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Să pășești în complexul Huta Slavia înseamnă să pătrunzi 
într-o lume născută în urmă cu mai bine de 200 de ani. Îți 
propunem să faci o plimbare prin vremurile în care primii 
slovaci s-au stabilit în Munții Plopiș, să cunoști viața pe care 
o duceau, tradițiile și ocupațiile lor, să descoperi elemente de 
cultură, spiritualitate, religie, etnografie și artă.

Lasă-te purtat în istorie, în timp ce respiri aer curat, simți 
liniștea naturii și te lași cucerit de farmecul locului!

Pășește cu încredere!

Vstúpiť do komplexu Huta Slavia znamená vstúpiť do 
sveta, ktorý sa zrodil pred viac ako 200 rokmi. Ponúkame Vám 
prechádzku časmi, keď sa prví Slováci usadili v pohorí Plopiš, 
spoznáte ich život, tradície a zamestnania, objavíte prvky 
kultúry, duchovnosti, náboženstva, etnografie a umenia.

Nechajte sa uniesť históriou, dýchajte čerstvý vzduch, vnímajte 
ticho prírody a nechajte sa opanovať čarom tohto miesta!

Kráčajte s dôverou!
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Comuna Şinteu (în slovacă Nová Huta) se situează în partea 
de Nord-Vest a României, în județul Bihor. Are o suprafaţă 
de 49,33 km² şi o populație de 1021 locuitori, din care 98% 
sunt slovaci1. Este formată din 4 localităţi: Şinteu (localitatea 
reşedinţă), Huta Voivozi, Socet şi Valea Târnei. Din punct de 
vedere geografic, comuna e 
situată în Munții Plopişului, 
o subdiviziune a Munților 
Apuseni, ce au altitudinea 
maximă de 918 metri, în 
vârful Măgura Mare. 

Apariția slovacilor în zona 
Munților Plopiş, la limita 
dintre județele Bihor şi Sălaj, 
are o vechime de peste două 
secole. Cum au ajuns slovacii 
să locuiască în ținutul Munților 
Plopiș? De unde au migrat și de 
ce? Care au fost principalele lor 
ocupații de-a lungul timpului? Care sunt elementele culturale 
specifice slovacilor din Șinteu? Veți descoperi răspunsul la aceste 
întrebări şi multe alte informațiile valoroase însoțindu-ne în 
povestea slovacilor din zona Munților Plopiş, în general, şi a 
celor din Şinteu, în special!

INTRODUCERE

Obec Şinteu (po slovensky Nová Huta) sa nachádza v 
severozápadnej časti Rumunska v župe Bihor. Má rozlohu 
49,33 km² a 1021 obyvateľov, z ktorých 98 % tvoria Slováci1. 
Skladá sa zo 4 lokalít: Şinteu (Nová Huta), Huta Voivozi 
(Stará Huta), Socet (Sočet alebo Zachotár) a Valea Târnei 

(Židáreň). Geograficky sa 
obec nachádza v pohorí Plo-
piš, podcelok pohoria Apu-
seni, ktoré má maximálnu 
nadmorskú výšku 918 met-
rov na vrchole Măgura Mare. 

Slováci žijú v oblasti 
Plopišských hôr na rozhraní 
žúp Bihor a Sălaj už viac ako 
dve storočia. Ako sa Slováci 
usadili v pohorí Plopiš? 
Odkiaľ sa prisťahovali a 
prečo? Aké boli ich hlavné 
zamestnania v priebehu 

času? Aké sú špecifické kultúrne prvky tunajších Slovákov? 
Odpoveď na tieto otázky a mnoho ďalších cenných 
informácií sa dozviete, keď sa necháte sprevádzať príbehom 
Slovákov v Plopišských horách vo všeobecnosti a Slovákov 
z Huty zvlášť!

ÚVOD
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Scopul traseului „Povestea slovacilor din Hută” este 
observarea şi aprecierea naturii şi a tradițiilor locale, acesta 
fiind aşadar un traseu ecoturistic. La un nivel mai profund, însă, 
ne dorim să vă introducem în „lumea slovacă”, să vă prezentăm 
aspecte legate de cultura noastră, să experimentați din trecutul 
nostru, din tradițiile şi obiceiurile pe care le păstrăm de secole. 
Şi, de ce nu, să gustați din preparatele specifice culturii slovace. 
Călătoria pe care urmează să o începeți nu este o drumeție 
oarecare; este o întoarcere în timp, unde veți fi întâmpinați de 
poveşti spuse cu drag şi pasiune de creatorii „Poveștii slovacilor 
din Hută”: Miroslav şi Emilia Iabloncsik.

 Accesul pe traseul ecoturistic se face de lângă restaurantul 
Huta Slavia, urmând indicatoarele spre alee. Pe parcursul 
traseului, veți găsi obiective tematice, sculpturi reprezentative 
pentru cultura slovacă, spații amenajate pentru reconstituirea 
unor meşteşuguri, precum creşterea animalelor, cultura 
plantelor, dogăritul, țesutul şi altele. Periplul continuă prin 
istoria slovacilor, călătorul fiind invitat să cunoască mai 
multe despre credințele populare şi obiceiurile tradiționale 
ale acestora. 

Un element de o valoare culturală deosebită îl reprezintă 
ansamblul de sculpturi figurale în lemn amplasate pe parcursul 
traseului. Pe lângă valoarea simbolică specifică fiecăreia dintre 
ele – despre care veți afla mai multe în paginile următoare, 
ansamblul ne inițiază în arta populară slovacă, artă căreia îi 
sunt caracteristice două tipuri de sculpturi: sculpturi figurale 
şi sculpturi în relief. Sculptura apare ca un meşteşug tipic 
masculin, întrucât era realizat de tăietori de lemne, fermieri, 
ciobani, meşteri populari, mineri, stăpânirea celor mai simple 
tehnici decorative fiind o deprindere naturală în unele zone 
ale Slovaciei în prima jumătate a secolului al XX-lea.2

Cieľom náučného chodníka „Príbeh Slovákov z Huty“ je 
pozorovať prírodu a spoznávať miestne tradície, takže ide o 
ekoturistický chodník. Na hlbšej úrovni vám však chceme 
predstaviť „slovenský svet“, priblížiť vám aspekty našej 
kultúry, spoznať našu minulosť, tradície a zvyky, ktoré si 
uchovávame po stáročia. A prečo nie, ochutnajte aj niektoré 
zo špeciálnych jedál slovenskej kultúry! Cesta, na ktorú sa 
chystáte, nie je len tak hocijaká, je to cesta späť v čase, na 
ktorej vás čakajú príbehy, ktoré s láskou a vášňou rozprávajú 
tvorcovia „Príbehu Slovákov z Huty”: Miroslav a Emília 
Jablončíkovci.

 Prístup k ekoturistickému chodníku od reštaurácie 
Huta Slavia vedie po vyznačených značkách. Na trase 
nájdete tematické pamiatky, sochy reprezentujúce slovenskú 
kultúru, priestory určené na rekonštrukciu remesiel, ako 
je chov zvierat, pestovanie rastlín, vinárstvo, tkanie a iné. 
Cesta pokračuje históriou Slovákov, kde sa dozviete viac o 
ich ľudovej viere a tradičných zvykoch. 

Mimoriadnu kultúrnu hodnotu má zbierka figurálnych 
drevorezieb pozdĺž trasy. Okrem symbolickej hodnoty 
každej z nich, o ktorej sa dozviete viac na nasledujúcich 
stranách, vás súbor oboznamuje so slovenským ľudovým 
umením, ktoré sa vyznačuje dvoma typmi rezieb: 
figurálnou a reliéfnou. Sochárstvo sa javí ako typicky 
mužské remeslo, keďže ho vykonávali drevorubači, 
poľnohospodári, pastieri, ľudoví remeselníci, baníci a 
ovládanie najjednoduchších dekoratívnych techník bolo v 
prvej polovici 20. storočia v niektorých častiach Slovenska 
prirodzenou zručnosťou.2
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DATE GENERALE / VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Comuna / Obec:  ȘINTEU / NOVÁ HUTA
Suprafața / Rozloha:  4935.24 ha 
Populația totală / Celkový počet obyvateľov:  1.021 de locuitori 
Localitatea reședință / Centrálna obec:  Șinteu (Nová Huta)
Sate aparținătoare / Priľahlé obce:  Șinteu (Nová Huta), Socet (Zachotár), 
 Valea Târnei (Židáreň), Huta Voivozi (Stará Huta)
Coordonate geografice / Zemepisné súradnice
Latitudine nordică / Severná zemepisná šírka:  47° 8' 47.86'' N 
Longitudine estică / Východná zemepisná dĺžka:  22° 28' 56.36'' E 
Altitudine maximă / Maximálna výška:  757 m

8
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Distanțe față de principalele orașe europene / 
Vzdialenosti od veľkých európskych miest:

Praga / Praha
Viena / Viedeň
Bratislava
Budapesta / Budapešť
Prešov
Košice
București / Bukurešť
Cluj-Napoca / Kluž 
Oradea

Alte sate învecinate în care trăiesc slovaci / Ďalšie susedné obce, v ktorých žijú Slováci:
Făgetu / Gemelčička: Aparţine de comuna Plopiş şi se învecinează cu localitățile Şinteu și Şerani. / Patrí do obce 
Plopiș a hraničí s obcami Șinteu (Nová Huta) a dedinou Șerani (Šarany).

Suprafața / Rozloha: 1315 ha
Populația totală / Celkový počet obyvateľov: 745 de locuitori
Coordonate geografice / Zemepisné súradnice: 47° 5' 37.4'' N, 22° 34' 54.6'' E  

Şerani / Šarani: Aparţine de comuna Borod şi se învecinează cu localitatea Făgetu. / Patrí do obce Borod a hraničí s 
obcou Făgetu. 

Suprafaţa / Rozloha: 788,9 ha
Populaţia totală / Celkový počet obyvateľov: 628 de locuitori
Coordonate geografice / Zemepisné súradnice: 47° 3' 20'' N, 22° 37' 55.6'' E

Distanțe față de principalele așezări din regiune / 
Vzdialenosti od hlavných sídiel v regióne:

Huta Voivozi
Valea Târnei
Socet 
Făgetu
Aleșd
Suplacul de Barcău
Budoi
Șimleul Silvaniei  
Derna  
Serani 
Vărzari 
Sacalasăul Nou 
Marghita  
Nădlac

7 km
7 km
9 km 
15 km
22 km
24 km
28 km
30 km 
33 km 
36 km
38 km
38 km 
51 km 
226 km

856 km
571 km 
533 km
329 km
321 km 
286 km
562 km
123 km
59 km

9
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Partea centrală a Munților Plopiş are aspectul unui podiş 
înalt, al Şinteului, cu altitudini sub 800 de metri. Munții Plo-
pişului ocupă o suprafață de 530 de kilometri pătrați şi se află 
în extremitatea nord-vestică a Munților Apuseni. Reprezintă 
o culme cu o orientare generală nord-vest – sud-est şi sunt 
înconjurați de unități deluroase3. Coloana principală a Mun-
ților Plopiş are o lungime de 35 km şi o lățime variabilă de 
5-15 km. Din cauza înălțimilor reduse, asemănătoare dealuri-
lor, mai poartă denumirea de Munții Şes. Sunt constituiți din 
şisturi cristaline. Înfățişarea monotonă a muntelui este între-

Istoria comunității slovace, migrarea şi stabilirea 
în regiunea Munților Plopiş

Plopišské vrchy majú v centrálnej časti podobu náhornej 
plošiny s nadmorskou výškou pod 800 metrov. Pohorie Plo-
piš má rozlohu 530 km2 a nachádza sa v severozápadnom 
cípe pohoria Apuseni. Predstavujú hrebeň so všeobecnou 
orientáciou severozápad - juhovýchod a sú obklopené kop-
covitými jednotkami3. Hlavný hrebeň pohoria Plopiš je 35 
km dlhý a 5-15 km široký. Pre svoju nízku výšku sú známe 
aj ako pohorie Şes alebo aj Rez (v staršej slovenskej literatúre 
sa nazýva Sedmohradské Rudohorie, z  maď. Rézhegység). 
Pozostávajú z kryštalických bridlíc. Monotónny vzhľad poho-

História slovenskej komunity, migrácia a osídlenie 
v oblasti pohoria Plopiš

11



12

ruptă de văi adânci de 100-250 m, unele cu fundul larg. Văile 
adânci determină apariția unor culmi ce cad în trepte până la 
altitudinea de 400 m, atât spre Barcău, cât şi spre Crişul Repe-
de4. Dintre văile ce drenează spațiul montan se remarcă Valea 
Bistrei care este destul de adâncită (epigenetic) în „Podişul Şin-
teului” şi permite separarea Munților Plopiş în două comparti-
mente: nord-estic (mai puțin întins şi cu altitudini mai reduse) 
şi sud-estic (mai larg şi cu înălțimi mai mari).5

Înainte de sosirea slovacilor, tot acest platou montan era 
acoperit aproape în totalitate de păduri de foioase (fag, stejar, 
carpen). Inițial, colonizarea Munților Plopiş cu slovaci a avut 
preponderent cauze economice. Slovacii erau specializați în 
munca forestieră şi tăierea lemnului. Nobilii locali, influențați 
de ideile cameralismului austriac, doreau să obțină venituri 
suplimentare prin valorificarea resurselor locale. Întinsele 
păduri puteau aduce venituri importante stăpânilor locali. 
Creşterea spectaculoasă a populației Europei în secolul al 
XVIII-lea a sporit cererea de lemn de construcție în marile 
oraşe. De asemenea, era o cerere mare pentru potasă, ce se 
obținea din cenuşa lemnului de foioase. Potasa (carbonatul 

ria prerušujú 100-250 m hlboké údolia, niektoré so širokým 
dnom. Z hlbokých údolí vystupujú hrebene, ktoré sa zvažujú 
do nadmorskej výšky 400 m smerom na Barcău a Crişul Re-
pede4. Spomedzi údolí odvodňujúcich horskú oblasť pomerne 
hlboké údolie rieky Bistra (Bystrá) umožňuje rozdeliť pohorie 
Plopiš v jeho centrálnej oblasti na dve časti: severovýchodnú 
(menej rozsiahlu a s nižšími nadmorskými výškami) a juhový-
chodnú (širšiu a s vyššími nadmorskými výškami).5

Pred príchodom Slovákov bola celá horská plošina takmer 
úplne pokrytá listnatými lesmi (buk, dub, hrab). Osídľova-
nie pohoria Plopiš Slovákmi malo spočiatku najmä hospo-
dársky charakter. Slováci sa špecializovali na lesné práce a 
drevorubačstvo. Miestna šľachta, ovplyvnená myšlienkami 
rakúskeho kameralizmu, chcela získať ďalšie príjmy využíva-
ním miestnych zdrojov. Rozsiahle lesy mohli ich vlastníkom 
priniesť značné príjmy. Prudký nárast populácie v Európe v 
18. storočí zvýšil dopyt po dreve vo veľkých mestách. Veľ-
ký dopyt bol aj po potaši, ktorá sa vyrábala z popola tvr-
dého, prevažne bukového dreva. Potaš (uhličitan draselný) 
bola surovina používaná na výrobu mydla a skla. Osadníci 

mali sľúbené drevo na stav-
bu domov, pôdu z klčovania 
aj  určitú výplatu. Viacerí z 
nich prichádzajú ako kva-
lifikovaná pracovná sila pre 
novozaložené sklárne. Takto 
vznikli na náhornej plošine 
pohoria Plopiš slovenské 
osady: Şinteu (slov. Nová 
Huta, maď. Sólyomkő), 
Huta Voivozi (slov. Stará 

Două nunţi slovace. În mijlocul 
mulţimii se află preotul Hadrava / 
Dve slovenské svatby, skupine 
uprostred farár Hadrava. 
IX. 1933 - Valea Ungurului 
Rumunsko (sursa / zdroj: Arhivele 
Naţionale Slovace)
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de potasiu) era o materie primă utilizată atât la obținerea săpunului, cât şi 
a sticlei. Slovacilor colonizați li s-a promis lemn pentru construcția caselor, 
pământul rezultat în urma defrişării şi un fel de soldă. O parte dintre ei 
au fost colonizați şi ca forță de lucru calificată pentru nou-înființatele 
manufacturi de sticlă. Aşa au luat ființă aşezările locuite de slovaci din zona 
de platou a Munților Plopiş: Şinteu (slov. Nova Huta, magh. Sólyomkő), 
Huta Voivozi (slov. Stara Huta, magh. Almaszeghuta), Socet (slov. Sočet, 
Zachotar, magh. Forduló ), Valea Târnei (slov. Židáreň, Židarňa, magh. 
Hármaspatak), Făgetu (slov. Gemelčička, magh. Magyarpatak), Şerani 
(slov. Šarany, magh. Sárán).6 

Sunt aşezări de munte, de tip răsfirat, caracterizate prin existența unei 
distanțe relativ mari între gospodării. Fiecare familie şi-a ales un loc de 
casă în apropierea unei surse de apă (izvor). Condiţiile de colonizare în 
zonă au fost foarte dificile, fiind dependente de defrişarea prealabilă a 
pădurilor şi de obţinerea parcelelor de terenuri arabile. În urma primirii 
în folosinţă a pământului defrişat, s-a dezvoltat caracterul regional al 
aşezării, de tip răsfirat, cu gospodării dezvoltate concentric, în jurul unei 
curţi, la distanţe semnificative unele faţă de celelalte, în funcţie de bucata 
de teren pe care şi-a ales-o fiecare pentru defrişat.7

Huta, maď. Almaszeghuta), Socet (slov. Sočet, 
Zachotár, maď. Forduló ), Valea Târnei (slov. 
Židáreň, resp. Židarňa, maď. Hármaspatak), 
Făgetu (slov. Gemelčička, maď. Magyarpatak), 
Şerani (slov. Šarany, maď. Sárán).6 

Sú to typické roztratené horské osady, 
pre ktoré je charakteristická pomerne veľká 
vzdialenosť medzi domácnosťami. Každá rodina 
si vybrala miesto na bývanie v blízkosti vodného 
zdroja (prameňa). Podmienky osídlenia v tejto 
oblasti boli veľmi zložité, pretože boli závislé od 
predchádzajúceho vyklčovania lesov a získania 
pozemkov ornej pôdy. Po získaní vyklčovanej 
pôdy sa vyvinul regionálny charakter 
osídlenia kopaničiarskeho typu, v ktorom sa 
domácnosti rozvíjali koncentricky, okolo 
dvora, v značných vzdialenostiach od seba, v 
závislosti od pozemku, ktorý si každý vybral 
na vyklčovanie.7
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Primul obiectiv de pe traseul „Povestea slovacilor din Hută” 
este reprezentat de sculptura din lemn a lui Jószef Batthyány. 
Realizată în anul 2019 de către artistul slovac Juraj Čutek, din 
Slovacia, statuia simbolică a grofului Batthyány alături de cal 
şi căruţă este sugestivă pentru a ilustra întemeierea localităţilor 
slovăceşti din zona Munților Plopiş. Juraj Čutek aparține 
unor personalități proeminente ale scenei artistice slovace. 
Sunt cunoscute în special sculpturile sale figurale din lemn cu 
elemente metalice „ready-made” (gata făcute). Oscilând între 
imaginație şi lumea reală, lucrările lui Čutek sunt inspirate din 
istorie, muzică, mitologie, dar şi din arta circului.8

În trecut, o suprafață semnificativă a Europei Centrale şi 
de Sud-Est făcea parte din Imperiul Habsburgic, respectiv 
Imperiul Austro-Ungar. Din cauze naturale, politice, 
religioase, şi, în special, economice, locuitorii imperiului au 
migrat dintr-o zonă în alta. La vremea respectivă, proprietarii 
de pământuri ai ţinuturilor din Munții Plopiş s-au hotărât 
să-şi valorifice posesiunile. Fiind o zonă împădurită, era 
necesară o despădurire iniţială pentru înfiinţarea fabricilor 
de sticlă şi colonizarea cu resursa umană necesară pentru 
a susţine această industrie. Astfel au adus colonişti slovaci, 
tăietori de lemne, pricepuţi în muncile forestiere, cărora le-
au oferit în schimb anumite beneficii: pământurile defrişate 
şi lemn pentru construcția gospodăriilor. Patru mari familii 
nobiliare (Bárányi, Bánffy, Batthyány şi Kereszegi), ce 
dețineau posesiuni în acest areal, au fost implicate în procesul 

Sculptura din lemn a lui Jószef Batthyány

Prvou zaujímavosťou na trase „Príbeh Slovákov z Huty“ je 
drevená socha Józsefa Batthyányho. Symbolická socha grófa 
Batthyányho vedľa koňa a voza, ktorú v roku 2019 vytvoril 
slovenský umelec Juraj Čutek zo Slovenska, sugestívne 
znázorňuje vznik slovenských osád v oblasti pohoria Plopiš. 
Juraj Čutek patrí k významným osobnostiam slovenskej 
výtvarnej scény. Známe sú najmä jeho figurálne drevené 
sochy s hotovými kovovými prvkami. Čutekove diela, 
ktoré oscilujú medzi predstavivosťou a reálnym svetom, sú 
inšpirované históriou, hudbou, mytológiou a cirkusovým 
umením.8

V minulosti bola značná časť strednej a juhovýchodnej 
Európy súčasťou habsburskej, neskôr rakúsko-uhorskej ríše. 
Z prírodných, politických, náboženských a najmä ekono-
mických dôvodov sa obyvatelia ríše sťahovali z jednej oblasti 
do druhej. Majitelia pôdy v pohorí Plopiš boli v tom čase 
odhodlaní čo najlepšie zužitkovať svoj majetok. Keďže ide 
o zalesnenú oblasť, počiatočné odlesnenie bolo potrebné na 
založenie sklární a osídlenie s ľudskými zdrojmi potrebnými 
na podporu tohto priemyslu. Preto sem priviedli slovenských 
osadníkov, drevorubačov zručných v lesných remeslách, kto-
rým za to ponúkli určité výhody: vyklčovanú pôdu a drevo 
na stavbu domov. Štyri veľké šľachtické rody (Bárányiovci, 
Bánffyovci, Batthyányovci a Kereszegiovci), ktoré vlastnili 
majetky v tejto oblasti, sa koncom 18. a začiatkom 19. storo-
čia podieľali na procese jej osídľovania Slovákmi. 

Drevená socha Józsefa Batthyányho1
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de colonizare a slovacilor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
la începutul secolului al XIX-lea. 

Contele Jószef Batthyány (numele întreg Josef Maria Vince 
Alajos Erhard), s-a născut la Graz (Austria), la 22 decembrie 
1770, şi face parte dintr-o mare familie nobiliară a Imperiului 
Austriac. Familia Batthyány-Strattmann a deținut domeniul 
Aleşdului începând cu 1779. Jozsef Batthyány a construit pe 
la 1830 împreună cu soţia sa, Anna Lázár, castelul baroc din 
centrul localităţii Aleşd (în prezent, Spitalul Orăşenesc). S-a 
stins din viaţă la Viena în 25 martie 1851, fiind îngropat la 
Németújvár (Güssing, Austria), localitate situată în partea de 
est a Austriei.9

Gróf Jószef Batthyány (celým menom Josef Maria Vince 
Alajos Erhard) sa narodil 22. decembra 1770 v rakúskom 
Grazi a patril do významnej šľachtickej rodiny Rakúskeho 
cisárstva. Rodina Batthyány-Strattmann vlastnila panstvo 
Aleşd od roku 1779. József Batthyány a jeho manželka Anna 
Lázár postavili okolo roku 1830 v centre Aleşdu barokový 
zámok (dnes mestská nemocnica). Zomrel 25. marca 1851 vo 
Viedni a pochovaný bol v Németújvári (Güssing, Rakúsko) 
vo východnom Rakúsku.9

Parte din arborele genealogic al familiei Batthyány / 
Časť genealogického stromu rodiny Batthyány
(sursa / zdroj: arcunum.com)
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Comunitatea slovacă a fost şi este 
creştină, de confesiune romano-catolică. 
Biserica a fost unul din elementele 
importante din viaţa oamenilor, ba 
mai mult, a fost un factor coagulant, 
în jurul căruia se desfăşurau cele mai 
importante evenimente din viaţa lor: 
nunţi, botezuri, sărbători importante, 
sărbătorirea hramului bisericii şi altele.  

Prin urmare, amplasarea unor 
obiective cu profundă semnificație 
religioasă pe un traseu de reconstituire 
a culturii şi a spiritualității slovacilor 
era de la sine înțeleasă. Sculptura 
din lemn a Sfântului Cristofor (slov. 
Svätý Krištof) – al doilea obiectiv de 
pe traseul ecoturistic, este realizată 
în 2019, de către Martin Kalman. 
Sărbătorit în religia catolică pe data de 
25 iulie, Sfântul Cristofor este patronul 
călătorilor, al pelerinilor; în vremurile 
moderne este considerat şi patronul 
şoferilor. Înainte de Conciliul Vatican 
II, Sfântul Cristofor a aparținut şi aşa 
numitelor Paisprezece Ajutoare Sfinte. 
În comunitatea slovacă se spune că, pe 

Sculptura din lemn a Sfântului Cristof

Slovenská komunita bola a je kres-
ťanská, rímskokatolíckeho vierovyzna-
nia. Kostol bol jedným z dôležitých 
prvkov v živote ľudí, ba čo viac, bol 
zjednocujúcim faktorom, okolo ktoré-
ho sa odohrávali najdôležitejšie udalos-
ti v ich živote: svadby, krsty, významné 
sviatky, oslavy cirkevných sviatkov a 
iné.  

Preto bolo umiestnenie miest 
hlbokého náboženského významu 
na trase rekonštrukcie slovenskej 
kultúry a duchovnosti samozrejmé. 
Drevenú sochu svätého Krištofa, druhý 
cieľ na ekoturistickom chodníku, 
vyrobil v roku 2019 Martin Kalman. 
Svätý Krištof, ktorý sa v katolíckom 
náboženstve oslavuje 25. júla, je 
patrónom cestovateľov a pútnikov; v 
modernej dobe sa považuje aj za patróna 
vodičov. Pred Druhým vatikánskym 
koncilom patril svätý Krištof aj k tzv. 
štrnástim svätým pomocníkom. V 
slovenskej komunite sa hovorí, že tento 
svätec ochraňoval osadníkov počas ich 
náročnej cesty. 

Drevená socha svätého Krištofa2 
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parcursul drumului anevoios pe care l-au străbătut, coloniştii 
au fost ocrotiţi de acest sfânt. 

Conform legendei10, el era fiul unui rege păgân (în 
Canaan sau Arabia), căsătorit cu o femeie creştină. Datorită 
rugăciunilor ei, li s-a născut un fiu, pe care regele l-a numit 
Offerus (Offro, Adokimus sau Reprebus) şi l-a consacrat 
zeilor păgâni Apollo şi Machmet. Offerus era foarte puternic 
şi mare. Când a crescut, a vrut să slujească doar celei mai 
puternice persoane pe care a întâlnit-o vreodată. Aşadar, a 
slujit un rege puternic şi apoi lui satan. Însă, de la o vreme, 
a descoperit că până şi satana se temea de ceva: tremura în 
faţa crucii. Aşa că a căutat mai departe şi a găsit un pustnic; 
acesta i-a spus despre Dumnezeu şi l-a învățat adevărurile 
de bază ale credinței. El a ales să treacă la creştinism, iar în 
urma botezului, a primit numele de Cristofor. La maturitate, 
a ajuns „cărăuş”, purtând oamenii de pe o parte pe alta a unui 
râu foarte mare şi adânc, considerând că aceasta este menirea 
sa dată de Dumnezeu. Într-o zi, unul din cei care doreau să 
treacă râul era un mic copil. L-a luat în spate şi a început 
să traverseze, dar cu fiecare pas, Cristofor simțea pe umeri 
o greutate atât de mare, încât se temea că va cădea în râu şi 
se va îneca. După ce au traversat râul, copilul s-a prezentat 
ca fiind Mântuitor al întregii lumi, greutatea imensă pe care 
o simțise cărăuşul fiind, de fapt, greutatea lumii pe care El 
o poartă pe umerii săi. Apoi, i-a spus să-şi înfigă toiagul în 
pământ pe malul râului: „Tu îl porți pe cel care a creat cerul 
și pământul. Eu sunt Iisus Hristos. Înfige-ți bățul în pământ și 
va deveni verde. După aceea, îți vei da seama că m-ai purtat cu 
adevărat.” Cristofor a făcut acest lucru, iar a doua zi, toiagul 
prinsese rădăcini şi s-a transformat într-un copac înverzit. 
Mulți oameni s-au convertit datorită acestui miracol. Supărat, 
regele acelor locuri a poruncit ca sfântul să fie decapitat. 

Sculptura Sfântului Cristofor din complexul Huta Slavia 
este plină de semnificații pentru slovacii din zonă. În secolul al 
XVII-lea, situația iobagilor slovaci se deteriorase comparativ 

 Podľa legendy10, bol synom pohanského kráľa (v 
Kanaáne alebo Arábii), ktorý sa oženil s kresťankou. Vďaka 
jej modlitbám sa im narodil syn, ktorého kráľ pomenoval 
Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a zasvätil ho 
pohanským bohom Apolónovi a Machmetovi. Offerus bol 
veľmi silný a veľký. Keď vyrástol, chcel slúžiť len najmocnejšej 
osobe, akú kedy stretol. Tak slúžil mocnému kráľovi a potom 
satanovi. Po chvíli však zistil, že aj satan sa niečoho bojí: 
triasol sa pred krížom. Hľadal teda ďalej a našiel pustovníka, 
ktorý mu povedal o Bohu a naučil ho základné pravdy 
viery. Rozhodol sa prijať kresťanstvo a po krste dostal meno 
Krištof. Ako dospelý muž sa stal „nosičom“, ktorý prevážal 
ľudí cez veľmi veľkú a hlbokú rieku a veril, že je to jeho Božie 
poslanie. Jedného dňa bolo jedným z tých, ktorí chceli prejsť 
cez rieku, malé dieťa. Vzal ho na chrbát a začal prechádzať, 
ale pri každom kroku cítil Krištof na pleciach takú ťarchu, 
že sa bál, že spadne do rieky a utopí sa. Keď prechádzali 
cez rieku, dieťa sa predstavilo ako Spasiteľ celého sveta, 
pričom obrovská ťarcha, ktorú nositeľ cítil, bola vlastne 
ťarchou celého sveta, ktorú niesol na svojich pleciach. Potom 
mu povedal, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu 
rieky: „Ty nesieš toho, ktorý stvoril nebo a zem. Ja som Ježiš 
Kristus. Zapichnite palicu do zeme a tá sa zazelená. Potom 
si uvedomíš, že si ma naozaj niesol.“ Krištof tak urobil a na 
druhý deň sa palica zakorenila a premenila sa na zelený strom. 
Mnohí ľudia sa vďaka tomuto zázraku obrátili. Tamojší kráľ 
nahnevaný prikázal svätca sťať. 

