wyjeżdżaliśmy do Izraela, urzdziła przed domem piękny ogród). Dziś
już nie ma ani naszego domu, ani domu
dziadka. Budowano nową drogę (prostowano starą) i podobno buduje się wysokie wielorodzinne domy wzdłuż niej. Po
jednej stronie naszego domu był długi kamienny budynek, który nazywano „alaš“.
Stały w nim wozy, a część była zamieniona na „staľňu“, w której były dwie krowy,
przydzielone nam przez dziadków, żebyśmy nie musieli chodzić do nich po mleko. W większej części w zimie mieszkały
owce (około 500 sztuk, które wracały tu
z letniego „sałaszu“ - wypasu. Potem je
tutaj strzyżono, a wełnę sprzedawano
kupcom, którzy się tym zajmowali. (Jednym z nich był Fridman z Hanušoviec.) Tu
mieliśmy pod dostatkiem baraniny, często zarzynano jagnięta.
Dziadkowie mieli gospodarstwo (należało do całej rodziny Atlasów): dużo
pola, na którym uprawiano różne zboża: owies (na paszę dla zwierząt, czyli
koni i krów), żyto, jęczmień i pszenicę,
które mielono na mąkę – dużo mąki było
potrzebne do pieczenia chleba, barchesów (chałek), ciast. Na dużych połaciach
pola sadzono ziemniaki, buraki. Ziemniaki wykopywano i na zimę kopcowano w ogrodzie. Były tam też rozlegle
pastwiska dla krów, owiec oraz łąki, na
których koszono siano dla zwierząt na
zimę, było też dużo lasów. Za domem
dziadków ciągnął się długi budynek,

dosť ďaleko) dávaliy mlieko, z ktorej sa
robil ohromný ovčí sy, žltý, časť sa posielala tiež do Prešova, do brindziarni
Grossovist ?(Grossovist Paliovci žili potom v Jeruzaleme).
Moje detstvo (až na tragédiu s oteckom) bolo plné „dobrodružstva“. Bolo
tam mno židovskej mládeže. Moja
priateľka bola Irena Kleinová. (Purim
r.? 5-6 ročné Irena a ja obliekly sme
sa za chudobné deti, ja sedlicke šaty,
Irena postrihané nohavice, a išly sme
s taniermi z domu do domu hovoriac:
„Haut is purim morgen is sos, gibe mir
a krajcer werft mich hinuas“ miešanina jidiš + nemecky.) Mali sme málo
hračiek, nie ako dnes naši vnukovia.
U Kleinových jedna z ich sestier šila
šaty. Ja (dnes nerozumiem to,u) tajne
som brala zbytky látok a šila som sama
handrové bábiky. Asi, aby to nevedel
nikto (veď handry boly „kradnuté“) strčila som bábiky do trúby. Keď sa šporák zohrial a trúba bola teplá – a bábiky začmely (?) - tak mi to vyprávali.
Krásne hra bola hra na „pigy“. Palička sa ostrúhala na dvoch koncoch
a udreli s paličkou a čím ďalšie letela
(do 4-5m) malá palička – ten vyhral. …
„Tišah ba ab“ (tišekev ?). kedy dospelí sa postili, my deti sme ohadzovaly s „koľakami“ (čo okolo domov bolo
dosť) vraj na dôkaz smútku (nevedeli
sme samozrjeme o čo ide).
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w którym było 5 mieszkań. Mieszkali
w nim: stary woźnica, młody woźnica
- Karol, pasterz, baca, a jedno mieszkanie zajmowała Veronika (matka Anički
Hvizdovej), która zamiast płacić czynsz
pracowała w polu. Stalne (stáje) – stajnie – były w głębi, w nich trzymano konie
i krowy. Mleka było dużo, więc wysyłano
je w wielkich stągwiach pociągiem do
miasta. Owce, które w lecie pasły na sałaszu (dosyć daleko) też dawały mleko,
z którego robiono ogromny, żółty, owczy
ser, a część posyłano też do Prešova, do
bryndzarni Grossovist?(Grossovistovie
Paliovie mieszkali potem w Jerozolimie).
Moje dzieciństwo (aż do tragedii
z tatą) było pełne „przygód“. W Raslavicach mieszkało wiele żydowskiej młodzieży. Moją przyjaciółką była Irena
Kleinová. (Purim ? r. 5-6 letnie Irena i ja
przebrałyśmy się za biedne dzieci, ja w
chłopskie ubranie, a Irena założyła pocięte spodnie i chodziłyśmy z talerzami
od domu do domu mówiąc: „Haut is
purim morgen is sos, gibe mir a krajcer
werft mich hinuas“ mieszanką jidysz
oraz niemieckiego). Zabawek mieliśmy
niewiele, nie tak jak dziś nasze wnuki.
U Kleinów jedna z sióstr szyła suknie.
Ja (dziś tego nie rozumiem) ukradkiem
jej zabierałam ścinki materiałów i szyłam z nich szmaciane lalki. Lalki, chyba,
żeby nikt się nie dowiedział, bo przecież
szmatki były „kradzione”, wsadziłam do
piekarnika. Kiedy kuchnia rozgrzała się

Cez prázdniny poslala nás mamička
do „chederu“. Kde sa chlapci či prekladali „chumaš“. Ešte ndes mi zneje
v ušiach slová prekladu: „Sagt die …
atď- Prekladalo sa nemecky. Učiteľ
veľmi chudobný – pochádzal zo Spiša.
Mamička nás poslalaaj z tohto dôvodu, aby ho týmto spôsobom podporovala. Učil nás „...“ a základné modlitby. Zároveň písať nemecky, gotické
písmená. V prestávke na dvore vynašli
sme „krásnu hru“: „medzero-o-o“. Dva
deti s paličkami každý zvlášť dotial
škrabal do pôdy, kým vládal povedať
slovo „mezero-o-o. Kto mal väčšiu dieru ten vyhral.
Rodina Atlas došla v 19. storočí do
Raslavic z Lvova (Lemky – praotec došiel skôr – do Raslavíc došiel už 1830
z Lipt. Sv. Mikuláša), kde boly pogromy. Pra-pra dedeček usadil sa u malého lesíka „Striľkov“. Dom - vraj pôvodný stal ešte za mojich deckých rokov,
vedľa neho tehelňa malá, ktorá bola
dedictvo Atlas (a vtedy patrila druhej
rodine Atlas – bratovi starého otca
a jeho deťom). Myslím prarodičia mali
prenajatý statok- (Prenajal … polia od
nejakého statkára, gazdoval. Statkár
kupil polia späť a dal za to domy(?)
a licenc na vymeranie pálenky – ktorý bol v rukách Atlas do druhej svetovej vojny. Môj starý otec mal dvoch
bratov, ktorí ako on tiež mali mená
z biblii: starý otec Izak, bratia: David
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i piekarnik zrobił się gorący, z lalek zaczęło się kopcić (?) - jak mi opowiadano.
Świetną zabawą była gra w „pigy“.
Strugano oba końce kijka i uderzano w
drewienko, czym dalej leciał (do 4-5 m)
mały kijek, tym lepiej – wygrywał ten,
kto najdalej odbił kijek.
„Tisza be-Aw“ (tamurz). Gdy dorośli
pościli, my dzieci rzucałyśmy w siebie
rzepami, których pełno rosło wokół domów, pewnie na znak żałoby, ale oczywiście nie wiedziałyśmy, o co chodzi.
W wakacje mamusia posyłała nas
do „chederu“. Gdzie chłopcy tłumaczyli
„Chumasz“. Jeszcze dziś mi dźwięczą w
uszach słowa: „Sagt die … itd. Tłumaczono na niemiecki. Nauczyciel, bardzo
biedny, pochodził ze Spiszu. Mamusia
nas tam posłała, żeby go w ten sposób
wesprzeć. Uczył nas „Miszny“ i podstawowych modlitw, a także pisania po
niemiecku i gotyckich liter. Na przerwie
bawiliśmy się na podwórku w „piękną
grę“: „medzero-o-o“. Dwoje dzieci z kijkami, każde osobno tak długo dłubało
w ziemi, aż mogło powiedzieć słowo
„mezero-o-o’’. Kto miał większą dziurę,
ten wygrywał.
Rodzina Atlasów przybyła Raslavic w
XIX wieku ze Lwowa (Lemky – pradziadek
przyjechał wcześniej do Raslavic z Liptovskiego Mikuláša już w 1830 r.), gdzie
były pogromy. Pra-pra dziadek osiedlił
się koło małego lasku „Striľkov“. Dom, podobno ten pierwszy, stał jeszcze za mo-

a Abraham (Adolf ). Starý otec a jeho
brat David boli veľmi pekní muži, tretí
Adolf menej pekný. David s rodinou
bývali blízko mesta Humenné v Hrabovci, kde mali statok. Raz v roku prichádzali na návštevu do Raslavíc. Mali
troch synov: jeden bol lekárnik v Humennom, druhý riaditeľ banky - Ervin
a tretí bol obchodník drevom – Emil.
Ervin a a Emil boli dvojčatá. Skoro celá
rodina zahynula v koncentrákoch. Emil
zomrel v Košiciach po vojne, Ervin žije
v Amerike – zomrel. Jediná ich dcéra
Žofka bola vydatá v Michalovciach za
lekára. Ostala na žive. Žije so synom
v Amerike – zomrela. Druhý brat starého otca Adolf (báči) žil v Raslaviciach.
Pamätám sa naňho z dectva, kedy bol
úplne „...“ Alzheimer – nevedel čo robí
a hovorí. Smiali sme sa mu a vždy nám
spieval nemeckú pesničku: „Auf der
grüner Wiese steht ein ...“ Jeden syn
bol lekár vo Vranove, druhý žil v Raslaviciach. Dcéra tiež doma s deťmi. Nemali sme s nimi úzky kontakt, boli iní
ako my. Dnes ľutujem, ináč by som to
bola zariadila (mám rada rodinu).
Môj starý otec (ako som už spomínala) bol v dedine a na celom okolí
veľmi vážený. Bol predsedom „….“
malej židovskej náboženskej obci 50
rokov. Okrem statku bol aj podnikateľom: „budoval“ cesty a mosty. Bol
pekný človek. Nosil vždy košele s tvrdou vložkou (ja som ich brala niekedy
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ich dziecięcych lat, obok niego była mała
cegielnia, która była spadkiem Atlasów
(i wtedy należała do drugiej rodziny Atlasów – brata dziadka oraz jego dzieci).
Myślę, że pradziadkowie dzierżawili folwark (Wydzierżawił … pola od jakiegoś
właściciela ziemskiego, gospodarzył.
Właściciel wykupił pole z powrotem i dał
za to domy (?) oraz koncesję na wyszynk
wódki – którą Atlasowe mieli do drugiej wojny światowej. Mój dziadek miał
dwóch braci, którzy podobnie jak on nosili biblijne imiona: dziadek nazywał się
Izák, a bracia: David i Abrahám (Adolf).
Dziadek i jego brat David byli bardzo
przystojnymi mężczyznami, trzeci - Adolf
był niej urodziwy. David z rodziną mieszkał niedaleko Humennego w Hrabovcu,
gdzie miał gospodarstwo. Raz w roku
przyjeżdżał z wizytą do Raslavic. Miał
trzech synów jeden z nich był aptekarzem w Humennem, drugi - Ervin - dyrektorem banku, a trzeci - Emil – handlował
drewnem. Ervin i Emil byli bliźniakami.
Prawie cała rodzina zginęła w obozach
koncentracyjnych. Emil zmarł w Koszycach po wojnie, Ervin mieszkał w Ameryce – zmarł. Ich jedyna córka Žofka wyszła za mąż za lekarza w Michalovcach.
Przeżyła. Mieszkała z synem w Ameryce
aż do śmierci. Drugi brat dziadka - Adolf
(wujek) mieszkał w Raslavicach. Pamiętam go z dzieciństwa, gdy był całkiem
„meszuge“ Miał Alzheimera – nie wiedział co robi i co mówi. Śmialiśmy się

do čistiarne do Prešova) a tvrdý malý
klobúk „Steifhut“. Vidím ho pred sebou ako ide v sobotu odpoludnia do
kostola, kde vždy dáva „kiduš“ a za
ním služka s koláčom a krčahom s vodou a ručnikom (Podľa náboženských
predpisov v sobotu sa nesmelo nosiť
– a preca on bol rabín). Ako najbohatšia rodina židovská v Raslaviciach
– podporovali chudých. Ako ja viem
„šochet“ a … dostávali na sviatky vrece zemiakov a múku. Babička Róza
(rod. Schwalb – o nich inokedy, bola

