
ČLOVEKA VMINULOSTI FORMOVALA
JEHO RODINA A DEDINA
Nová kniha je dôvernou sondou do neľahkého ale i radostného života.
LIPTOVy Zpera renomo-
vanej liptovskej etnologičky
Ivety Zuskinovej vychádza
ďalšie veľké dielo. Prestavuje
rodinný život a zvyky, ktoré
ľudia dôslednedodržiavali
počas roka. Ale nielen to,
publikácia je dôvernou son-
doudopríbehov ľudí, ktorí
svoj životnýúdel niesli bez
reptania.
„Každýmdňomsanená-

vratne stráca časť ľudovej
kultúry regiónu,“ hovorí et-
nologička a utorka knihyLip-
tov: Rodinné a kalendárne
obyčaje Iveta Zuskinová. „Zo
života odchádzajú poslední
pamätníci, nositelia vzácne-
hodedičstva generácií. Pro-
stredníctvomtejto knihyby
sme radi uchovali aspoň zlo-
mokobrazu tradičného spô-
sobu života rodínpri najvýz-
namnejších životnýchuda-
lostiach ich členov, výroč-
ných sviatkoch a obradoch
v dobáchminulých.“
Knihu rozdelila autorkana

časti. Niet liptovskej dediny,
ktorá by sa v knihenenašla.
Bohaté informácie dopĺňajú
kvalitné dobové fotografie
obrazov života ľudí a toho, ako
dediny vyzerali vminulosti.

Nepotrebovali ani sudcov

Podstatnú časť knihyveno-
vala autorka rodine, rodinné-
muživotu, postaveniu každé-
ho člena domácnosti. Vyskla-
dala ich zo skutočných
a z pohľadudnešného človeka
možno imrazivýchpríbehov
ľudí. Abydnešný čitateľ po-
chopil zvyklosti v bežnomži-
vote človeka,musí najprv po-
chopiť, ako žil, akéhodnoty
a pravidlá ho formovali.
Život rodín vminulosti bol

naplnenýprácou a rešpek-
tom. „Oddetstva ľudia vní-

mali vžitúhierarchiuuzná-
vaných rodinnýchhodnôt
a prijímali zaužívaný spôsob
života.“
Kedysi bol podľa jej slov ži-

vot obecnej komunity veľmi
úzko spojený s rodinou, všet-
ky dôležité a významnéuda-
losti sa konali v jej kruhu.
„Rodina a dedina formovali
jednotlivca, usmerňovali ho
čomôže, čonemôže, za čo
budepotrestaný. Kedysi ľudia
ani nepotrebovali sudcov, ak
saniekto previnil v očiach
rodiny či dediny, čakaloho
verejné odsúdenie a takmer
vždymusel zo spoločenstva
odísť.“
Rodina vminulosti plnila

veľmi významnúúlohu,
o svojho člena sa postarala,
pomohlamuv riešení váž-
nych životných situácií. Všet-
ky dôležité rodinnéproblémy
sa riešili domapri stole.
„Izba s lavicami a stolom

bola školou života pre deti, ale
aj dospelých synov. V súčas-
nosti sa vmnohých rodinách
užnesedí spoločnepri stole,
chýbajú rozhovory rodičov
nielen smalými deťmi, ale
hlavne so staršími potomka-
mi, ktorí potomhľadajú rie-
šenie svojichproblémov in-
de,“ vysvetlila autorka dôvod,
pre ktorý sa zameralana ro-
dinu. „Určite dnešné generá-
cie užnemôžu žiť takýmspô-
sobomživota ako žili predko-
via, alemožnoniečo pozitív-
ne z ich života simožno osvo-
jiť. V súčasnosti sú z rôznych
dôvodovnarušené vzťahy
v rodinách.“

Ženymali zložité postavenie

Zuskinováponúka intímny
pohľad do života rodín, po-
stavenia žien a detí v prostre-
dí, keď sa o jednu izbudelili aj

štyri rodiny. Spoločne sa vari-
lo, spoločne sa aj jedlo.
„Vo veciach gazdovstva

a hospodárstva rozhodoval
otec – gazda, vo veciachku-
chyne a domácnostimatka –
gazdiná. Za stolomspolu s ot-
comsedeli len synovia,muž-
skí členovia rodiny.Nevesty
stáli pri stole, každá za chrb-
tomsvojhomuža a za jedlom
sanaťahovali len spozanich.
Často zostávali hladné, lebo
kýmsi stihli niečo zobrať, už
bolo jedlo zjedené,“ opisuje.
Autorkahovorí, že postave-

nie žien vminulosti bolo veľ-
mi zložité, nonapriek tomu
mnohé z nichboli silné osob-
nosti. „Keďmužodišiel za
prácou aj na dlhšie obdobie,
dokázali sa postarať nielen

o deti, ale zvládli celé gazdov-
stvo. Vždymazaujmú foto-
grafie, keď žena stojí na voze
ťahanomkoňmi a ide pre
drevo, seno, alebo niečo iné.
Aké náročnémuselo pre ňu
byť, keďmusela sama za-
priahnuť pár koní do voza
a vôbec sa vybrať na pole po
niekdajších cestách.“
Aj o sobášoch rozhodovali

rodičia aj keď nasilumladých
nenútili. Zväčša rešpektovali
zaužívané pravidlá, že zväz-
ky sa uzatváralimedzimla-
dými z rovnakých spoločen-
skýchvrstiev alebo rovnaké-
ho vierovyznania. Rešpekto-
vali vôľu rodičov, no výnimky
sa vždynašli a ďalší život bez
podpory rodiny bol prenich
zložitý.

Tradície a zvyky sa pomaly,
nenápadnevytrácajú, no
vďakapodrobnýma dôsled-
nýmopisomIvety Zuskinovej
sananenezabudne.
Kniha o rodinných a kalen-

dárnychobyčajoch je štvrtou

publikácioukolekciemono-
grafií o ľudovej kultúre Lipto-
va. Prvýmzákladnýmdielom
jemonografia Liptov v ľudo-
vej kultúre, ktorá vyšla v roku
2014.

z Ľubica Stančíková

Iveta Zuskinová

Narodila sa v roku 1950 vNižnej Boci. Vyštudovala stavebnú
priemyslovku, potometnografiu a folkloristikunaUniver-
ziteKomenskéhov Bratislave. V Liptovskommúzeupraco-
vala od roku 1969 do 2014.NárodopisnémúzeumvHrádku
viedla ako vedúca v rokoch 1977- 2003. Ako riaditeľka viedla
múzeumv rokoch 2003 až 2012.Má za seboubohatúpubli-
kačnú činnosť.Napísalahodnotné regionálnemonografie
Liptov v ľudovej kultúre, Liptov ľudovéumenie aOvčiarstvo
v Liptove.Dvepublikácie sa venujúmestuLiptovskýHrá-
dok, kde žije a tvorí. Najnovšímdielom je Liptov: Rodinné
a kalendárne obyčaje. z foto: (STAN)

PROFIL

z Rodina z Likavky, začiatok 20. storočiaz archívObec Likavka

z Otília Črepová-Huba s dcérkouVeronikoua sestrouMáriou z Liptovskej Lúžnej zvážajú seno z lúk, ktoré
predtýmsamypokosili a trávuusušili.MužOtílie celoročne robil v bani vNemecku.

z foto: archív VeronikaVeselovská