Socha svätého Krištofa v areáli Huta Slavia má pre 
tunajších Slovákov veľký význam. V 17. storočí sa situácia 
slovenských poddaných v porovnaní s predchádzajúcim 
storočím zhoršila. Útlak nadobudol nevídané rozmery, 
sloboda pohybu bola prakticky zrušená a počet lúpeží sa 
zdvojnásobil. Vidiecke obyvateľstvo hromadne opúšťalo 
svoje rodné osady a hľadalo útočisko v iných regiónoch.11 

V prvých desaťročiach 18. storočia sa tak uskutočnila prvá 
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cu secolul precedent. Dările au căpătat dimensiuni 
nemaiîntâlnite, libertatea de mişcare a fost practic eliminată, 
iar robota s-a dublat. Populația rurală părăsea în masă 
aşezările natale şi căuta refugiu în alte regiuni.11 Astfel, un 
prim val de migrație a slovacilor are loc în primele decenii ale 
secolului al XVIII-lea; slovacii fug din comitatele de nord ale 
Ungariei (Slovacia de azi) şi se aşază în comitatele Estergom, 
Komarom, Nograd şi Pesta.12 În ținutul Munților Plopiş, 
slovacii au ajuns începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
mai întâi în zonele mai joase de la poalele munților, punând 
bazele aşezărilor de vale Budoi şi Vărzari. La începutul 
secolului al XIX-lea are loc şi colonizarea platoului Munților 
Plopiş. Sunt puse astfel bazele aşezărilor de munte, de tip 
răsfirat: Huta Voivozi, Valea Târnei, Socet, Făgetu, Şinteu.13

Inițial, la stabilirea primilor colonişti în zonă, au venit 
aproximativ 50 de familii.14 În 1838, în Şinteu erau 512 
slovaci şi cehi.15 În anul 188016, în parohia romano-catolică 
Şinteu erau 2942, iar la recensământul din 1930, în localitatea 
Şinteu sunt înregistrate 1345 de persoane de etnie slovacă şi 
cehă. În anul 1941 au atins vârful demografic, înregistrându-
se un număr de 7.096 de etnici slovaci (comuna Şinteu - 
4219 slovaci, comuna Plopiş – 2877 slovaci).17 De-a lungul 
anilor, datorită condițiilor social-economice şi politice, 
populația a suferit fluctuații. Prin urmare, la recensământul 
din anul 2011, populația din satul Şinteu număra 458 de 
slovaci. În prezent, populația slovacă din zona Şinteu numără 
1754 slovaci (comuna Şinteu - 984 slovaci, comuna Plopiş – 
770 slovaci).18 

vlna slovenskej migrácie, Slováci sa sťahovali zo severných 
žúp Uhorska (dnešného Slovenska) a usadili sa v župách 
Esztergom, Komárom, Nograd a Pešť.12 Do pohoria Plopiš 
prichádzali Slováci od konca 18. storočia, najprv do nižších 
oblastí na úpätí hôr, kde založili údolné osady Bodonoš 
(rum. Budoi) a Varzaľ (rum. Vărzari). Začiatkom 19. storočia 
boli osídlené aj vrchy v pohorí Plopiš. To položilo základy 
rozsiahlych horských osád: Stará Huta (Huta Voivozi), 
Židáreň (Valea Târnei), Zachotár (Socet), Gemelčička 
(Făgetu), Nová Huta (Şinteu).13

 Na začiatku, keď sa v oblasti usadili prví osadníci, 
sem prišlo asi 50 rodín.14 V roku 1838 žilo v oblasti 512 
Čehoslovákov.15 V roku 18806, žilo v rímskokatolíckej farnosti 
Şinteu 2942 obyvateľov (spolu s dedinou Peštiš pri Alešdi) 
a pri sčítaní ľudu v roku 1930 bolo v lokalite Nová Huta 
evidovaných 1345 etnických Slovákov (Čechoslovákov). V 
roku 1941 dosiahol počet obyvateľov svoje maximum, keď tu 
žilo 7096 etnických Slovákov (obec Şinteu - 4219 Slovákov, 
obec Plopiş - 2877 Slovákov).17 V priebehu rokov sa počet 
obyvateľov v dôsledku sociálno-ekonomických a politických 
podmienok menil. Preto pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 
žilo v dedine Şinteu 458 Slovákov. V súčasnosti žije v tejto 
horskej oblasti 1754 Slovákov. V obci Nová Huta (Şinteu) 
984 Slovákov, v obci Plopiş 770 Slovákov.18 
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Cap foarte stilizat, fără portret. Ochi desprinși de față. 
Uimire, impresionare și durere, toate accentuate de o lacrimă 
care levitează ușor în spațiu. Urechi ce compun o cruce stilizată, 
simbol al creștinătății. Durere tăcută. Durere stinsă, imposibil 
de exprimat de gura deschisă, întrepătrunsă de o structură 
piramidală imaterială. Un gol imens. 

Asta vezi şi simți atunci când ajungi în fața celei de-a 
treia statui: Sculptura Salvatorul Europei. Realizată în anul 
2019 de către un grup de studenţi conduşi de către pictorul, 
sculptorul, ilustratorul, profesorul universitar Boris Jirků, 
sculptura pare desprinsă din altă lume. Impresionantul cap 
transmite în acelaşi timp energie, agresivitate, frustrare, dar şi 
nedumerire cu privire la viitorul Europei. Singurul lucru care 
parte cert aici este trimiterea la creştinism, întoarcerea la una 
din valorile care au stat la baza Uniunii Europene: credința. 
„În creștinism s-au dezvoltat artele noastre; în creștinism au 
fost – până de curând – înrădăcinate legile Europei”, spunea 
şi Thomas Stearns Eliot19, laureat al premiului Nobel pentru 
Literatură în anul 1948. Asemeni spațiului european, ținutul 
Munților Plopiş este un spațiu multietnic şi multiconfesional. 
Iar expunerea unei statui ca Salvatorul Europei în acest spațiu 
nu face decât să confirme faptul că oamenii de aici prețuiesc 
diversitatea, valorile spirituale şi culturale.

Este o reală onoare să expunem în incita complexului 
Huta Slavia sculpturi realizate de unul dintre cei mai mari 
artişti contemporani din Republica Cehă, profesorul 

Sculptura Salvatorul Europei

Vysoko štylizovaná hlava bez portrétu. Oči sa odvrátili od 
tváre. Úžas, úcta a bolesť, to všetko podčiarknuté slzou, ktorá 
jemne levituje v priestore. Uši s  predĺženým tvarom hlavy 
vytvárajú štylizovaný kríž, symbol kresťanstva. Tichá bolesť. 
Tlmená bolesť, ktorú nemožno vyjadriť otvorenými ústami, 
prepletená s nehmotnou pyramídovou štruktúrou. Obrovská 
prázdnota. 

 To je to, čo vidíte a cítite, keď sa dostanete k tretej 
soche: Socha Spasiteľ Európy. Vytvorila ju v roku 2019 
skupina študentov pod vedením maliara, sochára, ilustrátora, 
univerzitného profesora Borisa Jirků a zdá sa, akoby bola 
prenesená z iného sveta. Jediná vec, ktorá je tu istá, je odkaz 
na kresťanstvo, návrat k jednej z hodnôt, ktoré boli základom 
Európskej únie: viera. „V kresťanstve sa rozvíjalo naše umenie, 
v kresťanstve boli - až donedávna - zakorenené zákony Európy,“ 
povedal Thomas Stearns Eliot19, nositeľ Nobelovej ceny za 
literatúru z roku 1948. Podobne ako európsky priestor, aj 
pohorie Plopiš je multietnická a multikonfesionálna oblasť. 
A vystavenie sochy Spasiteľa Európy v tejto oblasti len 
potvrdzuje, že tunajší ľudia si cenia rozmanitosť a duchovné 
a kultúrne hodnoty.

Je nám naozaj cťou, že v areáli Huta Slavia vystavuje sochy 
jeden z popredných súčasných českých umelcov, profesor 
Boris Jirků. Boris Jirků, bývalý profesor maľby na Vysokej 
škole umeleckopriemyselnej v Prahe, v súčasnosti vyučuje 
figurálnu kresbu a maľbu na Fakulte dizajnu a umenia 

Socha Spasiteľa Európy3 
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universitar Boris Jirků. Fost profesor de pictură la Academia 
de Arte, Arhitectură şi Design din Praga, în prezent Boris 
Jirků predă desen figurativ şi pictură la Facultatea de Design 
şi Artă Ladislav Sutnar de la Universitatea West Bohemia din 
Pilsen. În acelaşi timp este conducător de doctorat şi masterat 
– media clasică (desen figural, grafică, ilustraţie, pictură, 
sculptură) la Facultatea de Arte Frumoase a Academiei de 
Arte din Banská Bystrica. Este organizatorul expoziţiei 
FIGURAMA, ce prezintă lucrări ale studenților de la 15 
universităţi din Europa şi SUA. Se dedică desenului liber, 
picturii, graficii, ilustraţiei, artei plastice în lemn şi metal, 
şi realizărilor artistice în arhitectură. A participat la zeci de 
expoziţii în Cehia şi în străinătate. În anul 2019, a participat 
la o tabără de sculptură chiar în complexul Huta Slavia, unde, 
alături de studenții săi, a realizat statuia Salvatorul Europei.20

Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni. Zároveň je 
školiteľom doktorandského a magisterského štúdia - klasické 
médiá (figurálna kresba, grafika, ilustrácia, maľba, socha) 
na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. Je organizátorom výstavy FIGURAMA, ktorá 
predstavuje práce študentov z 15 univerzít v Európe a USA. 
Venuje sa voľnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii, plastikám 
z dreva a kovu a  výtvarným realizáciám v architektúre. 
Zúčastnil sa desiatok výstav v Českej republike i v zahraničí. 
V roku 2019 sa zúčastnil sochárskeho workshopu priamo 
v komplexe Huta Slavia, kde spolu so svojimi študentmi 
vytvoril sochu Spasiteľa Európy.20
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Te afli în punctul cu cea mai mare altitudine din perime-
trul complexului Huta Slavia. În fața ochilor, ți se deschid pri-
velişti vaste, care îți îmbie privirea şi te invită să le descoperi. 

Nu foarte departe, se zăresc aşezările învecinate, străjuite de 
bisericile ale căror turnuri se înalță spre albastrul cerului. Bise-
ricile, ridicate aici încă de primele generații de colonişti  adu-
nau credincioşii la slujbă cu sunet de clopot. Şi, cum vorbim 
de întinderi uriaşe de pământ pe care era răsfirată populația şi 
distanța prea mare între casele locuite, e necesar să menționăm 
că oamenii au construit mai multe clopotnițe, pentru ca sunetul 
clopotului să poată fi auzit fără probleme, oriunde te-ai fi aflat. 

În acele vremuri, clopotul avea o semnificație aparte. 
Sunetul lui era asociat, evident, cu credința, cu chemarea la 
biserică. Totodată, era folosit pentru a anunța şi decesul unei 

Belvedere

Nachádzate sa na najvyššie položenom mieste na obvode 
komplexu Huta Slavia. Pred vašimi očami sa otvárajú 
rozsiahle výhľady, ktoré vás pozývajú k ich objavovaniu. 

V diaľke vidíte susedné osady strážené kostolmi, ktorých 
veže sa týčia k modrej oblohe. V kostoloch, ktoré tu postavili 
prvé generácie osadníkov, sa veriaci stretávali na omši za 
zvuku zvonov. A keďže hovoríme o obrovských rozlohách, 
na ktorých bolo obyvateľstvo roztrúsené, a o veľkých 
vzdialenostiach medzi obývanými domami, je potrebné 
spomenúť, že ľudia si preto postavili aj niekoľko zvoníc, 
aby bolo zvuk zvonov bez problémov počuť, nech ste boli 
kdekoľvek. 

V tých časoch mal zvon zvláštny význam. Jeho zvuk bol 
zjavne spojený s vierou, s volaním do kostola. Používal sa aj 

Belvedere
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persoane sau pentru a alerta populația în caz de pericol. Era, 
aşadar, prezent la toate evenimentele importante din viața 
tradițională, devenind un simbol al spațiului rural.

În plan mai îndepărtat, într-o zi însorită, pe direcția E 
vei recunoaşte depresiunea Şimleu şi Munții Meseş, a căror 
linie continuă pe direcția SE cu Munții Pădurea Craiului. În 
continuare, alunecând cu privirea pe direcția SV, vei vedea 
vârful Văratec (755,9 m), loc de unde izvorăşte râul Bistra. 
În planul cel mai îndepărtat, se poate observa chiar Vârful 
Vlădeasa (1836 m), din Munții Vlădeasa.

na oznámenie úmrtia osoby alebo na varovanie obyvateľstva 
v prípade nebezpečenstva. Preto bol prítomný pri všetkých 
dôležitých udalostiach tradičného života a stal sa symbolom 
vidieka.

V diaľke za slnečného dňa rozoznáte zníženinu Şimleu 
a pohorie Meseş, ktorého línia pokračuje smerom na JV s 
pohorím Pădurea Craiului. Keď sa posuniete smerom na JZ, 
uvidíte vrch Văratec (755,9 m), ktorý je prameňom rieky 
Bistra. V najvzdialenejšom horizonte môžete dokonca vidieť 
vrch Vlădeasa (1836 m) v pohorí Apuseni.
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Iar la baza turnului unde te afli, se întinde complexul Huta 
Slavia. Din acest punct, poți vedea câteva dintre obiectivele 
de pe traseu, în timp ce, în plan secundar, vei observa casele 
răsfirate din satul Şinteu. 

Priveliştile splendide îți încântă privirea şi te fac, măcar pen-
tru câteva momente, să vrei să te simți în armonie cu farmecul 
locului, cu frumusețea naturii. Pios, îți laşi sufletul să se umple de 
sunetul clopotelor de la bisericile din jur, ca mai apoi, să te întorci 
acasă încărcat, recunoscător de frumusețea locurilor pe care le-ai 
descoperit: nesfârşite întinderi de zăpadă şi de ghețuri în timpul 
iernii, o explozie de verde şi pomi înfloriți primăvara, verdele 
întunecos al pădurii dese, ce te aşteaptă să îi descoperi răcoarea 
în zilele toride de vară, sau spectacolul de cețuri şi culori de 
foc ce se aşază peste toată întinderea, odată cu sosirea toamnei. 

Noi suntem îndrăgostiți de locul acesta în orice anotimp şi te 
invităm şi pe tine să îl descoperi, să îl explorezi şi să uiți, măcar 
pentru câteva ore, de orice stres sau agitație din viața de zi cu zi.

A na úpätí veže, kde sa nachádzate, sa rozprestiera 
komplex Huta Slavia. Z tohto miesta môžete vidieť niektoré 
pamiatky na trase, zatiaľ čo v pozadí uvidíte roztrúsené domy 
obce Nová Huta. 

Nádherné výhľady potešia vaše oči a prinútia vás aspoň 
na chvíľu sa cítiť v spojení s čarom tohto miesta, s krásou 
prírody. Nechajte svoju dušu naplniť zvukom zvonov 
okolitých kostolov a potom sa vráťte domov plní vďačnosti 
za krásu miest, ktoré ste objavili: Nekonečné plochy snehu 
a ľadu v zime, explózia zelene a kvitnúcich stromov na jar, 
tmavá zeleň hustých lesov, ktoré čakajú na to, aby ste objavili 
ich chlad v horúcich letných dňoch, alebo predstavenie 
hmly a ohnivých farieb, ktoré sa usádzajú na celej ploche s 
príchodom jesene. 

Toto miesto milujeme v každom ročnom období a 
pozývame vás, aby ste ho objavili, preskúmali a aspoň na pár 
okamihov zabudli na stres a zhon každodenného života.
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În timpul procesului de migrare a slovacilor din comitatele 
de nord către comitatele de sud ale Ungariei istorice, derulat 
pe parcursul secolelor XVIII-XIX, creşterea oilor este atestată 
ca fiind una dintre ocupațiile de bază ale slovacilor. La sfârşitul 
secolului al XIX-lea, creşterea oilor era răspândită mai ales 
în localitatea Valea Târnei. Oile erau crescute pentru carne, 

Staulul KORBAČIKY

Počas sťahovania Slovákov zo severných žúp do južných 
žúp historického Uhorska, ktoré prebiehalo v 18. - 19. 
storočí, bol chov oviec doložený ako jedno zo základných 
zamestnaní Slovákov. Koncom 19. storočia bol chov oviec 
v  tejto našej oblasti rozšírený najmä v  okolí Židárne. 
Ovce sa chovali na mäso, mlieko a vlnu. Okrem oviec sa 

Stodola „KORBAČIKY”5 

27



28

lapte şi lână. Pe lângă oi, în gospodăria tradiţională întâlnim 
vacile şi boii, probabil animalele cel mai des folosite atât la 
muncile agricole sau pentru tracţiune, cât şi pentru furnizarea 
de diferite produse alimentare lactate: lapte, iaurt, smântână, 
brânză, unt etc. Fiecare gospodărie deţinea cel puţin o vacă. 

Pe masa slovacilor, produsele lactate erau consumate 
regulat, brute, prelucrate sau în amestec. În supe se adăuga 
lapte, iaurt sau smântână. Cunoscuta plăcintă cu cartofi 
„polesnak” sau „točna”, un aluat tot din cartofi copt în cuptor, 
era consumată cu un pahar de iaurt. Găluştele tradiționale 
din cartofi în amestec cu diferite tipuri de brânză de asemenea 
constituiau un fel de mâncare caracteristic. Anumite sosuri, 
„omačky” aveau la bază produsele lactate. Cel mai simplu 
sos este cel din faină amestecată cu lapte numit şi „Mučna 
omačka“, unde o parte din lapte se punea la fiert, iar cealaltă 
parte se amesteca cu făina, apoi se adăuga treptat în laptele 
fiert şi se amesteca. Pot fi amintite şi găluşte cu lapte 
„Drobance z mliekom” dulci sau sărate. 

Cea mai folosită brânză în gastronomia slovacă locală a 
fost scoaca (slov. tvaroh), o brânză dulce, simplu de prelucrat. 
Laptele de vacă, după ce era fermentat, se fierbea, apoi se 
punea la strecurat într-o pânză de in. Se lăsa la strecurat 
până ce nu mai picura zer deloc. Această scoacă putea fi şi 
conservată. Cel mai vechi proces de conservare a fost cel de 
sărare, amestecare şi presare într-un recipient din lemn sau 
lut. Scoaca amestecată cu chimen şi piper negru, pusă la 
conservat, se mai numea şi scoacă putredă sau amară. Scoaca 
frământată sau conservată se putea usca sau afuma. Scoaca 
uscată era rasă peste prăjituri sau produse din paste făinoase. 
Scoaca din brânză de vacă sărată, uscată şi feliată în straturi, 
era amestecată cu scoacă proaspătă; erau apoi puse în pivniță 
la maturat timp de câteva luni, într-un recipient din lut, 
perioadă în care scoaca se înmuia atât de tare, încât putea 
fi mâncată cu lingura.21 Aceasta era o delicatesă preferată a 
viticultorilor care o serveau cu vin roşu. 

v tradičných domácnostiach vyskytujú aj kravy a voly, 
ktoré sa pravdepodobne najčastejšie využívali jednak na 
poľnohospodárske práce alebo na ťažnú silu, jednak na 
dodávanie rôznych mliečnych výrobkov: mlieka, „sednutého“, 
čiže kyslého mlieka, smotany, syra alebo tvarohu, masla atď. 
Každá domácnosť vlastnila aspoň jednu kravu.

Mliečne výrobky sa na slovenskom stole pravidelne 
konzumovali surové, spracované alebo primiešané, napr. do 
polievok sa pridávalo mlieko, kyslé mlieko alebo smotana. 
Známa zemiaková placka „poľesňak“ a „točňa“, pripravovaná 
tiež zo strúhaných zemiakov, ale pečená v peci, sa podávali 
s pohárom kyslého mlieka. Charakteristickým jedlom boli 
aj tradičné zemiakové halušky zmiešané s rôznymi druhmi 
syra. Mliečne výrobky boli základom aj niektorých omáčok. 
Najjednoduchšia omáčka sa vyrába z múky zmiešanej s 
mliekom, nazývaná aj „mučna omačka“, pričom časť mlieka 
sa uvarí a druhá časť sa zmieša s múkou, potom sa postupne 
pridáva do uvareného mlieka a mieša sa. Možno spomenúť 
aj sladké alebo slané halušky, tzv. „drobance“ s mliekom.

Najrozšírenejším syrom v miestnej slovenskej gastronómii bol 
tvaroh, ktorý sa ľahko spracovával. Kravské mlieko sa po skvasení 
prevarilo a potom sa precedilo cez ľanové plátno. Nechalo sa odk-
vapkať, až kým z neho neodkvapkala srvátka. Takýto tvaroh sa aj 
konzervoval. Najčastejším spôsobom konzervovania bolo naso-
lenie a následné natlačenie do drevenej alebo hlinenej nádoby.21

Ďalším, špecificky slovenským druhom syra je korbáčik. 
Je to druh tvrdého syra vyrábaného z kravského alebo ovčieho 
mlieka. Vyrába sa vo forme dlhých prameňov, ktoré sa potom 
krútia alebo pletú. Názov korbáčik tak vznikol vďaka tomuto 
špecifickému tvaru. Pochádza zo slova korbáč, čo v slovenči-
ne znamená bič upletený z remienkov alebo vetvičiek. Môže 
sa podávať údený alebo neúdený. Pochádza z Oravy, odkiaľ sa 
prisťahovali Slováci do Rumunska.

Bryndza, ďalší druh syra obľúbený u Slovákov, je 
slaný ovčí syr. Bryndza (spolu s jej názvom) pochádza z 
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Un alt tip de brânză cu specific slovăcesc este korbačik. 
Este un tip de brânză consistentă făcută din lapte de vacă 
sau de oaie. Se poate servi afumată sau neafumată. Îşi are 
originile în regiunea Orava, Slovacia, de unde se trag şi o 
parte din slovacii care au migrat în România. Se produce 
sub forma unor fire lungi care, mai apoi, sunt răsucite sau 
împletite. Denumirea korbačik se datorează în primul rând 
acestei forme. Provine de la cuvântul korbač, care în limba 
slovacă înseamnă bici împletit din cureluşe sau nuiele. 

Bryndza, un alt tip de brânză foarte apreciată de slovaci, 
este o brânză sărată de oaie. Bryndza şi numele său îşi au 
originea în culturile pastorale din Peninsula Balcanică şi din 
Marea Mediterană. A ajuns pe teritoriul Slovaciei prin migrația 
valahă din secolele XIV - XVII. În limba slovacă, termenul 

pastierskych kultúr Balkánskeho polostrova a Stredomoria. 
Na slovenské územie sa dostala valaskou kolonizáciou v 14. 
- 17. storočí. V slovenčine sa výrazom bryndza označuje syr 
z cmaru. Všeobecne sa predpokladá, že prvá bryndza sa na 
Slovensku vyrábala lisovaním vyzretého, dobre rozmiešaného 
a nasoleného ovčieho syra, ktorý sa takto pripravený vkladal 
do vyčistenej a vysušenej ovčej kože. Po ušití sa ovčia koža 
naplnená syrom zavesila a vyúdila, aby sa dlhšie uchovala.

Stredoveké listinné pramene uvádzajú, že Slováci mali 
kontakty s Rumunmi dávno pred príchodom prvých 
slovenských kolonistov na územie dnešného Rumunska. 
Počas stredoveku sa valaskí pastieri so svojimi stádami oviec 
dostali aj na územie dnešného južného Poľska a severnej 
Moravy a Slovenska. Z kultúrneho hľadiska existujú významné 
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bryndza se referă la brânza de 
burduf. În general, se crede că 
prima bryndza a fost făcută în 
Slovacia prin presarea brânzei de 
oaie maturate, bine amestecată şi 
sărată; astfel preparată, se punea 
în piele de oaie curăţată şi uscată. 
După ce era cusută, pielea de oaie 
umplută cu brânză era atârnată şi 
pusă la afumat pentru a se păstra 
mai mult timp.

Sursele documentare medi-
evale menționează că slovacii au 
avut contacte cu românii cu mult 
înainte să ajungă pe teritoriul ac-
tual al României. În cadrul pro-
cesului de transhumanță, în peri-
oada Evului Mediu, păstorii vlahi 
au ajuns cu turmele de oi chiar şi 
în sudul Poloniei şi nordul Cehiei 
şi al Slovaciei. Din punct de vede-
re cultural, între locuitorii din Zakopane, stațiune montană 
din sudul Munților Tatra, şi români există asemănări impor-
tante.22 Producătorii locali de acolo vând bryndza (brânză) şi 
spun că sunt pastyr (păstori) sau bacia (baci). De asemenea, 
majoritatea produselor lactate erau ornate cu Floarea Vieții, 
simbol ce poartă numeroase semnificații încă din Antichita-
te. Pe porțile localnicilor se găsesc simboluri ce se regăsesc 
şi pe porțile românilor din Maramureş sau Bucovina: funia 
răsucită în două şi pomul vieții. Aşadar, este posibil ca slovacii 
să fi învățat de la ciobanii vlahi, pe care-i numeau valasi sau 
valach, meşteşugul obținerii produselor lactate.

În Staulul Korbačik de la Huta Slavia aveți posibilitatea să 
observați o parte din modalitățile de obținere a acestor tipuri 
de brânzeturi şi chiar să degustați câteva din delicatesele 
realizate aici.  

podobnosti medzi Goralmi (obyvateľmi žijúcimi na hornej 
Orave a severnej strane Tatier, napríklad okolo Zakopaného, 
poľského horského strediska v Tatrách) a Rumunmi.22 Miestni 
výrobcovia tam predávajú bryndza (po rumunsky syr) a 
hovoria, že sú pastyr (rum. păstori) alebo bacia  (rum. baci). 
Väčšina mliečnych výrobkov bola tiež zdobená kvetom života, 
symbolom, ktorý mal od dávnych čias mnoho významov. Na 
bránach miestnych obyvateľov sú symboly, ktoré sa nachádzajú 
aj na bránach Rumunov z Marmaroša alebo Bukoviny: lano 
skrútené na dve časti a strom života. Je teda možné, že Slováci 
sa naučili remeslu mliekarstva od valaských pastierov, ktorých 
nazývali valasi alebo valaši.

V stodole Korbáčik v  areáli Huta Slávia môžete vidieť 
niektoré spôsoby výroby týchto syrov a dokonca ochutnať 
niektoré z tu vyrábaných pochúťok.
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Dacă vizitați zona Şinteului în prima parte a lunii decem-
brie, aveți toate şansele să fiți invitați la un „zabijačka”, adică 
sărbătoarea tăierii porcului, o tradiție veche de sute ani, respec-
tată încă în multe gospodării. În timp ce pentru unii oameni 
reprezintă o practică prea dură, pentru alții, obiceiul este o parte 
importantă a culturii locale, care aduce oamenii laolaltă, fiind 
un prilej de bucurie şi sărbătoare. Pe vremuri, creşterea şi sacri-

Casa porcului

Ak navštívite oblasť Novej Huty v prvej polovici 
decembra, pravdepodobne vás pozvú na „zabíjačku“, teda 
slávnosť zakáľania prasiat, čo je stáročná tradícia, ktorá 
sa stále dodržiava v mnohých domácnostiach. Zatiaľ čo 
pre niektorých ľudí je to príliš drsný zvyk, pre iných je to 
dôležitá súčasť miestnej kultúry, ktorá spája ľudí, a príležitosť 
na radosť a oslavu. V minulosti sa ošípané chovali a zabíjali 

Zabijačka 
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Creșterea porcilor în gospodăriile slovacilor, perioada interbelică  / 
Chov ošípaných v slovenských domácnostiach v medzivojnovom období 

(sursa / zdroj: Ondrej Stefanko, Despre slovacii din România, Editura Ivan Krasko, 
2004, p. 14)

ficarea porcilor în gospodării se făcea de câteva ori pe an, din 
considerente economice. Oamenii tăiau porci pentru a depozita 
carnea pentru lunile aspre de iarnă sau pentru mesele ce se dă-
deau în familie cu ocazia unor sărbători mari: nunți, botezuri. 

Creşterea porcilor este o îndeletnicire veche, atestată în 
zona Munților Plopiş încă din secolul al XIV-lea.23 Pădurile de 
stejar şi fag asigurau hrană pentru porci (ghindă şi jir). Creş-
terea porcilor era o ocupație de bază a slovacilor din ținutul 
Munților Plopiş. Porcii asigurau o cantitate importantă din 
hrana slovacilor. În mod obişnuit, ziua diznotorului se desfă-
şura astfel: în jurul orei 6 dimineața, sosea bărbatul responsa-
bil cu tăierea porcului, de cele mai multe ori, însuşi măcelarul 
comunității. Gazda oferea tuturor bărbaților prezenți un pahar 
de tărie, pentru a marca începutul unei zile bune. Apoi măce-
larul se punea pe treabă: înjunghia porcul, îl suspenda, iar apoi 
începea să îl tranşeze, separând principalele părți: capul, ceafa, 
pulpele, burta, spatele. În acest timp, femeile şi ajutoarele de 
la bucătărie pregăteau în oale mari cele necesare pentru prepa-
rarea produselor din carne de porc: apă caldă pentru fiert or-
ganele şi curățat intestinele; orez pentru pregătirea unor tipuri 

na dedinách niekoľkokrát ročne z ekonomických dôvodov. 
Ľudia zabíjali ošípané, aby si uskladnili mäso na drsné zimné 
mesiace alebo na rodinné jedlá počas veľkých sviatkov: 
svadby, krstiny. 