1946, zľava Albert Solar, jeho žena Edita
a Jolinka
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z niego, bo zawsze nam śpiewał niemiecką piosenkę: „Auf der grüner Wiese steht
ein ...“ Jeden jego syn był lekarzem we
Vranovie, drugi mieszkał w Raslavicach.
Córka z dziećmi też mieszkała w domu.
Nie mieliśmy z nimi bliskich kontaktów,
byli inni niż my. Dzisiaj żałuję, postąpiłabym inaczej (kocham rodzinę).
Mój dziadek (jak już wspominałam)
był bardzo szanowany we wsi i w całej
okolicy. Przez 50 lat był przewodniczącym „kahału“ małej żydowskiej gminy
wyznaniowej. Nie tylko miał gospodarstwo, ale był również przedsiębiorcą:
„budował“ drogi i mosty. Był eleganckim mężczyzną. Zawsze nosił koszule
ze sztywnym gorsem (czasami woziłam je do pralni do Prešova) i sztywny
kapelusz „Steifhut“. Widzę go, jak idzie
w sobotę przedpołudniem do synagogi, gdzie zawsze odmawia „kidusz“, a za
nim idzie służąca z ciastem i dzbanem
z wodą oraz ręcznikiem (według przepisów religijnych w sobotę nie wolno
było nic nosić, a on był przecież koszer),
Jako najbogatsza rodzina żydowska w
Raslavicach – wspierali biednych. O ile
wiem „szochet“ i „gale?“ dostawali na
święta worki ziemniaków i mąki. Babcia Rosa (z d. Schwalb – o nich kiedy
indziej), podobno była bardzo mądra
– wiele osób chodziło do niej po radę
i „ po prośbie“, nigdy nie na darmo.
Była bardzo szczupła (podobno chora)
i elegancka.

vraj veľmi múdra – chodili k nej mnohí
o radu a „prosby“, nikdy nie nadarmo.
Bola veľmi tenká (vraj nemocná) a elegantná.
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Rómovia v Raslaviciach

Romowie w Raslavicach

Hneď na úvod je nevyhnutné poznamenať, že výskum Rómov a ich
dejín je na Slovensku všeobecne málo
rozsiahly a v kontexte sledovanej
problematiky a spoločenskej potreby
značne nedostatočný. Týmito témami
sa venuje iba veľmi málo historikov
(Anna Jurova, Arne Mann, Zuzana
Kollárová, Anna Tkáčová, Karol Janas,
Lucia Segľová a pod.). V prípade regionálnych dejín so zameraním na Rómov je absencia kvalitných výskumov
ešte výraznejšia. Doposiaľ neexistuje
žiadna historická monografia, ktorá
by sa venovala dejinám Rómov v konkrétnej obci na Slovensku. Podobná
situácia je aj v príbuzných vedných
disciplínach, medzi ktorými výnimočné miesto predstavuje doposiaľ jediná komplexná monografia o Rómoch
v konkrétnej obci – kultúrno antropologická kniha kanadského profesora
Davida Scheffela týkajúca sa Rómov
v obci Svinia.104
Dejiny Rómov sa doposiaľ obmedzujú na skúmania konkrétnych historických javov alebo období (v tomto
smere sú pravdepodobne najlepšie

Na początku należy zaznaczyć, że
badania poświęcone Romom oraz ich
historii na Słowacji są dosyć skąpe, a w
kontekście omawianej problematyki
i potrzeb społecznych wyraźnie niewystarczające. Tematyką tą zajmuje
się bardzo niewielu historyków (Anna
Jurová, Arne Mann, Zuzana Kollárová,
Anna Tkáčová, Karol Janas, Lucia
Segľová itp.). Jeśli chodzi o historię w
ujęciu regionalnym, badaną pod kątem Romów, to brak rzetelnych badań
jest jeszcze bardziej widoczny. Dotychczas nie powstała żadna monografia historyczna poświęcona historii
Romów w konkretnej miejscowości na
Słowacji. Podobna sytuacja występuje
w pokrewnych dyscyplinach naukowych. Wyjątek stanowi pozycja z dziedziny antropologii kulturowej, autorstwa kanadyjskiego profesora Davida
Scheffela, traktująca o Romach z miejscowości Svina, która jest dotychczas
jedyną pełną monografią dziejów Romów w konkretnej miejscowości.104
Naukowe podejście do historii Romów ogranicza się na razie do badania konkretnych zjawisk historycznych

104

104

Scheffel, David Z.: Svinia v čiernobielom:
Slovenskí Rómovia a ich susedia. Prešov, Centrum antropologických výskumov, 2009, 305
str. ISBN 80-969483-7-7

Scheffel, David Z.: Svinia v čiernobielom:
Slovenskí Rómovia a ich susedia. Prešov, Centrum antropologických výskumov, 2009, 305
str. ISBN 80-969483-7-7

176

spracovane dejiny rómskeho holokaustu) alebo všeobecné historické
prehľady. V regionálnych dejinách
sa Rómovia iba sporadicky objavujú
kapitoly v obecných monografiách.
Môžeme skonštatovať, že v tejto oblasti je v poslednom období viditeľná
stúpajúca tendencia, t.j. rómske dejiny
sa dostávajú stále viacej do obecných
monografií (z nášho regiónu by som
spomenul napríklad veľmi kvalitné
práce popradskej archivárky a historičky Zuzany Kollárovej).
Preto aj náš príspevok je nevyhnutné vnímať ako prvý pokus o sumarizáciu dejín Rómov v obci Raslavice na
základe archívnych materiálov.
Z doposiaľ spracovaných archívnych dokumentov nie je známe, kedy
sa Rómovia po prvýkrát usadili v obci
Raslavice. Na základe publikovaných
výskumov historičky Anny Tkáčovej105
však môžeme predpokladať, že sa tak
stalo pravdepodobne pred rokom
1780.
V tom čase sa totiž začali systematicky vytvárať prehľady o počtoch Rómov v jednotlivých častiach Uhorska.
Bolo to spôsobené tzv. tereziánskymi

lub okresów (w tym ujęciu najdokładniej chyba opracowano historię holokaustu Romów) lub do ogólnych
przeglądów historycznych. W historii
regionalnej Romowie jedynie sporadycznie pojawiają się w rozdziałach
ogólnych monografii. Można jednak
stwierdzić, że w ostatnim czasie zauważalna jest tendencja wzrostowa
w tym zakresie, co oznacza, że historia
Romów jest szerzej uwzględniana w
ogólnych monografiach naszego regionu (należy tu wspomnieć o bardzo
ważnych pracach archiwistki i historyczki z Popradu Zuzany Kollárovej).
Z związku z tym również niniejszy
tekst należy uznać za pierwszą próbę podsumowania historii Romów
z Raslavic, co zrobiono korzystając
z materiałów zgromadzonych w archiwach.
Z dotychczas opracowanych dokumentów przechowywanych w archiwach nie wynika, kiedy Romowie
pierwszy raz osiedlili się w Raslavicach.
Na podstawie opublikowanych badań
historyczki Anny Tkáčovej105, możemy
jednak przypuszczać, że prawdopodobnie miało to miejsce przed 1780
rokiem.
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reformami106, časť ktorých sa týkala aj
Rómov. Po prvotných nariadeniach
z rokov 1744-1760, ktoré mali primárne represívny charakter a orientovali
sa na otázky pohybu Rómov v Uhorsku, bolo v roku 1761 vydaných niekoľko známych dekrétov zameraných
na trvalé usadzovanie Rómov. Tieto
neskôr nasledovali ďalšie dekréty
a nariadenia, z ktorých najznámejší
bol pravdepodobne dekrét Márie Terézie z 20.12.1773. Zámerom týchto
reforiem bola snaha o úplné usadenie
a kultúrnu asimiláciu Rómov s okolitým majoritným obyvateľstvom.
Nariadenia sa preto týkali rôznych
obmedzení – napr. zákaz používať
rómsky jazyk, rómske oblečenie, Rómovia nemali medzi sebou uzatvárať
sobáše, deti mali dávať na výchovu
miestnym gazdom a pod. Na druhej
strane Rómom mala byť prideľovaná pôda na gazdovanie, pozemky na
stavbu riadnych obydlí a pod. V tejto
politike pokračoval a jej syn Jozef II.
(1780-1790), ktorý sa vo svojom nariadení z rokov 1782-1784 orientoval
viac na vzdelanie, náboženstvo a bývanie Rómov.107
Súpisy Rómov sa začali vytvárať primárne na základe nariadenia

