Správa zo dňa 15.12.2013
Aktivita č. 6: Slávnostné otvorenie izby ľudovej kultúry, ukončenie
projektu, verejná prezentácia brožúry a videa
Miesto konania: Obec Bijacovce
Bohatstvo ľudovej kultúry v našom
regióne je výnimočné. V rámci projektu
spolupráce Kultúrne a gastronomické
vizitky Liptova a Spiša sa širokej
verejnosti priblížili mnohé javy ľudovej
kultúry, ktoré sú významných faktorom
ovplyvňujúcim regionálnu, národnú
kultúru a identitu. Originalita tradícií sa
stáva nielen v súčasnosti pokladom
celého územia.
OZ MAS LEV a obec Bijacovce + miestni
aktivisti, v spolupráci so širokou verejnosťou slávnostne otvorili IZBU ĽUDOVEJ
KULTÚRY v Bijacovciach (č. d. 10).
Nádherné ľudové kroje (ženské, mužské, detské, slávnostné aj pracovné), starodávny
nábytok, ručné výšivky či rôzne druhy pracovných náradí vystavujú v novootvorenej
izbe zanieteným záujemcom tradícií. Všetky zozbierané predmety, ktoré zdobia jej
interiér, sú darované. Atmosféru podujatia dotvárali melódie ľudových piesní zo Spiša
(hudobná skupina FLEŠŠ a TRITON). Symbolickú stuhu pred vstupom do izby
ukrývajúcej dedičstvo predkov držali dievčatá oblečené v bijacovských krojoch.
Prestrihla ju Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ MAS LEV) a manažérka
partnerskej MAS Horný Liptov (M. Herichová). Návštevníci hneď pri vstupe boli
oboznámení so všetkými aktivitami, ktoré sa realizovali počas projektu formou
fotoprezentácie. Taktiež dostali brožúru Gastronomické vizitky Liptova a Spiša a DVD –
videokuchárku. Pochutnať si mohli na chutných domácich koláčoch, podobné aké piekli
v pekárniku naše staré mamy.
Po slávnostnom posvätení izby miestnym kňazom
mohli návštevníci obdivovať zbierku ľudových
predmetov, ktoré po sebe zanechali predkovia
Bijacovčanov, ale aj ľudí z okolitých obcí. Okrem
mnohých krojov je v izbe aj starožitný nábytok
(postele, stôl, stoličky, kredenc, kolíska, zrkadlo...),
kuchynské riady, kolovrátok či šijací stroj značky
Singer.
Medzi najcennejšie a najkrajšie vystavované kúsky
patria kroje, ktoré sa v obci nosili už niekoľko pokolení. Mnoho kúskov nábytku sa našlo
v starých stodolách, na povale, či v pivnici. Starosta obce Bijacovce Mgr. Ján Pivovarníček
je hrdý na svojich iniciatívnych obyvateľov. Do vzácnej zbierky ľudových tradícií prispel
aj osobne. Do múzea sa v deň jeho otvorenia prišli pozrieť nielen domáci, ale aj ľudia
z okolia. Dôležitú súčasť v živote obyvateľov územia MAS LEV tvorili sviatočné zvyky,

ktoré dokumentujú zvykoslovné predmety akými sú parta, rozmarínový venček,
krojovaná bábika bralta a nevesta (svadobné obrady). Starožitnú domácu textilnú
výrobu prezentujú ukážky textílii a ľudového odevu, exponáty akými sú drevený
kolovrátok, trepačka ľanu, česadlo, praslica a ďalšie, starším pripomenú a mladším
predstavia, respektíve zoznámia ich so spôsobom spracovania základných textilných
surovín. Mimoriadnu pozornosť a záujem si zasluhujú mohutné krosná. Pamätníci si za
nich aj zasadli a pripomenuli si navliekanie nití.
Celému otvoreniu predchádzala identifikácia predmetov ľudovej kultúry a popis
jednotlivých činností, identifikácia predmetov. Tradície nevnímame len ako kultúrne
dedičstvo, ale ako nepretržité preberanie hodnôt z generácie na generáciu. To sme si
všimli aj na kultúrnom vystúpení detí v kultúrnom dome. Vianočná koleda a typické
nárečové vinše predstavili kultúru slova, v ktorej sme mohli pozorovať neustály proces
odovzdávania kultúrnych javov – spolupôsobenia tradície s inováciou.
OZ MAS LEV pokladá za veľmi dôležité dokumentovanie jednotlivých javov tradičnej
ľudovej kultúry v súčasnosti. Celý tento proces pomáha mladým vytvoriť si čo
najverejnejší obraz o živote v lokalite.
Podarilo sa nám zdokumentovať znaky miestnej stravy, kultúrne normy stravovania
počas všedných aj sviatočných dní, pôstu, obradové jedlá, miestne špeciality.
Zaznamenať existenciu domáceho spracovania cesta a pečenia chleba tzv. domáceho
chleba, najrozšírenejších regionálnych a miestnych jedál, základného zloženia, nápoje.
V izbe ľudovej kultúry sú okrem krojov možné k nahliadnutiu aj miniatúry krojov vo
forme krojovaných bábik, ktoré vytvorila pani Mária Kočišová z Bijacoviec.
Partneri projektu sa pri jeho realizácii sústredili na etnografické hľadisko – príznačné
pre lokalitu SPIŠ a LIPTOV. Prostredníctvom brožúry, DVD – videokuchárky, besedy na
Liptove a prezentačných stretnutí (Liptov a Spiš) sa nám podarilo oživiť tradičnú ľudovú
kultúru a vyzdvihnúť jej gastronomické špecifiká. Zlepšením prezentácie oboch území sa
podarilo vytvoriť komplexnejší pohľad na tradície. K tradičnej ľudovej strave radíme
jedlá, nápoje a stravovacie a stolovacie zvyky, ktoré máme osvojené a sú rozšírené
v obci. Stravovanie našich predkov záviselo od mnohých faktorov: prírodného
prostredia, pracovného života, zamerania, možnosti jednotlivých rodín, kultúrnych
návykov...snahou združenia je pokračovať v iniciatívach zameraných na ľudovú kultúru,
tradície a poklady minulosti.
Fotodokumentácia aktivity:
Slávnostné otvorenie –
prestrihnutie stuhy

Izba ľudovej kultúry zaujala deti, mládež, aj tých skôr narodených.

Kultúrny program

Hudobná skupina TRITON

Hudobná skupina FLEŠŠ

Spracovala: Ing. Mariana Malecová