 Chov ošípaných je starým zamestnaním, ktoré je v 
pohorí Plopiš doložené od 14. storočia.23 Dubové a bukové 
lesy poskytovali ošípaným potravu (žalude a bukvice). 
Chov ošípaných bol základným zamestnaním Slovákov v 
pohorí Plopiš. Značnú časť potravy Slovákov tvorili ošípané. 
Zabíjačka prebiehala zvyčajne takto: okolo šiestej hodiny 
ráno prišiel muž zodpovedný za zabitie ošípaných, často 
samotný mäsiar obce. Hostiteľ ponúkol všetkým prítomným 
mužom pohár pálenky na úvod dobrého dňa. Potom sa 
mäsiar pustil do práce: ošípanú prebodol, zavesil a potom 
ju začal porciovať, pričom oddelil hlavné časti: hlavu, krk, 
nohy, brucho, chrbát. Počas toho ženy a pomocníci v 
kuchyni pripravovali vo veľkých hrncoch všetko, čo bolo 
potrebné na prípravu bravčových výrobkov: horúcu vodu na 
varenie orgánov a čistenie čriev; ryžu na prípravu niektorých 
druhov klobás. Časť mäsa sa použila počas dňa na prípravu 
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de cârnaț. O parte din carne era folosită în cursul zilei, pentru 
pregătirea cârnaților sau a altor produse procesate; cealaltă par-
te era pregătită pentru a fi păstrată pentru iarnă. În acest scop, 
era afumată sau depozitată în borcane cu untură, care apoi 
erau puse la rece în pivnițe. Astfel, slovacii îşi asigurau rezerva 
de carne pe tot parcursul iernii. 

Câteva din mâncărurile tradiționale pregătite de slovaci cu 
ocazia tăierii porcului sunt: mozgy: carne măcinată amestecată 
cu ouă şi creier; jaternice sau hurky: cârnați din orez şi mărun-
taie; tlačenka sau biršojt: bucăți de carne, ierburi şi usturoi, toa-
te într-un amestec de gelatină (tobă); şuncă (šunka); podbrad-
nik: guşă; slănină cu usturoi şi boia (slanina); klobasa: cârnați 
afumați slovăceşti; pate de ficat tradițional; friptură de porc.

klobás alebo iných spracovaných výrobkov, druhá časť sa 
pripravila na uskladnenie na zimu. Na tento účel sa údilo 
alebo skladovalo v nádobách („v ďeškach“) so soľou, ktoré 
sa potom uložili do chladných pivníc. Takto si Slováci 
zabezpečili zásobovanie mäsom počas celej zimy. 

Medzi tradičné jedlá, ktoré Slováci pripravujú pri 
príležitosti zabíjačky ošípaných, patria: mozočky: mleté 
mäso zmiešané s vajcami a mozgom; jaternice alebo hurky: 
klobásy z ryže a vnútorností; tlačenka alebo biršojt: kúsky 
mäsa, bylinky a cesnak, všetko v želé (rum. toba); šunka; 
podbradok; slanina s cesnakom alebo paprikou; údená 
slovenská klobása; zabíjačkové pečené bravčové mäso 
s kapustou („toroška“).
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La momentul sosirii coloniştilor slovaci pe aceste melea-
guri, locurile erau acoperite în totalitate de păduri dese. Cu 
timpul, mare parte din păduri au fost tăiate, atât pentru a 
face loc pentru case, fânețe, culturi agricole, cât şi pentru 
folosirea lemnului.24 Înainte de a intra în pădurea de meste-

Trunchiul de copac

Kmeň stromu 

V čase príchodu slovenských osadníkov do týchto končín 
bola oblasť úplne pokrytá hustými lesmi. Postupom času bola 
veľká časť lesov vyrúbaná, aby sa vytvoril priestor pre domy, 
lúky, poľnohospodárske plodiny a pre využitie dreva.24 Pred 
vstupom do brezového lesa v areáli v Huta Slavia narazíte po 
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ceni de la Huta Slavia, pe partea stângă, întâlniți un trunchi 
de copac vechi de peste 250 de ani, acesta fiind unul dintre 
cei mai vechi copaci găsiți în regiune. Aflat într-o stare îna-
intată de degradare, trunchiul de copac pare că aduce cu sine 
mărturii ale altor timpuri, când singurele sunete ce răzbăteau 
prin desişul pădurii erau glasurile pădurarilor şi loviturile de 
topor, urmate de sunetul liniştii, când, obosiți de munca fizi-
că, bărbații se odihneau pentru câteva momente. 

Viața ca tăietori de lemne nu era deloc uşoară în secolele 
XVIII-XIX. Lucrau de la răsărit până la apus şi aveau doar 
pauză de masă. Până în secolul al XVIII-lea, când au început 
să folosească fierăstrăul, tăietorii de lemne (slov. drevorubač) 
lucrau în perechi. Mai târziu, s-au organizat în grupuri de 
lucru, formate în special din bărbaţi aparţinând aceleiaşi fa-
milii sau înrudiţi. Grupul era condus de un maistru, care 
avea şi rol de mediator al contractelor dintre exploatatorii 
forestieri şi proprietarii de păduri. Atunci când locul unde îşi 
desfăşurau activitatea era aproape de sat, muncitorii forestieri 
se întorceau acasă în fiecare zi; însă, în cazul în care tăierile 
aveau loc la distanțe mai mari, locuiau în pădure, fie până la 
finalul săptămânii, fie pe durata întregului sezon, în locuințe 
temporare. În perioadele de odihnă, ei făceau diferite obiecte 
de uz casnic, realizate manual din lemn şi foarte des decorate 
cu sculpturi.25 

Şederea pe termen lung a bărbaţilor departe de gospodărie 
a influențat modul de viaţă al familiilor, ducând la o 
reorganizare a comunității. Toți cei rămaşi acasă se implicau 
în ținerea gospodăriei, iar copiii erau crescuţi de femei sau de 
membri mai în vârstă ai familiei.26 

ľavej strane na bukový kmeň starý viac ako 250 rokov, ktorý 
je jedným z najstarších stromov v regióne. Kmeň stromu v 
pokročilom štádiu rozkladu akoby svedčil o iných časoch, 
keď sa lesom niesli len hlasy lesných robotníkov a údery 
sekier, po ktorých nasledovalo ticho, keď si ľudia unavení 
fyzickou prácou na chvíľu oddýchli. 

Život drevorubačov v 18. a 19. storočí nebol jednoduchý. 
Pracovali od úsvitu do súmraku a mali len prestávky na 
jedlo. Až do 18. storočia, keď sa začala používať píla, 
drevorubači pracovali vo dvojiciach. Neskôr sa organizovali 
do pracovných skupín, ktoré pozostávali najmä z mužov z 
tých istých alebo príbuzných rodín. Skupinu viedol majster 
(predák), ktorý zároveň pôsobil ako sprostredkovateľ zmlúv 
medzi drevorubačmi a vlastníkmi lesa. Keď sa pracovisko 
nachádzalo v blízkosti dediny, drevorubači sa každý deň 
vracali domov, ale keď sa ťažba konala vo väčšej vzdialenosti, 
žili v lese, buď do konca týždňa, alebo počas celej sezóny, 
v dočasných ubytovacích zariadeniach. V čase odpočinku 
vyrábali rôzne predmety do domácnosti, ručne vyrobené z 
dreva a veľmi často zdobené rezbami.25 

Dlhodobý pobyt mužov mimo domova ovplyvnil aj 
spôsob života rodín a viedol k reorganizácii komunity; 
tí, ktorí zostali doma, sa museli všetci podieľať na chode 
domácnosti, vrátane detí.26
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Curăţarea trunchiului de copac prin tăierea crengilor cu un topor / Čistenie 
kmeňa stromu sekaním konárov sekerou (sursa / zdroj: Apáthy, Drevorubačstvo a 
spôsob spracovania dreva. In: Horehronie I. Ľudové zamestnania. Bratislava) 1968, p. 271)

Tăierea copacilor / Kácanie stromov (sursa / zdroj: Apáthy, Drevorubačstvo a spôsob 
spracovania dreva. In: Horehronie I. Ľudové zamestnania, Bratislava). Bratislava 1968, p. 270)
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La Şinteu, pădurea tânără de mesteceni poate fi înțeleasă 
ca un simbol, ca o simulare a zonei împădurite care a existat 
aici când au venit slovacii. Aşa cum am precizat deja, ocupația 
de bază a slovacilor încă de la începutul sosirii lor şi motivul 
pentru care au fost colonizați a fost activitatea forestieră.27 

Slovacii erau obişnuiți cu munca la pădure, aceasta fiind 
activitatea preponderentă desfăşurată în locurile de origine. 
Fiecare familie de slovaci a primit lemn pentru construirea 
unei case. Locul casei era ales mai ales în funcție de existența 
unei surse de apă (izvor). După construirea casei, fiecare 
familie exploata întinsele păduri din jurul gospodăriei. 
Pământul rezultat în urma defrişării intra în folosința gratuită 
a celui care a tăiat pădurea, de aceea aveau interesul de a 
defrişa cât mai mult. Arborii seculari de fag, gorun, carpen, 
cireş sălbatic sau frasin erau exploatați cu unelte specifice 
muncii forestiere: firez (joagăr), topor, secure etc. Pentru 
transportul lemnului erau folosiți caii, dar mai ales boii. 
Numărul cailor din aşezările locuite de slovaci era redus la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, însă a crescut ulterior, datorită 
avantajelor pe care exploatarea calului le avea în raport cu cea 
a boilor: rapiditate, rezistență, mobilitate. Arborii de cea mai 
bună calitate erau curățați, ciopliți şi transportați la Aleşd sau 
Tileagd, de unde luau drumul străinătății (Budapesta, Viena, 
Bratislava). Creşterea spectaculoasă a populației din secolul 
al XVIII-lea a sporit cererea de lemn de construcție în marile 
oraşe europene. Acest lemn aducea câştiguri substanțiale 

Pădurea de mesteceni

Brezový les

V  Novej Hute môžeme mladý brezový les symbolicky 
chápať ako napodobeninu lesa, ktorý tu existoval v čase 
príchodu Slovákov. Ako už bolo spomenuté, základným 
zamestnaním Slovákov od začiatku ich príchodu a dôvodom 
ich usídlenia bolo drevorubačstvo.27 Slováci boli zvyknutí 
pracovať v lese, čo bola v ich rodiskách prevažujúca činnosť. 
Každá slovenská rodina dostala drevo na stavbu domu. 
Lokalita domu bola vybraná najmä podľa existencie vodného 
zdroja (prameňa). Po postavení domu každá rodina využívala 
rozsiahle lesy v okolí domu. Pozemok, ktorý vznikol 
vyklčovaním, dostal ten, kto les vyrúbal, zadarmo, takže 
mal záujem vyklčovať čo najviac. Staré buky, hraby, divé 
čerešne a jasene sa ťažili pomocou nástrojov špecifických 
pre lesné práce: drevorubačské píly, sekery, sekerky, drevené 
kliny, kyjanice a i. Na prepravu dreva sa používali kone, ale 
najmä voly. Počet koní v slovenských osadách bol koncom 
19. storočia malý, ale neskôr sa zvýšil, pretože konská práca 
mala oproti volskej výhody: rýchlosť, silu a pohyblivosť. 
Najkvalitnejšie stromy sa po spílení a  spracovaní prevážali 
do Aleşdu alebo Tileagdu, odkiaľ sa odvážali do zahraničia 
(Budapešť, Viedeň, Bratislava). Veľký nárast populácie v 
18. storočí zvýšil dopyt po dreve vo veľkých európskych 
mestách. Toto drevo prinášalo majiteľom zeme značné zisky. 
Drevo horšej kvality sa používalo na výrobu potaše a neskôr 
pri výrobe skla. Z neho sa stavali aj slovenské hospodárstva. 
Miestne toponymá ako Varatik, Salajka, Do Šokút, Veľká 
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pentru stăpânii de pământ. Lemnul de calitate inferioară era folosit 
la obținerea potasei şi mai apoi la hutele de sticlă. Din acest lemn 
erau construite şi gospodăriile slovacilor. Toponimia locală (Varatik, 
Salajka, Do Šokut, Veľka Voda, Măgura, Rovenka, Na Hanky, Rubana, 
Chrapcin, Palence, Polence)28 aminteşte şi de alte tehnici de înlăturare a 
pădurii, mai puțin pe placul stăpânilor feudali: tehnica arderii (pădurea 
era incendiată) şi tehnica secării (tulpina arborilor era cioplită de jur 
împrejur, ceea ce provoca uscarea treptată a arborilor).29

După înlăturarea pădurii, terenul rezultat intra în folosința gratuită 
a slovacilor şi putea fi folosit ca teren arabil, fânețe sau păşune. După 
tăierea arborilor, pădurea avea tendința de a se regenera. În locul 
arborilor de stejar sau fag îşi făcea apariția mesteacănul. Mesteacănul 
(lat. Betula pendula) este un arbore a cărui înălțime ajunge la 20-
25 de metri. Este un arbore indigen, care creşte mai ales în clima 
temperată nordică. Este o specie puțin pretențioasă față de sol, fiind 
rezistentă la ger şi secetă. Specie invadatoare, se instalează printre 
primele specii într-un teritoriu defrişat. Poate creşte fie singur 
(păduri de mestecăniş), fie în amestec cu alte specii. 

La toate popoarele slave, mesteacănul este un arbore cu 
întrebuințări multiple. În Rusia este considerat copac național, 
serbat în timpul Săptămânii Verzi de la începutul lunii iunie. Pe 
platoul Munților Plopiş, mesteacănul este o specie foarte răspândită. 
Lemnul de mesteacăn era folosit de către slovaci la întreținerea 
focului din gospodării. Coaja subțire şi albă era folosită pentru 
aprinderea focului. 

Încă de pe vremea slavilor, se cunoşteau diferite efecte terapeutice 
ale mesteacănului. Seva de mesteacăn se recoltează primăvara, 
înainte de înmugurire, şi este întrebuințată în tratarea diferitelor 
boli, fiind supranumită „băutura zeilor”. Din frunzele de mesteacăn 
şi muguri se făcea ceai, folosit de asemenea în tratarea diferitelor 
boli. De asemenea, din mesteacăn se făceau cozi pentru diferite 
unelte agricole. Nu se folosea însă în construcție, deoarece putrezeşte 
repede în prezența apei. Există obiceiul în unele sate ca, de 1 mai, 
să se pună mesteceni („maje”) împodobiți în vârf, la porțile fetelor 
pentru a exprima simpatia băieților pentru ele.30 

Voda, Magura, Rovenka, Na Hanky, Rubane, Chrapcin, 
Palence, Polence28 nám pripomínajú obdobie klčovania 
lesov napr. vypaľovaním alebo vysušovaním kmeňov 
(kmene stromov sa štiepali po obvode, čím sa stromy 
postupne vyschli).29

Po odstránení lesov sa získaná pôda bezplatne 
odovzdala Slovákom a mohla sa využívať ako orná 
pôda, lúky alebo pasienky. Po vyrúbaní stromov mal 
les tendenciu sa obnoviť. Namiesto dubov a bukov 
sa objavili brezy. Breza (lat. Betula pendula) je strom, 
ktorý dorastá do výšky 20-25 metrov. Je to pôvodný 
strom, ktorý rastie najmä v miernom severnom 
podnebí. Je to druh nenáročný na pôdu a odolný 
voči mrazu a suchu. Je to invázny druh, ktorý sa 
ako jeden z prvých usadí na vyčistenej ploche. Môže 
rásť samostatne (brezové lesy) alebo v zmesi s inými 
druhmi. 

U všetkých slovanských národov je breza stromom 
s mnohostranným využitím. V Rusku sa považuje za 
národný strom a oslavuje sa počas Zeleného týždňa 
začiatkom júna. Breza je na náhornej plošine Plopiš 
rozšíreným druhom. Brezové drevo používali Slováci 
na udržiavanie ohňa v domácnostiach. Tenká biela 
kôra sa používala na zapaľovanie ohňa. 

Už od slovanských čias sú známe rôzne liečivé 
účinky brezy. Brezová šťava sa zbiera na jar, ešte pred 
pučaním, a používa sa na liečbu rôznych chorôb a 
je známa aj ako „nápoj bohov“. Z brezových listov 
a púčikov sa pripravoval čaj, ktorý sa používal aj na 
liečbu rôznych chorôb. Breza sa používala aj na výrobu 
rukovätí rôznych poľnohospodárskych nástrojov. V 
stavebníctve sa však nepoužívala, pretože vo vode 
rýchlo hnije. V niektorých dedinách je zvykom, že na 
1. mája sa na vrchol dievčenských brán umiestňujú 
vyzdobené brezy („máje“).30
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În urma defrişărilor desfăşurate pe platoul de la Şinteu, au 
rezultat suprafețe întinse de terenuri arabile. Însă calitatea redu-
să a solului rezultat în urma acestor defrişări, prezența pietrelor, 
a rădăcinilor şi a buturugilor făceau ca terenurile arabile să nu 
fie îndeajuns de productive. Prin urmare, creşterea animalelor 
ocupa rolul principal între ocupațiile slovacilor. Majoritatea te-
renurilor erau folosite ca păşuni, fânețe sau erau cultivate cu 
pomi fructiferi (în principal prun, măr şi cireş). Pe terenurile 
cele mai bune s-au dezvoltat în principal două culturi agricole 
specifice slovacilor: cultura secarei şi cultura cartofului.31

Batoza şi secerişul

Mlátenie a žatva

Po vyklčovaní náhornej plošiny v  Novej Hute vznikli 
veľké plochy ornej pôdy. Avšak nízka kvalita pôdy, ktorá 
vznikla v dôsledku týchto výrubov, prítomnosť kameňov, 
koreňov a pňov spôsobila, že orná pôda nebola dostatočne 
úrodná. V dôsledku toho bol chov zvierat hlavným 
zamestnaním Slovákov. Väčšina pôdy sa využívala ako 
pasienky, lúky alebo sa na nej pestovali ovocné stromy 
(najmä slivky, jablone a čerešne). Na najlepšej pôde sa 
rozvíjali najmä dve špecifické slovenské poľnohospodárske 
plodiny: raž a zemiaky.31

44
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Grâul era cereala cea mai râvnită şi cea mai cultivată de-a 
lungul timpului. Din grâu se făcea pâinea cea de toate zilele, 
pâinea care avea şi puteri augurale. În gândirea țărănească, 
pâinea are puteri supranaturale; prin intermediul pâinii se intră 
mai uşor în dialog cu divinitatea, cu sufletele strămoşilor. Însă 
productivitatea redusă a solului din zona înaltă a Şinteului făcea 
dificilă cultivarea grâului, randamentul său fiind scăzut. De 
aceea grâul se cultiva pe suprafețe mai reduse, de multe ori în 
amestec cu alte cereale (orz, ovăz, secară, mei). Secara se adapta 
mai uşor la condițiile naturale din zona Munților Plopiş, fiind o 
cereală nepretențioasă şi având un randament ridicat.

După pregătirea prealabilă a terenului (gunoit, arat, grăpat) 
avea loc semănarea. Se făcea manual şi putea fi făcută toamna sau 
primăvara, în funcție de cultura aleasă. Vara avea loc secerişul, 
acțiune la care participa întreaga familie. Toate celelalte munci 
erau lăsate de-o parte până la încheierea secerişului. Bărbații 

Pšenica bola v priebehu vekov najvyhľadávanejšou a 
najpestovanejšou obilninou. Z pšenice sa piekol chlieb 
na každodenné použitie, ale používal sa aj na výrobu 
chleba. V mysli roľníka mal chlieb nadprirodzenú moc, 
prostredníctvom chleba je ľahšie nadviazať dialóg s božstvom, 
s dušami predkov. Nízka úrodnosť pôdy vo vysokej oblasti 
Novej Huty však sťažovala pestovanie pšenice, pretože jej 
výnos bol nízky. Pšenica sa preto pestovala na menších 
plochách, často v zmesi s inými obilninami (jačmeň, 
jačmeň, raž, proso). Žito sa ľahšie prispôsobuje prírodným 
podmienkam pohoria Plopiš, pretože je nenáročnou 
obilninou s vysokým výnosom.

Po predbežnej príprave pôdy (čistenie, orba, bránenie) sa 
uskutočnila sejba. Robila sa ručne a v závislosti od vybranej 
plodiny sa mohla vykonávať na jeseň alebo na jar. V lete sa celá 
rodina zúčastňovala na žatve. Všetky ostatné práce sa nechali 
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coseau, iar femeile şi copiii adunau spicele şi formau cruci. 
Cerealele erau apoi cărate cu carele la arie sau acasă pentru a 
fi treierate; aici erau depozitate în stoguri sau în şuri. Inițial, 
treieratul se făcea cu ajutorul animalelor, iar ulterior cu batoza. 
O batoză de treierat exista în Şinteu încă din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea. Cerealele erau apoi depozitate sub 
diverse forme (gropi de cereale, hambare, căzi, lăzi de cereale 
etc.) şi erau măcinate la moara de apă. Dincolo de calitățile ei 
panificabile, secara era cultivată şi pentru paiele ei lungi şi tari, 
cele mai bune pentru confecționarea acoperişurilor, iar uneori 
pleava era folosită la umplerea pernelor.

bokom, kým sa neskončí žatva. Muži kosili a ženy a deti 
zbierali klasy a tvorili kríže. Obilie sa potom vozom odvážalo 
na mláťačku alebo do domu, kde sa mlátilo a skladovalo v 
humnách alebo stodolách. Spočiatku sa mlátilo zvieratami 
a neskôr mláťačkami. Mláťačka v  Novej Hute sa objavuje 
od prvej polovice 19. storočia. Zrno sa potom skladovalo v 
rôznych formách (obilné jamy, stodoly, kade, debny na obilie 
atď.) a mlelo sa vo vodnom mlyne. Okrem chleba sa raž 
pestovala aj pre dlhú a tuhú slamu, ktorá sa najlepšie hodila 
na výrobu striech, a niekedy sa plevy používali na plnenie 
vankúšov.
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Niciun traseu turistic nu ar fi complet fără prezența unui 
loc în care să te aşezi, să te odihneşti şi să bei apă de izvor 
pură, proaspătă şi revigorantă. Aflat în comuniune deplină 
cu natura, simți că apa pe care o bei direct de la ieşirea din 
munte parcă îți dă noi puteri. Şi brusc, apa aceea potoleşte nu 
doar setea, ci şi dorința sufletului de regenerare, de linişte, de 
puritate. Căci apa pură nu hrăneşte doar trupul, ci hrăneşte şi 
sufletul, iar izvorul devine un loc al păcii şi al luminii, o oază 
pentru omul agitat al vremurilor în care trăim.

Dintotdeauna au existat credințe populare cu privire la 
valoarea sacră a apelor. Aşa că e de la sine înțeles faptul că, încă 
din momentul în care au sosit, slovacii şi-au ales locul de casă 
în funcție de existența unui izvor. Într-un teritoriu montan, 
acoperit aproape în totalitate de păduri, izvoarele erau mult 
mai frecvente decât în prezent. Fiecare familie avea nevoie de o 
sursă de apă. Apa era sursa vieții, fiindcă asigura viață şi sănătate 
pentru oameni şi animale. Cu apa aceasta era frământat aluatul 
din care se cocea pâinea, cu apa din izvor sau fântână erau udate 
fetele a doua zi de Paşti. Aşadar, apa avea nu doar o întrebuințare 
casnică, ci avea şi proprietăți magice, simbolizând originea vieții, 
un mijloc de purificare şi o sursă de regenerare. 

Izvorul de apă de la Huta Slavia se află în mijlocul unei 
păduri aproape sălbatice. Sunetul lin al apei, umbra răcoroasă 
şi şuieratul vântului prin copaci te invită să poposeşti pentru 
o vreme în acest loc. Însă, dincolo de liniştea aparentă cu 
care te înconjoară, pădurea poate deveni şi un spațiu al 
necunoscutului, al spaimelor, al vrăjilor şi al fricii. În cultura 
populară slovacă, pădurea reprezintă un spaţiu fantastic, în care 
se întâmplă tot felul de lucruri fantasmagorice. Pe baza acestor 
întâmplări şi a capacităţii imaginative populare, au rezultat 

Izvorul cu apă fermecată

Žiadny turistický chodník by nebol úplný bez miesta na 
posedenie, odpočinok a pitie čistej, čerstvej a osviežujúcej 
pramenitej vody. V úplnom spojení s prírodou cítite, že voda, 
ktorú pijete priamo z horského toku, vám dodáva novú silu. 
A zrazu táto voda uhasí nielen váš smäd, ale aj túžbu vašej 
duše po obnove, pokoji a čistote. Čistá voda totiž nenapája 
len telo, ale aj dušu, a prameň sa stáva miestom pokoja a 
svetla, oázou pre nepokojného človeka dnešnej doby.

O posvätnej hodnote vody sa vždy hovorilo. Je teda 
samozrejmé, že Slováci si od svojho príchodu vyberali miesto 
pobytu podľa toho, kde sa nachádzal prameň. V hornatej 
oblasti, takmer úplne pokrytej lesmi, boli pramene oveľa 
častejšie ako dnes. Každá rodina potrebovala zdroj vody. 
Voda bola zdrojom života, poskytovala život a zdravie ľuďom 
a zvieratám. Touto vodou sa miesilo cesto, z ktorého sa piekol 
chlieb, a vodou z prameňa alebo studne sa na Veľkonočný 
pondelok oblievali dievčatá. Voda teda mala nielen domáce 
využitie, ale aj magické vlastnosti, symbolizovala pôvod 
života, bola prostriedkom očisty a zdrojom regenerácie. 

 Prameň v komplexe Huta Slávia leží uprostred takmer 
divokého lesa. Jemné šumenie vody, chladivý tieň a vietor 
šumiaci medzi stromami vás pozývajú, aby ste sa na tomto 
mieste na chvíľu zdržali. Okrem zdanlivého pokoja, ktorý 
vás obklopuje, sa však les môže stať aj miestom neznáma, 
strachu, kúziel a hrôzy. V slovenskej ľudovej kultúre je les 
fantastickým miestom, kde sa dejú rôzne fantastické veci. 
Tieto príbehy a ľudová predstavivosť dali vzniknúť množstvu 
rozprávok a povestí, ktoré nás prenášajú do rozprávkového 
sveta. Jednou z miestnych slovenských ľudových rozprávok, 
známych a odovzdávaných z generácie na generáciu, je 

Prameň čarovnej vody10
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o sumedenie de poveşti şi basme care ne transportă într-o 
lume de poveste. Unul din basmele populare slovace locale, 
cunoscute şi transmise din generaţie în generaţie, este basmul 
„Zakliata hora” (Pădurea Blestemată), care a fost povestit de 
către bunici, nepoţilor şi care a fost o operă literară învăţată 
chiar şi în şcolile cu predare în limba slovacă din România. 
În basmul „Zakliata hora” (Pădurea Blestemată) sunt povestite 
întâmplări dintr-o lume fictivă, în care trăiesc şi activează fiinţe 
supranaturale, precum: „drak” sau „šarkan” (balaur, dragon sub 
forma unei șopârle cu aripi de liliac, cu mai multe capete, care 
scoate foc pe gură și care are sângele otrăvitor), striga (vrăjitoare) 
şi „animale”, care au fost de fapt feciori blestemaţi.32 

Vă invităm să citiți această poveste chiar aici, în pădure, 
lângă izvor, în timp ce faceți un popas pe traseul vostru.

Zakliata hora (Pădurea Blestemată)33

- basm popular slovac -
A fost odată ca niciodată o căsuță în care trăia o văduvă 

săracă cu doi fii. Fiii se asemănau atât de tare între ei, încât 
inclusiv mamei lor i-a fost greu să-i deosebească. 

Pe măsură ce băieții creșteau, începeau să muncească pentru a 
aduce un minim de venit în casă. Când au văzut că alții plecau în 
lume în căutarea unui câștig mai bun, au început să se gândească 
să plece și ei. Mama lor a fost de acord cu aceștia, sperând doar să 
nu li se întâmple nimic rău. Fiii au început să se pregătească de 
plecare, au mers în pădure și au tăiat lemn suficient cât să ajungă 
pe 3 ani de zile, perioadă în care aceștia vor lipsi de acasă. Înainte 
de plecare, mama lor i-a rugat să meargă în pădure la vânătoare, 
să aducă ceva de mâncare, să le pună la drum. Flăcăii au străbătut 
pădurile, de dimineaţă până seara și n-au găsit nici măcar urme 
de animale. La întoarcere înspre casă, au fost întâmpinaţi de o 
haită de lupi flămânzi. Aceștia le-au aruncat câte o bucată de 
slănină și pâine, iar lupii s-au alăturat lor și i-au urmat. A doua 
zi dis-de-dimineaţă au pornit din nou la vânătoare, însă nici de 
data asta n-au reușit să vâneze nimic. La întoarcerea înspre casă 
au văzut doi urși luptându-se între ei. Le-au aruncat o bucată de 
slănină și pâine. Urșii s-au oprit din bătaie, s-au alăturat feciorilor 
și i-au urmat înspre casă. A treia zi din nou nimic. Doar doi lei ce 
se băteau între ei; i-au liniștit și i-au adus acasă.

Văzând că nu reușesc să vâneze nimic, și-au umplut traistele, 
și-au luat rămas bun de la mama lor, au luat animalele și au 

rozprávka Zakliata hora, ktorú rozprávali starí rodičia svojim 
vnukom a ktorá bola literárnym dielom vyučovaným dokonca 
aj v školách v Rumunsku v slovenskom jazyku. V rozprávke 
Zakliata hora sa rozprávajú príbehy o vymyslenom svete, v 
ktorom žijú a pôsobia nadprirodzené bytosti, ako napríklad 
„drak“ alebo „šarkan“ (drak v podobe netopierieho jaštera 
s niekoľkými hlavami, ktorý chrlí z úst oheň a má jedovatú 
krv), strigy (čarodejnice) a „zvieratá“, čo boli v skutočnosti 
zakliate deti.32 

Pozývame vás, aby ste si tento príbeh prečítali priamo tu v 
lese pri prameni, keď sa zastavíte na svojej ceste.

Zakliata hora33

- slovenská ľudová rozprávka -
V neveľkom domčeku žila chudobná vdova s dvoma synmi 

a tí boli, akoby si jeden druhému z oka vypadli. Vlastná matka 
ich ledva vedela rozoznať. Bratia sa pekne znášali a matka by 
ich nedala za šíry svet. Tak sa míňal rok za rokom a všetkým 
bolo dobre.