W tym czasie zaczęto również systematycznie tworzyć zestawienia
liczby Romów w poszczególnych
częściach Węgier. Spowodowane to
było wprowadzeniem tzw. reform tereziańskich106, których część dotyczyła
również Romów. Po pierwotnych rozporządzeniach z lat 1744-1760, które
początkowo miały charakter represyjny i regulowały kwestie przemieszczania się Romów na Węgrzech, wydano
w 1761 roku kilka znanych dekretów,
których celem było osiedlenie Romów
na stałe. Potem pojawiły się kolejne
dekrety i rozporządzenia, z których
chyba najważniejszym był dekret Marii Teresy z 20.12.1773 r. Celem tych
reform była próba całkowitego osiedlenia Romów i ich zasymilowania kulturowego, ze stanowiącą większość,
miejscową ludnością. W związku
z tym wspomniane rozporządzenia
wprowadzały różne ograniczenia, np.:
zakaz posługiwania się językiem romskim i noszenia romskich strojów, zakaz zawierania małżeństw pomiędzy
Romami, nakaz oddawania dzieci na
wychowanie miejscowym gospodarzom itp. Z drugiej strony miała być
Romom przydzielana ziemia, którą
mogli uprawiać, działki pod budowę
porządnych domów itp. Politykę tę
kontynuował syn cesarzowej Józef II
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Mária Terézia (1740-1780)
Tkáčová, str. 56-68. Pozri tiež: Mann, Arne
B.: Rómsky dejepis. Bratislava, Kalligram, 2000,
56 str. ISBN 80-7149-316-3
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Mária Terézia (1740-1780)

z 10.12.1768, ktoré bolo neskôr niekoľkokrát novelizované a dopĺňané.
Na základe týchto súpisov, ktoré sa
viedli v rokoch 1774 až 1787 vieme,
že Raslavice v tom čase patrili do Šarišskej stolice a v rámci nej do Topľanského okresu. Ten tvorilo v tom čase
celkovo 70 obcí, pričom Rómovia žili
v 56 obciach108. Medzi ne patrili aj Nižné Raslavice, v ktorých súpisy uvádzajú, že v rokoch 1774 a 1775 v tejto obci
Rómovia nežili vôbec a v rokoch 17801784 tu bývala jedna rómska rodina.109
Vyšné Raslavice prítomnosť Rómov
neuvádzali vôbec. Je potrebné uviesť,
že aj v okolitých dedinách takmer všade nejaké rómske rodiny v tom čase
už bývali.
Podľa dochovaných súpisov rómska
rodina bývajúca v Raslaviciach bola
najskôr v rokoch 1780-1782 vedená
ako rodina Adama Gábora (Adamus
Gaborov) a neskôr v rokoch 1783-1784
ako rodina Adama Žoltáka (Adam Zoltak). Vzhľadom na veľmi podobné
ukazovatele je vysoko pravdepodob-

(1780-1790), który w swoim rozporządzeniu z lat 1782-1784 położył większy nacisk na kształcenie, religię i warunki mieszkaniowe Romów.107
Spisy Romów zaczęto tworzyć na
początku na podstawie rozporządzenia z 10.12.1768 r., które później było
kilkakrotnie nowelizowane i uzupełniane. Z tych spisów, sporządzanych
w latach 1774-1787 r. wiemy, że Raclavice należały wówczas do województwa šarišskiego i znajdującego się w
nim powiatu Topľa. Powiat ten składał
się w tamtym czasie z 70 miejscowości, przy czym Romowie mieszkali w
56 z nich108. Do miejscowości zamieszkiwanych przez Romów należały także Nižné Raslavice, ale spisy podają,
że w latach 1774 i 1775 w ogóle nie
było w nich Romów, a w latach 17801784 mieszkała tam jedna rodzina
romska.109 W Vyšnych Raslavicach nie
wymieniano żadnych Romów. Należy
zaznaczyć, że w niemal każdej z oko107

Tkáčová, s. 56-68. Patrz także: Mann, Arne
B.: Rómsky dejepis. Bratislava, Kalligram, 2000,
56 s. ISBN 80-7149-316-3
108
Tkáčová, s. 39
109
Z tego okresu zachowało się łącznie siedem spisów Romów, w których znajdują się
również dane dotyczące Raslavic. W 1780 roku
przeprowadzono spis tylko raz, w 1781 roku
robiono spisy za każde półrocze, z 1782 roku
zachował się tylko spis z pierwszego półrocza,
z roku 1783 szachowały się oba spisy półroczne, a z 1784 roku jeden spis całoroczny.
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Tkáčová, str. 39
Z tohto obdobia sa dochovalo celkovo sedem súpisov Rómov v ktorých sú údaje aj za
obec Raslavice. V roku 1780 sa súpis realizoval
iba raz, z roku 1781 sú súpisy sa každý pol rok,
z roku 1782 sa dochoval súpis iba za prvý polrok, v roku 1783 sa dochovali obidva polročné
súpisy a z roku 1784 sa dochoval jeden súpis za
celý rok.
109
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licznych wsi mieszkały już wtedy jakieś rodziny romskie.
Według zachowanych spisów,
mieszkająca w Raslavicach rodzina
romska, najpierw została podana w
latach 1780-1782 jako rodzina Adama
Gábora (Adamus Gaborov), a potem w
latach 1783-1784, jako rodzina Adama
Žoltáka (Adam Zoltak). Ze względu
na podobne dane jest wysoce prawdopodobne, że chodziło o jedną i tę
samą rodzinę. Była to rodzina biedoty
wiejskiej, nieposiadająca gospodarstwa (ziemi), której głównym źródłem
utrzymania było kowalstwo. Mieszkali
w swoim domu, o którym najczęściej
pisano, że stoi w jednym rzędzie z innymi domami we wsi, ale w dwóch
spisach podano, że nie stoi w rzędzie
innych domów. Podlegali tutejszemu
wójtowi. Z cytowanych spisów dowiadujemy się także, że ubierali się inaczej niż pozostali mieszkańcy wsi (tylko dwa razy podano, że ubierają się
tak samo jak inni chłopi), nie handlują
końmi, nie zajmują się żebractwem,
ani muzyką i jedzą mięso z padłych
zwierząt. Nie wnosili opłat do kasy
wojskowej, ani krajowej, najprawdopodobniej z powodu ubóstwa. Informacje te między innymi pokazują
kontekst tego, co było ważne dla ówczesnej administracji i co sprawdzano
w inwigilowanej społeczności.

né, že sa jedná o tú istú rodinu. Išlo
o želiarsku rodinu bez usadlosti (pozemku), ktorej hlavným zdrojom obživy bolo kováčstvo. Bývali v samostatnom dome, o ktorom bolo väčšinou
uvedené, že stojí v rade s ostatnými
domami v obci, ale v dvoch súpisoch
sa je uvedené, že stojí mimo radu ostatných domov. Boli podriadení miestnemu richtárovi. Z uvedených súpisov
sa ešte dozvedáme, že sa prevažne obliekali odlišne ako ostatní sedliaci (iba
dvakrát bolo uvedené, že sa obliekajú
rovnako ako ostatní sedliaci), neobchodujú s koňmi, neživia sa žobraním,
ani hudbou a jedia mäso z uhynutých
zvierat. Do vojenskej a domovskej pokladnice pravdepodobne z dôvodu
nemajetnosti (želiarstva) neprispievali. Uvedené informácie okrem iného
ukazujú aj na kontext toho, čo bolo
pre dobovú administratívnu správu
zaujímavé a dôležité na zisťovanie vo
vzťahu k sledovanej komunite.
Zo súpisu z roku 1784 sa dozvedáme aj mená a aktivity členov tejto rodiny. Okrem otca Adama (nar. 1730),
ktorý bol kováč, rodinu tvorila jeho
manželka Mária, syn Ján (Joannes),
ktorý slúžil pri vojsku, najstaršia dcéra
Helena (Helena) (nar. 1760) bola mentálne postihnutá, dcéra Mária (Maria)
(nar. 1767) slúžila u miestneho sedliaka Martina Šimčáka (Martinus Simcsak), syn Michal (Michael) (nar. 1770)
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slúžil u šľachtica Alexandra Raslavického (Alexander Raszlaviczy), ďalším
bol syn Ondrej (Andreas) (nar. 1774)
a najmladším bol syn Adam (Adamus)
(nar. 1777), ktorý bol chorľavý ale vypomáhal otcovi pri jeho remesle. Podľa týchto údajov deti školu nenavštevovali, ale v roku 1784 je uvedené, že
dve deti (syn a dcéra) boli dané na výchovu k adoptívnym rodičom. Bola to
jedná z bežných praktík vychádzajúca
z tereziánskych reforiem. Išlo pravdepodobne o dcéru Máriu a syna Michala.110
Obdobie 19. storočia bolo z pohľadu dejín Rómov málo výrazným. Neudiali sa v ňom žiadne zásadné zmeny, ktoré by ovplyvnili život Rómov.
Postupne sa pokračovalo v tereziánskych reformách. Mnohé z nich sa však
neuchytili a postupne sa ich realizácia
utlmila úplne. V niektorých sa však
pokračovalo aj naďalej. Išlo hlavne
o rôzne represívne aktivity zamerané na obmedzenie kočovania Rómov
a s tým spojené snahy o ich administratívne podchytenie, ale aj snaha postupne zavádzať aj v rámci tejto skupiny povinnú školskú dochádzku.
Prvá svetová vojna zasiahla aj život
Rómov v obci. Z doposiaľ spracova-

Ze spisu z roku 1784 poznajemy nazwiska i zajęcia członków tej rodziny.
Poza ojcem Adamem (ur. w 1730 r.),
który był kowalem, do rodziny należeli: jego żona Mária, syn Ján (Joannes),
który służył w wojsku, najstarsza córka
Helena (Helena) (ur. w 1760 r.) - niepełnosprawna umysłowo, córka Mária
(Maria) (ur. w 1767 r.) służyła u miejscowego chłopa Martina Šimčáka (Martinus Simcsak), syn Michal (Michael) (ur.
w 1770 r.) służył u szlachcica Alexandra
Raslavického (Alexander Raszlaviczy),
kolejnym synem był Ondrej (Andreas)
(ur. w 1774 r.), a najmłodszy syn Adam
(Adamus) (ur. w 1777 r.), był chorowity, ale pomagał ojcu w jego rzemiośle. Zgodnie z tymi danymi dzieci nie
uczęszczały do szkoły, ale w 1784 roku
podano, że dwoje dzieci (syn i córka)
zostało oddane na wychowanie rodzicom adopcyjnym. Była to jedna
z powszechnie stosowanych praktyk
wprowadzonych przez reformy terezjańskie. Prawdopodobnie chodziło
o córkę Márię i syna Michala.110
Okres XIX wieku był z punktu widzenia historii Romów mało znaczący.
Nie zaszły wtedy żadne ważne zmiany,
które miałyby wpływ na życie Romów.
Kontynuowano reformy terezjańskie,

110
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Za poskytnutie a spracovanie týchto archívnych materiálov vzťahujúcich sa k obci
Raslavice, by som chcel poďakovať historičke
Mgr. Anne Tkáčovej, PhD.

