Sviatočné dni - Vianoce, Veľká noc, Rusadľe
V tieto dni boli nielen obedy v našich obciach
slávnostnejšie ako počas roka. Vtedy obed pozostával
z prípitku, dobrej domácej upraženej klobásy, ktorú
podávali ako predjedlo, potom nasledovala mäsová
polievka s domácimi rezancami.
Ako hlavné jedlo bola obyčajne pečená hus či kačka, alebo pečené
hovädzie, bravčové, či plnené teľacie mäso. Ako prílohu k mäsu podávali
varené zemiaky, hlávkový alebo uhorkový šalát, cviklu, prípadne kyslú
kapustu.
Po sviatočnom obede štedro nalievali pivo alebo víno. Mäso na sviatky
piekli v pekárniku, bolo veľmi chutné a chrumkavé. Zákusky vtedy
nezvykli piecť. Zastupovali ich dobré koláče z pekárnika – makové,
orieškové, lekvárové. Samozrejme na veľké sviatky nesmeli chýbať
„gruľovníky“.
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Recept na gruľovníky pochádzajúci z obce Dlhé Stráže:
1. Zamiesime cesto ako na koláče, pridáme aj kúsok smetolu a smotany.
2. Kým cesto kysne uvaríme zemiaky, ktoré prelisujeme a pridáme do nich
bryndzu, kúsok masla, trošku čierneho mletého korenia a strednú cibuľu, jemno
roztretú. Zemiaky s prísadami vymiešame.
3. Vykysnuté cesto rozdelíme na niekoľko dielov, každý diel ešte vymiesime
a položíme

na

tepšu,

trošku

roztlačíme a dáme naň primerané
množstvo

zemiakovej

hmoty.

Túto obalíme cestom, na pekáči
roztlačíme na tenký posúšik,
pomastíme rozšľahaným vajcom a dáme piecť do rúry alebo
do pekárnika.
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Kalendárne obrady a zvyky
Na Vianoce sa tešili a aj dnes tešia hlavne menšie deti. Ráno na Viľiju sa chodilo vinšovať rodine a známym.
Vinšovali takto:
„Vinčujem, vinčujem na tu svatu Viľiju,
že bi śe vam Boh dal do druhej Viľiji dožic.
Z menšimi hrehami, s bosku miloscu,
Hojnejših, spokojňejših, zdrafših rokoh dožic,
jako co zme prežiľi,
že bi zme śe s tim narodzenim Ježiškom v ňebi radovaľi.
Pohvaľen Pan Ježiš Kristus!“

Koleda na obecnom úrade v obci Brutovce (rok 2012)

Domáci obyčajne obdarovali vinšovníkov kúskom koláča. Na Viľiju bol prísny celodenný pôst,
ktorý občania dodržiavali. Pred štedrou večerou urobili v každej rodine deťom stromik, ktorý
bol zavesený na tragare. Na ňom boli povešané cukríky, jabĺčka, figy a sviečky. Ak v dome boli
dve rodiny, mali aj dva stromiki. Na štedrovečernom stole nechýbali oplátky, bobaľky a koláče.
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Mäsitý pokrm nikde nebol. Po večeri chodili väčšie dievčatá
spievať koledy po dedine. Pred polnocou trúbil pastier najprv
pred kostolom, potom pred každým domom a za to dostal
dojednanú výslužku. Na polnočnú svätú omšu prišli všetci
a s radosťou najmä menšie deti. Na prvý sviatok vianočný
bolo zvykom nechodiť nikde po návštevách.

Mikuláš Brutovce
Jasličková pobožnosť

Koncert (M. Kandráčova)
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Fašiangy boli pre staršiu mládež príležitosťou pre družnú veselosť a zábavu.
Cez fašiangy chodili dievčatá s kudzeľu do kudzeľnej chyži. Tam si každý mládenec našiel tú
svoju, ktorú po dopradení odprevádzal domov. Na posledné fašiangy začala tanečná
zábava a trvala až do utorka obeda. V pondelok o pol noci nastal čas koľedi. Vtedy každý
mladý muž, ktorý tancoval s dievčaťom, dostal od nej koľedu (peniaze). V utorok poobede
mládenci chodili po dedine zbierať pre seba slaninu a vajcia, z čoho si urobili pohostenie
a tancovali pri harmonike ešte do polnoci, kedy sa fašiangová zábava končila.
Fašiangy v našich obciach
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Fašiangy v Brutovciach
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Na tretiu nedeľu pred Veľkou nocou – na Šmertnu nedzeľu – mladšie dievčatá chodili
po dedine s Marmorenou. Zo slamy si urobili šmertku, ktorú obliekli do starších
dievčenských šiat a spievajúc po dedine dostávali vajíčka a slaninku. Keď bol v dedine
potok hodili ju do neho, alebo ju zaniesli na pole obsiate oziminou a slamu roztriasli po
poli, aby bola lepšia úroda. Upražili si pankuh z vajec, mlieka, múky.
Mládež sa najviac tešila na oblievačku na veľkonočný pondelok. Mládenci veselo oblievali dievčatá, a to nie
voňavkou, ale poriadnym vedrom vody. Dievka, ktorú neobliali sa cítila ukrivdená. Na druhý deň dievky
oblievačku chlapcom vrátili. Na veľkonočný utorok bola tanečná zábava. Mládenci dali za oblievačku dievkam
zahrac.
V sobotu pred Turicami – Rusadľami – mládenci sadili máje. Pre každý dom, kde mali dievčatá, zasadili po
dve mladé briezky. Každý mládenec sadil máje pred domom dievčaťa, s ktorým chodil. Máje boli po dlhý čas
ozdobou celej dediny.
Stavanie májov v Dúbrave
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Svadobné obrady
V dedine spôsobovali najväčší vzruch, pretože sa na nich
zúčastňovalo skoro celé spoločenstvo. V časoch do konca
druhej svetovej vojny sa brali obyčajne mladí len zo svojej
dediny. Keď sa mládenec rozhodol, že sa ožení, povedal o
svojom úmysle rodičom. Oni väčšinou boli už so synovou
voľbou oboznámení, ale stalo sa aj to, že ho začali
prehovárať, aby si vzal tú či onú, lebo je bohatšia alebo majú
role v susedstve.