Ale ako šuhaji dorástli a videli, že druhí odchádzajú do 
sveta, začalo aj ich ťahať von z domu. Povedali matke, že sa 
chcú poobzerať po svete. Matke to nebolo po vôli: 

„Či vám je doma nie dobre, že sa chcete do sveta púšťať? 
Ktovie, čo sa vám tam môže prihodiť! Len vy radšej seďte doma 
a nenechávajte ma samu!” 

Ale jej prehováranie nebolo nič platné. Čo si raz synovia 
vzali do hlavy, nedali si z nej vyraziť. Neborká matka plakala 
deň i noc, všetky kúty slzami vyoblievala.

„Ach, mamka naša," tešili ju synovia, „už len toľko 
nenariekajte a nebojte sa tak o nás. Veď nie sme prví, čo idú 
do sveta. O tri roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, 
dopredu vám obstaráme."

Tu hneď začali znášať žito, múku, strovu, omastu, drevo, 
aby bolo všetkého dosť na tri roky. Keď to matka videla, odľahlo 
jej trochu na srdci a tiež im jedno-druhé chystala na cestu

Všetko už bolo prichystané, len kus dobrej pečienky ešte 
chýbal. 

„Deti moje," vraví matka, „mali by ste vybehnúť dačo 
zastreliť, bez mäsa by som vás nerada pustila."

Chodia oni, blúdia po tej hore od rána do poludnia, od 
poludnia do večera, ale nenatrafili ani len na stopu dákeho 
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pornit la drum. Trei zile și trei nopţi au călătorit împreună 
până au ajuns la o intersecţie de drumuri unde se afla un tei 
mare. Fratele mai mare îi spune celui mic că ar fi momentul 
să se despartă, unul să meargă pe un drum, iar altul pe celălalt 
drum. Au stabilit să-și scrijelească numele pe scoarţa copacului 
și să înfigă câte un cuţit în tulpină. Care dintre ei se va întoarce 
primul din călătorie urma să scoată cuţitul din scoarţa copacului. 
Dacă iese sânge, înseamnă că celălalt este viu, iar dacă iese apă 
înseamnă că e mort. Zis și făcut, și-au scrijelit numele, și-au 
înfipt cuţitele și au plecat mai departe, fiecare pe drumul său.

Fratele mai mare ajunge la o așezare împrejmuită cu pânză 
neagră. Aici află că fântâna din care consumau localnicii apă era 
păzită de un balaur cu 12 capete. Pentru a putea lua apă de băut 
din fântână, locuitorii trebuiau să ducă la schimb o fată. Altfel nu 
puteau avea acces la fântână. Când a venit rândul fiicei regelui, 
acesta a dat poruncă să fie înfășurată așezarea cu o pânză neagră 
și a anunţat că o va da pe fiica lui și jumătate din regat, celui care 
reușește să ucidă balaurul. Flăcăul a decis să ucidă balaurul și să 
elibereze tânăra frumoasă. A mers la castel împreună cu animalele 
lui și a cerut să fie bine hrănite iar lui să-i dea o sabie ascuţită. 
A pornit la drum împreună cu fata regelui. A dus-o la fântână 
să momească balaurul. În momentul în care și-a scos capul afară, 
feciorul a tăiat capul balaurului. Balaurul ţipa de durere, și-a scos 
și celelalte 11 capete din care arunca flăcări strașnice. Feciorului 
i-au sărit în ajutor și animalele. Astfel, a reușit să reteze toate 
capetele, din care a tăiat limbile și le-a pus în traistă. Noaptea, 
după ce au adormit cu toţii, vizitiul a tăiat capul feciorului și 
pus-o pe prinţesă să jure că nu va dezvălui nimănui nimic din 
cele întâmplate. Vizitiul a luat capetele de balaur și a fugit cu ele 
la rege mărturisind că el a omorât balaurul.

Când s-au trezit animalele și și-au văzut stăpânul mort, au 
început să plângă în hohote. Ursul a adus de la șarpe o bucată de 
verdeaţă cu care i-a șters gâtul de trei ori, iar când i-au pus capul 
la loc, acesta s-a vindecat. Feciorul și-a revenit, și-a luat animalele 
și a plecat mai departe.

După o lună, ajunge înapoi în așezare, unde observă că pânza 
neagră a fost înlăturată. Aici a aflat că vizitiul a ucis balaurul și că 
următoarea zi urmează să se căsătorească cu prinţesa. Feciorul s-a 
întristat și a pornit împreună cu animalele lui înspre regat. Când l-a 
văzut, prinţesa i-a sărit în braţe. Regele și restul invitaţilor priveau 
nedumeriţi, iar vizitiul tremura ca un plop tremurător. După ce 

zvera. Zobrali sa, že sa vrátia domov, tu zo dvoch strán vybehnú 
dvaja vlci a začnú sa medzi sebou ruvať. Bratia aj mali, aj 
nemali vôľu do nich streliť. 

„Ak by sme," vravia si, „oboch netrafili, mohol by sa 
napaprčený vlk pustiť do nás. Ale sprobujeme im hodiť po kúsku 
slaniny s chlebom.” 

Ako im to zahodili, vlci sa prestali ruvať. Ticho, ako psi, šli 
za bratmi, až ich pekne-krásne odprevadili k samému domu. 
Tam ich bratia zatvorili do maštale a vošli do izby. 

„No, čože ste zastrelili?" spytuje sa matka. „Nič sme 
nezastrelili, ale sme doviedli dvoch vlkov. Zatvorili sme ich do 
maštale.” „Jaj, beda mi!" skríkla matka. „Už je po mojej krave! 
Poďte, bežme ju obrániť!"

Bežali všetci do maštale. Tu kravička stojí pekne na svojom 
mieste a vlci čušia v kúte, na pyskoch majú veľké zámky. Nevedeli 
sa nad tým dosť prenačudovať. Na druhé ráno sa bratia znova 
vybrali na poľovačku, ale zas nič nezastrelili. Len keď už išli 
nazad, zazreli, ako sa dva medvede medzi sebou trhajú. Hodili 
im po kúsku slaniny s chlebom. Medvede sa prestali trhať a šli 
za bratmi až k domu. Tam ich bratia zatvorili do maštale. Keď 
matka počula o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Ale keď šli 
pozrieť do maštale, bolo všetko v poriadku, aj medvede mali na 
pyskoch zámky. Na tretí deň zas nič nezabili. Iba dva levy, čo sa 
medzi sebou driapali, upokojili a doviedli domov.

„Ako vidím,” vraví matka, „z vašej pečienky je nič!”
A tak si pokládli do kapsičky, čo bolo, pekne sa od matky 

odobrali a tie zvery vzali so sebou. Tri dni, tri noci stúpali bratia 
spolu, až prišli na krížne cesty. Tam stála jedna lipa.

„Brat môj,” povie starší, „sme na rázcestí, tu sa musíme 
rozlúčiť. Ty choď tamtou cestou a ja sa poberiem touto. Ale vieš 
ty čo? Vyrežme si do tejto lipy mená a zapichnime nože. Kto sa 
sem skôr vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena: ak vyjde 
krv, bude vedieť, že mu je brat živý, ale ak potečie voda, istotne 
je mŕtvy.”

Mladší brat na to pristal. Hneď si vyrezali mená a 
pozapichovali nože. Potom sa podelili so zvermi, podali si ruky 
a šiel každý svojou stranou. Dlho chodil starší brat sem a tam 
hustými horami, krásnymi polami, kým sa dostal do jedného 
mesta. A to bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Vošiel šuhaj 
do hostinca a spytuje sa hostinského:

„Čo tu počuť dobré?”
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fiica regelui a mărturisit tot, feciorul a scos din traistă limbile de 
balaur pentru a dovedi că cele spuse de ea sunt adevărate, iar regele 
i-a dăruit fiica împreună cu jumătate din regat. 

Într-o dimineaţă, feciorul a observat într-o parte o pădure 
îngălbenită. A aflat că aceea este pădurea blestemată și că cel care 
intră în ea, înapoi nu se mai întoarce. Într-o zi îi spune soţiei că 
merge la vânătoare. Și-a luat animalele și a plecat. Abia a ajuns în 
spatele grădinii, că-i și sări în faţă o vulpe. A urmărit-o, însă nu 
reușea nicicum s-o ochească. Vulpea îl ademenea să intre cât mai 
adânc în pădure. Dintr-o dată, vulpea dispăru, iar feciorul nostru 
își dădu seama că se află într-o pădure deasă, foarte întunecată. S-a 
așezat lângă un stejar și, fiindcă i-a fost foame, și-a aprins un foc și 
a început să-și frigă slănină. La un moment dat, aude o voce din 
copac care striga „Mi-e frig, mi-e frig”. Se uită sus în copac unde 
vede cocoţată o bătrână ghemuită. Acesta îi spune să coboare jos 
lângă foc dacă îi este frig. Se face liniște, după care începe din nou 
să strige „Mi-e frig, mi-e frig”. Feciorul îi spune din nou să coboare 
să se încălzească dacă îi este frig. Iar nimic. A treia oară când a 
strigat, feciorul, enervat deja, îi spune răspicat, ori să coboare să 
se încălzească ori să tacă din gură. Baba îi răspunde că ar coborî 
însă îi este frică de animale și îl întrebă dacă poate să le lovească cu 
nuiaua să le îndepărteze. Tânărul rege a aprobat, baba a coborât 
din copac, a lovit animalele, a fugit să-și aducă o broască și a început 
să o învârtă deasupra focului. La un moment dat, aceasta începe să 
zică: „Tu frigi slănină, eu frig broască. Eu voi mânca slănină, iar 
tu broască.” După ce a repetat de câteva ori, feciorul se enervează 
și asmute animalele pe ea, însă acestea nu reacționează, deoarece 
animalele era împietrite de la lovitura de nuia. Se întoarce înspre 
ele, însă în acel moment baba îl lovește și pe el cu nuiaua, iar acesta 
împietrește și el. Îl ia și-l aruncă într-o groapă.

Fiul mai tânăr se întorcea înspre casă când ajuns la intersecţia 
de drumuri. În clipa în care scoase cuţitul din copac, din acesta 
a început să curgă pe o parte apă, iar pe cealaltă parte sânge. 
Nedumerit și îngrijorat, pornește în căutarea fratelui mai mare. 
Cutreieră păduri și câmpii și ajunge în regatul fratelui său. Se 
oprește la aceeași cârciumă la care s-a oprit și tânărul rege când a 
ajuns aici. Cârciumarul observă asemănarea izbitoare cu fratele 
său și îi povestește despre faptele lui de vitejie și că într-o zi 
a dispărut fără urmă. Feciorul  i-a mulţumit cârciumarului 
și a pornit împreună cu animalele lui înspre regat, unde a 
fost primit cu braţele deschise. A doua zi dis-de-dimineaţă 

„Hja, dobré veru nič, ale zlého dosť,” povie na to hostinský. 
„Tu v meste máme len jednu studňu, z ktorej všetci pijeme. 
Ale nám tá voda veru draho vyjde. V diere za mestom býva 
drak s dvanástimi hlavami. Tomu musia každý deň dať jednu 
dievčinu, inak by nikoho nepustil na studňu. Museli by sme 
od smädu pohynúť. Už z dom na dom podávali mešťania svoje 
dievčatá a teraz je rad na kráľovej dcére. Preto kráľ rozkázal 
obtiahnuť mesto čiernym súknom. Ale aj to dal vyhlásiť, že ak 
sa nájde taký, čo draka zabije, tomu dá svoju dcéru za ženu a 
s ňou pol kráľovstva. A po kráľovej smrti dostane celú krajinu.”

Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdé zaťovstvo. 
Povedal, že sa on pokúsi toho draka zabiť. Hostinský bežal 
hneď ku kráľovi, že je u neho taký a taký hosť s troma zvermi a 
podoberá sa zabiť tú potvoru. Je síce len jednoducho oblečený, ale 
musí byť veru mocný, keď vedel skrotiť také divé zvery.

Kráľ sa novine veľmi zaradoval. Poslal hneď šuhajovi pekné 
šaty a odkázal mu, aby bez meškania prišiel k nemu. Náš šuhaj 
sa poobliekal a šiel do paláca aj so svojimi zvermi. Tam ho všetci 
pekne privítali a kráľ mu sľúbil, že ak toho draka zmárni, 
istotne dostane jeho dcéru. Šuhaj si len žiadal, aby zverom dali 
na každého po dva barany a jemu aby prichystali ostrú šabľu 
Ešte len začalo svitať, už kráľova dcéra vysadla do koča. Koč sa 
pohol a za ním kráčal šuhaj so svojimi zvermi a ostrou šabľou v 
ruke. Keď už boli neďaleko diery, kázal kočišovi zastať. Kráľova 
dcéra zišla z koča a vysadla na koňa.

„Tak,” vraví jej šuhaj, „len sa mocne držte a prešvihnite 
popred dieru, aby sme draka vylákali von.”

Kráľova dcéra preletela popred dieru ako strela. Drak to 
zaňuchal a vystrčil hlavu. Ale namiesto peknej princeznej 
zablyšťala sa mu v očiach ostrá šabľa. Šuhaj nelenil a drakovi 
odfrkla hlava. Drak sa nahneval a vystrčil ďalšie tri hlavy, z 
ktorých až tak šibal plameň. Tu priskočili zvery a začnú potvoru 
zo všetkých strán šklbať. Pritom milý šuhaj sekal, rúbal z celej 
sily, a už štyri hlavy boli dolu. Ale čože! Drak vystrčil naraz 
osem hláv a šibal strašným plameňom. Šuhaj už ledva udržal 
šabľu. Aj vlk s medveďom už nedovladovali a len tak zboku 
obskakovali. Tu sa milý lev rozbehne, vyskočí drakovi na chrbát a 
mocnými pazúrmi odtrhne od hnusného tela všetkých osem hláv 
aj s krkom. Drak sa zvalil a hlavy sa ešte hodnú chvíľu zmietali 
po zemi. Šuhaj vytiahol nôž a povyrezával jazyky z dračích hláv. 
Odložil si ich do kapsy a bežal k oslobodenej kráľovej dcére. Tá 
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acesta observă pădurea tristă despre care află că este o pădure 
blestemată. Imediat își dă seama că doar acolo ar putea fi fratele 
lui și că ceva rău i s-ar fi întâmplat. A pornit în căutarea lui. 
A fost întâmpinat de aceeași vulpe care l-a ademenit până la 
stejarul la care s-a oprit și fratele său. A aprins focul și a început 
să-și frigă slănina. Animalele s-au așezat deoparte și au început 
să lingă animalele împietrite. La un moment dat aude o voce 
din copac care striga „Mi-e frig, mi-e frig”. Acesta îi spune să 
coboare jos lângă foc dacă îi este frig. Baba îi răspunde că ar 
coborî, însă îi este frică de animale și îl întrebă dacă poate să 
le lovească cu nuiaua să le îndepărteze. Feciorul vede animalele 
împietrite și își dă seama că încearcă să îl păcălească. Acesta îi 
răspunde că acea nuia n-ar ajuta-o, ar înfuria doar animalele și 
s-ar năpusti asupra ei. Să-i dea lui nuiaua că le va îndepărta el 
cu ea. Baba îi dă bota, dar tânărul nu lovește animalele sale, ci 
pământul, și apoi baba coboară din copac. La un moment dat 
aceasta începe să zică: „Tu frigi slănină, eu frig broască. Eu voi 
mânca slănină, iar tu broască.”. Tânărul s-a speriat și imediat 
a asmuţit animalele pe ea. Feciorul îi spune să învie animalele, 
iar apoi îi va da drumul. Aceasta îi dă cizmele sale și îi spune 
că în copac are o nuia de aur și să urce după ea. Feciorul a 
lovit animalele cu nuiaua de aur, iar acestea au revenit la viaţă 
imediat. Asmute și celelalte animale pe ea și îi spune că nu-i va 
da drumul până ce nu-i zice unde se află fratele lui. Baba nu mai 
putea de durere, așa că îi spune de groapa în care se află fratele 
său și îi cere să-l ungă cu o unsoare pe care i-o dă ea. Zis și făcut, 
fratele acestuia este readus înapoi la viaţă. Feciorul nostru a luat 
nuiaua și a lovit baba, care a și împietrit pe loc. În momentul 
acela toată pădurea s-a luminat și a înverzit. Cele șase animale 
ale băieților s-au transformat în flăcăi, s-au îmbrăţișat și s-au 
bucurat că au fost eliberaţi. Se uitau în jurul lor și nu le venea 
să creadă că este adevărat. Unul din flăcăi a mărturisit că toţi 
sunt fraţi din familia regală, însă tot timpul se certau între ei. 
De aceea au fost blestemaţi să se bată între ei precum lupii, urșii 
și leii, până ce doi fraţi nevinovaţi îi îmblânzesc și învață unul 
altuia să facă bine. Iar acum le-au dăruit întregul regat și le-au 
mărturisit că își doresc să trăiască mai departe împreună. 

S-au întors la palatul regal unde au făcut o sărbătoare mare. 
La scurt timp, fiii își aduc și mama și toţi au trăit fericiţi până 
la adânci bătrâneţi.

SFÂRȘIT

sa mu od veľkej radosti nevedela dosť naďakovať, objímala ho 
a láskala. Potom vzala svoj prsteň, rozlomila ho na dvoje a 
jednu polovicu dala jemu. Ukonaný šuhaj si jej položil hlavu 
na lono a zaspal. Aj zvery si políhali a zaspali. Keď oplan-kočiš 
videl, že všetci spia, schytil šabľu a milému šuhajovi odťal hlavu. 
Princezná sa musela sedem ráz zaprisahať, že nič neprezradí. 
Hlavy z draka si oplan pobral ako dôkaz, že potvoru zabil on. 
A potom už letel s princeznou ku kráľovi. Zvery sa prebudili, 
a tu vidia, že je pán mŕtvy. Od veľkého žiaľu strašne revali a 
zavýjali. Potom lev rozkázal vlkovi:

„Bež chytro touto cestou, stretneš tam hada. Ponesie v pysku 
zelinku, abyvzkriesil svojho brata, ktorého pridlávili vozy. Pýtaj 
od neho polovičku tej zelinky. Ak by ti nedal podobrotky, vezmi 
nasilu!”

Vlk sa hneď rozbehol, ale na ceste stretol furmanské vozy. Ako 
ho ľudia zazreli, pochytili drúky a on v strachu bežal naspäť.

„No, si ty len sprosták,” vraví lev. „Bež ty, medveď, a dones 
tú zelinku!”

Medveď sa vychytil a tiež natrafil na tie vozy. Ale furmani, 
keď zazreli medveďa, poskrývali sa do vozov ako myši pred 
mačkou. Medveď prišiel k hadovi a prosil od neho polovicu 
zelinky. Ale neprajník had že nie a nie a chcel medveďovi pustiť 
do tela jed. Medveď sa namrzel, milého hada pritisol dlabou a 
nasilu mu vzal polovicu zelinky. Ako blýskavica doletel k levovi. 
Ten hneď potrel zelinkou pánovo hrdlo a priložil hlavu. Hlava 
hneď prirástla, ale nedobre, tvárou k chrbtu.

Keď lev zbadal, že pán zle chodí a len sa tak potkýna, 
voľky-nevoľky ho prevalil na zem, hlavu mu odtrhol a znova 
potrel zelinkou. Ale teraz ju už dobre priložil. Šuhaj sa prebral, 
vyskočil na nohy a vzdychol si:

„Ej, ako sa mi len dobre spalo!"
Akoby sa nič nebolo stalo, zachytil svoje zvery a šiel, kde 

ho oči viedli. O mesiac sa dostal zase do toho mesta a videl, 
že je teraz obtiahnuté červeným súknom. Vošiel do toho istého 
hostinca, kde predtým, a spýtal sa, čo majú za novinu.

„Dobrú novinu,” povie na to hostinský. „Už sa nemusíme 
báť o naše dcéry, lebo kráľov kočiš zabil draka. Zajtra pôjde s 
kráľovou dcérou na sobáš.”

Ako to šuhaj počul, zamyslel sa. Veľmi ho mrzelo, že ho kočiš 
odtisol z takého šťastia. Zrazu len vyskočí a povie hostinskému:

„Stavme sa, že budem z tej svadby jesť!”
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dobehnúť a na strelenie sa nepriblížila. Chvíľu postála a hneď 
zas utekala ďalej. A to len aby ich vždy ďalej a ďalej vábila. 
Kráľov zať už strácal trpezlivosť. Vtom mu líška zmizla z očí a 
on sa našiel v hustej hore. Okolo neho tma ako o polnoci. Začalo 
mu byť úzko a rád by sa stade vyslobodil. Namiesto toho sa však 
zamotával hlbšie a hlbšie, lebo ho tá hora mámila. Pod jedným 
dubom zastal. Bol hladný, tak si nakládol ohňa a začal si piecť 
slaninku. Tu počuje nad sebou hlas:

„Zima mi je, zima!”
Obzrie sa a zočí na strome skrčenú starú babu - to bola striga.
„Keď ti je zima, pod sa zohriať,” povie jej.
Chvíľu bolo ticho, a potom zas len:
„Zima mi je, zima!”
„Veď ti ja vravím: keď ti je zima, poď sa zohriať. ”
Zase nastalo ticho. A tu sa ozvalo po tretie:
„Zima mi je, zima!
Ten dolu namrzený zavolá
„Alebo sa poď zohriať, alebo mlč!”
„Veď by som zišla, ale sa bojím tvojich zverov! Vezmi tento 

prútik a pošibaj ich, potom zídem.”
On pošibal zvery a striga zišla dolu. Odbehla bokom a čosi-

kamsi doniesla na papeku napichnutú žabu. Začala ju obracať 
nad ohňom. Obracia tú žabu a prekára ho:

„Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe 
žaba.”

A kvapkala mu na slaninu masť zo svojej žaby a preťahovala 
mu žabu popred ústa. Keď to už niekoľko ráz urobila, kráľov 
zať sa nahneval a nahuckal na ňu svoje zvery. Ale tie sa nepohli 
z miesta, lebo od toho prúta skameneli. Obráti sa k nim, no tu 
ho striga šibla prútikom a skamenel aj on. Potom ho schytila a 
zavliekla do jamy, kde už odmárnila mnoho ľudí.

V kráľovskom paláci ak čakajú, tak čakajú mladého kráľa. 
Ale prešiel deň, prešiel i druhý, a on sa nevracal. Všetci boli 
smutní a nemysleli inak, len že podistým zablúdil do zakliatej 
hory a tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na 
krížne cesty. Akože sa vodí môjmu bratovi? myslí si.

Vytiahne zapichnutý nôž, a tu sa cedí jedným krajom krv, 
druhým krajom voda.

No, to je zle, ten je aj živý, aj mŕtvy. Musím ho vyhľadať! A 
hneď sa pustil tou cestou, ktorú si bol vyvolil jeho brat. Ide, ide 
aj so svojimi zvermi. Ide hustými horami, krásnymi poľami, až 

Hostinský to nechcel veriť, nuž sa stavili. Šuhaj si vypýtal 
košík. Napísal lístok a zavinul doň polovicu prsteňa, čo mu dala 
princezná. List položil do košíka, košík dal do pysku medveďovi 
a poslal ho do paláca. Príde medveď do kráľovského dvora. Tu 
hneď všetci psi a kopovy začnú do neho brechať, ale on si len 
stúpa ticho ďalej. Iba keď už priveľmi dobiedzali, položil košík a 
rozohnal havkáčov. Potom sa vrátil po košík a vošiel do tej izby, 
kde pri stole sedelo panstvo a hodovalo. Medveď kráčal rovno ku 
kráľovej dcére a podal jej košík. Keď kočiš zazrel medveďa, hneď 
spod neho vypadli tri hlavnice. Princezná si prečítala lístok, 
vstala od stola a nakládla do košíka tie najlepšie kusy. Priložila 
aj plný pohár vína a vpustila doň obe polovice prsteňa. Medveď 
to všetko odniesol pánovi. Hostinský prehral stávku a šuhajovi 
veľmi chutilo, čo mu poslala princezná. Keď sa do chuti najedol, 
vzal pohár a na dúšok ho vypil. Tu zočí na dne prsteň, lebo tie 
dve polovice sa pekne zrástli. To bolo pre šuhaja znamenie, že 
mu šťastie žičí. Hneď sa aj so zvermi pobral do paláca a stúpal 
rovno do izby, kde boli hodovníci. Keď ho princezná zazrela, 
naradovaná mu bežala v ústrety a pred všetkými ho objala. 
Kráľ a hostia len hľadeli, čo sa to robí. Oplan-kočiš sa triasol 
ako osika, všetky hlavnice spod neho vyfrkli. Tu princezná 
všetko vyrozprávala a šuhaj na dôkaz ukázal dračie jazyky. 
So zlostníkom-kočišom urobili krátky súd: dali ho zverom 
roztrhať na márne kusy. Kráľ bol natešený a oddal svoju dcéru 
jej opravdivému osloboditeľovi. Náš šuhaj sa stal kráľovským 
zaťom a dostal pol kráľovstva. Bolo mu tak dobre, že si lepšie 
ani nežiadal.

V jedno ráno, keď ho sluha obliekal, vyzrel kráľov zať von 
oblokom. Na jednej strane boli krásne zelené hory, na druhom 
boku hora smutná, ožltnutá ako v jeseni. Videlo sa mu to veľmi 
čudné, lebo práve bola najkrajšia jar.

„Prečo sú,” pýta sa, „všetky hory naokolo pekne rozvité, a tá 
jedna ožltnutá?

„Pane,” povie na to sluha, „to je zakliata hora. Tam už 
veľa ľudí pohynulo, lebo kto sa raz do nej dostane, už sa viacej 
nevráti.”

On len počúva, a nič na to nepovie. Ale tá hora mu už 
neschádzala z umu. Nuž hádam dobre, ale ktohovie. Povie on 
raz svojej žene, že ide na poľovačku. Vzal zvery a šiel. Sotva bol 
za záhradou, kde sa vezme, tam sa vezme, vyskočí proti nemu 
líška. Pustil sa za ňou aj so zvermi, ale nijakovsky ju nemohli 
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sa dostal do toho paláca, kde sa priženil jeho brat. Kráľova dcéra 
stála práve na dvore, a keď ho zazrela, naradovaná mu bežala 
v ústrety:

„Ach, kdeže si mi tak dlho?” vraví. „Veď ako ja tvrdo na teba 
čakám!”

Pokladala ho za svojho muža, lebo, ako vieme, bratia akoby 
si boli z oka vypadli. Šuhaj sa vyhovoril, ako vedel, lebo sa hned 
domyslel, že je u bratovej ženy. Keď už bola noc a išli spať, 
mladší brat zabodol do postele meč medzi seba a bratovu ženu. 
Tá nevedela, čo si má o tom myslieť, a preplakala celú noc. Ráno 
vstával neskoro, lebo bol veľmi ustatý. Keď ho sluha obliekal, 
zazrel aj on tú smutnú ožltnutú horu a spýtal sa:

„Prečo sú všetky hory naokolo pekne rozvinuté, a tá jedna 
ožltnutá?”

Sluha vyvalil oči.
„Veď som vám o tom už rozprával. Či sa nepamätáte?”
„Nepamätám,” povie na to mladší brat.
A sluha mu rozpovedal o zakliatej hore i o tom, že kto sa ta 

raz dostane, už sa nevráti.
Nebolo šuhajovi treba viac počuť. Hneď sa domyslel, že brat 

len dakde tam musel zle pochodiť. Vybral sa i on na poľovačku. 
S líškou sa mu vodilo celkom tak ako bratovi. Prišiel k tomu 
istému dubu, nakládol oheň a začal si piecť slaninku. Zvieratá 
stáli bokom a lízali svojich skamenených bratov.

„Zima mi je, zima!” ohlási sa stará striga z duba.
„Keď ti je zima, poď sa zohriať,” zavolá on zdola.
„Veď by som sa išla, ale sa bojím tvojich zverov. Vezmi si 

tento prútik, pošibaj ich a potom zídem.”
Šuhaj sa obrátil a tu pri svojich zveroch zazrie aj tie 

skamenené. Hneď mu svitlo v hlave. Počkaj, myslí si, veď ti 
ja ukážem! A nepošibal svoje zvery, ale zem. Striga zišla dolu, 
doniesla si na papeku napichnutú žabu a začala ju opekať.

„Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe 
žaba!” prekárala šuhaja. A hneď mu na slaninku kvapkala masť 
zo svojej žaby, hneď mu ju popred ústa preťahovala.

Šuhaja to namrzelo - odstrčil ju. Tu striga do neho, ak 
zahrdúsiť, tak zahrdúsiť! Ale on zavolal na zvery a tie sa pustili 

do nej. Striga v strachu začala prosiť, aby ju nedal roztrhať.
„Oživ tieto zvery, potom ťa pustím!” povedal jej. Ona si 

vyzula čižmy a dala mu ich obuť. Potom mu kázala vyškriabať 
sa na strom, že tam nájde zlatý prútik, tým aby zvery pošibal. 
Šuhaj urobil všetko tak, pošibal zvery zlatým prútikom a ony 
hneď ožili. „Ulapte ju i vy," zavolá zase, „a driapte do živého, 
kým nepovie, kde mi brata podela." Striga nemohla vydržať 
bolesť. Dala mu masť, poslala ho do tej jamy a kázala mu 
potrieť masťou bratovo hrdlo. Brat zaraz ožil a obaja sa vrátili k 
zverom. Ale len počujte, čo sa vám tu teraz stalo!

Zvery sa samy od seba pustili do strigy. Čepiec jej odfrkol 
do ohňa a strašne prašťal. Roztrhali ju na franforce. Keď bolo 
po strige, hneď sa dookola rozvidnelo a celá hora sa utešene 
zazelenala. Teraz ešte len bolo, čo bolo!

Prvé zvery, tie, čo boli skamenené, sa zrazu premenili na 
ozbrojených rytierov. Rytieri sa pustili to tých druhých zverov. 
Rozsekali ich na drobné kúsky a pokládli na kôpku. Sotvaže to 
spravili, už vstávali z toho posekaného mäsa traja ďalší rytieri, 
tým prvým veľmi podobní. Potom sa všetci po bratsky pobozkali.