Za udostępnienie i opracowanie tych materiałów archiwalnych, dotyczących Raslavic,
chciałbym podziękować historyczce mgr Annie Tkáčovej, PhD.
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ných dokumentov nevieme aktuálne
určiť, či sa niekto z miestnych Rómov
aktívne zúčastnil bojov. Iba nepriamo
vieme, že táto udalosť mala svoje rezíduá aj v miestnej rómskej komunite.
Z dochovanej evidencie vojnových
poškodencov, vdov a sirôt, ktorú viedol miestny obvodný notársky úrad so
sídlom vo Vyšných Raslaviciach a pod
správu ktorého spadali obce Vyšné
Raslavice, Abrahámovce, Buclovany, Jánovce, Nižné Raslavice, Tročany
a Vaniškovce111 vieme, že medzi poberateľmi štátnej sociálnej pomoci boli
aj Rómovia.
V uvedenej evidencii, nachádzame
niekoľko mien, ktoré figurujú aj v evidencii Rómov. Medzi nimi bol aj Štefan
Marton ako čiastočný invalida, meno
ktorého figuruje v neskoršej evidencii
Rómov ako rómsky (cigánsky) vajda.
Bohužiaľ v evidencii Rómov bol dopísaný iba pod čiarou, na spodnej strane
príslušného listu. Absentuje tam akákoľvek ďalšia informácia o jeho rodine,
avšak zo spomínanej evidencie vojnových poškodencov, vdov a sirôt vieme,
že mal minimálne šesť detí. V tejto evidencii nachádzame ešte sporadicky aj

lecz wiele z nich się nie przyjęło, więc
ich realizacja stopniowo wygasała.
Niektóre jednak nadal wprowadzano,
a były to głównie działania represyjne,
które miały ograniczyć koczowniczy
tryb życia Romów i związane z tym
próby ich administracyjnego podporządkowania, a także starania o wprowadzenie w tej grupie obowiązku
szkolnego.
Pierwsza wojna światowa zmieniła życie Romów w Raslavicach. Na
podstawie dotychczas opracowanych
dokumentów nie potrafimy obecnie
stwierdzić, czy ktoś z miejscowych
Romów aktywnie uczestniczył w walkach. Jedynie pośrednio dowiadujemy się, że wydarzenia te odbiły się
na miejscowej społeczności romskiej.
Z zachowanej ewidencji inwalidów
wojennych, wdów i sierot, którą prowadził Okręgowy Urząd Notarialny
z siedzibą w Vyšnych Raslavicach i do
którego należały miejscowości: Vyšné
Raslavice, Abrahámovce, Buclovany,
Jánovce, Nižné Raslavice, Tročany oraz
Vaniškovce111 wiemy, że wśród pobierających zasiłek państwowy byli także
Romowie.

111
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Larinčíkvoá, Mária – Šandalová, Mária:
Obvodné notárske úrady Bardejov – okolie;
Bardejovská Nová ves, Hertník, Richvald, Vyšné
Raslavice - 1886-1944 - Skupinový inventár. Inventárny katalóg Štátneho oblastného archívu
v Bardejove, Bardejov 1987. Rukopis. 163 str.

Larinčíkvoá, Mária – Šandalová, Mária:
Obvodné notárske úrady Bardejov – okolie;
Bardejovská Nová ves, Hertník, Richvald, Vyšné
Raslavice - 1886-1944 - Skupinový inventár. Inventárny katalóg Štátneho oblastného archívu
v Bardejove, Bardejov 1987. Rękopis s. 163.
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ďalšie mená (prevažne vdov a sirôt),
u ktorých môžeme predpokladať, že
patrili miestnym Rómov – Cvoreň,
Cvoreňová, Balog, Žolták. V tomto
kontexte je nevyhnutné uviesť, že
miestni Rómovia získavali túto sociálnu výpomoc na základe štandardného
výmeru Zemského úradu pre starostlivosť o vojnových poškodencov v Bratislave na základe rovnakých pravidiel
ako všetci ostatní obyvatelia. Celkovo bolo v obvode notárskeho úradu
v Raslaviciach takýchto poberateľov
87 (s viac ako dvesto posudzovanými
osobami), avšak ich počet sa v 30. rokoch znížil na 5 (s 13 posudzovanými
osobami).112
Uvedený obvodný notársky úrad
vytváral aj ďalšie evidenčné zoznamy
a knihy. Letmé nahliadnutie do niektorých z nich nám ukáže nielen či sa
v niektorých z nich priezviská patriace
miestnym Rómom vyskytujú a v iných
nie, ale uvedené evidencie poskytnú
mnohé nepriame svedectvá o pravdepodobných vzťahoch medzi Rómami
a okolitou majoritou v Raslaviciach.

W ewidencji tej znajdujemy kilka nazwisk, które figurują również
w ewidencji Romów. Był wśród nich
Štefan Marton – częściowy inwalida,
którego nazwisko figuruje w późniejszej ewidencji Romów, jako romskiego (cygańskiego) vajdy – przywódcy
społeczności. Niestety w ewidencji
Romów był dopisany tylko pod kreską
na dole odpowiedniej kartki. Brakuje
tam jakichkolwiek innych informacji
o jego rodzinie, jednak ze wspominanej ewidencji inwalidów wojennych,
wdów i sierot wiemy, że miał co najmniej 6 dzieci. W ewidencji tej jeszcze
sporadycznie spotykamy kolejne nazwiska (przeważnie wdów i sierot), w
przypadku których możemy sądzić, że
byli miejscowymi Romami np.: Cvoreň, Cvoreňová, Balog, Žolták. W tym
miejscu należy wspomnieć, że miejscowi Romowie otrzymywali zasiłki w
standardowym wymiarze, ustalonym
przez Zemský úrad pre starostlivosť
o vojnových poškodencov (Krajowy
Urząd Opieki nad Inwalidami Wojennymi) w Bratysławie, na takich samych
zasadach, jak cała pozostała ludność.
Łącznie w okręgu Urzędu Notarialnego w Raslavicach 87 osób pobierało
takie zasiłki (a ponad dwieście ubiegało się o nie), jednak w latach 30. ich
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Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Bardejov. Fond Obvodný notársky úrad
Vyšné Raslavice 1903-1944 (1948), č. 13 (Evidencia vojnových poškodených, vdov a sirôt),
kr. 2 [ďalej Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice]
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V evidencii motorových vozidiel113
sa nenachádza žiadna osoba, meno
ktorej by sa na základe iných evidencii dalo pripísať miestnym Rómom.
Podobne je to aj v evidencii pôrodných asistentiek (babičiek).114 V tomto prípade môžeme predpokladať, že
v miestnej rómskej komunite niektorá
so žien mala znalosti z oblasti pôrodníctva, avšak bez formálneho vzdelania nemohla táto osoba byť evidovaná ako pôrodná asistentka (babička).
Čiastočný prehľad o aktivitách
miestnych Rómov nám poskytuje aj
evidencia živnostníkov115, ktorú si viedol obvodný notársky úrad. Aj napriek
skutočnosti, že táto inštitúcia samotné živnostenské oprávnenia nevydávala (to bolo v kompetencii okresného úradu), viedla si aspoň čiastočný
prehľad o počtoch a charaktere
živnostníkov na území obvodu. Ide
o evidenciu za roky 1936-1950, ktorá
obsahuje 106 záznamov, medzi ktorými nájdeme minimálne dva, ktorá sa
môžu týkať miestnych Rómov. Prvý je
záznam o tom, že Štefan Marton zís-

liczba zmalała do 5 (przy 13 ubiegających się).112
Wspomniany Okręgowy Urząd Notarialny prowadził również inne ewidencje i księgi. Zaglądając do nich nie
tylko możemy sprawdzić, że w niektórych z nich pojawiają się nazwiska
należące do miejscowych Romów, a w
innych nie, ale ewidencje te w pośredni sposób przedstawiają, jak prawdopodobnie kształtowały się stosunki
między miejscowymi Romami a ludnością stanowiącą większość etniczną
w okolicy Raslavic.
W ewidencji pojazdów silnikowych113 nie było żadnej osoby, którą
na podstawie innych ewidencji można
by zaliczyć do miejscowych Romów.
Podobnie wyglądało to w przypadku
ewidencji akuszerek (babek).114 W tym
przypadku możemy przypuszczać, że
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Štátny archív v Prešove (Archiwum Państwowe w Prešovie) - pracovisko Archív Bardejov (filia Archiwum Bardejov). Fond Obvodný
notársky úrad (Dokumenty Okręgowego Urzędu Notarialnego) Vyšné Raslavice 1903-1944
(1948), č. 13 (Evidencia vojnových poškodených, vdov a sirôt – Ewidencja inwalidów
wojennych, wdów i sierot), kr. 2 [dalej Archív BJ
- Fond Obv. not. úr. V. Raslavice]
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Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice,
č. 24 (Evidencia motorových vozidiel – Ewidencja pojazdów silnikowych), kr. 2
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Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice, č. 9 (Evidencia pôrodných asistentiek (babičiek) – Ewidencja akuszerek (babek)), kr. 2
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Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice,
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Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice,
č. 9 (Evidencia pôrodných asistentiek(babičiek)
), kr. 2
115

Archív BJ - Fond Obv. not. úr. V. Raslavice,
č. 14 (Evidencia živnostníkov), kr. 2
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kal 2.9.1921 živnostenské oprávnenie
na kupčenie s bravčovým dobytkom
a druhým záznamom je, že Štefan
Cvoreň získal 6.11.1939 podobné živnostenské oprávnenie na sprostredkovateľský obchod s ošípanými.
Uvedená evidencia však pravdepodobne nebude úplne presná. Dôkazom je iná evidencia, ktorá nám
o Rómoch v Raslaviciach v tomto období povie asi najviac. Ide o evidenciu
Rómov116, ktorej dátum vzniku nie je
presne známy. Prvá časť evidencie
uvádza aj meno miestneho Róma narodeného v novembri 1939. Táto evidencia sa priebežne dopĺňala, pretože
najnovší zápis (resp. dopísanie) sa týka
rómskeho dievčatka z júla 1942. Dá sa
predpokladať, že vznikla v kontexte
zmien politických pomerov po vzniku
Slovenského štátu niekedy na začiatku 40. rokov.
Slovenský štát totiž vo svojich nariadeniach okrem iného začal aj systematické prenasledovanie Rómov.
Svojimi zákonmi postupne posúval
Židov, ale aj Rómov do pozície druhoradých občanov štátu. Hoci prvé
zásadné právne úpravy vojnového
Slovenského štátu ešte priamu diskrimináciu konkrétnych občanov
nedefinovali (máme na mysli ústavu

w lokalnej społeczności romskiej któraś z kobiet znała się na położnictwie,
ale nie mając formalnego wykształcenia nie mogła być zarejestrowana jako
położna (akuszerka).
Częściowe rozeznanie w zajęciach
miejscowych Romów daje nam ewidencja przedsiębiorców115, prowadzona przez Okręgowy Urząd Notarialny.
Pomimo iż instytucja ta nie wydawała
samych pozwoleń na działalność (leżało to w gestii Urzędu Powiatowego),
to prowadziła przynajmniej częściowe
zestawienie liczby i rodzaju przedsiębiorców w swoim okręgu. Dysponujemy ewidencją z lat 1936-1950, która
zawiera 106 wpisów, a wśród nich znajdziemy co najmniej dwa, które mogą
zawierać nazwiska tutejszych Romów.
Pierwszy wpis dotyczy tego, że Štefan
Marton otrzymał 02.09.1921 r. pozwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie kupčenia s bravčovým dobytkom (handlu trzodą chlewną), drugi
wpis jest podobny, napisano w nim,
że Štefan Cvoreň otrzymał 06.11.1939
r. pozwolenia na sprostredkovateľský
obchod s ošípanými (pośredniczenie w
handlu trzodą chlewną).
Ewidencja ta prawdopodobnie nie
była zbyt dokładna. Świadczy o tym
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Slovenskej republiky zo dňa 21. júla
1939 - ústavný zákon 185/1939 Sl. z.
a následný Zákon o štátnom občianstve z 25. septembra 1939 - zákon
255/1939 Sl. z.) pripravili podmienky, ktorým sa priama diskriminácia
mohla reálne vykonávať (nezískanie
štátneho občianstva znamenalo napr.
nemožnosť vykonávať rôzne povolania vrátane podnikania a vykonávania živností a pod.). Samotné diskriminačné zákony, ktoré umožňovali
umiestnenie nepohodlných osôb do
táborov nútených prác bez súdneho
rozhodnutia sa objavili až v roku 1940.
Išlo primárne o tri zákony, resp. právne normy (nariadenia s mocou zákona): branný zákon (č. 20/1940 Sl. z.
z 18.1.1940), vládne nariadenie s mocou zákona o pracovnej povinnosti (č.
129/1940 Sl. z. z 29.5.1940) a hlavne
vládne nariadenie s mocou zákona
o dočasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov (č. 130/1940 Sl.
z.z 29. 5. 1940).
Branný zákon prepustil Rómov a Židov z brannej služby s odôvodnením,
že sa nesmeli stať „vojenskými osobami“ a mali byť zaradení do „osobitných
skupín“. Druhé nariadenie umožnilo
vojenským správam zaradiť do pracovnej služby konkrétne osoby a ministerstvu vnútra zriadiť pracovné
útvary pre osoby, ktoré do vojenských
útvarov zaradené byť nesmeli. Rómov