Matka so synom sa vybrali do domu budúcej nevesty nahvarac. Rodičia nevesty sa vyjadrili, či dajú svoju dzefku
za ňevestu do ih domu. Bývalo to už tak dohodnuté, že tieto úmysly neboli žiadnou novinkou a s radosťou
prisvedčili. Veď každá matka chce svojej dcére to najlepšie a v dome budúceho zaťa sa bude chcieť iste dobre
cítiť a prežívať šťastné chvíle mladého manželstva. Najbližšiu sobotu išli mladí zapísať ohlášky na farský úrad.
Do samotnej svadby zostávali len dva týždne. Svadobní rodičia spolu s mladými sa už dohodli koho pozvú za
starostov, za družbov a družice. Mladí išli do Levoče kúpiť perscenki, mladý braldian si kúpil čierne šaty, mladá
bralta si dala ušiť svadobný kroj z tmavozeleného štofu a nový šurc. Bralta už mala celú výbavu prichystanú v
kasce, možno bolo treba dokúpiť ešte nejaké maličkosti. A predovšetkým bolo treba kúpiť pekné čižmy, v ktorých
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pôjde bralta na sobáš. Braldian mal za úlohu zjednať muzikantov a zaobstarať miestnosť, kde sa bude tancovať.
Na svadbách väčšinou hrávali rómski muzikanti. Tancovalo sa v niektorej väčšej domácej izbe, ktorú si braldian
vypýtal na svadobný tanec. Neskôr bola v dedine postavená obecná pastiereň, ktorá slúžila aj na obecné
tancovačky. Bolo dobrým zvykom v dedine, že pred svadbou posielali do obidvoch svadobných domov malé
príspevky na pečenie, či už maslo, vajíčka, lieskové oriešky, alebo niečo iné potrebné na pečenie. Svadobní
otcovia mali za úlohu postarať sa o dostatok mäsa na svadobné stoly. Cesto na svadobné koláče zapravili do
dreveného koryta. Koláče sa piekli v pekarníku, ktorý bol súčasťou každej kuchyne (koláče čisté, lekvárové,
tvarohové, ďalej roški makové, orechové, alebo kakaové). V tých časoch neboli na svadbách žiadne zákusky.
Okrem toho každá svadobná matka piekla bugľiki, okrúhle malé koláčiky, a napiekla ich toľko, koľko detí vo
veku 7 - 8 rokov bolo v dedine.

FS Štvročan
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Nedeľa, keď sa vyhlasovali tretie ohlášky, bola začiatkom
svadobných obyčajov. Družbovia navštívili všetky domy a
pozývali na vešeľe. Domáci sa družbom poďakovali a
prisľúbili účasť na svadbe. Družičky spolu s braltou aj ostatné
dievčatá zase spievali rozlúčku bralty so slobodou.
Odpytovanie bolo vážnym úkonom pred sobášom. Rodičia
sedeli na stoličkách, pred nich si kľakli bralta a braldian, ktorí
poprosili rodičov o požehnanie. Tí im položili pravú ruku na
hlavu a na znak odpustenia urobili na čelo svojich detí
prstom krížik a pobozkali ich na líce.
Svadobný sprievod sa vydal na cestu do kostola.
Najprv išli muzikanti, za nimi starostovia. Starosta bralty
niesol na palici pripravený veniec. Za nimi šiel prvý
družba, ktorý držal v ruke jeden roh šatky - tibetki, druhý
roh držala bralta. Za ňou braldian s družicou, ostatné
družičky,

svadobný

sprievod.

Po

svätej

omši

a

manželskej prísahe sa celá svadobná družina presunula
do domu bralty, kde sa pousádzali za stoly.
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Svadobná hostina: ako predjedlo podávali väčšinou upraženú klobásu, uvarené
vajíčka a chlieb. Potom podávali mäsovú polievku s domácimi rezancami a pečené
hovädzie alebo teľacie mäso. Ako príloha boli zemiaky, hlávkový šalát alebo uhorky,
v zime zase dobrá kyslá kapusta. Samozrejme všetko sa zapíjalo pivom a pohárikmi
pálenky, tak ako sa na dobrú svadbu patrí. Dobrým zvykom bolo, že mladomanželia
jedli obed jednou lyžicou a z jedného taniera, aby si na seba dobre privykli.
Večer sa svadobníci odobrali do domu braldiana, kde nevestu pekne privítala svokra a
dala jej odhryznúť z koláča a cukor. Nevesta potom prehodila koláč ponad hlavu a
svadobníci ho chytali. Pred prahom mala položenú metlu, ktorú zodvihla, ak
nechcela, aby ju považovali za nerobotnú.
Zdroj: Ľudovít Varečka, Na Ľengvarskim veršku, 2002, ISBN – 80-7121-223-7
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