Naši dvaja bratia hľadeli na to s úžasom a takmer neverili 
vlastným očiam. Tu sa ohlási jeden z tých šiestich: „Nečudujte 
sa, dobrodincovia naši, ale počujte, čo vám teraz povieme. 
My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali 
nepodelených, tak sme sa jednostaj medzi sebou vadili, kto má 
byť kráľom. Zato nás jedna z našej rodiny zakliala, aby sme 
sa ako vlci, medvede a levy ruvali medzi sebou, kým nás len 
dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú 
službu neurobíme. Teraz už viete, čo sa stalo, ako sa stalo a ako 
sa muselo stať. My vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod 
vašou ochranou chceme dožiť svoj život.” Všetci sa vrátili do 
kráľovského paláca. Tam už potom rozoznali muža od nemuža, 
brata od brata. A vystrojili ešte sto ráz väčšiu slávnosť, ako bola 
tá prvá.

O krátky čas doviedli dobrí synovia aj svoju matku. Starší 
brat ostal kráľom tu a mladší sa pobral so šiestimi rytiermi do 
ich krajiny. Tí mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a 
zmierení žili spolu spokojne a šťastne.
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În cultura oricărui popor, indiferent de momentul la care 
ne-am referi, apa reprezintă un element fundamental. Văzută 
ca o sursă de regenerare, atât pe plan fizic, cât şi spiritual, apa 
nu lipseşte din nicio comunitate. Stabilirea unei aşezări se face 
în legătură directă cu existența unei surse de apă; fertilitatea 
pământurilor şi implicit, recoltele, depind de apă; ritualurile 
bisericeşti implică scufundarea în apă, la botez. Vedem aşadar, 

Râul Bistra

V kultúre každého národa, bez ohľadu na to, aký čas to 
označujeme, voda je základným prvkom. Voda ako zdroj 
fyzickej i duchovnej regenerácie nechýba v žiadnej komunite. 
Založenie osady sa uskutočňuje v priamej súvislosti s 
existenciou vodného zdroja; úrodnosť pôdy a implicitne aj 
plodiny potrebujú vodu; cirkevné rituály zahŕňajú ponorenie 
do vody pri krste. Vidíme teda, že voda je spojená s myšlienkou 

Rieka Bistra11
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că apa este legată de ideea de renaştere, purificare, botez, 
reînnoire, regenerare. Mai mult, apele curgătoare reprezintă, 
în plan simbolic, o delimitare între tărâmuri diferite, între 
viață şi moarte, între lumea trudei şi lumea odihnei. Aşadar, 
punțile care trec peste aceste râuri sunt văzute ca locuri de 
trecere simbolică între două lumi.

În zona împădurită a Munților Plopiş, la momentul 
sosirii coloniştilor slovaci, apa putea fi găsită din abundență. 
Numeroase izvoare cu apă pură, limpede ieşeau din adâncul 
munților, pregătite să aducă viața, energia, binecuvântarea de 
care oamenii ce se aşezau aici aveau nevoie. Coloniştii slovaci 
şi-au stabilit locuințele în locurile unde existau surse curente 
de apă. Este remarcabil faptul că existau atât de multe izvoare, 
încât fiecare gospodărie avea câte unul. Cu timpul, datorită 
defrişărilor masive şi a extinderii populației, multe dintre ele 
au secat. Cele rămase până în prezent se revarsă în Bistra, un 
râu ce izvorăşte din zona centrală a Munților Plopiş, de sub 
poalele estice ale vârfului Văratec (755,9 m), din apropierea 
localității Valea Târnei. Inițial se prezintă ca un foarte mic 
pârâiaş de munte, însă, pe măsură ce coboară înspre locul de 
vărsare, colectează apa unor afluenți, ajungând în cele din urmă 
la o lungime de 47 de km şi o suprafață a bazinului hidrografic 
de 175 kilometri pătrați. Râul străbate platoul relativ neted 
al Munților Plopiş pe direcția principală SV-NE. Din dreptul 
localității Şinteu şi până la ieşirea din cristalin, Bistra curge 
pe direcția SE-NV. În acest sector, panta de curgere este 
mare. Străbate 10 localități (Şinteu, Pădurea Neagră, Voivozi, 
Popeşti, Bistra, Ciutelec, Bogei, Tăuteu, Poiana, Chiribiş) şi se 
varsă în Barcău în dreptul localității Petreu, fiind unul dintre 
cei mai importanți afluenți ai Barcăului. 

Înainte de defrişarea masivă a platoului Munților Plopiş, râul 
Bistra avea debite mult mai mari. În jurul cursului de apă al Bis-
trei şi al principalilor afluenți, s-a dezvoltat o vegetație de luncă, 
cu elemente specifice: arin, plop, răchită, stufăriş. În apele repezi 
de munte se găseau peşti (în special păstrăvi) şi raci.

znovuzrodenia, očistenia, krstu, obnovy, regenerácie. Navyše, 
tečúce vody symbolicky predstavujú hranicu medzi rôznymi 
sférami, medzi životom a smrťou, medzi svetom driny a 
svetom odpočinku. Preto mosty, ktoré sú umiestnené nad 
týmito riekami, považujú sa za symbolické prechody medzi 
dvoma svetmi.

V zalesnenej oblasti pohoria Plopiš sa v čase príchodu 
slovenských osadníkov nachádzal dostatok vody. Z hlbín hôr 
vyvierajú početné pramene čistej, priezračnej vody, pripravené 
priniesť život, energiu, požehnanie, ktoré tu usadení ľudia 
potrebovali. Slovenskí osadníci sa usídlili na miestach, kde 
boli zdroje tečúcej vody. Pozoruhodné je, že prameňov bolo 
toľko, že každá domácnosť mala jeden. Postupom času mnohé 
z nich v dôsledku masívneho odlesňovania a rozširovania 
populácie vyschli. Tie, ktoré zostali, sa dnes vlievajú do rieky 
Bistra, ktorá pramení v centrálnej oblasti pohoria Plopiš, 
pod východným úpätím vrchu Varatik (Văratec, 755,9 
m.n.m.). Spočiatku sa javí ako veľmi malý horský potok, ale 
ako klesá k svojmu ústiu, zbiera vodu z prítokov a nakoniec 
dosiahne dĺžku 47 km a plochu povodia 175 km2. Rieka 
preteká relatívne plochou náhornou plošinou pohoria Plopiş 
v hlavnom smere SV-JV. Od obce Nová Huta po ústie 
tečie Bistra v smere JV-SZ. V tomto sektore je sklon toku 
strmý. Tečie cez 10 lokalít (Şinteu, Pădurea Neagră, Voivozi, 
Popeşti, Bistra, Ciutelec, Bistra, Tăuteu, Poiana, Chiribiş) 
a vlieva sa do rieky Barcău pri Petreu, pričom je jedným z 
najdôležitejších prítokov Barcău. 

Pred masívnym odlesnením náhornej plošiny Plopiš 
mala rieka Bistra oveľa vyššie prietoky. Okolo vodného toku 
Bistra a jeho hlavných prítokov sa vyvinula lúčna vegetácia so 
špecifickými prvkami: javor, topoľ, vŕba, trstina. V horských 
potokoch sa vyskytovali ryby (najmä pstruhy) a raky.
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În peregrinările noastre, deseori avem nevoie să luăm o 
pauză. Să ne liniştim, lăsând la o parte pentru câteva momente 
gândurile care ne frământă. Să facem un popas – nu doar al 
trupului, cât mai ales al sufletului. Există multe locuri unde 
putem face asta, dar cel mai potrivit a fost şi rămâne natura, 
spațiul unde omul se simte reîntors la origini, în comuniune 
cu Creatorul şi Dătătorul de viață. Un astfel de loc, ascuns în 
adâncimea pădurii, unde sunteți parcă invitați la a medita, a 
cugeta la sensurile vieții şi a căuta călăuzirea Divinității este 
Peştera Lourdes, unul dintre obiectivele de pe traseul descris. 

Peştera Lourdes

Lurdská jaskyňa

Na našich púťach často potrebujeme prestávku. Urobiť 
si prestávku, na chvíľu odložiť myšlienky, ktoré nás trápia. 
Oddýchnuť si - nielen telo, ale najmä duša. Je mnoho miest, 
kde tak môžeme urobiť, ale najvhodnejším miestom bola 
a zostáva príroda, miesto, kde sa človek cíti byť navrátený k 
svojmu pôvodu, v spoločenstve so Stvoriteľom a Darcom 
života. Jedným z takýchto miest, ukrytých v hĺbke lesa, kde sa 
dá rozjímať, uvažovať o zmysle života a hľadať Božie vedenie, je 
Lurdská jaskyňa, jedno z miest na opísanej trase. Pre veriacich 
rímskokatolíkov je to vhodné miesto na obnovu viery. 

V katolíckom obrade sa lurdské jaskyne 
považujú za svätyne Panny Márie. V histórii sa 
nachádza množstvo zmienok o jej zjaveniach, 
ktorých cieľom bolo poskytnúť vedenie, povzbudiť 
veriacich, uzdraviť alebo vykonať zázraky.34 Jedno 
z týchto zjavení sa odohralo 11. februára 1858 v 
Lurdoch, malom francúzskom mestečku na úpätí 
Pyrenejí. Panna Mária sa zjavila 14-ročnému 
dievčaťu Bernadette Soubirousovej, ktorá bola 

12 

Construirea Kalvariei şi a Peşterii Lourdes în localitatea 
Sacalasăul Nou / Bajas. Nový Šaštelek. Rumunsko - 
Kalvária a dobudovanie lurdskej jaskyne, ktoré postavil 
uč. R. Dočolomanský pre náb. a nár. povznesenie 
krajanov. Rudolf Dočolomanský
(sursa: Arhivele Naţionale Slovace / zdroj: Slovenský Národný Archív)
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Popasul de aici devine pentru credincioşii romano-catolici 
un moment prielnic de reînnoire a credinței. 

În cultul catolic, peşterile Lourdes sunt considerate 
măturii ale arătărilor Sfintei Fecioare Maria. De-a lungul 
istoriei, există numeroase referiri la aparițiile acesteia, cu 
scopul de a oferi călăuzire, a încuraja credincioşii, a vindeca 
sau a face minuni.34 Una dintre aceste apariții a avut loc 
pe 11 februarie 1858 la Lourdes, o mică localitate franceză 
situată la poalele munților Pirinei. Fecioara s-a arătat unei 
fetițe de 14 ani, Bernadette Soubirous, care ieşise la adunat 
de crengi uscate împreună cu sora ei şi cu o prietenă. Bolnavă 
de astm, fetița nu a putut ține pasul cu cele două fete; rămasă 
în urmă, este surprinsă, la intrarea într-o peşteră, de prezența 
unei „doamne luminoase, surâzătoare, îmbrăcată în alb, care 
purta o panglică azurie.” Înfricoşată, Bernadette a căzut în 
genunchi şi a început să se roage. Atunci când celelalte două 
fete s-au întors, au găsit-o pe Bernadette strălucind de fericire. 
Credincioşii au considerat această apariție ca fiind una cu rol 
de purificare a locului şi, curând, au început să meargă în 
acel loc pentru a se ruga, pentru a fi vindecați. Rămasă până 
în prezent loc de pelerinaj, Peştera de la Lourdes adună anual 
milioane de credincioşi catolici şi nu numai. Prima apariție 
a Fecioarei de la Lourdes este sărbătorită în fiecare an la data 
de 11 februarie.

Peşterile Lourdes sunt construite în prezent în locuri care 
au o semnificație specială pentru credincioşi, ca nişte mărturii 
care să le amintească de o bucurie pe care au primit-o, sau de 
o greutate prin care au reuşit să treacă, ajutați fiind de puterea 
credinței. Pelerinajul la Peştera Lourdes, indiferent de locul 
unde este amplasată, hrăneşte sufletul, întăreşte credința 
omului şi îl ajută să nu îşi piardă speranța, amintindu-i că, 
prin puterea rugăciunii şi a credinței, chiar şi cele mai grele 
necazuri vor fi îndepărtate. Având rolul de a îndrepta oamenii 
spre credință, Peşterile Lourdes rămân unul dintre cele mai 
importante elemente ale credinței slovacilor de pretutindeni.

so svojou sestrou a kamarátkou zbierať suché konáre. Malé 
dievčatko, choré na astmu, nedokázalo držať krok s dvoma 
dievčatami a pri vchode do jaskyne ho prekvapila prítomnosť 
„žiarivej, usmievavej dámy v bielych šatách s modrou 
stuhou“. Vystrašená Bernadetta padla na kolená a začala sa 
modliť. Keď sa ostatné dve dievčatá vrátili, našli Bernadettu 
žiariacu šťastím. Veriaci považovali toto zjavenie za očistenie 
miesta a čoskoro začali chodiť na toto miesto, aby sa modlili 
za uzdravenie. Lurdská jaskyňa, ktorá je stále pútnickým 
miestom, každoročne priláka milióny katolíkov a iných 
veriacich. Prvé zjavenie Panny Márie v Lurdoch sa slávi každý 
rok 11. februára.

Lurdské jaskyne sa dnes budujú na miestach, ktoré majú 
pre veriacich osobitný význam, ako svedectvá, ktoré im 
pripomínajú radosť, ktorú dostali, alebo ťažkosti, ktoré sa im 
podarilo prekonať vďaka sile viery. Púť k Lurdskej jaskyni, 
nech sa nachádza kdekoľvek, živí dušu, posilňuje vieru človeka, 
pomáha mu nestrácať nádej a pripomína mu, že vďaka sile 
modlitby a viery sa odstránia aj tie najťažšie problémy. Lurdské 
jaskyne ako ukazovateľ viery zostávajú jedným z najdôležitejších 
prvkov viery Slovákov na celom svete.
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Sunt atât de multe lucruri care 
uimesc ochiul călătorului! Izvoare 
limpezi de munte, verdele adânc al 
pădurilor, armonia de jur împrejurul 
nostru. Şi, când credem că nimic nu 
ne-ar mai surprinde, ajungem la cireşul 
sălbatic şi puiul de carpen. Doi arbori 
al căror destin, deşi aparent diferit, s-a 
împletit într-o armonie care, inevitabil, 
ne duce cu gândul la doi îndrăgostiți. 
Crescuți parcă din aceeaşi rădăcină, cei 
doi copaci stau aici de zeci de ani, ca 
o mărturie a unei poveşti de iubire ce 
a învins timpul şi greutățile. Aşezați la 
umbra lor, pare că îi auzim şoptindu-
şi vorbe de drag sau depănându-şi 
amintirile anilor când au crescut alături 
unul de altul, când şi-au scuturat 
frunzişul împreună, când s-au bucurat 
de verdele primăverii sau au adăpostit 
împreună cântecul păsărilor. Ei vor 
rămâne pentru totdeauna aici, uniți, ca 
un martor al trecerii timpului prin noi, 
ca un simbol al armoniei pe care trebuie 
să o păstrăm şi un îndemn la a căuta 
iubirea, indiferent cât de diferiți am fi!

Divoká čerešňa a mladý hrab

Je toľko vecí, ktoré udivujú oko 
cestovateľa! Čisté horské pramene, 
hlboké zelené lesy, harmónia všade 
okolo nás. A keď si už myslíme, 
že nás nič neprekvapí, prídeme k 
divej čerešni a mladému hrabu. 
Dva stromy, ktorých osudy, hoci 
zdanlivo odlišné, sa prepletajú 
v harmónii, ktorá nevyhnutne 
pripomína dvoch milencov. Tieto 
dva stromy, vyrastajúce akoby 
z jedného koreňa, tu stoja už 
desaťročia ako svedectvo príbehu 
lásky, ktorá prekonala čas a ťažkosti. 
Keď sedíme v ich tieni, zdá sa nám, 
že počujeme, ako si šepkajú slová 
lásky alebo spomínajú na roky, keď 
spolu vyrastali, ako sa spoločne 
trasú listami, ako sa tešia zo zelene 
jari alebo ako počúvajú spev vtákov. 
Zostanú tu navždy, zjednotené, 
ako svedok plynutia času cez 
nás, ako symbol harmónie, ktorú 
musíme zachovať, a ako výzva, aby 
sme sa usilovali o lásku, nech sme 
akokoľvek odlišní!

13 Cireşul sălbatic şi puiul de carpen
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Însă cireşul sălbatic şi puiul de carpen nu simbolizează 
doar iubirea, ci şi viața pe care o duceau slovacii din Şinteu, o 
viață în armonie cu natura. Distanța mare dintre gospodării, 
drumurile lungi parcurse de către localnici pentru asigurarea 
celor necesare şi viața oarecum izolată i-au determinat pe 
slovacii de aici să se regăsească în natură, ei păstrând o legătură 
strânsă cu elementele cadrului natural. Această natură era ca 
o a doua casă pentru ei. Loc ce le furniza o parte din cele 
necesare traiului (carnea de vânat, lemnele pentru construcție 
şi foc), adăpost în vremuri tulburi, pădurea rămâne pentru 
oameni un simbol al paradisului terestru, în care omul poate 
evada pentru a se regăsi pe sine.

Natura i-a inspirat pe oameni să creeze, să îşi decoreze 
casele, uneltele, obiectele de uz casnic cu motive florale; să 
compună poveşti, cântece şi poezii ce au ca temă comuniunea 
omului cu natura. Sunt multe astfel de cântece care circulă 
până şi acum pe cale orală în comunitatea slovacă din Şinteu. 
Reproducem aici unul dintre ele:

Ale divá čerešňa a mladý hrab symbolizujú nielen lásku, 
ale aj život, ktorý viedli Slováci v  Novej Hute, život v 
harmónii s prírodou. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými 
domácnosťami, dlhé cesty, ktoré museli miestni obyvatelia 
absolvovať, aby si zabezpečili potrebné veci, a trochu 
izolovaný život viedli tunajších Slovákov k tomu, aby sa našli 
v prírode a udržiavali úzke spojenie s prírodnými živlami. 
Táto príroda bola pre nich ako druhý domov. Miesto, ktoré 
im poskytovalo niektoré životné potreby (zver, drevo na 
stavbu a oheň), útočisko v nepokojných časoch, les zostáva 
pre ľudí symbolom pozemského raja, kam môžu utiecť, aby 
našli sami seba.

Príroda inšpirovala ľudí k tomu, aby vytvárali a zdobili 
svoje domy, nástroje a predmety v domácnosti rastlinnými 
motívmi; aby skladali príbehy, piesne a básne na tému 
spojenia človeka s prírodou. V slovenskej komunite v Novej 
Hute dodnes ústne koluje mnoho takýchto piesní. Jednu z 
nich tu reprodukujeme:

Vyrástla lipka, vyrástla borovička35

 
[:Vyrástla lipka, vyrástla borovička, [:A înflorit teiul, a înflorit ienupărul, 
vyrástol z ruže kvet:] A înflorit trandafirul :] 
[:a keď ma ty nechceš ani nemiluješ [:Dacă tu nu mă vrei, nici nu mă îndrăgești 
povedz že mi to hneď!:] Spune-mi de îndată:] 
 
[:A keď ma nechceš, ani nemiluješ, [:Dacă tu nu mă vrei, nici nu mă îndrăgești 
ani ma neľúbiš,:] Nici nu mă iubești:] 
[:ja v noci nespím, len na teba myslím, [:Eu noaptea nu dorm, la tine mă gândesc 
ty za inou chodíš!:] Tu umbli după altele:] 
 
[:Ani ťa nechcem, ani ťa nemilujem, [:Nici nu te vreau, nici nu te îndrăgesc, 
ani ťa nemám rád,:] Nici nu te plac:] 
[:pretože si plana, tancuješ do rána, [:Pentru că ești rea, dansezi până dimineaţa 
preto ťa nemám rád.:] De aceea nu te plac. :]
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Cine nu şi-a petrecut măcar o vacanță la bunici la țară? 
Acolo unde ne simțeam cei mai răsfățați, fiindcă bunica ne 
întâmpina mereu cu mâncăruri delicioase, iar bunicul abia 
aştepta să ne scoată afară, ca să ne arate animalele, grădina, 
vițelul nou-născut şi câte şi mai câte? Când vii la bunici, e 
musai să lepezi la uşă toate grijile, toate gândurile care te 

Casa bunicii

Babičkin dom

Kto z nás ešte nestrávil aspoň jedny prázdniny u starých 
rodičov na vidieku? Kde sme sa cítili najviac rozmaznávaní, 
pretože stará mama nás vždy vítala chutným jedlom a 
starý otec sa nevedel dočkať, kedy nás vezme von, aby nám 
ukázal zvieratá, záhradu, novorodené teliatko a tak ďalej? 
Keď prídete k babičke a dedkovi, musíte nechať všetky svoje 

14 
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frământă şi să te laşi parcă atras într-un spațiu ferit de trecerea 
timpului sau de necazurile lumii. Aici, singura supărare a 
bunicii e dacă nu mănânci tot din farfurie, şi... cred că puțini 
sunt cei ce au curajul să o necăjească astfel pe bunica. Nici nu 
prea ai cum, fiindcă bunica are doar rețete „secrete” ale unor 
mâncăruri care mai de care mai delicioase: plăcinte cu cartofi 
(polestniaky), cartofi răzuiți (točna), găluşte cu brânză, varză 
sau dovleac (halušky), knedle dulci cu gem sau magiun, chifle 
coapte pe aburi (buchty na pare), pancove (pampušky), tăşcuţe 
(pirohy), fructe uscate (sušenky) şi multe altele. De fapt, de 
când ai ajuns la ea, te-a salutat doar pe fugă şi te-a îmbrățişat 
cu grijă, atentă să nu îți atingă hainele de orăşean cu mâinile 
ei pline de făină.

Căci aşa sunt toate bunicile: te întâmpină din pragul 
casei lor, o casă mică, tradițională, cochetă, înconjurată de 
o grădină plină de flori. Flori pe care tot bunica le îngrijeşte, 
atunci când se odihneşte din alte o mie de treburi 
pe care le face. Îți iese înainte îmbrăcată mereu în 
rochia ei cu flori, peste care poartă un şorț ros de 
vremuri, dar la care nu e gata să renunțe, fiindcă 
l-a făcut cu mâna ei în tinerețe, şi „azi nu se mai 
fac lucruri aşa de bune...”, cum obişnuieşte ea să 
spună. Primitoare, caldă, te va saluta cu ochii plini 
de iubire şi dor, în timp ce se va preface supărată 
de întârzierea ta neprevăzută. De fapt, caută să îşi 
mascheze emoția care o copleşeşte şi bucuria că, 
măcar pentru câteva ceasuri, are pentru cine să se 
zbată. 

Şi apoi, intri în casă. E aşa cum ți-o aminteşti. 
Poate câteva lucruri ți-au rămas mici; probabil 
tavanul pare mai jos, geamul mai mic. Dar masa 
de lemn e aceeaşi: la fel de veche ca întotdeauna, 
atât de veche, încât nimeni nu mai ştie de unde şi 
când a apărut; lampa de petrol atârnă de perete ca 
în anii când ea era singura sursă de lumină. Mobila 

starosti a myšlienky, ktoré vás trápia, za dverami, a nechať 
sa vtiahnuť na miesto, kde ste v bezpečí pred plynutím času 
alebo problémami sveta. Tu babičku rozčuľuje len to, ak 
nezjete všetko z taniera, a... Myslím, že len málokto má 
odvahu takto dráždiť babičku. V skutočnosti to nejde, 
pretože babička má len „tajné“ recepty na tie najchutnejšie 
jedlá: zemiakové placky (polesňaky), pečená zemiaková 
placka (točňa), halušky so syrom, kapustou alebo tekvicou, 
sladký koláč s džemom alebo marmeládou, parené buchty 
(buchty na pare), fanky alebo (pampušky), rezance, pirohy, 
sušené ovocie (sušenky) a mnoho ďalšieho. V skutočnosti 
vás od chvíle, keď ste k nej dorazili, vítala len v behu a 
jemne vás objímala, pričom dávala pozor, aby sa rukami 
plnými múky nedotkla vášho mestského oblečenia.

Pretože také sú všetky babičky: privítajú vás na prahu 
svojho domu, malého, tradičného, elegantného domu 
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mică de lemn, cu aceleaşi obiecte decorative aduse de bunica 
drept zestre: farfurii pictate manual de surorile ei; prosoape 
țesute de mama ei şi pernițe cusute chiar de ea în tinerețe. 
Te aşezi la masă, iar bunica îți întinde bucatele aburinde. Îi 
observi mâinile crăpate de trecerea anilor. Şi atunci, o opreşti 
din goana ei agitată, o îmbrățişezi şi, brusc în mintea ta 
revin toate amintirile copilăriei trăite aici: nucul din curte, 
leagănul de lemn, câinele uriaş pe care îl alergai toată ziua, 
cocoşul care te trezea dimineața. 

Casa bunicii din deal păstrează toate aceste amintiri 
aproape intacte. Vei găsi aici tot ce ai trăit în anii copilăriei 
tale, lucruri de care poate ai uitat, dar acum te vor face 
să te simți cu adevărat în casa propriilor tăi bunici. Casa 
bunicii din deal este o gospodărie slovacă tradițională, 
construită în secolul XX. Este specifică pentru comuna 
Şinteu. Gospodăria este compusă din două clădiri, o casă 
de locuit şi o anexă, folosită ca şură, grajd şi coteț. Casa 
este formată din patru încăperi: un pridvor (slov. pitvor), 
cămară (slov. komora) şi două camere, camera de sus (slov. 
horná izba) şi camera de jos (slov. dolná izba). În faţa casei, 
delimitată de un grad din plasă metalică, se află grădina 
de flori. 

Ca la majoritatea locuințelor din această zonă, structura 
casei este realizată în mare parte din materiale locale, naturale. 
Fundaţia şi elevaţia sunt făcute din piatră, tencuite la exterior 
cu var ciment şi vopsită negru. Pereţii sunt din cărămidă 
nearsă (voioagă), cu tencuială din var-ciment la exterior, 
aplicată prin stropire manuală. Faţadele casei sunt zugrăvite 
în culoarea verde, accentuat şi conturat la extremităţi. 
Ferestrele sunt compuse din trei canate cu ancadramente în 
jurul lor. Totodată, pe faţadă putem vedea câteva ornamente 
geometrice, care vin să îmbogăţească aspectul exterior al casei. 

Acoperişul este din ţiglă, în două ape. Frontonul frânt este 
din lemn cu două orificii de aerisire a podului. Acest element, 
frontonul frânt, îşi are originile chiar din timpul construirii 

obklopeného záhradou plnou kvetov. Kvety, o ktoré sa stará 
aj babička, keď si oddýchne od tisícov iných povinností. 
Vychádza k vám vždy oblečená v kvetovaných šatách, cez 
ktoré nosí zásteru zájdenú časom, ale ktorej sa nechce vzdať, 
pretože si ju v mladosti ušila vlastnými rukami a „dnes sa už 
také dobré veci nevyrábajú...“, ako hovorievala. Privíta vás 
srdečne, s očami plnými lásky a túžby a zároveň predstiera, že 
sa hnevá na vaše nečakané meškanie. V skutočnosti sa snaží 
maskovať obrovské nadšenie a radosť z toho, že aspoň na pár 
hodín má za koho bojovať. 

A potom vstúpite do domu. Je to presne také, ako si to 
pamätáte. Možno vás zaujalo niekoľko vecí; možno sa vám 
strop zdá nižší, okno menšie. Ale drevený stôl je rovnaký: 
starý ako vždy, taký starý, že nikto nevie, odkiaľ a kedy 
pochádza; olejová lampa visí na stene ako v rokoch, keď bola 
jediným zdrojom svetla. Malý drevený nábytok s rovnakými 
dekoratívnymi predmetmi, ktoré jej priniesla babička ako 
veno: ručne maľované taniere od jej sestier, uteráky utkané 
jej matkou a vankúše ušité v mladosti. Sadnete si k stolu a 
babička rozprestrie pariace sa pokrmy. Všimnete si, že má 
vekom zvráskavené ruky. A potom ju zastavíš v jej hektickom 
behu, objímeš ju a zrazu sa ti vrátia všetky spomienky na 
tvoje detstvo: orech na dvore, drevená hojdačka, obrovský 
pes, okolo ktorého si celý deň pobehovala, kohút, ktorý ťa 
ráno budil. 

 Dom starej mamy na kopci uchováva všetky tieto 
spomienky takmer nedotknuté. Nájdete tu všetko, čo ste 
zažili v detstve, veci, na ktoré ste možno zabudli, ale teraz sa 
vďaka nim budete cítiť ako doma u svojich starých rodičov. 
Dom starej mamy na kopci je tradičná slovenská usadlosť 
postavená v 20. storočí. Je špecifická pre obec Nová Huta. 
Statok pozostáva z dvoch budov, obytného domu a prístavby, 
ktoré slúžia ako stodola, stajňa a kurník. Dom pozostáva 
zo štyroch miestností: verandy (slov. pitvor), špajze (slov. 
komora) a dvoch izieb, hornej izby a dolnej izby. Pred 
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caselor din lemn şi buşteni din lemn şi se păstrează 
până în prezent. Această streaşină frântă avea atât rol 
de protecție împotriva intemperiilor, cât şi rol estetic, 
reducând optic înălţimea construcţiei şi contribuind la 
proporționalitatea acoperişului.36 Interiorul păstrează 
atmosfera unei case locuite în urmă cu 40-50 de ani. 
Mobilierul, obiectele de uz casnic sau cele decorative 
sunt comune, apărând frecvent în casele oamenilor în 
aceeaşi perioadă. 

Vă invităm să descoperiți farmecul aparte al acestui 
loc şi să petreceți câteva ore în acest spațiu parcă rupt 
din altă lume.

domom sa nachádza kvetinová záhrada, ktorá je ohraničená 
drôteným pletivom. 

Tak ako väčšina domov v tejto oblasti, aj konštrukcia domu je 
väčšinou vyrobená z miestnych prírodných materiálov. Základy 
a fasáda sú z kameňa, z vonkajšej strany omietnuté vápenným 
cementom a natreté čiernou farbou. Steny sú z nepálených tehál, 
na vonkajšej strane s vápennocementovou omietkou, ktorá sa 
nanáša ručným striekaním. Fasády domu sú natreté na zeleno, 
na koncoch zvýraznené a obkreslené. Okná sa skladajú z troch 
konzol s okolitými rámami. Zároveň na fasáde vidíme niekoľko 
geometrických ornamentov, ktoré obohacujú vonkajší vzhľad 
domu.