inna ewidencja, która chyba najwięcej
nam powie o Romach w Raslavicach
w tamtym okresie. Jest to ewidencja
Romów116, data jej powstania nie jest
dokładnie znana. W pierwszej części
ewidencji podane jest także nazwisko tutejszego Roma, urodzonego w
listopadzie 1939 r. Ewidencja ta była
uzupełniana na bieżąco, ponieważ
najnowszy wpis (lub uzupełnienie)
z lipca 1942 r. dotyczy dziewczynki
romskiej. Można przyjąć, że spis ten
powstał w związku ze zmianą układu
politycznego po powstaniu państwa
słowackiego, gdzieś na początku lat
40. XX wieku.
Państwo słowackie wydając swoje
rozporządzenia zaczęło systematycznie prześladować między innymi Romów. Jego prawodawstwo stopniowo spychało Żydów oraz Romów do
pozycji obywateli drugiej kategorii.
Chociaż pierwsze zasadnicze zmiany
prawodawstwa państwa słowackiego z okresu wojny jeszcze nie wprowadzały bezpośredniej dyskryminacji
konkretnych obywateli (mamy tu na
myśli konstytucję Republiki Słowackiej z dnia 21 lipca 1939 r. (ustawa
zasadnicza 185/1939 Dz. U.), to już
kolejna Ustawa o obywatelstwie z 25
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sa týkalo explicitne posledné nariadenie (týkalo sa aj Židov), ktorí namiesto
brannej výchovy museli vykonávať
práce v prospech obrany štátu.117
Spomínaná evidencia Rómov obsahuje mená a osobné údaje o 110
obyvateľov Raslavíc, ktorých jej zostavovateľ definoval ako Rómov
(v dobovej terminológii cigáňov). Na
vtedajšie pomery išlo o značne veľkú
a početnú rómsku komunitu, ktorá
bola situovaná v katastri obce Uhorské Raslavice.
Komunitu tvorili približne 24 rodín
(v niektorých prípadoch nie je možné určiť či išlo o samostatnú rodinnú
jednotku). Išlo o tieto rodiny (uvádzam meno najstaršieho člena rodiny,
v zátvorkách jeho rómsku prezývku
a nakoniec rok narodenia hlavy rodiny – v prípade že ide o ženu jedná sa
o rodinu na čele ktorej je vdova):

września 1939 (ustawa 255/1939
Dz. U.) przygotowywała grunt, do
wprowadzenia w życie bezpośredniej dyskryminacji (nieuzyskanie
obywatelstwa oznaczało np. zakaz
wykonywania różnych zawodów oraz
prowadzenia własnej działalności
itp.). Właściwe ustawy dyskryminacyjne, które umożliwiały osadzanie
niewygodnych osób w obozach pracy przymusowej bez wyroku sądu,
pojawiły się dopiero w roku 1940.
Chodzi tu przede wszystkim o trzy
ustawy, a właściwie normy prawne
(rozporządzenia o mocy ustawy):
ustawę o obronie (nr 20/1940 Dz. U.
z 18.01.1940 r.), rozporządzenie rządu
o mocy ustawy o obowiązku pracy (nr
129/1940 Dz. U. z 29.05.1940 r.) i rozporządzenie o mocy ustawy o tymczasowym ustaleniu obowiązku pracy
Żydów i Cyganów (nr 130/1940 Dz. U.
z 29.05.1940 r.).
Ustawa o obronie zwalniała Romów i Żydów ze służby obronnej
z uzasadnieniem, że nie mogą zostać
„osobami wojskowymi“ i mieli zostać
przydzieleni do „grup specjalnych“,
drugie rozporządzenie umożliwiało administracji wojskowej powoływanie konkretnych osób do służby
polegającej na wykonywaniu pracy,
a Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
tworzenie oddziałów pracy dla osób,
które nie mogły być powołane do
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•

Čeržik Alexander (nemá), nar. 1874

•

Bily Jozef (Pučo), nar. 1876

•

Marcinková Zuzana, r. Cvoreňová
(Cimermanka), nar. 1883

•

Cvoreň Štefan (Pačo), nar. 1883

•

Šerdziková Anna, r. Bystrá (Hana),
nar. 1884

•

Cvoreň Jozef (Serdák), nar. 1885

•

Brendzová Anna, r. Cvoreňová (Karoľ), nar. 1885

•

Žolták Jozef (Buňák), nar. 1886

•

Cvoreňová Maria, r. Gabčová (Gabčová), nar. 1888

•

Marton Štefan (Cig. Vajda), nar.
1890

•

Fejco Jozef (Kuľa), nar. 1891

•

Balog Juraj (Čomov), nar. 1893

•

Lacková Mária, r. Siváková (Blažejová), nar. 1893

•

Fejco Ján (Kuľa), nar. 1894

•

Marton Ladislav (nemá), nar. 1896

•

Bilá Anna, r. Žoltáková (nemá), nar.
1900

•

Cvoreňová Anna, r. Bilá (Furtalana), nar. 1901

•

Balog Ján (Peko), nar. 1902

•

Žolták Jozef (Buňak), nar. 1909

•

Šerdzik Štefan (Bagár), nar. 1909

•

Julius Marcin (nemá), nar. 1911

•

Štefan Jozef (nemá), nar. 1912

•

Cvoreň Ján (nemá), nar. 1912

•

Gabčo Ján (Gabčo), nar. 1913

jednostek wojskowych. Romów osobiście dotyczyło ostatnie rozporządzenie (odnoszące się także Żydów),
którzy zamiast służby obronnej musieli wykonywać prace na rzecz obrony państwa.117
Wspomniana ewidencja Romów
zawiera nazwiska i dane osobowe 110
mieszkańców Raslavic, których sporządzający ją określił jako Romów (w
ówcześnie obowiązującej terminologii cyganów). Jak na tamte stosunki
była to dosyć duża i liczna społeczność romska, która mieszkała na terenie miejscowości Uhorské Raslavice.
Społeczność tworzyły najprawdopodobniej 24 rodziny (w niektórych
przypadkach nie można ustalić, czy
była to oddzielna rodzina). Były to następujące rodziny (podaję nazwisko
i imię najstarszego członka rodziny,
w nawiasie jego romskie przezwisko,
a na końcu rok urodzenia głowy rodziny, jeśli jest nią kobieta oznacza to rodzinę, na czele której stoi wdowa):
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•
•
•

Vďaka tejto evidencii si môžeme
urobiť základnú predstavu o zložení
miestnej rómskej komunity na základe veku, pohlavia, rodinného stavu,
miesta narodenia, zdravotného stavu,
majetkových resp. bytových pomerov,
a zamestnania.
Z uvedeného počtu bolo 57 žien
a 53 mužov. Najstaršími obyvateľmi
miestnej rómskej komunity boli Alexander Čeržik nar. 1874, Anna Bilá, r.
Serdziková nar. 1875, Jozef Bilý nar.
1876 a Mária Čeržiková, r. Kotľáriková
nar. 1881. Ak predpokladáme, že posledný zápis bol v uvedenej evidencii
urobený v roku 1942 a nikto dovtedy
nezomrel (každopádne žiadna osoba
z uvedenej evidencie nebolo vyčiarknutá alebo inak označená ako zomrela), zistíme že priemerný vek v miestnej rómskej komunite bol 26 rokov (25
rokov u mužov a 28 rokov u žien).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čeržik Alexander (brak), ur. 1874
Bily Jozef (Pučo), ur. 1876
Marcinková Zuzana, z d. Cvoreňová (Cimermanka), ur. 1883
Cvoreň Štefan (Pačo), ur. 1883
Šerdziková Anna, z d. Bystrá
(Hana), ur. 1884
Cvoreň Jozef (Serdák), ur. 1885
Brendzová Anna, z d. Cvoreňová
(Karoľ), ur. 1885
Žolták Jozef (Buňák), ur. 1886
Cvoreňová Maria, z d. Gabčová
(Gabčová), ur. 1888
Marton Štefan (cygański vajda), ur.
1890
Fejco Jozef (Kuľa), ur. 1891
Balog Juraj (Čomov), ur. 1893
Lacková Mária, z d. Siváková
(Blažejová), ur. 1893
Fejco Ján (Kuľa), ur. 1894
Marton Ladislav (brak), ur. 1896
Bilá Anna, z d. Žoltáková (brak), ur.
1900
Cvoreňová Anna, z d. Bilá (Furtalana), ur. 1901
Balog Ján (Peko), ur. 1902
Žolták Jozef (Buňak), ur. 1909
Šerdzik Štefan (Bagár), ur. 1909
Julius Marcin (brak), ur. 1911
Štefan Jozef (brak), ur. 1912
Cvoreň Ján (brak), ur. 1912
Gabčo Ján (Gabčo), ur. 1913

Ewidencja ta umożliwia nam stworzenie ogólnego obrazu struktury
lokalnej społeczności romskiej w po189

dziale według wieku, płci, stanu cywilnego, miejsca urodzenia, stanu
zdrowia, statusu majątkowego lub
mieszkaniowego oraz zatrudnienia.
W podanej liczbie było 57 kobiet
i 53 mężczyzn. Najstarszymi członkami lokalnej społeczności romskiej byli
Alexander Čeržik ur. w 1874 r., Anna
Bilá, z d. Serdziková ur. w 1875 r., Jozef Bilý ur. w 1876 r. i Mária Čeržiková,
z d. Kotľáriková ur. w 1881 r. Można
przypuszczać, że ostatni wpis do ewidencji został wykonany w 1942 r. i nikt
wtedy nie zmarł (w każdym razie żadna osoba nie została z tej ewidencji
wykreślona, ani zaznaczona w inny
sposób jako zmarła), widać, że średni
wiek w lokalnej społeczności romskiej
wynosił 26 lat (25 lat dla mężczyzn i 28
dla kobiet).
Struktura wiekowa społeczności
była następująca:

Veková štruktúra komunity bola nasledovná:
Muži

Ženy

Spolu

0-9

8

7

15

10-19

18

18

36

20-29

6

8

14

30-39

5

4

9

40-49

5

8

13

50-59

5

7

12

60+

2

2

4

nezistené

3

4

7

17 Rómov bolo vedených ako ženatých a rovnaký počet žien ako vydatých, 6 žien boli vdovy a jeden muž
bol vdovec. V prípade jednej ženy
bolo uvedené že žije v konkubináte.
U 67 osôb bolo uvedené že sú slobodní. V prípade jedného evidovaného rodinný stav nebol uvedený. Išlo
o rómskeho vajdu Štefana Martona,
o ktorom z iných záznamov vieme, že
bol ženatý mal deti a neskôr žil s inou
partnerkou.
U drvivej väčšiny Rómov – presne
išlo o 94 ľudí – bolo uvedené miesto
narodenia Uhorské Raslavice. V Bardejove sa narodilo 6 (5 žien a jeden muž),

Męż- Kobieczyźni
ty
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Łącznie

0-9

8

7

15

10-19

18

18

36

20-29

6

8

14

30-39

5

4

9

40-49

5

8

13

50-59

5

7

12

2 sa narodili v obci Kuková (1 muž a 1
žena), v prípade 3 mužov bolo uvedené rodisko mesto Prešov a obce Hertník a Kľušov, v prípade 5 žien rodiskom
bolo mesto Košice, Hanušovce a obce
Geraltov, Osikov a Tulčík. Vzhľadom na
skutočnosť, že v prípade Rómov narodených mimo Raslavíc ide o ľudí, ktorí
sa do obce vydali alebo priženili (resp.
prisťahovali), táto informácia nám nepriamo naznačuje ako približne v tom
čase mohli vyzerať sobášne spádové
oblasti.
O majetkových alebo bytových pomeroch miestnej rómskej komunity
môžeme skonštatovať, že evidencia
neuvádza prítomnosť žiadnych zemníc alebo polozemníc. Všetci Rómovia
bývali v obydliach, ktoré evidencia definuje ako: dom, cigánsky dom, cigánsky domček, drevený domček, drevený cigánsky dom, drevený cigánsky
domček, drevená cigánska chalupa,
cigánska chalupa, drevený domček
- cigánska koliba. Presný počet rómskych obydlí určiť nevieme, ale vzhľadom na počet rodín ich počet presahoval pravdepodobne dve desiatky.
Čo sa týka spoľahlivosti, iba v prípade 6 obyvateľov bolo uvedené, že
v minulosti boli súdne trestaní. V kontexte pracovných aktivít evidencia
uvádza, že minimálne traja Rómovia
mali živnostenské oprávnenie. Všetci na obchodovanie s ošípanými. Išlo

60+

2

2

4

Nieustalony

3

4

7

17 Romów było zapisanych jako
żonatych i taka sama liczba kobiet,
jako zamężne, 6 kobiet było wdowami, a jeden mężczyzna wdowcem.
W przypadku jednej kobiety podano,
że żyje w konkubinacie. Przy 67 osobach zapisano, że są stanu wolnego.
W przypadku jednego ujętego w ewidencji nie podano jego stanu cywilnego. Dotyczyło to romskiego vajdy
Štefana Martona, o którym z innych
rejestrów wiemy, że był żonaty, miał
dzieci, a później żył z inną partnerką.
W przypadku przeważającej większości Romów – dokładnie 94 osób –
podano jako miejsce urodzenia Uhorské Raslavice. W Bardejovie urodziło
się 6 (5 kobiet i 1 mężczyzna), 2 osoby
urodziły się w Kukovej (1 mężczyzna
i 1kobieta), w przypadku 3 mężczyzn
podano jako miejsce urodzenia miasto Prešov oraz wsie Hertník i Kľušov,
miejscem urodzenia 5 kobiet były Koszyce, Hanušovce oraz wsie Geraltov,
Osikov i Tulčík. W związku z tym, że w
przypadku Romów urodzonych poza
Raslavicami były to osoby, które wyszły za mąż lub wżeniły się (lub spro-
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wadziły się do Raslavic), informacja ta
pośrednio świadczy o tym jaki mógł
być w tamtym czasie zasięg terytorialny zawierania małżeństw.
O kondycji majątkowo-mieszkaniowej w społeczności romskiej możemy
wnioskować na podstawie tego, że w
ewidencji nie podano żadnych ziemianek, ani półziemianek. Wszyscy
Romowie mieszkali w budynkach,
które ewidencja określa jako dom:
dom; cygański dom; domek cygański;
domek drewniany; drewniany cygański domek; drewniana cygańska chałupa; cygańska chałupa; domek drewniany – szałas cygański. Nie potrafimy
dokładnej podać liczby cygańskich
domostw, ale zważając na liczbę rodzin prawdopodobnie było ich ponad
dwadzieścia.
Jeśli chodzi o uczciwość, to tylko w
przypadku 6 mieszkańców podano,
że byli w przeszłości sądownie karani. W kwestii zatrudnienia ewidencja
podaje, że co najmniej trzej Romowie
mieli pozwolenie na prowadzenie
działalności i wszyscy oni handlowali
świniami. Byli to: Štefan Cvoreň, Ján
Cvoreň i Ladislav Marton. O tym, że
ewidencje nie musiały być całkiem
wiarygodne i dokładne świadczy również fakt, że romski vajda Štefan Marton, który na pewno miał pozwolenie
na prowadzenie działalności nie jest
podany w tej ewidencji jako przedsię-

Štefana Cvoreňa, Jana Cvoreňa a Ladislava Martona. Že tieto evidencie
nemuseli byť úplne spoľahlivé a presné svedčí aj skutočnosť, že rómsky
vajda Štefan Marton, ktorý živnostenské oprávnenie jednoznačne vlastnil,
v tejto evidencii uvedený ako živnostník nie je. 11 Rómov a jedna Rómka boli evidovaní ako robotníci a 9
Rómovia boli vedení ako nádenníci.
Ostatní (vrátane detí) boli vedení ako
doma (resp. v prípade dospelých žien
ako domáce). Ako hudobník, alebo iný
remeselník, alebo živnostník evidovaný nebol nik.
Všeobecné spolužitie miestnej
nerómskej majority s Rómami bolo
v Raslaviciach s najväčšou pravdepodobnosťou dobré. Okrem nepriamych ukazovateľov, ktorými je relatívne dlhá doba od kedy sú Rómovia
v Raslaviciach a veľkosť komunity,
máme aj jasnejšie dôkazy. V období
vojnového Slovenského štátu došla
22.10.1943 na obvodný notársky úrad
žiadosť okresného náčelníka Okresného úradu v Bardejove tohto znenia:
Všetkým pp. Vedúcim notárom!
Pri úradných cestách po okrese som
zistil, že i doteraz nie sú odstránení Cigáni z blízkosti verejných ciest a priestorov, ako to bolo nariadené vyhláškou
Ministerstva vnútra zo dňa 26. IV. 41, §
2 č. 163/1941 Úr. n. (na príklad Mokroluh a Dlhá Lúka) a preto nariaďujem,
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aby toto odstránenia a premiestnenie
Cigáňov z týchto miest bolo prevedené
a mne o tom podaná zpráva do 30. novembra 1943.
Notársky tajomník na túto žiadosť
odpovedal jednoznačne zamietavým
listom z 22. 11. 1943, v ktorom doslova uviedol:
Oznamujem, že v tunajšom obvode
cigánov v blízkosti ver. cesty štátnej sú
len v obci Uhor. Raslavice. Týchto však
odstrániť ľahko sa nedá, lebo títo sú pozemnoknižnými vlastníkmi fundušov
i domov, ktoré sú aj murované škarupou
kryté. Odstránenie týchto narážalo by
na veľké ťažkosti finančné, ktoré jedine
št. subvenciou by sa dali previesť, a príp.
vyvlastňovacím pokračovaním.118
Na tomto konštatovaní podľa nášho názoru nič nemení ani skutočnosť,
že o niekoľko mesiacov skôr miestny
notár zostavil zoznam Cigáňov navrhnutých do koncentračného táboru.
Udialo sa to na príkaz vyššie spomínaného okresného náčelníka Okr. úradu
v Bardejove zo dňa 24.7.1943, v ktorej
nariadil všetkým notárom aby mu títo:
„Páni notári do 30. júla 1943 predložia
mi zoznam tých cigáňov, ktorých treba
v prvom rade z obcí odstrániť. V prvom
rade prichádzajú do úvahy kočujúci ci-

biorca. 11 Romów i jedna Romka byli
zrejestrowani jako robotnicy, a 9 Romów figurowało jako tzw. nádenníci,
czyli robotnicy wynajmowani na
dniówki. Pozostali (w tym dzieci) zostali zapisani jako domownicy (lub
w przypadku dorosłych kobiet, jako
gospodyni domowa). Nikt nie został
zarejestrowany jako muzyk lub inny
rzemieślnik, ani jako przedsiębiorca.
Ogólnie współżycie lokalnej większości nieromskiej z Romami było
v Raslavicach najprawdopodobniej
dobre. Poza pośrednimi wskaźnikami, takimi jak stosunkowo długi czas
obecności Romów w Raslavicach oraz
wielkość społeczności, mamy także
wyraźniejsze tego dowody. W czasie
istnienia państwa słowackiego przyszło 22.10.1943 r. do Okręgowego
Urzędu Notarialnego pismo od naczelnika Urzędu Powiatowego w Bardejovie o następującej treści:
Do wszystkich pp. Kierowników Urzędów Notarialnych!
Podczas podróży służbowych stwierdziłem, że dotychczas nie zostali usunięci Cyganie z pobliża miejsc i przestrzeni publicznych, jak wymagało
tego obwieszczenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z dnia 26 IV 1941, § 2
nr 163/1941 Rozp. urz. (na przykład w
Mokroluhu i Dlhej Lúke), dlatego też
zarządzam, by usunąć i przenieść Cyga-
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gáni, v druhom rade cigáni notorickí
páchatelia trestných činov.“119 Vykonal
tak na základe skutočnosti, že:
„Vyhláškou zo dňa 20. IV. 1941 číslo
42165 (Ú. n. 163/1941) bola upravená
otázka kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovná povinnosť cigánov.
Pán Minister vnútra zistil, že tieto
opatrenie v mnohých prípadoch neboli
uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných miest odstránené neboly,
cigáni ďalej kočujú, práce sa vyhýbajú
a živia sa krádežou.
Pánom vedúcim notárom nariaďujem, aby vyššie uvedené opatrenia vykonali a do 10. augusta 1943 hlásili, že
sa tak stalo.
V najkratšom čase bude otvorený
koncentračný tábor pre cigánov.“120
V uvedenom zozname Rómov navrhnutých do koncentračných táborov bolo celkovo 6 mien Rómov,
z ktorých piati pochádzali z Raslavíc.
Z uvedených piatich Rómov dvaja
trestaní do toho času neboli. Dôvody
návrhu ich umiestnenia do koncentračného tábora boli: Žije v konkubináte, je lenivý a robí výtržnosti; Pijan,
má manželku a žije so svojou nevestou
v konkubináte; Menovaná je zlodejka;