 Strecha je pokrytá škridlami. Lomený štít je drevený s dvoma 
vetracími otvormi v podkroví. Tento prvok, lomený štít, pochádza 
z čias výstavby drevených domov a zrubov a zachoval sa dodnes. 
Mal ochrannú úlohu pred poveternostnými vplyvmi a zároveň 
estetickú úlohu, keďže opticky znižoval výšku budovy a prispieval 

k proporcionalite strechy.36  Interiér si 
zachováva atmosféru domu, v ktorom sa 
žilo pred 40-50 rokmi. Nábytok, domáce 
alebo dekoratívne predmety sú bežné, 
často sa objavujú v domácnostiach ľudí v 
tom istom období. 

Pozývame vás objaviť zvláštne čaro 
tohto miesta a stráviť niekoľko hodín v 
tomto priestore, ktorý akoby pochádzal z 
iného sveta.

Plan locuinţă tradiţională slovacă / Pôdorys 
tradičného slovenského domu (releveu / zemem-
eračstvo: Ioana Blajec)
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Secolul al XVIII-lea aduce 
mutații importante în privin-
ța plantelor de cultură. Apar 
plante de cultură noi, dintre 
care cele mai importante au 
fost porumbul şi cartoful, 
de origine americană. Chiar 
dacă aceste plante originare 
din America au fost aduse în 
Europa de către Cristofor Co-
lumb la sfârşitul secolului al 
XV-lea, răspândirea lor în cul-
turile țărăneşti a fost mult mai 
târzie. Porumbul s-a răspândit 
relativ rapid. S-a generalizat 
în agricultura bihoreană în a 
doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea datorită calităților 
sale: productivitate mare şi ca-
racterul panificabil, fiind uşor 
adăugat în compoziția pâinii.

La Şinteu, cartoful era cul-
tivat mai ales în grădinile din 
jurul gospodăriilor, alături de 
alte legume (varză, morcovi, 
pătrunjel, fasole, linte, do-

Groapa de depozitat cartofii

18. storočie prinieslo 
dôležité zmeny v spôsobe 
pestovania plodín. Objavili 
sa nové plodiny, z ktorých 
najdôležitejšie boli kukurica 
a zemiaky amerického 
pôvodu. Hoci tieto americké 
rastliny priniesol do Európy 
Krištof Kolumbus koncom 
15. storočia, ich rozšírenie 
medzi roľnícke plodiny prišlo 
oveľa neskôr. Kukurica sa 
rozšírila pomerne rýchlo. V 
poľnohospodárstve sa rozšírila 
v druhej polovici 18. storočia 
vďaka svojim vlastnostiam: 
vysokým výnosom a  jej 
pridávaniu do chleba.

V Novej Hute sa kukurica 
pestovala najmä v záhradách 
okolo domácností spolu s inou 
zeleninou (kapusta, mrkva, 
petržlen, fazuľa, šošovica, 
tekvica, tabak atď.).  Zemiaky 
boli jednou z najrozšírenejších 
rastlín v slovenských horských 

Skladovacia jama na zemiaky15
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vleac, tutun etc.). Cartoful era una din plantele cele mai răs-
pândite în aşezările de munte ale slovacilor, fiind cultivat di-
nainte de colonizarea slovacilor. Acesta oferea un randament 
foarte ridicat, se adapta perfect la solul sărac din zonele înalte 
şi la condițiile climatice. De asemenea, a fost rapid adăugat 
în compoziția pâinii cu cartofi.

Pentru păstrarea recoltelor era necesar să se creeze con-
diţii optime pe perioada depozitării, astfel încât acestea să-şi 
menţină proprietăţile pe termen lung şi, în acelaşi timp, să 

osadách, pestovali sa tu pravdepodobne už pred slovenským 
osídlením. Zemiaky prinášali veľmi vysoké výnosy a boli 
dokonale prispôsobené chudobnej pôde na vysočine a 
klimatickým podmienkam. Takisto sa pridávali do tzv. 
zemiakového chleba.

Na uchovanie plodín bolo potrebné vytvoriť optimálne 
podmienky počas skladovania, aby si dlhodobo zachovali 
svoje vlastnosti a zároveň boli chránené pred krádežou 
alebo požiarom. Okrem pivníc, ktoré sa bežne vyskytovali 
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fie protejate împotriva furturilor sau a incendiilor. Pe lângă 
pivnițele pe care le întâlnim de obicei la gospodăriile slova-
ce, săpate în pământ sau poziționate parțial la subsolul casei 
(sub casă), o altă metodă de depozitare erau gropile. În aceste 
gropi, situate undeva în apropierea gospodăriei, se puteau de-
pozita cartofii, sfecla, morcovii, varza etc. 

La Şinteu37, gropile de depozitat cartofi erau săpate în for-
mă de clopot, la o adâncime de 2-3 metri şi aveau un diame-
tru de 1 – 1,5 m. Aici, cartofii rămâneau feriți de intemperii 
timp de un an. Principalul scop al acestor spaţii de depozitare 
a fost menţinerea şi conservarea recoltei pentru o perioadă 
mai lungă, pentru a putea fi consumată atât de oameni, cât 
şi de animale. 

Cultivarea cartofilor pe terenurile de aici se practică şi 
în prezent. De asemenea, unii slovaci continuă să foloseas-
că gropile săpate în pământ pentru depozitarea legumelor. 
O astfel de groapă se găseşte şi în incita complexului Huta 
Slavia.

v slovenských domácnostiach a ktoré boli vyhĺbené do 
zeme alebo umiestnené čiastočne v pivnici (pod domom), 
boli ďalším spôsobom uskladnenia jamy. V týchto jamách, 
ktoré sa nachádzali niekde v blízkosti domácnosti, sa mohli 
skladovať zemiaky, repa, mrkva, kapusta atď. 

V Novej Hute 37, sa jamy na uskladnenie zemiakov kopali v 
tvare zvonu v hĺbke 2 až 3 metre a s priemerom 1 až 1,5 metra. 
Zemiaky tu zostali chránené pred poveternostnými vplyvmi 
počas celého roka. Hlavným účelom týchto skladovacích 
priestorov bolo uchovať a zakonzervovať plodiny na dlhšie 
obdobie, aby ich mohli konzumovať ľudia aj zvieratá. 

Zemiaky sa tu pestujú dodnes. Niektorí Slováci naďalej 
používajú na uskladnenie zeleniny jamy vykopané v zemi. 
Jedna z takýchto jám sa nachádza v komplexe Huta Slavia.
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Carbonatul de potasiu este cunoscut omului din timpuri 
imemoriale. Inițial, a fost folosit la spălarea hainelor, fiindcă, 
în mediul alcalin pe care îl creează, grăsimile se descompun 
uşor şi orice pete dispar după prima spălare. Fabricile de 
săpun îl folosesc în fabricarea produselor lor. În Antichitate, 
potasiul a fost obținut din copaci care conțin o mulțime de 
potasiu (arțar, mesteacăn, pin). Pentru aceasta, lemnul era 
ars, iar în urma arderii, se obțineau aproximativ 500 de 
grame de carbonat de potasiu de la un metru cub de lemn.

În afară de arderea lemnului, mai exista şi un alt mod de a 
produce potasa: peste cenuşa de lemn se turna apă fierbinte; 
amestecul obținut era turnat în vatră, peste foc de lemne. 
Această procedură trebuia executată cu multă îndemânare, 
astfel încât focul să nu iasă, apoi potasa să se depună pe 
fundul vetrei. 

În secolele XVII-XVIII, se găsesc sute de hute de potasă în 
toată Europa. În zona Şinteu se producea potasa (slov. salajka) 
încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Cum potasa era la 
mare căutare în Europa, iar pădurile erau din belşug, nobilii lo-
cali au realizat rapid că producerea potasei poate aduce venituri 
suplimentare. Prin urmare, s-au înființat primele hute de po-
tasă, denumite în limba germană Potaschen Hütten.38 În prima 
ridicare topografică din 1782-1785 este menționată Potaschen 
Hütten, ca parte din localitatea Budoi de azi, prima localitate 
slovacă întemeiată în jud. Bihor. Aici procedura de obținere a 
carbonatului de potasiu sau potasă (K₂CO₃) prin arderea lem-

Huta de potasă

Potašová huta

Uhličitan draselný je človeku známy od nepamäti. 
Pôvodne sa používal na pranie oblečenia, pretože v alkalickom 
prostredí, ktoré vytvára, sa ľahko rozkladajú tuky a všetky 
škvrny zmiznú už po prvom praní. Továrne na mydlo ho 
používajú pri výrobe svojich produktov. V dávnych dobách 
sa potaš získavala zo stromov obsahujúcich veľa draslíka 
(javor, breza, borovica). Na tento účel sa drevo spálilo a z 
jedného metra kubického dreva sa získalo približne 500 
gramov uhličitanu draselného.

Okrem spaľovania dreva existoval aj iný spôsob výroby 
potaše: popol z dreva sa polial horúcou vodou a vzniknutá 
zmes sa vyliala do kotla nad ohňom z dreva. Tento postup sa 
musel vykonávať veľmi zručne, aby oheň neunikal a aby sa 
potaš usadila na dne nádoby. 

V 17. - 18. storočí sa v celej Európe nachádzali stovky 
pecí na výrobu potaše a v oblasti Novej Huty sa potaš (slov. 
salajka) vyrábala od konca 18. storočia. Keďže po potaši bol v 
Európe veľký dopyt a lesov bolo dostatok, miestni šľachtici si 
rýchlo uvedomili, že výroba potaše môže priniesť dodatočné 
príjmy. Tak vznikli prvé potašové chaty, v nemčine známe ako 
Potaschen Hütten.38 V prvom topografickom prehľade z rokov 
1782-1785 sa Potaschen Hütten spomína ako súčasť dnešnej 
obce Budoi, prvej slovenskej osady založenej v Bihorskej 
župe. Postup získavania uhličitanu draselného alebo potaše 
(K₂CO₃) spaľovaním dreva, listov a trávy bol nasledovný: 
lúhovanie surového dreveného popola namáčaním v kadiach 
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Ilustrare a unei hute de potasiu din Pottbusch 
(Germania) - Arderea potasei / Ilustrácia potašovej 
huty v Pottbuschu (Nemecko) - Spaľovanie potaše

a premývaním vodou; odparovanie varením lúhu vo veľkých 
hrncoch alebo kotloch; opätovné spaľovanie (kalcinácia) na 
skvalitnenie uhličitanu draselného; odparovanie lúhu; ďalšie 
spracovanie surovej potaše.

Za prvé miesta, kde sa Slováci usadili, sa považujú 
potašové huty. Jedným z takýchto miest je centrum obce 
Gemelčička (rum. Făget), kde sa nachádza kostol viditeľný 
z  veže Belvederu. Spomienku na tieto časy možno nájsť 
aj v názve miesta Salajka.39 V  Starej Hute, Gemelčičke a 
ďalších slovenských osadách sa totiž často vyskytuje miestny 
toponym Salajka, čiže miesto, kde sa kedysi pálilo drevo a 
varil popol, z ktorého sa získavala potaš.

nului, a frunzelor şi a ierbii, era următoarea: levigarea cenuşii 
brute de lemn prin înmuierea în cuve şi spălarea cu apă; evapo-
rarea prin fierberea leşiei în vase mari sau fierbătoare; refierbere 
(calcinare) pentru îmbogăţirea carbonatului de potasiu; evapo-
rarea leşiei; prelucrarea ulterioară a potasei brute.

Hutele de potasă sunt considerate a fi primele locuri unde 
s-au aşezat slovacii. Un astfel de loc este centrul satului Făget, 
(slov. Gemelčička) unde e amplasată biserica, vizibilă din 
Belvedere. Amintirea acestor vremuri o găsim şi în toponimia 
locului.39 Astfel, la Huta Voivozi, la Făget etc. se găseşte 
adesea toponimul „salajka", pentru a denumi un loc unde pe 
vremuri se ardea lemnul şi se fierbea cenuşa.
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Prelucrarea lemnului a reprezentat încă din timpuri străvechi 
unul dintre cele mai importante meşteşuguri din viața oameni-
lor. Încă de pe atunci, lemnul era foarte des folosit în construc-
ții, mai ales pentru locuințe. Scândurile erau folosite mai mult 
pentru interiorul caselor, în special pentru realizarea paturilor, a 
meselor, scaunelor şi a altor obiecte de mobilier interior.

Lemnul era destul de mult folosit şi pentru confecționarea 
diverselor unelte agricole de tipul plugurilor, furcilor, 
greblelor, lopeților, unelte pentru realizarea altor meşteşuguri 
(războaie de țesut, roata olarului, furca şi fusul pentru tors), 
dar şi pentru obiecte de uz casnic sau de utilitate în gospodării 
(vase pentru mâncare, scări, polițe etc.).

Ca materie primă, printre cele mai utilizate tipuri de lemn 
amintim: salcâmul, frasinul (folosit pentru diversele piese 
componente ale carelor), fagul (folosit pentru construcții, 

Atelier de tâmplărie

Stolárska dielňa 

Spracovanie dreva je jedným z najdôležitejších remesiel 
v živote človeka už od staroveku. Už v tých časoch sa drevo 
hojne používalo v stavebníctve, najmä na bývanie. Dosky sa 
používali skôr v interiéri domov, najmä na výrobu postelí, 
stolov, stoličiek a iného interiérového nábytku.

Drevo sa hojne používalo aj na výrobu rôznych 
poľnohospodárskych nástrojov, ako sú pluhy, vidly, hrable, 
lopaty, nástroje pre iné remeslá (krosná, hrnčiarsky kruh, 
priadky a vretená) a na výrobu predmetov pre domácnosť a 
úžitkové predmety (nádoby na jedlo, rebríky, tyče atď.).

Najčastejšie používané druhy dreva sú: agát, jaseň 
(používa sa na rôzne časti vozov), buk (používa sa na stavbu, 
nábytok, nástroje), dub, orech (používa sa na nábytok), 
dub zimný (používa sa na výrobu kolíkov a násad), jedľa, 
borovica, čerešňa (používa sa na rôzne naberačky) atď.

17 
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mobilă, unelte), stejarul, nucul (utilizat pentru piese 
de mobilier), gorunul (folosit pentru confecționarea 
doagelor), bradul, pinul, cireşul (utilizat pentru 
linguri) etc.

Este de la sine înțeles faptul că existența din belşug a 
lemnului în satele locuite de slovaci a favorizat dezvoltarea 
meşteşugului lemnului. Din lemn erau obținute obiecte 
agricole sau elemente componente ale obiectelor agricole 
(cozi de topor, sapă, coasă, furcă, hârleț, târnăcop etc.). 
Obiectele agricole erau realizate în perioada de iarnă, o 
perioadă mai liniştită din punct de vedere al calendarului 
agricol şi o perioadă în care lemnul era în perioada de pa-
uză vegetativă, ceea ce îi asigura o rezistență sporită.

În lumea satului s-a produs o specializare a 
meşteşugarilor în funcție de obiectele din lemn pe 
care le produceau: dogari (confecționau butoaie, căzi 
sau diferite recipiente din lemn, cu „doage”), rotari 
(confecționau roți şi căruțe de lemn). Butoaiele erau 
făcute în general din lemn de esență tare (fag, stejar). 
Căzile puteau fi făcute şi din lemn de esență moale 
(plop) sau din lemn de conifere. Din lemnul de esență 
moale (răchită, plop, mesteacăn) erau făcute mai ales 
obiecte casnice sau utilizate în gospodărie (farfurii, 
linguri, postăvi, lighean, jgheab pentru adăpat 
animalele).

Uneltele meşterilor lemnari erau reprezentate de 
topor, bardă, teslă, cuţitoaie, scoabă, cuţite, compas 
(pentru trasarea liniilor curbe), dar şi diverse suporturi 
pe care se aşeza lemnul în timpul lucrului („capră”) 
etc. În funcție de complexitatea produsului, realizarea 
efectivă a sa putea dura de la câteva ore până la câteva 
zile. Obiectele din lemn erau vândute de obicei cu 
ocazia bâlciurilor anuale sau a târgurilor săptămânale 
de la Aleşd, Popeşti sau Suplac.

În atelierul de dogărie de la Huta Slavia sunt expuse 
atât unelte folosite în mod tradițional la prelucrarea 
lemnului, cât şi numeroase obiecte realizate în zona 
Munților Plopiş.

Je samozrejmé, že dostatok dreva na slovenských dedinách 
podporoval rozvoj drevárskeho remesla. Poľnohospodárske náradie 
alebo jeho časti (násady sekier, motyky, kosy, vidly, krompáče 
atď.) sa vyrábali z dreva. Poľnohospodárske predmety sa vyrábali 
v zimnom období, ktoré bolo z hľadiska poľnohospodárskeho 
kalendára pokojnejším obdobím, a obdobím, keď drevo bolo v 
období pokoja, čo mu dodávalo väčšiu pevnosť.

Na dedine sa remeselníci špecializovali podľa drevených 
predmetov, ktoré vyrábali: debnári (vyrábali sudy, kade alebo rôzne 
drevené nádoby), kolesári (vyrábali drevené kolesá a vozy). Sudy 
sa zvyčajne vyrábali z tvrdého dreva (buk, dub). Debny môžu byť 
vyrobené aj z mäkkého (topoľ) alebo ihličnatého dreva. Mäkké drevo 
(prútie, topoľ, breza) sa používalo najmä na výrobu predmetov do 
domácnosti alebo na hospodárske účely (taniere, lyžice, misky, 
vedrá, korytá a žľaby na napájanie zvierat).

Medzi nástroje stolárov patrili sekery, sekerky, dláta, nože, 
metly, kružidlá (na zakreslenie zakrivených čiar) a rôzne podpery, 
na ktoré sa počas práce ukladalo drevo atď. V závislosti od zložitosti 
výrobku mohla samotná výroba trvať od niekoľkých hodín až po 
niekoľko dní. Drevené predmety sa zvyčajne predávali na výročných 
jarmokoch alebo týždenných trhoch v Alešdi (rum. Aleşd), Popešti 
(rum. Popeşti) alebo Siplaku (rum. Suplacu de Barcau).

V drevárskej dielni v Huta Slavia sa nachádzajú tradičné stolárske 
nástroje a množstvo predmetov vyrobených v Plopišských vrchoch.
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Atelier de țesut

Tkáčska dielňa18 
Unul din elementele cele mai importante când ne refe-

rim la cultura unui popor este arta sa. Creațiile populare - 
realizate fie de meşteri populari, specializați în meşteşugul 
lor, fie de omul de rând, care crea diverse articole din pură 
plăcere sau din necesitate -, reprezintă o adevărată moştenire 
pe care o primim de la înaintaşii noştri. Căci ei foloseau arta 
nu doar pentru a crea lucruri mărețe, spectaculoase, ci pen-
tru a înfrumuseța până şi cele mai neînsemnate obiecte de 
uz casnic. Casele slovacilor erau mereu decorate cu obiecte 
lucrate manual; elementele de construcţie - porţi, frontoane, 

Jedným z najdôležitejších prvkov, keď hovoríme o kultúre 
národa, je jeho umenie. Ľudová tvorba - buď ľudových 
remeselníkov, ktorí sa špecializujú na svoje remeslo, alebo 
obyčajných ľudí, ktorí vytvárajú rôzne predmety z čistého 
potešenia alebo potreby - je skutočným dedičstvom, ktoré 
sme dostali od našich predkov. Umenie totiž používali nielen 
na vytváranie veľkolepých vecí, ale aj na skrášľovanie tých 
najnepatrnejších predmetov v domácnosti. Slovenské domy boli 
vždy zdobené ručne vyrábanými predmetmi; stavebné prvky 
- brány, štíty, galérie, verandy, oporné stĺpy, parapety, dvere, 
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galerii, porticele, stâlpii de susţinere, buiandrugi de ferestre, 
uşi, grinzi de tavan, erau cioplite de sculptorii şi tâmplarii lo-
cali. Decorațiunile din interior - de la farfurii, perne, polițe, 
paturi, la țesăturile de pe pereți sau aşternuturi, puteau deve-
ni, prin atingerea unei mâini pricepute, adevărate obiecte de 
artă. Fiindcă, deşi unele motive apar în mod recurent, fiecare 
meşter avea libertatea de exprimare proprie, pentru a conferi 
piesei sale originalitate şi o notă aparte.

Dintre toate elementele care s-au transmis din generație 
în generație, cel mai bine s-au păstrat cele legate de țesături. 
Cum aproape în fiecare casă se găsea un război de țesut, 
e de la sine înțeles faptul că toate femeile din comunitate 
cunoşteau meşteşugul țesutului. Orice fată avea nevoie de 
zestre pentru a se putea căsători. De aceea, fiecare fată era 
inclusă de mică în procesul de pregătire a zestrei. Se țeseau 
articole vestimentare, covoare, abroase, peretare, prosoape, 
fețe de masă, aşternuturi de pat. Activitatea era desfăşurată de 
către femei în sezonul rece, când munca agricolă nu necesita 
prezența lor. La producerea hainelor şi a țesăturilor se utilizau 
lâna, inul şi cânepa, prin urmare terenurile cultivate cu in 
şi cânepă erau nelipsite din orice aşezare sătească, datorită 
întrebuințării lor în cadrul industriei casnice. 

De o frumusețe aparte erau costumele tradiționale 
slovăceşti. Cum slovacii colonizați pe platoul Munților 
Plopiş erau sosiți din diverse regiuni ale Slovaciei, s-a produs 
o îmbinare a specificului portului popular. De asemenea, 
nu trebuie să uităm şi de faptul că în noile localități unde 
s-au stabilit, trăiau în comunitate cu români şi maghiari, 
lucru care de asemenea a dus la influențe reciproce în ceea ce 
priveşte portul popular. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, materialul de bază 
folosit în vestimentație era realizat din resurse locale, 
principalele piese de port fiind confecționate din pânză de 
cânepă sau din pănură de lână albă ţesute în casă. 

Câteva articole de îmbrăcăminte40 specifice bărbaților 
acelor vremuri sunt: guba din țesătură de lână, cu părul 
lung la suprafață. Guba avea o tăietură simplă dreaptă, cu 
o cusătură transversală pe piept, ajungând sub talie, uneori 

stropné trámy, vyrezávali miestni rezbári a stolári. Interiérové 
dekorácie - od tanierov, vankúšov, políc, postelí a prikrývok 
až po závesy na stenu a posteľnú bielizeň - sa mohli dotykom 
šikovnej ruky stať skutočnými umeleckými dielami. Pretože 
hoci sa niektoré motívy opakujú, každý remeselník mal slobodu 
vyjadriť sa, dať svojmu dielu originalitu a osobitý nádych. 

Zo všetkých prvkov, ktoré sa odovzdávajú z generácie na 
generáciu, sa najlepšie zachovali tie, ktoré sa týkajú tkanín. 
Keďže takmer v každom dome boli krosná, je samozrejmé, 
že všetky ženy v komunite ovládali tkáčske remeslo. Každé 
dievča potrebovalo veno, aby sa mohlo vydať. Preto bolo 
každé dievča zapojené do procesu prípravy vena už od útleho 
veku. Tkali sa odevy, koberce, koberčeky, nástenné závesy, 
uteráky, obrusy, posteľné plachty. Túto činnosť vykonávali 
ženy v chladnom období, keď si poľnohospodárske práce 
nevyžadovali ich prítomnosť. Vlna, ľan a konope sa používali 
na výrobu odevov a tkanín, takže pôda obhospodarovaná 

Adriana Fúriková (n. Marghita, jud. Bihor) sursa / zdroj: httpscasprezeny.
pluska.skludia-a-pribehyadriana-zije-rumunsku-ale-nezabuda-svoje-korene-prekva-
pi-vas-ako-tam-vodi-slovakom
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până la genunchi. Era purtată peste umeri; uneori, pe timp de 
iarnă, bărbaţii purtau şubă, tot o haină groasă; cămaşa largă, 
de tip tunică, fără guler şi încheiată în față cu un şnur sau 
nasturi; peste cămaşă se purta, mai ales de sărbători, o vestă 
(lajblík); gacii largi din doi laţi pe un crac, lungi până aproape 
de glezne; şorţ îngust, confecționat din pânză de casă; la brâu 
purtau o curea lată de piele (širokí remeň) bătută cu ţinte şi 
ornamentată cu aplicaţii de piele, caracteristică muncitorilor 
forestieri; sumanul (kabanica), o haină din dimie albă ţesută 
în casă, purtat în vreme răcoroasă; în picioare purtau opinci 
la lucru şi cizme negre la sărbători. 

Femeile41 purtau cămaşă (oplecko), iar peste cămaşă se 
purta un batic mare cu franjuri (haraska) înfăşurat şi legat 
la spate sau un jerseu (vizitka) cu nasturi de sus până jos, 
care, de la brâu în jos, era evazat de-o palmă; poale albe 
simple fără cute (spodnička), uneori cu cipcă (štikeliš), 
apoi poale albe cu cute mici şi dense (kiňteš) şi cipcă în 
partea de jos. Fustă (sukňa) de diferite culori şi motive 
florale, geometrice; peste fustă se lega şorţul (zástera sau 
zoponka), care de asemenea putea fi cu sau fără fodră/cipcă. 
În perioada modernă, de sărbători, peste cămaşă şi poale 
se purta o rochie fără mâneci cusută la talie, confecţionată 
din pânză vopsită; pentru timpuri mai reci purtau un fel de 
pătură groasă cu franjuri împăturată în formă de triunghi 
şi înfăşurată peste umeri. Alteori aveau o haină cu mâneci 
lungi confecţionată din lână (vlna) ţesută la război; fetele 
tinere şi mai înstărite purtau în zilele reci şi o imitație de 
blană, numită barančina. Baticul (šatka) îl purtau toate 
femeile căsătorite. În picioare purtau opinci, iar iarna cizme 
negre din piele. Batista (kapesnik sau šatečka) era nelipsită. 
Copiii până la 5 ani purtau doar o cămăşuță lungă până 
peste genunchi.

În urma urbanizării rapide, purtarea costumului 
tradițional a fost abandonată. Azi costumul popular a devenit 
doar un costum de ocazie. În prezent, la ocazii speciale, 
tinerii poartă mai mult pălării verzi, cu bor ceva mai îngust, 
iar bărbaţii pălării negre, cu bor mai lat. Ei apar îmbrăcați 
în cămăşi din pânză ţesută din cânepă, sau din pânză mai 

ľanom a konope sa nachádzala v každej dedinskej osade, 
pretože sa využívala v domácom priemysle. 

Mimoriadne krásne boli tradičné slovenské kroje. Keďže 
Slováci, ktorí sa usadili na náhornej plošine v pohorí Plopiš, 
pochádzali z rôznych oblastí Slovenska, vznikla kombinácia 
špecifických krojov. Nemali by sme zabúdať ani na to, že vo 
viacerých nových osadách, kde sa usadili, žili v spoločenstve 
s Rumunmi a Maďarmi, čo viedlo takisto k vzájomnému 
ovplyvňovaniu sa v oblasti ľudového odevu. 

Koncom 18. storočia sa základný materiál na výrobu 
odevov vyrábal z miestnych zdrojov, pričom hlavné časti 
odevov sa vyrábali z doma tkaného konopného plátna alebo 
bieleho vlneného rúna. 

 Niektoré špecifické odevy40 pre mužov tej doby sú: guba z 
vlnenej látky s dlhými vlasmi na povrchu. Guba mala jednoduchý 
rovný strih s priečnym švom na hrudi, siahala pod pás, niekedy 
až po kolená. Nosila sa cez plecia; niekedy, v zime, nosili muži 
šubu, tiež hrubý kabát; košeľa bola voľná, tunikovitá, bez goliera 
a vpredu sa zapínala na šnúrku alebo gombíky; cez košeľu sa 
nosila vesta (lajblík), najmä vo sviatky; gate, široké nohavice 
dlhé takmer po členky; úzku zásteru z domáceho súkna; 
okolo pása sa nosil široký kožený opasok alebo široký remeň, 
ktorý sa zapínal na cvočky a bol zdobený koženými ozdobami, 
charakteristickými pre drevorubačov; v chladnom počasí sa nosil 
podomácky tkaný biely kabát (kabanica); na nohách sa nosili 
krpce pri práci a čierne čižmy na sviatky. 

Ženy41 nosili košeľu (oplecko) a cez košeľu veľkú strapcovú 
šatku (harašku) omotanú a uviazanú za chrbtom alebo vizitku s 
gombíkmi zhora až nadol, ktorá bol od pása nadol rozšírená; jed-
noduché biele sukne bez záhybov (spodnička), niekedy s čipkou 
(štikeliš), potom biele sukne s malými hustými záhybmi (kiň-
teš) a čipkou v dolnej časti. Sukňa rôznych farieb a rastlinných, 
geometrických motívov; cez sukňu sa viazala zástera (zástera 
alebo zoponka), ktorá mohla byť aj s fodričkou alebo čipkou. 
V modernej dobe na sviatky nosili spodničku a košeľu a na ne si 
obliekali „rokoju“ z farbenej látky, v chladnejšom počasí sa nosila 
omotaná cez plecia akási hrubá strapcová deka zložená do troju-
holníka. Niekedy nosili kabát s dlhými rukávmi z vlny utkanej na 
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fină cu urzeală de misir (miserove platno) sau din jolj. Uneori 
se pot găsi şi cămăşi cu băgătura la umeri, cu guler înalt şi 
întors şi cu manşete la mânecă. Gulerul se încheie cu trei 
nasturi coloraţi, aşezaţi în triunghi. În loc de gaci, după 
primul război mondial, bărbaţii au purtat pantaloni priceşi 
(priče - nohavice pricove), confecţionaţi din postav negru sau 
verde, pentru iarnă rămânând în continuare pantalonii albi 
din pănură ţesută în casă (sucno).