nów z tych miejsc oraz złożyć mi o tym
raport do 30 listopada 1943 r.
Sekretarz Urzędu Notarialnego odpowiedział 22.11.1943 r. na to pismo
w sposób jednoznacznie odmowny,
a dokładnie napisał:
Oświadczam, że w tutejszym okręgu
cyganie mieszkają w pobliżu krajowej
drogi publicznej jedynie w miejscowości Uhor. Raslavice. Nie można ich jednak usunąć w łatwy sposób, ponieważ
są oni wpisanymi do ksiąg wieczystych
właścicielami parceli i murowanych domów krytych dachówką. Ich usunięcie
powodowałoby duże koszty finansowe,
które wymagałyby subwencji państwowej lub wdrożenia postępowania wywłaszczeniowego.118
Naszym zdaniem oceny tego faktu
nie zmienia nawet to, że w kilka miesięcy później miejscowy notariusz
sporządził wykaz Cyganów przeznaczonych umieszczenia w obozie koncentracyjnym. Zrobił to na polecenie wyżej wspomnianego naczelnika Urzędu
Powiatowego w Bardejovie z dnia
24.07.1943 r., który nakazał wszystkim
notariuszom, by: „Panowie Notariusze
do 30. lipca 1943 r. przedstawili wykaz
118
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Žije v konkubináte, robí výtržnosti; Rád
kradne.121
Vyššie uvedené dôvody majú pre
nás okrem primárnej historickej informačnej hodnoty význam aj pre
pochopenie rodinného života miestnych Rómov a ich vnímanie okolitou
majoritou. Poukazovanie na život
v konkubináte okrem iného aj môže
svedčiť o tom, že v miestnej Rómskej
komunite ešte stále mohli pretrvávať
iné (tradičné) vnímania rodinných
vzťahov, ktoré nie vždy museli korelovať s okolitými formálnymi a etickými
normami.
Ďalšou zaujímavosťou môže byť
aj skutočnosť, že medzi navrhovanými boli živnostníci a dokonca rómsky
vajda. V tomto smere sa dá uvažovať,
že uvedený zoznam obsahoval mená
tých, aktivity ktorých mohli byť pre
dobovú gardistickú administratívu
určitým „tŕňom v oku“. Zdokumentované príklady z iných obcí by tomu
mohli nasvedčovať. Tvrdiť to však jednoznačne v danej úrovni poznania nemôžeme.
Nevieme ani s určitosťou presne
určiť, o aký spomínaný pripravovaný
koncentračný tábor sa malo jednať.
Na Slovenku sa počas vojnových rokov vyskytovali primárne pracovné
tábory resp. pracovné útvary. Celkovo
121

tych cyganów, których w pierwszej kolejności należy usunąć z miejscowości.
Przede wszystkim chodzi o koczujących
cyganów, a w drugiej kolejności o cyganów, którzy notorycznie dopuszczają
się czynów zabronionych.“119 Zrobił to
w związku z tym, że:
„Obwieszczenie z dnia 20 IV 1941
r. numer 42165 (Rozp. urz. 163/1941)
regulowało kwestię koczujących cyganów, domostw cygańskich i obowiązku
pracy cyganów.
Pan Minister Spraw Wewnętrznych
stwierdził, że środki te w wielu przypadkach były nieskuteczne. Miejsca
zamieszkania cyganów nie zostały usunięte z często uczęszczanych miejsc,
cyganie nadal koczują, unikają pracy
i żyją z kradzieży.
Polecam Panom Kierownikom Urzędów Notarialnych, by powyższe zarządzenia wykonali do 10 sierpnia 1943 r.
oraz zameldowali, że to zrobili.
W najbliższym czasie zostanie
stworzony obóz koncentracyjny dla
cyganów.“120
W podanym wykazie Romów kierowanych do obozów koncentracyjnych wymieniono łącznie 6 nazwisk
Romów, z których pięciu pochodziło
119
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ich bolo 14 a v roku 1943 vznikli minimálne štyri – Revúca (10.3.), Ilava (1.4.),
Petič pri Giraltovciach (1.6.) a Ústie na
d Oravou (1.11.).122
Z doposiaľ spracovaných archívnych materiálov nie je jasné či uvedení Rómovia boli aj skutočne do
koncentračných táborov poslaní.
Každopádne s menami minimálne
s menami dvoch z nich sa stretávame
aj v povojnových archívnych materiáloch. Vo fonde Obvodného národného výboru Raslavice sa totiž nachádza
Evidencia vydaných občianskych preukazov123, medzi ktorými sú aj mená
minimálne 37 Rómov, bydlisko ktorých sa nachádzalo v uhorských Raslaviciach. Vzhľadom na nie úplnú presnosť, resp. chybovosť jednotlivých
evidencii (odlišná transkripcia mien,
chybné alebo nepresné dátumy narodenia a pod.) môžeme predpokladať,
že v prípade minimálne 20 ľudí ide
o mená, ktoré sa vyskytovali v evidencii Rómov z obdobia vojnového Slo-

z Raslavic. Z tych pięciu, dwóch nie
było wcześniej karanych. Zostali wytypowani do umieszczenia w obozie
koncentracyjnym dlatego, że: Żyje w
konkubinacie, jest leniwy i zakłóca
porządek publiczny; Pijak ma żonę,
ale żyje ze swoją narzeczoną w konkubinacie; Wspomniana jest złodziejką;
Żyje w konkubinacie, zakłóca porządek publiczny; Często kradnie.121
Powyżej podane powody, oprócz
tego, że zawierają najważniejsze dla
nas informacje historyczne, to pozwalają również zrozumieć życie rodzinne miejscowych Romów oraz
postrzeganie ich przez zamieszkującą
tu, jako większość, ludność nieromską. Wzmianki o życiu w konkubinacie
mogą świadczyć między innymi o tym,
że przetrwały w tutejszej społeczności
romskiej inne (tradycyjne) powiązania
rodzinne, które nie zawsze musiały korelować z obowiązującymi na tym terenie normami formalnymi i etycznymi.
Kolejną ciekawostką może być również fakt, że pomiędzy wytypowanymi byli przedsiębiorcy, a nawet romski
vajda. W tym przypadku można zauważyć, że wspomniany wykaz zawierał nazwiska tych, których działalność
mogła być dla ówczesnej administracji
oczywistym „cierniem w oku“. Można
tak przypuszczać, bo potwierdzają to
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venského štátu. 17 ďalších mien bolo
nových a v predošlých evidenciách sa
nevyskytovali. Medzi zamestnaniami
dominoval robotník/robotníčka, avšak
v 4 prípadoch bolo uvedené zamestnanie ako robotník – hudobník. Traja
boli z rodiny Žoltákových a jeden z rodiny Gabčových. Veľmi zaujímavá je aj
skutočnosť, že z rodiny Žoltákových
pochádzal Róm, ktorý mal už v roku
1946 zamestnanie elektrotechnik – po-

udokumentowane przykłady z innych
miejscowości. Jednakże na obecnym
poziomie wiedzy, nie można tego jednoznacznie stwierdzić.
Nie możemy nawet dokładnie
określić, o jakim przygotowywanym
obozie koncentracyjnym jest mowa.
W czasie wojny na Słowacji istniały przede wszystkim obozy pracy
lub oddziały pracy. Łącznie było ich
14, a w roku 1943 powstały co naj-

Súčasný záber na Rómske osídlenie v severovýchodnej časti Raslavíc
(ZumZum Photography)
Współczesny widok romskiego osiedla w północno-wschodniej części Raslavic
(ZumZum Photography)
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mocník. Len iba ako zaujímavosť na
záver uvedieme, že z uvedených 37
Rómov iba 15 nevedelo písať a podpísali sa tromi krížikmi. Ostatní sa podpísali riadne svojim menom.

mniej cztery – Revúca (10.03.), Ilava
(01.04.), Petič pri Giraltovciach (01.06.)
oraz Ústie nad Oravou (01.11.).122
Z dotychczas opracowanych materiałów archiwalnych nie wynika,
czy podani Romowie faktycznie zostali zesłani do obozów koncentracyjnych. W każdym razie nazwiska co
najmniej dwóch z nich znajdujemy
także w powojennych materiałach
archiwalnych. Dokumenty Obvodného národného výboru (Okręgowego
Komitetu Narodowego) Raslavice zawierają również Ewidencję wydanych
dowodów osobistych123, w których
wymieniane są nazwiska co najmniej
37 Romów, a jako miejsce ich zamieszkania podano Uhorskie Raslavice.
Zważając na niedokładność oraz pomyłki w poszczególnych ewidencjach
(różny zapis nazwisk, błędne lub niedokładne daty urodzenia itp.) można
przyjąć, że w przypadku co najmniej
20 osób są to nazwiska pojawiające
się w ewidencji Romów z czasu wojny. Kolejnych 17 nazwisk było nowych

Z prvého svätého prijímania mladej
Rómky (archívny záber)
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i nie występowało we wcześniejszych
ewidencjach. Jeśli chodzi o wykonywane zajęcia to dominowali robotnik/
robotnica, ale w 4 przypadkach podano robotnik – muzyk. Trzej z nich pochodzili z rodziny Žoltáków, a jeden
z rodziny Gabčów. Bardzo interesujący
jest również fakt, że do rodziny Žoltáków należał również Rom, który już w
1946 roku miał wpisany jako zawód
elektrotechnik – pomocnik. Jedynie
jako ciekawostkę na koniec podaję,
że z podanych 37 Romów tylko 15 nie
umiało pisać, więc podpisali się trzema krzyżykami. Pozostali podpisali się
swoim nazwiskiem.

Mladé rómske absolventky (archívny
záber)

Rómske detí (archívny záber)
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https://www.google.com/search?q=kambizem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyt5PslNHcAhUQ_aQKHegGCukQ_AUICigB&biw=1208&bih=723#imgrc=pmHnMGvHnFC3xM:&spf=1533308965702
http://www.raslavice.sk/fotogaleria/z-bezneho-zivota/letecke-foto-44sk.html
http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/totraszlavica-vysne-raslavice/
http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/magyarraszlavica-uhorske-raslavice/
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Prílohy
MARGITA DZIAKOVÁ
POSLEDNÉ FAŠIANGY vo Vaniškovciach l932
Posledné fašiangy sú to posledné 3 dni pred začiatkom pôstu. Pôst trvá 40 dní,
potom je Veľká noc. Cez posledné fašiangy sú vo Vaniškovciach v každom dome
pripravené pampúšiky, kreple a nejaký ten pohárik páleného. Rodiny sa navštevujú a čakajú fašiangový sprievod. Veľmi sa tešia. Celá dedina je na nohách. Ráno sa
zídu vo väčšom dome mládenci, dievčatá, nevesty. Tu sa pripravujú na fašiangový
sprievod. Starší mládenci, nevesty a starší chlap sa pripravia takto:
Šikovná mladá nevesta sa preoblečie za holiča. Oblečná je v bielom plášti.
Z mládencov si vyberie učňa, ktorý jej nosí po dedine vedro so šľahačkou. Vo
vedre je veľká kefa na bielenie, namočená do šľahačky. Holič nesie asi pol metra
dlhú drevenú britvu. V druhej ruke má košík na slaninu a vajíčka. Starší chlap sa
oblečie za kováča. Má veľký široký klobúk, dlhé čierne fúzy, fajku, kováčske šaty
a čižmy. V ruke nesie kladivo a kliešte. Menšia nevesta sa preoblečie za chudobnú
gazdinú. Má krojové šaty, na rukách nosí dieťa v perinke. V perinke je však zabalené dlhšie drevo, perinka je vyšívaná, pripravená ku krstu. Sprievod sa pripravuje
na pochod po dedine.
V predu ide kováč a holič s učňom. Za nimi mládenci s harmonikou. Potom nevesty, speváčky a na konci gazdiná s dieťaťom. Prejdú cez celú dedinu. Spievajú
a vyhrávajú. Pri každom dome zastanú, zaklopú na dvere. Na ozvenu „ možece
prisc „ - otvoria a vojdú. „ Pochvaľeny Ježiš Kristus „.
Kováč začne: „ Dobre ľudze, znace, že na večar budze fašangova zabava, ta mi
vam prišol pribic podpufky a s tima kliščami vyberem stare klince „Mládenci chytia nohu gazdinej, postupne kovajú každého kto je v izbe. Holič hovorí: „ Ja stary
dzedu vas prišla holic.“ Vezme štetku, namočí do šľahačky a potrie mu celú tvár
aj hlavu. Potom drevenou britvou zmazáva šľahačku dole. A teraz holič hovorí: „
Dobre ľudze, dajce do teho košička kus slaniny, vajička, šak za našu robotu sme
sebe zaslužili.
Tej nevesce, temu kerscenemu dzecku dajaku zlatku do tej perinky. Bo po calim
valaľe nit pokoja, lem plače a plače.“
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Podľa toho koľko im gazdiná nadelí, potom ešte spievajú a vyhrávajú, aj tancujú.
Takto spievajúc a vyhrávajúc navštevujú dom za domom. Pri poslednom dome
keď vyjdú na dvor, už nevyhrávajú, len spievajú :“ Fašengy še traca, už še nenavraca, stare dzifky plaču, že še nevyskaču.“ Vojdú do vopred vybratého domu, tam povyberajú potraviny, spočítajú peniaze. Z nazbieraných potravín pripravia hostinu
- všetci sa pohostia. Po hostine odchádzajú na fašiangovú zábavu. Nielen skupina
neviest, ale aj dievky sa schádzajú a robia tzv. skladačky. Donesú potraviny, napečú mäso, navaria polievku, napečú kreple. Začnú spievať a privolávajú ostatných
mládencov na hostinu. Po pohostení idú na zábavu. Keď sprievod vojde dnu prítomní ho privítajú. Prebačenú tancujú holič a kováč, potom tancujú ostatní. Hrá
cigánska hudba.
O polnoci chlap ktorý sa preobliekol za kováča zakričí:“ Budzeme cicho, šicke
cicho !
Dobre ľudze, je konec našej radosci a vešelosci.Medzi ľudzmi panuje porekadlo,
že kratki Fašeng je pre mlade dzifče a dluhi Fašeng je pre stare a škarede dzifki.
Obyčajne toto stare porekadlo medzi našima ľudzami placi. Už jak bulo, tak bulo,
ale mišľim že nam šickim dobre bulo. Sce še šumne zabavili, daľej už nebudzeme
še zabavjac, bo už pulnoc - l2 hodzin. Teraz pitam našeho veduceho hudby, žeby
toto veľke šaľene drevo odložil na odpočinek“. Vedúci hudby položí ležať basu na
stôl.
A tak začína pôst.
Archív Šarišského múzea v Bardejove.
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RASLAVICE
15.4.1997
Volajú do Kobyľaka.
Mária Ondeková nar. 1914 v Raslaviciach, rod. Hudáková pochádza zo šiestich
detí. Manžel Jozef nar. 1911 v Raslaviciach pochádza z dvoch detí. Pracoval ako
robotník, boli bezzemkovia. Mali dvoch synov. Bývali v podnájme. Zosobášení
v roku 1935. Obidvaja sú slovenskej národnosti, katolíci.
Oblasť liečiteľstva:
Medzi predmety ľudového liečiteľstva zaradila pijavice, ktoré sa používali pri
rôznych bolestiach. Pri teplote menovaná používala močovku, vajíčko s juškou na
pitie. Používal sa lipový čaj. Repondentka tvrdí, že bola vysoká úmrtnosť.
Hygiena:
V malej bodvanke sa kúpali. Večer sa prádlo máčalo do kadzika, v lete sa máčalo v potoku, do torbečky sa dal popol /vraj hocijaký/ a prádlo sa bilo kyjankami.
5-6 hrncov sa zlialo. Pralo sa každý mesiac jeden týždeň. V zime sa prádlo pláchalo
na potoku a nosilo sa v trávnici.
Stravovanie – Svadba:
Pri strave respondentka sa rozhovorila o svojej svadbe. Menovaná od 12 rokov
tancovala. /Považovala sa od tohto obdobia za dievku, bez iniciačných obradov/.
Ako poznámku respondentka uviedla, že v Lopuchove bola na svadbu pozvaná
celá dedina.
„Zabubnovalo sa“.
Organizáciu mal na starosti ženích /braichin/ a starší družba. V pondelok družbovia prišli po každého účastníka. Svadbu mal na starosti starosta /šlo o ženatého
muža/.
Strava: družičky jedli tepšovník a pili bielu kávu, ostatní ku tepšovníku pili čistú pálenku. O 11.00 bol obrad v kostole. Pri obede družba držal pálenku a riekol
riekanku: „Vychodzi zornička poza vychod slunečka, poznace ju či ne“. Odpoveď:
Pozname, pozname, len nezname jak jej meno. „Bože vam daj zdravia“ a napil
sa. Jedla sa polievka hovädzia s krupami, alebo kaša = ryža /?/. Pred jedlom opäť
družba, čo mal na starosti stôl riekol riekanku: „Sčim sce žive“? Odpoveď - bož-
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skima darmi.- „Božske dari uživajce a vešelo,še trimajce jak na vešeľu.“ Ako druhý
chod sa jedlo uvarené mäso z polievky, ktoré bolo na jednom kameninovom tanieri a jedlo sa rukami. Potom sa konzumovala kaša, z ryže a z mlieka s masťou,
uvarená kapusta, podbitá zápražkou. Na stole boli „mascené koláče“, z kysnutého
cesta plnené tvarohom, hruškami,makom.
Po naobedovaní sa tancovalo. Večer sa šlo do svokry, kde bola večera. Bralta /
nevesta/ pozdravila svokre a povedala jej:“Či sce radzi, či ne radzi, ta mi tu.“ Svokra:
„Keby sme ce nemali radzi ta by teľo brazi /?/ neposlali.“ Potom prešla nevesta 3x
okolo stola, dostala chlieb do ruky, aby bola „žirna“. /Štedrá/. To viedla svaška /
starostova žena/
ODEV:
Biely „kabat“ /sukňa/ a biely „fartuch“ so šnurkami /zástera/. Respondentka to
mala po matke. Ako prišla nevesta do kostola, „hajtu“ jej previazali a zaviazali, aby
nekradla. Ďalej mala na sebe košeľu a „sorito“. Veniec s dvomi „šorikmi“. Niekto mal
aj viac. Dievčatá sa vydávali medzi 17-20rokom. Respondentka si nepamätá na
straré dievky. Taktiež tvrdí, že sa nerobili posmešky z postihov. Pri výbere partnera
sa pozeralo na peniaze. Chlapci nedostávali výbavu. Dievča dostalo dve periny a 6
záhlavkov.
Ľudový odev:
Košeľa s vyšívanými rukávcami sa nenosila už okolo roku 1955, sorito,menovaná nosí dodnes, pre sukňu dodnes používa termín kabat a doteraz nosí chustku
na hlavu. Taktiež huňka a kurtka sa nenosila už okolo roku 1955. Po tomto roku
sa nosili len „bluzy“. Chodilo sa na boso. Menovaná tvrdí, že chološne sa nenosili.
Guba a čuha sa nosili do kostola. Kožuchy sa šili v Koprivnici a v Demjate. Kožúšky
nosili len staré ženy. Spodné prádlo respondentka začala nosiť až po svadbe. Neboli ponožky. Nosili sa len onuce. Muži nosili geroky. Spodky boli dlhé plátenné
a nato drelichové nohavice a domáca košeľa. V nedeľu sa nosilo 5-6 sukien.
ZVYKY - Fašiangy:
Posledné fašiangy: ak sa hralo len v pondelok, tak sa zabávalo od 3.00 hod. do
polnoci. Novší spôsob v pondelok od 20.00 do polnoci a utorok celý deň. Keď
sa nehralo,tak parobci chodili „po kovaní“. V utorok sa stretla mládež piekli šišky,
varili sa pirohy. V Raslaviciach, podľa respondentky, nebolo „pochovávanie basy.“
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Každú nedeľu sa stretla mládež na osikovskom drevenom moste, kým bolo teplo.
Dievčatá urobili koleso a chlapci hrali na harmonike a tancovalo sa. Tancovalo sa aj
pri pasení kráv. S respondentkou sa veľmi dobre komunikuje. Má výbornú pamäť.
Vie spievať, tancovať. Bez problémov predvedie svoje schopnosti. Vlastní niekoľko
zaujímavých textílií vlastnej výroby. Čo sa týka výšiviek, veľmi precízna práca, pri
vzoroch, ktoré odpozorovala si pamätá lokality.
Rok 1998
DETI – Obliekanie:
tzv. gabanka ide o blúzu prišité dole a vpredu, respondentka tvrdí, že deti boli
bez plienok do l roka, potom už vlastne krojík a bočkory doma ušité. Do kostola
sa s detmi v zime nechodilo až keď mali 7-8 rokov. Deti chodili s kravami. Škola
bola v Raslaviciach deti chodili do nej od 7-12rokov. Respondentka spomína, že
dva roky boli opakujúce a chodilo sa do školy v zime len v stredu. Vyššie vzdelanie
spomína Juska a žida. Chlapci sa venovali len gazdovaniu. Dievčatá sa venovali od
detského veku pradeniu.Tkanie bolo skôr pre dospelých pretože na krosná museli
dorásť nohy. Viac národností a viac konfesií bolo. Židia sa venovali obchodu, boli
pobožní a nosili dlhé brady. Mali aj bužňu. Boli to mnohodetné rodiny.
POHREB:
Nebohý ležal na lávke, na ktorej bola slama prikrytá plachtou. Až pri pohrebe
sa dal do truhly. Pri neboštíkovi sa modlilo i karty sa hrali. Pohrebiny neboli iba
tí, čo niesli truhlu dostali malé pohostenie. Muž mal oblečené nohavice a košeľu.
Ženy boli častokrát v svadobnom odeve. Ak zomrela mladá, bola oblečená ako
družička.
Archív Šarišského múzea v Bardejove.
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