Femeile purtau părul adunat la spate, răsucit într-un coc 
în formă de melc numit kont. Părul fetelor este pieptănat 
fără cărare spre spate, strâns deasupra cefei şi împletit într-
una sau două codiţe, care apoi se prindeau într-un coc 
numit čupka. Fetele mari obişnuiesc să pună mai multe 
prime colorate (mašličky) la capătul cozii, prime care atârnă 
până mai jos de şolduri. Pe cap poartă basma din stambă 
(šatka) întotdeauna albă cu motive geometrice sau floricele 
mărunte imprimate, negre sau albastre. Mai târziu apar şi 
basmalele colorate. Femeile măritate îşi prind părul într-un 

krosnách; mladšie a bohatšie dievčatá nosili v chladných dňoch aj 
imitáciu kožucha nazývanú barančina. Šatku nosili všetky vydaté 
ženy. Na nohách mali krpce a v zime kapce alebo čierne kožené 
čižmy. Nechýbali ani vreckovky (kapesnik alebo šatečka). Deti 
do 5 rokov nosili len dlhú košieľku po kolená.

S nástupom urbanizácie sa od tradičného kroja upustilo. 
Dnes je ľudový kroj už len príležitostným krojom. V súčas-
nosti nosia mladí muži pri zvláštnych príležitostiach väčšinou 
zelené klobúky s o niečo užšou strieškou a muži čierne klo-
búky so širšou strieškou. Objavujú sa oblečení v košeliach z 
tkaného konopného plátna alebo z jemnejšej bavlnenej látky 
(misir alebo miserove platno) alebo rubáš. Niekedy sa vysky-
tujú aj košele s nášivkami na ramenách, vysokými vyhrnutý-
mi goliermi a manžetami na rukávoch. Golier je zakončený 
tromi farebnými gombíkmi v trojuholníku. Po prvej svetovej 
vojne nosili muži namiesto nohavíc elegantné nohavice (priče 
- nohavice pricove) z čierneho alebo zeleného plátna, na zimu 
zostali biele nohavice z domácej vlny, zo súkna.
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conci (kont), iar apoi aplică peste cap o bonetă (čepec) albă, 
dantelată (faldičky), accentuând prin croi forma conciului. 
Peste bonetă se aşază basmaua scrobită, legată în faţă, 
obținând forma atât de caracteristică în îmbrobodeala 
femeilor slovace. Basmaua se scrobea cu făină sau cu apa 
de la cartofi. Extremităţile erau evazate. Ele poartă poale 
şi cămaşă. Peste cămaşă pot avea o vestă (lajbik) din atlas 
sau glot negru ornamentat cu galoane. Piesa vestimentară 
cea mai originală din tot costumul femeiesc este cămaşa 
(oplecko). Ea este singura piesă brodată cu mâna, toate 
celelalte piese de port fiind doar ornamentate cu galoane, 
prime, dantele. Cămaşa se confecţionează din pânză albă 
subţire (patelát) sau din pânză albă foarte fină (silónové). 
Fodra (fodrička) este frumos brodată la margine. Se lucrează 
cu puncte în cruciţe (krížiky), şiruri meandrice, motive 
geometrice (reťazka). Fodriţa se încheie cu o cusătură foarte 
fină pe bază de puncte înnodate, un tiv (obrubek) alternând 
la 4-5 cm culorile roşu, galben, verde, albastru. Deşi în 
aparenţă foarte simplă, cusătura, respectiv broderia de pe 
o singură mânecă, necesită o muncă susținută de două zile. 
Fusta (sukňa) poate fi din olandină, stambă etc. În general 
fondul este alb, roz sau albastru deschis şi are imprimate 
motive florale mărunte. Se remarcă faptul că femeile slovace 
prezintă o preferință pentru culori pastelate, în acest fel 
tot costumul tradițional degajând un efect cromatic 
plăcut. Sub fustă se poartă poale albe, largi, cu cute mici 
şi dense, dintr-o pânză subțire (patelatovy spodník - kiňteš) 
şi dedesubt un rând de poale croit mai strâmt din pânză 
de cânepă (konopný spodník). Peste fustă se încinge un şorţ 
(zástera sau zoponka fertuch). Un alt articol vestimentar este 
vizitka. Vizitka se confecționează din damasc, atlas, glot, 
libertină, stambă etc., fiind căptuşită cu pânză de casă sau 
flanelă. 

În picioare, iarna femeile purtau opinci legate cu nojiţe 
(nadkonce) până mai sus de mijlocul gambei, peste obiele 
de cânepă (onucki). Mai târziu, opinicile au fost înlocuite 
cu cizme, iar apoi cu bocanci, care se poartă cu ciorapi albi.

Ženy nosili vlasy vzadu zviazané do drdolu nazývaného 
aj kont. Vlasy dievčat sa učešú dozadu bez pútca, zhrnú sa 
nad zátylkom a zapletú sa do jedného alebo dvoch vrkočov, 
ktoré sa potom zviažu do drdolu nazývaného čupka. Staršie 
dievčatá si na koniec vrkoča zvyčajne dávajú niekoľko 
farebných mašličiek a stúh, ktoré im visia až pod boky. 
Na hlave nosia šatku vždy bielej farby s geometrickými 
motívmi alebo drobnými čiernymi či modrými potlačami 
kvetov. Vydaté ženy si zviažu vlasy do kontu a potom si na 
hlavu nasadia biely šnurovací čepiec. Čepiec je zakončený 
šatkou, ktorá je vpredu uviazaná a je tak charakteristická 
pre slovenský ženský odev. Cez košeľu môžu mať vestu 
(ľajbik) z atlasu alebo z čierneho glotisu zdobeného galónmi 
(čipkami). Najoriginálnejším kusom odevu v ženskom kroji 
je košeľa (oplecko). Je to jediný ručne vyšívaný odev, všetky 
ostatné odevy sú zdobené len galónmi a stužkami. Košeľa 
je vyrobená z tenkej bielej látky alebo z veľmi jemnej bielej 
látky. Fodra (fodrička) je na okraji krásne vyšívaná. Pracuje 
sa krížikovým stehom (krížiky), meandrujúcimi nitkami, 
geometrickými motívmi (reťazka). Fodrička sa končí veľmi 
jemným stehom založeným na uzlíkových stehoch, lemom 
(obrubek) striedavo 4-5 cm červenej, žltej, zelenej a modrej 
farby. Hoci sa zdá, že je to veľmi jednoduché šitie, výšivka na 
jednom rukáve si vyžaduje dva dni tvrdej práce. Podklad je 
zvyčajne biely, ružový alebo svetlomodrý s potlačou malých 
kvetinových motívov. Slovenské ženy dávajú prednosť 
pastelovým farbám, takže celý tradičný kroj pôsobí príjemne 
chromaticky. Pod sukňou sa nosí široká biela sukňa s malými 
hustými záhybmi z tenkého plátna (spodník - kiňteš) a 
pod ňou rad úzko krojeného konopného plátna (konopný 
spodník). Cez sukňu sa šnuruje zástera (zástera alebo 
zoponka či fertuch). Ďalším odevom je „vizitka“. Vizitky sa 
vyrábajú z damašku, atlasu, glotu, libertínu, tyčiniek atď. a sú 
podšité plátnom alebo flanelom. 

V zime mali ženy nohy ovinuté onucami „onucki“ a obuté 
v krpcoch zviazaných strapcami až do pol lýtok. Neskôr boli 
krpce nahradené bagančami a potom čižmami, ktoré sa nosili 
s bielymi pančuchami.



79

Pentru a-şi spori câştigurile, stăpânii domeniali au hotărât 
să exploateze întinsele păduri din jur. Aşa au fost înființate 
hutele de sticle. O hută de sticlă este amintită în zona Munților 
Plopiş încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, fiind una 
dintre cele mai vechi manufacturi de sticlă din Transilvania, 
în sens larg. Pentru înființarea unei hute de sticlă era nevoie 
de condiții specifice: nisip (chiar şi insuficient de curat), 
pietriş cuarțos, păduri întinse pentru consumul excesiv de 

Muzeul sticlei

Aby zvýšili svoje príjmy, rozhodli sa páni panstva využívať 
rozsiahle okolité lesy. Takto vznikli sklárne. Skláreň sa v 
oblasti pohoria Plopiš spomína už koncom 18. storočia a 
je jednou z najstarších sklární v Sedmohradsku. Založenie 
sklárne si vyžadovalo špecifické podmienky: piesok (aj 
keď nedostatočne čistý), kremenný štrk, rozsiahle lesy pre 
nadmernú spotrebu dreveného paliva potrebného pre taviace 
pece, listnaté lesy, z ktorých dreva sa spaľovaním získaval 

Múzeum skla19
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combustibil lemnos necesar cuptoarelor de topire, păduri 
de foioase din lemnul cărora prin ardere se obține cenuşa 
necesară la prepararea potasei, dar şi minereuri din oxidul 
cărora se obțin diverşi coloranți.42 Zona Munților Plopiş 
era propice dezvoltării unui astfel de meşteşug. Topitoriile 
de sticlă aveau aspectul unor şoproane sau şuri din lemn ce 
adăposteau instalațiile pentru topit sticla, cele de recoacere a 
produselor finite, alte ateliere şi anexele acestora.43 

Activitatea în hutele de sticlă era desfăşurată de un mic 
număr de muncitori calificați. Funcționarea şi întreținerea 
manufacturilor însă erau asigurate în primul rând prin munca 
iobagilor, în contul obligațiilor urbariale şi chiar contra plată. 
În sarcinile iobăgeşti ale locuitorilor intrau munci auxiliare 
precum tăierea şi transportul lemnelor, extragerea şi transportul 
pietrei de cuarț, munci de întreținere, transportul produselor 

popol potrebný na prípravu potaše, a rudy, z ktorých oxidu sa 
získavali rôzne farbivá.42 Oblasť pohoria Plopiš bola vhodná 
na vývoj takéhoto remesla. Sklárne vyzerali ako veľké stodoly, 
v ktorých sa nachádzali zariadenia na tavenie a žíhanie skla, 
ich súčasťou boli ďalšie dielne a prístavby.43 

Prácu v sklárni vykonával malý počet kvalifikovaných 
pracovníkov. Prevádzka a údržba tovární sa však zabezpečovala 
predovšetkým prácou poddaných, a to na základe urbárskych 
povinností a dokonca za výplatu. Medzi úlohy poddaných 
patrili pomocné práce, ako napríklad rezanie a preprava 
dreva, ťažba a preprava kremenného kameňa, údržbárske 
práce a preprava hotových výrobkov.44 Osobitnú kategóriu 
slovenských osadníkov tvorili robotníci, ktorí sa špecializovali 
na výrobu skla. Prvá zmienka o sklárni v Starej Hute (rum. 
Huta Voivozi ) v matrikách pochádza z roku 180245, ale je 

Muncitori într-o fabrică de sticlă, 1913 
/ Robotníci v sklárni, 1913 (sursa / zdroj: 
HUNGARICANA.HU)

Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră – suflătoria; perioada interbelică / Schwarzwaldská 
skláreň - fúkači (sursa / zdroj: S. Șipoș coord., Satele de pe Valea Superioară a Bistrei, 2011, p. 122)
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zrejmé, že bola staršia (nem. glasshütte: glass = sklo, hütte 
= huta). V roku 1826 je popri sklárni v  Starej Hute 
(Huta Voivozi) zaznamenaná ďalšia skláreň v  Novej 
Hute (rum. Şinteu, maď. Sólyomkő).46  Vyčerpanie 
prírodných zdrojov v danej oblasti znamenalo zatvorenie 
sklárskej chaty a jej premiestnenie na vhodnejšie miesto. 
Tak to bolo aj v  prípade starohutskej sklárne, ktorá 
sa v prvej polovici 19. storočia presťahovala do Novej 
Huty. Okrem sklárskej huty bolo na výrobu potaše 
(potrebnej pri výrobe skla) potrebných niekoľko ďalších 
pecí. Sklárne vyrábali pomerne jednoduché predmety 
potrebné na miestnom a regionálnom obchodnom trhu: 
farmaceutické a laboratórne nádoby, spotrebné výrobky 
(džbány, poháre, vázy, tabuľové sklo), dekoratívne 
výrobky (ryby, kačice, vázy).47 V polovici 19. storočia 
sa výroba skla z  Novej Huty presunula do neďalekej 
Bistrej (nem. Schwarzwald, rum. Pădurea Neagră, maď. 
Feketeerdő). Nová skláreň tu bola postavená z viacerých 
dôvodov: potok Bistra mal dostatok vody potrebnej 
na pohon mlynov na drvenie a mletie kremeňa, v 
okolitých lesoch bol dostatok dreva, ktoré sa používalo 
na výrobu potaše a na tavenie kremenného piesku, 
ostatné materiály sa dovážali z okolia (arzén, liadok, soľ, 
mangán, hlina atď.).48 Slovenskí sklárski robotníci aj 
naďalej vykonávali toto remeslo a dochádzali do Bistrej.

finite.44 O categorie aparte a coloniştilor slovaci erau muncitori 
specializați în meşteşugul obținerii sticlei. O primă consemnare a 
hutei de sticlă de la Huta Voivozi în registrele de stare civilă apare în 
anul 180245, însă este evident că ea era mai veche (germ. glasshütte: 
glass=sticlă, hütte=uzină metalurgică sau topitorie). În 1826, alături 
de huta de sticlă de la Huta Voivozi apare consemnată o altă 
hută de sticlă la Şinteu (Sólyomkő).46 Epuizarea resuselor naturale 
dintr-o zonă însemna închiderea hutei de sticlă şi mutarea sa într-
un alt loc mai potrivit. Aşa s-a întâmplat cu topitoria de la Huta 
Voivozi, mutată în prima jumătate a secolului al XIX-lea la Şinteu. 
Pe lângă huta de sticlă era nevoie de mai multe cuptoare în care 
era obținută cenuşa necesară la fabricarea sticlei. Hutele de sticlă 
produceau obiecte destul de simple, necesare pe piața comercială 
locală şi regională: articole farmaceutice, instrumente de laborator, 
produse de larg consum (canceu, pahar, surhai, vase, sticlă de geam), 
produse decorative (peşti, rațe, vază).47 Spre jumătatea secolului al 
XIX-lea, huta de sticlă de la Şinteu se mută la Pădurea Neagră. 
Construirea fabricii de sticlă pe acest loc s-a făcut din mai multe 
considerente: pârâul Bistra avea apă suficientă în vederea măcinării 
cuarţului; lemnul era în cantitate semnificativă în pădurile din 
jur şi era folosit la obţinerea potasei şi la topirea nisipului cuarţos; 
materialele auxiliare erau aduse din împrejurimi (arsen, salpetru, 
sare, mangan, argilă etc.).48 Muncitorii slovaci calificați în obținerea 
sticlei au continuat să practice această meserie, făcând naveta la 
Pădurea Neagră.
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Pălincăria

Pálenica20
Ca majoritatea produselor alimentare, şi băuturile 

alcoolice erau produse în trecut în gospodărie. În aşezările 
de vale, unde climatul şi solul era potrivit pentru cultura 
viței-de-vie, se producea îndeosebi vin. Însă zonele de deal 
nu erau propice pentru culturile viticole, terenurile rezultate 
în urma defrişărilor fiind mai potrivite pentru cultivarea 

Podobne ako väčšina potravín, aj alkoholické nápoje sa v 
minulosti vyrábali doma. V údolných osadách, kde boli pod-
nebie a pôda vhodné na pestovanie viniča, sa vyrábalo najmä 
víno. Kopcovité oblasti však neboli vhodné na pestovanie 
viniča, pretože pôda, ktorá zostala po vyklčovaní, bola vhodne-
jšia na pestovanie ovocných stromov. Najčastejšími ovocnými 
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pomilor fructiferi. Cei mai frecvenți pomi fructiferi erau 
prunii, merii, perii şi cireşii. O parte din fructele obținute 
erau păstrate pentru iarnă, altele erau comercializate în 
târgurile şi bâlciurile din apropiere, iar cea mai mare parte a 
fructelor era folosită la obținerea pălincii. Se făcea pălincă de 
prune, mere şi pere, dar cea mai renumită şi specifică în zona 
Munților Plopiş era pălinca făcută din cireşe, cireşii sălbatici 
fiind foarte răspândiți pe platoul Munților Plopiş.

Producerea pălincii are o tradiție de peste două secole în 
comunitatea slovacă de la Şinteu. Pălinca a fost şi rămâne şi 
în prezent băutura specifică în cadrul evenimentelor majore 
din viața familiei (botez, nuntă, înmormântare), dar şi din 

stromami boli slivky, jablone, hrušky a čerešne. Časť ovocia sa 
skladovala na zimu, časť sa predávala na okolitých jarmokoch 
a jarmočných slávnostiach, ale väčšina ovocia sa používala na 
výrobu pálenky. Vyrábal sa slivkový, jablkový a hruškový lek-
vár, ale najznámejší a najšpecifickejší v oblasti Plopišu bol lek-
vár z čerešní, ktoré boli v tejto oblasti veľmi rozšírené.

Výroba pálenky má v slovenskej komunite v  Novej 
Hute viac ako dvestoročnú tradíciu. Pálenka bola a stále 
je špecifickým nápojom pri významných udalostiach v 
rodinnom živote (krst, svadba, pohreb), ale aj v živote 
komunity, podáva sa na dedinských zábavách, miestnych 
oslavách, rôznych podujatiach.
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viața comunității, fiind servită la baluri săteşti, 
sărbători locale, diverse evenimente.

Pălinca este o băutură alcoolică ce se obține 
exclusiv prin fermentarea şi distilarea unor fructe 
sau a unui amestec de fructe. Primul pas pentru a 
obține o pălincă de calitate este alegerea materiei 
prime. Fructele trebuie recoltate şi prelucrate doar 
în perioadele optime, astfel încât să-şi păstreze 
savoarea. După recoltare, sâmburii sunt eliminați, 
iar fructele se zdrobesc. Apoi se lasă la fermentat, 
pentru a obține aşa-numitul borhot. Odată ajuns 
la nivelul de fermentare dorit, se trece la procesul 
de distilare, prin fierberea borhotului într-un cazan 
special. Se obține un produs care reflectă parfumul 
şi gustul natural al fructelor. Pasul următor este 
strecurarea şi îmbutelierea țuicii. Un aspect 
important este şi respectarea întocmai a condițiilor 
necesare depozitării şi maturării pălincii. Cei mai 
buni pălincari se vor strădui să obțină pălinca 
perfectă, savuroasă şi parfumată, care să fie băută cu 
plăcere şi să aducă bucurie pe mesele ospețelor. Din 
pălincă, în combinații cu diverse soiuri de fructe, se 
pot prepara şi lichioruri sau alte produse derivate, 
ce se caracterizează prin gust fructat inconfundabil, 
intensitate, eleganță şi vitalitate.49

În pălincăria de la Huta Slavia veți descoperi 
un spațiu ce prezintă întregul proces de obținere 
a pălincii, de la pregătirea borhotului din fructe, 
la procesul de fermentație, distilare şi îmbuteliere. 
Aveți oportunitatea să şi degustați din țuica produsă 
local, lucru care vă va încânta cu siguranță!

Pálenka je alkoholický nápoj, ktorý sa získava výlučne kvasením 
a destiláciou ovocia alebo zmesi ovocia. Prvým krokom pri výrobe 
kvalitnej pálenky je výber suroviny. Ovocie by sa malo zbierať a 
spracovávať len v správnom čase, aby sa zachovala jeho chuť. Po zbere 
sa odstránia kôstky a plody sa rozdrvia. Potom sa nechajú kvasiť. Po 
dosiahnutí požadovaného stupňa fermentácie sa ovocie destiluje 
varením v špeciálnom kotlíku. Výsledkom je výrobok, ktorý odráža 
prirodzenú vôňu a chuť ovocia. Ďalším krokom je scedenie a plnenie 
do fliaš. Dôležité je tiež prísne dodržiavať podmienky skladovania a 
dozrievania výliskov. Najlepší výrobcovia pálenky sa snažia získať 
dokonalú, chutnú a voňavú pálenku, ktorá bude chutiť a prinesie 
radosť na stôl. Z pálenky sa v kombinácii s rôznymi druhmi ovocia 
môžu vyrábať aj likéry alebo iné vedľajšie produkty, ktoré sa vyznačujú 
nezameniteľnou ovocnou chuťou, intenzitou, eleganciou a vitalitou.49

V pálenici Huta Slavia nájdete priestor, ktorý predstavuje celý 
proces výroby pálenky, od prípravy ovocných výliskov až po proces 
fermentácie, destilácie a plnenia do fliaš. Budete mať tiež možnosť 
ochutnať miestny džem, ktorý vás určite poteší!



85

Una dintre cele mai îndrăgite atracții de la Huta Slavia 
este Moara de apă. Amplasată aici pentru ca turiştii să poată 
observa meşteşugul morăritului, obiectivul îi atrage atât pe 
copii, cât şi pe adulții curioşi de felul în care forța apei poate 
fi folosită în gospodărie. 

Morile de apă erau cele mai răspândite, în special în timpul 
feudalismului, fiind amplasate pe malurile râurilor al căror 

Moara de apă

Jednou z najobľúbenejších atrakcií Huty Slávia je vodný 
mlyn. Táto atrakcia, ktorá sa tu nachádza, aby turisti mohli 
pozorovať mlynárske remeslo, je určená pre deti aj dospelých, 
ktorí sú zvedaví, ako sa dá využiť sila vody v domácnosti. 

Vodné mlyny boli najrozšírenejšie počas feudalizmu a 
nachádzali sa na brehoch riek s veľkým prietokom. Podľa 
feudálneho práva mohol mlyn na svojom panstve postaviť 

Vodný mlyn21
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debit era destul de mare. Conform dreptului feudal, numai 
stăpânul putea să ridice o moară pe moşia sa.50 Morile de apă 
erau indispensabile locuitorilor din lumea rurală, deoarece la 
moară se măcina grâul, iar din grâu se făcea pâinea, alimentul 
de bază al oamenilor. Prin intermediul morilor de apă, țăranii 
îşi măcinau recolta de cereale şi obțineau făina din care 
trebuiau să trăiască până la următoarea recoltă. 

Morile de apă aveau însă şi alte întrebuințări. Existau şi 
mori de scânduri, care foloseau forța apei pentru a pune în 
mişcare joagăre ce tăiau lemnele şi obțineau scândurile necesa-
re în construcții. În hotarul fiecărei aşezări exista de regulă cel 

len vlastník pôdy.50 Vodné mlyny boli pre obyvateľov vidieka 
nenahraditeľné, pretože sa v nich mlela pšenica a vyrábal 
chlieb, základná potravina ľudí. Prostredníctvom vodných 
mlynov roľníci mleli svoju úrodu obilia a vyrábali múku, z 
ktorej museli žiť do ďalšej úrody.

Vodné mlyny však mali aj iné využitie. Existovali aj 
mlyny na výrobu dosák, ktoré využívali silu vody na uvedenie 
stolárskych strojov do pohybu, aby rozrezali drevo a vyrábali 
dosky potrebné na stavbu. Na okraji každej osady sa zvyčajne 
nachádzal aspoň jeden mlyn, ktorý nebol pre obyvateľov príliš 
ďaleko. Mlyn sa nachádzal na prirodzene vhodnom mieste, 
ktoré poskytovalo prívod vody a dostatočný vodopád na 
uvedenie mlynského kolesa do pohybu. Vodné mlyny majú 
jedno alebo viac kolies poháňaných silou prúdiacej vody. Na 
stavbe alebo oprave mlyna sa podieľala celá komunita. Za 
poskytnuté služby si mlynár zvyčajne účtoval tretinu alebo 
štvrtinu z pomletých produktov: „V mlyne sme sa postavili do 
radu za tými, ktorí mali kvalitnú pšenicu. Hovorilo sa, že múku 
ste vlastne dostali z pšenice toho, kto bol pred vami, pretože 
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puțin o moară, la o distanță nu foarte mare pentru locuitori. 
Moara era aşezată într-un loc potrivit din punct de vedere na-
tural, care să-i asigure resursa de apă şi o cădere a apei suficien-
tă pentru a pune în mişcare roata morii. Morile de apă au una 
sau mai multe roţi acţionate de forţa apei curgătoare. La con-
struirea sau la repararea morii participa întreaga colectivitate. 
Pentru serviciile prestate, morarul sau maistrul morii percepea 
de obicei o treime sau o pătrime din produsele măcinate: „La 
moară ne puneam la rând după cei care aveau grâu de bună cali-
tate. Se zicea că primeai de fapt făina din grâul celui dinaintea ta, 
pentru că rămânea pe instalație. Iar făina din grâul tău ajungea 
la cel de după tine.”, mărturiseşte un localnic.51

O altă întrebuințare a forței apei era la spălarea țesăturilor 
mari, precum postavuri, cergi, covoare. Acestea erau puse în 
locul numit vâltoare, o instalație tradițională făcută din lemn, 
ce capta o parte din apa râului. Sub presiunea apei şi datorită 
puternicei oxigenări, țesăturile se curățau numaidecât.

múka zostala v zariadení. A múka z tvojej pšenice sa dostala k 
tomu, kto prišiel po tebe.“ povedal miestny obyvateľ.51

Ďalším využitím vodnej sily bolo pranie veľkých tkanín, 
ako sú plachty, koberčeky a koberce. Tie sa umiestnili na 
miesto nazývané kaďa, tradičné zariadenie z dreva, ktoré 
zachytávalo časť riečnej vody. Pod tlakom vody a vďaka 
silnému okysličovaniu sa tkaniny v okamihu vyčistili.

Janko mlinárech52

(Ioan Morarul)

Janko mlinárech
Na vŕšku leží,
[:A ten jeho mlin
A ten jeho mlin
Nadarmo beží:]

Ani nemele,
Len tak falšuje
[:Janko mlinárech
Janko mlinárech Dievki miluje:]              
Švárna dievčina,
Dones do mlina, 
[:Málo, lebo moc, málo, 
nebo moc, len dones na noc.:] 

Já ti zemelem,
Míto neveznem,
[:Len ta já trikrát,
Len ta já trikrát  Pekne obejmem:]

Aj ma obejmal,
Aj mi míto zal,
[:bodaj mlinárov,
Bodaj mlinárov
Šeckích čert zebral.:]
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Moara de ulei

Mlyn na výrobu oleja22
Alături de făină, unul din alimentele de primă necesitate 

în casele oamenilor este uleiul. Ca cele mai multe produse, şi 
acesta era obținut în trecut fie în gospodării, fie în mori săteşti. 
Morile de ulei erau mori folosite pentru măcinarea semințelor 
de la plantele oleaginoase, cum ar fi inul, dovleacul, floarea 
soarelui, care apoi erau presate cu scopul de a extrage uleiuri 
vegetale. Aceste uleiuri puteau fi utilizate atât ca alimente sau 
la gătit, cât şi ca materii prime, ca lubrifianți pentru ungerea 
unor unelte sau mecanisme. De asemenea, uleiul era un 
aliment important care nu putea lipsi din alimentație în zilele 
de post. Resturile rămase în urma presării erau folosite şi ele ca 
hrană pentru animale sau ca îngrăşământ. Prin urmare, morile 
de ulei puteau acoperi o mulțime de nevoi ale comunității.

 În satele din Munții Plopişului, la început, cel mai răspândit 
era uleiul obținut din in. Aceasta se datora faptului că terenurile 
de aici erau propice cultivării inului, dar şi faptului că uleiul de 
in este unul cu proprietăți deosebite. Cu siguranță gospodinele 
cunoşteau aceste proprietăți şi îl foloseau ca materie primă atât la 
gătit, cât şi pentru proprietățile sale curative, el fiind folosit până 
în prezent pentru calitățile sale antivirale, antibacteriene, antipa-
razitare şi antitumorale. Mai târziu însă, inul a fost înlocuit trep-
tat cu alte cereale, mai puțin costisitoare şi cu un randament de 
producție mai ridicat, în detrimentul calității nutriționale. Încet, 
încet, dovleacul, dar mai ales floarea-soarelui, au devenit princi-
palele plante oleaginoase folosite pentru producția de ulei.

La Huta Slavia puteți vizita Moara de ulei, un obiectiv 

Popri múke je jednou zo základných potravín v 
domácnostiach ľudí olej. Ako väčšina výrobkov sa 
kedysi vyrábal buď v domácnostiach, alebo v dedinských 
mlynoch. Mlyny na výrobu oleja boli mlyny používané 
na mletie semien olejnatých rastlín, ako je ľan, tekvica a 
slnečnica, ktoré sa potom lisovali na získanie rastlinných 
olejov. Tieto oleje sa môžu používať ako potravina alebo 
pri varení, ale aj ako suroviny, mazivá na mazanie nástrojov 
alebo mechanizmov. Olej bol tiež dôležitou potravinou, 
ktorá nesmela chýbať v strave počas pôstnych dní. Zvyšky 
z lisovania sa používali aj ako krmivo pre zvieratá alebo 
hnojivo. Olejárne preto mohli uspokojiť mnohé potreby 
komunity.

 V dedinách v pohorí Plopiš sa najprv najčastejšie 
používal ľanový olej. Dôvodom bola vhodná pôda na 
pestovanie ľanu, ale aj zvláštne vlastnosti ľanového oleja. 
Gazdiné si tieto vlastnosti určite uvedomovali a používali 
ho ako surovinu na varenie aj pre jeho liečivé vlastnosti a 
dodnes sa používa pre svoje antivírusové, antibakteriálne, 
antiparazitické a protinádorové vlastnosti. Neskôr však 
bol ľan postupne nahradený inými obilninami, ktoré boli 
lacnejšie a mali vyšší výnos na úkor nutričnej kvality. 
Hlavnou olejninou používanou na výrobu oleja sa pomaly, 
ale isto stala tekvica, ale najmä slnečnica.

V  areáli Huta Slavia môžete navštíviť olejáreň, kde sa 
prezentuje staré remeslo výroby oleja z obilnín ako živý 
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destinat prezentării vechiului meşteşug prin care se obținea 
uleiul din cereale, ca mostră vie a tradiției din această regiune. 
Moara este gata oricând să facă vizitatorilor o demonstrație a 
utilității sale. Prin vizita la Moara de ulei aveți oportunitatea de 
a învăța despre fiecare etapă a procesului de obținere a uleiului, 
de la recoltare şi mecanismul de presare până la îmbuteliere.

príklad regionálnej tradície. Mlyn je vždy pripravený ukázať 
návštevníkom svoju užitočnosť. Pri návšteve olejárne máte 
možnosť spoznať všetky fázy procesu výroby oleja, od zberu a 
lisovania až po plnenie do fliaš.
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Căsuța cu turtă dulce

Medovníkový domček23
Iată-ne ajunşi aproape la finalul traseului ecoturistic 

Povestea slovacilor din Hută. Am parcurs împreună 
aproximativ 2,5 km, aşa că acum e vremea pentru o mult 
aşteptată pauză de gustare. Şi, oare ce loc ar fi mai potrivit 
pentru a face acest lucru decât Căsuța cu turtă dulce?

Tu sme takmer na konci ekoturistického chodníka „Príbeh 
Slovákov z Huty“. Spoločne sme prešli asi 2,5 km, takže teraz 
je čas na dlho očakávanú prestávku na občerstvenie. A čo je 
na to lepšie ako Medovníkový domček?

Medovníkový domček je určite jednou z najobľúbenejších 
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Căsuța cu turtă dulce este, cu siguranță, unul din cele mai 
îndrăgite repere pe harta Complexului Huta Slavia. Motivul 
constă în faptul că aici vă simțiți cu adevărat răsfățați, fie că 
aveți 6 ani, fie că aveți 60 de ani! Găsiți la noi delicii dintre 
cele mai diverse, care îi încântă pe cei mici, sau aduc aroma 
copilăriei de odinioară în amintirea celor mari. Şi, odată cu 
aroma, senzația de călătorie în trecut, pe vremea când se 
organizau celebrele bâlciuri slovăceşti.

Bâlciurile erau organizate cu ocazia unor repere religioase 
importante, cum ar fi sărbătorirea hramului bisericii (slov. 
Odpust). De obicei, când la una dintre bisericile din zonă 
se sărbătorea hramul, se alăturau evenimentului şi parohiile 
din apropiere, credincioşii din satele învecinate organizând 
procesiuni. Astfel, ei porneau pe jos înspre localitatea unde 
se ținea sărbătoarea. Drumul era lung şi deseori dura câteva 
ore; pe parcursul drumului, credincioşii cântau cântece 
bisericeşti.53

Biserica din Şinteu are hramul Sf. Chiril şi Metodiu, 
sărbătorit în fiecare an în prima duminică din luna iulie. 
Cu ocazia hramului, după slujba religioasă, se organizau şi 
bâlciuri. Aceste sărbători reprezentau veritabile evenimente 
sociale, capabile să adune oamenii din întinsa regiune despre 
care discutăm. Sosiți fie ca să cumpere, fie ca să vândă diverse 
mărfuri, oamenii profitau de oportunitatea de a se revedea, 
de a-şi povesti unii altora bucuriile, de a petrece câteva ore 
sau chiar câteva zile într-o atmosferă cu totul unică. Uitau 
pentru o vreme de greutățile vieții de zi cu zi şi de dificultatea 
traiului de la munte. 

La bâlciuri se mânca, se bea, uneori se petrecea cu 
lãutari; se organizau întreceri între bãieți sau bărbații tineri 
ai comunității. Întreaga atmosferă era stăpânită de veselie, 
cântec, voie bună şi presărată cu delicatese pregătite în casele 
lor de localnici: turtă dulce, mizes (slov. medovníky) colorate 
şi în diferite forme (cel mai adesea în formă de inimă, păpuşă, 
căluţ, iepuraş sau rozar), bomboane răsucite, înghețată la 

pamiatok na mape komplexu Huta Slavia. Dôvodom je, že sa 
tu cítite skutočne rozmaznávaní, či už máte 6 alebo 60 rokov! 
Nájdete tu širokú škálu pochúťok, ktoré potešia najmenších, 
alebo v spomienkach dospelých oživia chuť minulého detstva. 
A spolu s chuťou prichádza aj pocit cesty späť v čase do čias 
slávneho slovenského odpustu.

Odpusti sa konali pri príležitosti významných 
náboženských udalostí, ako napríklad oslava cirkevného 
sviatku zvaného odpust. Keď niektorý z kostolov v oblasti 
slávil svoj sviatok, zvyčajne sa k nemu pripojili aj okolité 
farnosti a veriaci z okolitých dedín organizovali procesie. 
Vydali sa teda pešo do dediny, kde sa konala slávnosť. Cesta 
bola dlhá a často trvala niekoľko hodín; cestou veriaci spievali 
cirkevné piesne.53

Kostol v  Novej Hute je zasvätený svätým Cyrilovi a 
Metodovi, odpust sa slávi každý rok v prvú júlovú nedeľu. Pri 
príležitosti sviatku sa po bohoslužbe organizovali jarmoky. 
Tieto oslavy boli skutočnými spoločenskými udalosťami, 
ktoré dokázali spojiť ľudí z rozsiahleho regiónu, o ktorom 
hovoríme. Ľudia prichádzali buď nakupovať, alebo predávať 
tovar a využívali príležitosť stretnúť sa navzájom, porozprávať 
si o svojich radostiach, stráviť niekoľko hodín alebo dokonca 
dní v jedinečnej atmosfére. Na chvíľu zabudli na ťažkosti 
každodenného života a náročnosť života v horách. 

Na odpustach sa jedlo, pilo, niekedy sa zabávali mládenci, 
konali sa súťaže medzi chlapcami alebo mladými mužmi 
z obce. Celá atmosféra bola plná veselosti, spevu, dobrej 
nálady a posypaná dobrotami, ktoré pripravovali miestni 
obyvatelia vo svojich domácnostiach: perníky, medovníky v 
rôznych farbách a tvaroch (najčastejšie v tvare srdca, bábiky, 
koníka, zajačika alebo ruže), točené cukrovinky, zmrzlina, 
oblečenie, hračky (píšťalky, trúbky, bábiky), šperky a doplnky 
(náušnice, prstene, okuliare). Na väčších jarmokoch boli aj 
zábavné miesta, kde mohli deti tráviť čas na tzv. ringišpíri, 
čiže kolotoči.
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cornet, haine, jucării (fluiere, trompete, păpuşi), bijuterii şi 
accesorii (cercei, inele, ochelari). La bâlciurile mai mari se 
amenajau şi locuri de distracţie, unde copiii îşi puteau petrece 
timpul în carusel sau dându-se pe aşa-numitul linghişpir 
(slov. kolotoč).

Unul dintre deserturile preferate de slovaci era tortul de 
zahăr ars. Ca orice delicatesă, avea o rețetă secretă şi era atât de 
greu de făcut, încât nu oricine se încumeta să îl pregătească. 
Uneori, în comunitate existau doar una, două femei care 
îl găteau, ele preparând tortul pentru toți cei dornici să-l 
savureze. Deliciosul tort de zahăr ars şi nuci caramelizate, 
decorat cu spumă de ou şi zahăr pudră rămâne pentru slovaci 
una dintre cele mai savuroase amintiri ale copilăriei trăite pe 
aceste meleaguri.

Jedným z najobľúbenejších slovenských dezertov bol 
karamelizovaný zákusok. Ako každá pochúťka, aj táto mala 
tajný recept a jej príprava bola taká náročná, že sa do nej 
neodvážil každý. Niekedy ho v komunite robila len jedna 
alebo dve ženy, ktoré pripravili koláč pre všetkých, ktorí si na 
ňom chceli pochutnať. Lahodný koláč z karamelizovaného 
cukru a orechov, zdobený vaječnou penou a práškovým 
cukrom, zostáva pre Slovákov jednou z najkrajších spomienok 
na detstvo.
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Șura – spațiu multifuncțional. Sărbătorile la slovaci

Stodola ako multifunkčný priestor. Slovenské sviatky24
Vă invităm la... nuntă! Şi nu orice nuntă, ci una aşa cum 

n-ați mai văzut niciodată; poate doar bunicii şi străbunicii 
voştri. Ce trebuie să ştiți despre ea este că nu are loc la un 
restaurant, nici măcar la un cămin cultural, aşa cum se 
obişnuia până nu demult, ci... în şură!

În drumeția noastră pe traseul ecoturistic de la Huta 
Slavia am ajuns într-un spațiu cu totul neaşteptat, o şură 
multifuncțională. Cum probabil vă nedumereşte asocierea 
celor doi termeni atât de diferiți, permiteți-ne să facem 
câteva precizări. Clădirea pe care o vedeți în acest punct este 
o şură (slov. „humno” sau „stodola”), o anexă gospodărească 

Pozývame vás na... svadbu! A to nie hocijakú, ale takú, 
akú ste ešte nikdy nevideli, možno len u vašich starých 
rodičov a prastarých rodičov. Musíte o nej vedieť, že sa 
nekoná v reštaurácii, dokonca ani v kultúrnom dome, ako to 
bolo donedávna zvykom, ale... v stodole!

Na našej túre po ekoturistickom chodníku v areáli Huta 
Slavia sme narazili na úplne nečakaný priestor, viacúčelovú 
stodolu. Keďže ste pravdepodobne zmätení spojením dvoch 
tak odlišných pojmov, dovoľte nám niekoľko vysvetlení. 
Budova, ktorú vidíte na tomto mieste, je „humno“ 
alebo „stodola“, domáca hospodárska budova, ktorá sa v 
minulosti používala najmä na uskladnenie krmiva, obilia, 
poľnohospodárskeho náradia a dokonca aj na ustajnenie 
dobytka a koní. Keďže stodola mala k dispozícii veľmi veľkú 
plochu, dala sa premeniť na priestor na stretnutia, slávnostné 
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ce servea în trecut mai ales la depozitarea nutrețului, a 
cerealelor, a uneltelor agricole şi chiar la adăpostirea vitelor 
şi a cailor. Cum suprafața disponibilă era foarte mare, şura 
putea fi transformată, la nevoie, într-un spațiu unde se 
țineau adunări, mese festive, diverse petreceri şi, de ce nu, 
chiar nunți. În trecut, în sate nu existau locuri unde să poată 
fi organizate întâlniri mari, aşa că nunțile se țineau acasă. 
Petrecerea se desfăşura în şură sau hambar, în curte şi în casă, 
iar mai târziu în corturi improvizate. Pregătirile începeau cu 
câteva zile înainte de sărbătoarea propriu-zisă şi implicau 
ajutorul întregii familii, al vecinilor şi al altor membri ai 
comunității. Împreună, aceştia curățau, găteau şi pregăteau 
toate cele necesare pentru marea sărbătoare. 

Reconstituirea unei şuri în complexul Huta Slavia s-a 
realizat nu doar pentru a aminti celor ce ne vizitează de viața 
înaintaşilor noştri, ci şi pentru a crea un spațiu complex, 

jedlá, rôzne zábavy a dokonca aj svadby. V minulosti neboli 
v dedinách miesta, kde by sa mohli konať veľké stretnutia, 
preto sa svadby konali doma. Zábavy sa konali v humne 
alebo v stodole, na dvore a v dome a neskôr v provizórnych 
stanoch. Prípravy sa začali niekoľko dní pred samotnou 
oslavou a zapojila sa do nich celá rodina, susedia a ďalší 
členovia komunity. Spoločne upratovali, varili a pripravovali 
všetko potrebné na veľkú hostinu. 

Rekonštrukcia stodoly v areáli Huta Slavia sa uskutočnila 
nielen preto, aby návštevníkom pripomenula život našich 
predkov, ale aj preto, aby vytvorila komplexný priestor, kde sa 
aj dnes môžu konať rôzne podujatia, najmä tie, ktoré súvisia s 
náboženskými a svetskými oslavami. Preto v budove nájdete 
rôzne tematické výstavy, ktoré prezentujú život Slovákov, 
alebo sa dozviete informácie o ich najvýznamnejších oslavách 
v roku. Časť týchto sviatkov si chceme pripomenúť aj 
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unde să poată fi organizate şi în prezent diverse evenimente, 
mai ales cele legate de sărbători, fie ele religioase sau laice. 
Prin urmare, în şură veți putea descoperi diferite expoziții 
tematice,  prezentând viața slovacilor, sau veți putea găsi 
informații despre cele mai importante sărbători de peste an 
ale acestora. Ne propunem să şi marcăm o parte din aceste 
sărbători, prin organizarea de evenimente la care sunt invitați 
să participe toți cei dornici să ne fie alături. 

Tradiții legate de nuntă 
În privința nunții şi a organizării ei, au intervenit de-a 

lungul timpului mai multe schimbări. La începutul secolului 
al XX-lea erau prezente încă rânduielile conform cărora tinerii 
se curtau mult timp înainte de nuntă şi partenerii se alegeau 
cu încuviințarea părinților. Aceştia urmăreau ca, prin căsătorie, 
averea să se mărească sau măcar să se păstreze. De aceea, de 
multe ori, mâna fetei era cerută de mama băiatului sau de una 
dintre mătuşi. Dacă, din diferite motive, fata şi familia acesteia 
nu acceptau propunerea, răspunsul negativ se dădea în aceeaşi 
zi. Dacă răspunsul era unul pozitiv, se aşteptau 3-4 zile până 
la comunicarea oficială a acestuia, pentru a nu se crede că fata 
abia aşteaptă să se mărite. După ce înțelegerea era făcută, cele 
două familii mergeau împreună să anunțe 
preotul despre decizia lor.54 În săptămânile 
următoare, viitorul mire mergea în casa 
fetei şi cerea oficial mâna fetei. Mirele cu 
domnişorul de onoare mergeau să cheme 
invitaţii din partea mirelui, iar mireasa cu 
domnişoara de onoare mergeau să cheme 
invitații din partea miresei. Doar cele două 
perechi de naşi erau invitate de cei doi 
viitori soți. Naşii erau cei pe care şi i-au ales 
la Mirungere (Birmovačka). După cel de-
al Doilea Război Mondial, cele mai multe 
nunți erau ținute duminica. Pregătirea 
pentru nuntă începea cu mult timp înainte. 
Cu o săptămână înainte, femeile din 
familie şi rudele pregăteau făinoase speciale 

organizovaním podujatí, na ktoré pozývame všetkých, ktorí 
sa k nám chcú pridať. 

Svadobné tradície
V priebehu rokov došlo k mnohým zmenám v 

organizovaní svadieb. Ešte na začiatku 20. storočia existovali 
zvyky, podľa ktorých si mladí ľudia museli dlho pred svadbou 
dvoriť a partnerov si vyberať so súhlasom rodičov, ktorí chceli 
manželstvom zväčšiť alebo aspoň zachovať svoj majetok. A 
tak chlapcova matka alebo jedna z tiet išla požiadať dievča o 
ruku. Ak dievča a jej rodičia z rôznych dôvodov nesúhlasili 
s chlapcom, museli im dať odpoveď v ten istý deň. Ak by 
súhlasili, dali by im kladnú odpoveď, ale nie skôr ako o 3-4 
dni, aby si nemysleli, že sa môžu tešiť na svadbu. Potom sa obe 
rodiny dohodnú a pôjdu oznámiť svoje rozhodnutie kňazovi.54 
V nasledujúcich týždňoch sa budúci ženích vyberie do domu 
dievčaťa a oficiálne ju požiada o ruku. Ženích s družbom idú 
pozvať hostí zo strany ženícha a nevesta s družičkou hostí zo 
strany nevesty. Len svadobných krstných rodičov (obidva páry), 
ktorých si vybrali na birmovke, idú budúci mladomanželia 
pozvať spolu. Po druhej svetovej vojne sa väčšina svadieb konala 
v nedeľu. Prípravy na svadbu sa začali dlho vopred. Týždeň 
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(brdovce – făcute la războiul de țesut). Se ridica din timp un 
cort mare în care să încapă toți nuntaşii. Apoi se pregăteau 
prăjiturile şi se cocea pâinea. 

Nunta ținea trei zile. În prima zi, tinerii se pregăteau şi se 
organiza o petrecere numită Kulho Tanec, la care participau 
fete şi băieți din comunitate. A doua zi, dis de dimineață, 
începea nunta propriu-zisă. Muzicanţii, împreună cu 
domnişorii de onoare, porneau la drum înspre casa naşilor. 
De acolo mergeau toţi la mire acasă. Aici naşul ţinea un 
discurs de despărțire (odberanka) în numele mirelui, prin 
care acesta îşi lua rămas bun de la părinți, familie, prieteni 
şi vecini. Mirele stătea în genunchi în faţa părinţilor. După 
discurs se cântă:

La revedere, la revedere, mamă, tată
M-aţi crescut cu drag

Vă mulţumesc pentru iubirea voastră
Eu merg în acea călătorie lungă

La revedere, la revedere, fraţi, surori55

...

În tot acest timp, mirele îşi ia rămas bun de la toţi. Întreg 
alaiul porneşte la drum înspre casa miresei. Mirele, cu un 
buchetul de flori pe care îl va da miresei în mână, este condus 
de doi domnişori de onoare; în urma lor, merg naşii, părinţii, 
familia, apoi restul invitaţilor. Muzicanții erau cei din urmă 
şi cântau tot drumul. Odată ajunşi la casa miresei, alaiul se 
opreşte la poartă. Aici începe obiceiul negocierii miresei. 
Iniţial, este prezentată o altă persoană îmbrăcată în mireasă 
(în haine albe rupte, acoperită la faţă), o scenă teatrală cu 
scop umoristic. După această scenă, naşa din partea miresei, 
care de altfel a şi ajutat-o de dimineață să se pregătească, 
aduce mireasa, pentru care începe negocierea cu mirele. 
După ce ajung la un acord, mirele îi înmânează buchetul 
miresei, iar ea îi prinde pe reverul hainei cocarda (pierko – 
în traducere liberă, pană). Domnişoarele de onoare împart 
şi ele cocardele,  mai întâi domnişorilor de onoare, apoi 

predtým ženy z rodiny a príbuzní pripravili brdovce, špeciálny 
druh cestovín vyrobených na krosnách. Vopred bol postavený 
veľký stan, do ktorého sa zmestili všetci svadobčania. Potom sa 
pripravili koláče a upiekol chlieb. 

Svadba trvala tri dni. Prvý deň mladí pripravovali a 
organizovali zábavu s názvom Kulho Tanec, na ktorej sa 
zúčastnili dievčatá a chlapci z  komunite. Na druhý deň, v 
nedeľu ráno,  začala vlastne svadba. Muzikanti sa spolu 
so ženíchom vybrali do domu krstných rodičov. Odtiaľ sa 
všetci vybrali do domu ženícha. Krstný otec tu prednesie 
rozlúčkový prejav (odberanka) v mene ženícha, v ktorom 
sa rozlúči s rodičmi, rodinou, priateľmi a susedmi. Ženích 
pokľakne pred svojimi rodičmi. Po príhovore nasleduje spev:

Zbohom, zbohom, mamko tatko, 
Vychovali ste ma sladko

Ďakujem vám za vašu lásku
Bo ja idem na tu dlhu prechádzku.

Zbohom, zbohom, bratia, sestry55

...

Ženích sa počas toho so všetkými lúči. Celá partia sa vydá 
do domu nevesty. Ženícha s kyticou kvetov pre nevestu vedú 
dve družičky, za nimi krstní rodičia, rodičia, rodina a potom 
ostatní hostia. Hudobníci boli poslední a hrali po celý čas. 
Po príchode do domu nevesty sa sprievod zastaví pri bráne. 
Tu sa začína zvyk vyjednávania o nevestu. Na začiatku sa 
objaví iná osoba oblečená ako nevesta (v roztrhaných bielych 
šatách, so zakrytou tvárou), čo je divadelná scéna na humorné 
účely. Po tejto scéne nevestina krstná mama, ktorá jej tiež 
ráno pomáhala s prípravou, privádza nevestu, pre ktorú 
sa začínajú vyjednávania so ženíchom. Keď sa dohodnú, 
ženích podá neveste kyticu a ona mu pripne na klopu kabáta 
pierko. Družičky tiež rozdávajú pierka, najprv ženíchovi, 
potom družbovi, otcovi a ostatným pozvaným chlapcom a 
mužom. Dievčatá nenosili pierka. Hlavné družičky boli len 
dve, oblečené rovnako. Takto sa odlíšili od ostatných hostí. 
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naşilor, tatălui şi restul băieţilor şi bărbaților invitați. Fetele 
nu purtau cocarde. Erau doar două domnişoare de onoare 
principale, îmbrăcate la fel. În felul acesta, se deosebeau de 
restul invitaţilor. Naşa şi domnişoarele de onoare aduceau 
câte un tort la nuntă.

Apoi se ţine discursul de despărțire (odberanka) în numele 
miresei, prin care aceasta îşi lua rămas bun de la părinți, 
familie, prieteni şi vecini. Tot naşul din partea mirelui ţinea 
discursul. În prezent, aceste discursuri sunt ţinute de staroste.

După încheierea acestor ritualuri, alaiuri pornea pe jos 
înspre biserică. Dacă distanţa pe care urmau să o parcurgă 
era mare, se mai opreau pe drum. Muzicanţii cântau, iar 
ceilalţi toţi dansau. Naşele aveau la ele coşuri cu cozonac şi 
prăjitură, iar naşii câte o sticlă (vlaška) cu vin sau pălincă 
frumos împodobită, cu care îi serveau pe toţi invitaţii. 

Mireasa era condusă de domnişorii de onoare, iar mirele 
era condus de domnişoarele de onoare, până la altar. Apoi, 
aceştia se aşezau de-o parte şi de cealaltă a cuplului. Naşii 
stăteau în spatele mirilor. După cununie, se mergea la 
petrecere. De această dată, mireasa mergea împreună cu 
mirele. Domnişorii şi domnişoarele de onoare, împreună cu 
naşii, mergeau după ei. 

Odată ajunşi în faţa porţii, erau opriţi iar. Aici, tot în 
spiritul tradiţiei, trebuiau să demonstreze că sunt capabili să 
se gospodărească. Mirele avea de crăpat o bucată de buturugă, 
iar mireasa de măturat cioburile sparte de la o farfurie sau 
orice alt vas. În tot acest timp glumeau, se amuzau şi se 
distrau. După ce treceau această „probă” începea petrecerea 
propriu-zisă care dura până în zorii zilei.

Cel mai mare tort se tăia la miezul nopții şi se împărțea la toți 
nuntaşii. Mireasa îşi schimba rochia de mireasă cu o altă rochie 
nouă şi îi puneau pe cap o bonetă, în semn că deja era căsătorită. 
În ziua următoare, avea loc popravka, adică desfacerea cortului şi 
curățenia, prilej nou de a continua petrecerea.

În cultura slovacă, obiceiurile calendaristice formează o 
structură aparte care este respectată cu stricteţe de către toţi 
membrii comunităţii. Iată câteva dintre cele mai importante 
sărbători ale comunităţii slovace:

Krstná mama a družičky priniesli na svadbu tortu.
Potom sa v mene nevesty prednesie rozlúčková reč 

(odberanka), ktorou sa rozlúči s rodičmi, rodinou, priateľmi 
a susedmi. Príhovor prednesie aj krstný otec ženícha. V 
súčasnosti tieto prejavy prednáša starosta..

Po skončení týchto rituálov sa svadobčania presunú do 
kostola. Ak bola vzdialenosť, ktorú sa chystali prekonať, dlhá, 
zastavili sa po ceste. Hudobníci spievali a ostatní tancovali. 
Krstné mamy niesli košíky s koláčmi a zákuskami a krstní 
otcovia niesli každý fľašu vína alebo krásne vyzdobenú fľašku 
(vlaška), ktorú podávali všetkým hosťom. 

Nevestu k oltáru odprevadili družbovia a ženícha družičky. 
Potom sa posadia po oboch stranách páru. Svadobní krstní 
rodičia stáli za nevestou a ženíchom. Po sobáši pôjdu na 
svadobnú hostinu. Teraz už ide nevesta spolu so ženíchom. 
Družbovia a družičky spolu s krstnými rodičmi išli za nimi. 

Pri bráne ich opäť zastavili. Aj tu museli v duchu tradície 
dokázať, že si vedia poradiť. Ženích musel rozťať kus pňa 
a nevesta musela pozametať rozbité črepy z taniera alebo 
iného riadu. Celý čas žartovali, vtipkovali a zabávali sa. Po 
absolvovaní tejto „skúšky“ sa začala skutočná hostina, ktorá 
trvala až do svitania.

Najväčšia torta sa krájala o polnoci a rozdelila sa medzi 
všetkých svadobčanov. Nevesta sa prezliekla do nových 
svadobných šiat a na hlavu si dala čepiec na znak toho, že 
je už vydatá. Niekedy svadba pokračovala aj na druhý deň a 
príbuzní sa zabávali aj počas zbaľovania stanu.

Zvyky a obyčaje
V slovenskej kultúre tvoria kalendárne zvyky osobitnú 

štruktúru, ktorú prísne dodržiavajú všetci členovia spoločenstva. 
Tu sú niektoré z najdôležitejších slovenských sviatkov:

1. januára sa oslavuje Nový rok, deň, keď všetci muži 
a chlapci chodia vinšovať k príbuzným a priateľom. Text 
tradičného pozdravu znie takto56:

„Vinšujem vám na tento šťastlivý Novy Rok
aby vám dal Pán Boh zdravie, šťastie,
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La 1 ianuarie se sărbătoreşte Anul Nou, zi în care toţi 
bărbaţii şi băieţii mergeau cu uratul Vinšovať la rude şi 
prieteni. Versurile urării tradiționale sunt acestea56:

„Vă urez un Nou An fericit,
Să vă dea Dumnezeu sănătate, noroc,
Binecuvântare Dumnezeiască din plin,
De copil să vă bucuraţi,
Să aveți din belșug, tot ce vă doriţi, culturi bogate,
În cămări, în șuri, toate lucrurile din belșug,
Ca să fiţi veseli,
Ca îngerii în cer,
Lăudat fie Domnul Iisus Hristos!”

Una din cele mai îndrăgite sărbători la slovaci este Fašangy, 
un bal care dura trei zile. Se organiza în perioada cuprinsă între 
6 ianuarie şi până în prima zi din Postul Paştilor, perioadă când 
se întrepătrund tradițiile ce simbolizează sfârşitul iernii cu cele 
care simbolizează începutul primăverii. Cu acest prilej, băieții 
primeau de la fete batiste frumos brodate, ceea ce confirma 
acordul fetei de a dansa timp de trei zile, la balurile organizate, 
cu acel băiat. Băieții care nu reuşeau să capteze atenția vreunei 
fete nu aveau voie să-şi pună pană la pălărie şi trebuiau să 
aştepte până ce primeau o batistă şi ei. Terminarea sărbătorilor 
era anunțată de bătăile clopotului.57 În Bihor însă, venea însuşi 
preotul să anunțe sfârşitul balului.

Cu ocazia Paștelor58 (slov. Veľká Noc), sărbătoarea Învierii 
Domnului Isus Hristos, se organizau o serie de activități 
respectate cu sfințenie de toți credincioşii. Ritualurile 
începeau în Joia Verde, ziua în care se leagă clopotele şi se 
foloseşte toaca. Vinerea Mare era ziua de spovedanie; nu 
se lucra nimic şi se ținea un post foarte aspru. În Sâmbăta 
Albă, femeile se apucau de preparat şunca, încondeiau 
ouăle, frământau cozonacii. La miezul nopții de sâmbătă 
spre duminică se mergea la biserică. Duminica de Paşti era 
un prilej pentru întâlnirea familiei la o masă festivă în casa 
părintească. A doua zi de Paşti, luni, era pentru toți slovacii 
ziua în care se merge cu udatul. Fetele erau duse de dimineață 

hojne božské požehnanie,
na dieťatko potešenie,
hojnosti, prajnosti, úrodnosti,
v komorách, v stodolách, všetkých veci dosť,
aby ste boli veselí
ako v nebi anjeli.
Pochválen Pán Ježíš Kristus.“

Jedným z najobľúbenejších slovenských sviatkov sú Fašian-
gy, trojdňová zábava. Konajú sa od 6. januára do prvého dňa 
pôstu, v čase, keď sa prelínajú tradície symbolizujúce koniec 
zimy a začiatok jari. Pri tejto príležitosti dostávali chlapci od 
dievčat krásne vyšívané vreckovky, ktoré potvrdzovali, že diev-
ča súhlasí s tým, že s ním bude tri dni tancovať na zábavách. 
Chlapci, ktorým sa nepodarilo upútať pozornosť dievčaťa, si 
nemohli dať pierko do klobúka a museli počkať, kým aj oni 
dostanú vreckovku. Koniec osláv oznámilo zvonenie zvona.57 
V Bihore však prišiel sám kňaz, aby oznámil koniec zábavy.

Pri príležitosti Veľkej noci58, sviatku zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista, sa konali viaceré aktivity, ktoré si pripomenuli 
všetci veriaci. Obrady sa začali na Zelený štvrtok, v deň, keď 
sa zaviazali zvony a klepkalo sa „s klepačem“. Veľký piatok 
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la râu sau la fântână unde erau udate. În ultima vreme, udatul 
cu apă a fost înlocuit cu udatul cu parfum. Fetele dădeau 
udătorilor ouă încondeiate. În satele bihorene se umbla şi 
marțea, dar acum umblau fetele pe la băieții care au uitat să 
le ude cu o zi înainte.

Alte sărbători importante de peste an sunt: Boboteaza 
(slov. Tri krale), Hromice, Miercurea Cenuşii sau Miercurea 
Urâtă (slov. Skareda streda/Popolcova streda v kalendaru), 
Sfântul Iosif (slov. Sv. Jozef), Bunavestirea (slov. Zvestovanie 
Panny Márie), Duminica Morţii (slov. Čierna nedela sau 
Smrtna Nedela), Duminica Floriilor (slov. Kvetna nedela), 
Înălţarea la cer a Maicii Domnului (slov. Nanebovstupenie 
Panny Márie), Rusaliile (slov. Turice), Trupul lui Cristos 
(slov. Božie Telo; lat. Corpus Christi).

sa nič nerobilo a dodržiaval sa veľmi prísny pôst. Na Bielu 
sobotu začali ženy pripravovať šunku, variť vajcia a miesiť 
koláče. O polnoci zo soboty na nedeľu išli do kostola. 
Veľkonočná nedeľa bola pre rodinu príležitosťou stretnúť 
sa pri slávnostnom jedle v rodičovskom dome. Veľkonočný 
pondelok bol pre všetkých Slovákov dňom oblievania. 
Dievčatá sa ráno brávali k rieke alebo k studni, kde ich obliali. 
V poslednom čase oblievanie vodou nahradili parfumy. 
Dievčatá dávali „oblievačom“ varené vajcia. Na dedinách 
v Bihore sa oblievalo aj v utorok, ale teraz dievčatá chodili 
oblievať chlapcov, ktorí ich deň predtým zabudli obliať.

 Ďalšími významnými sviatkami v roku sú: Traja králi, Po-
polcová streda alebo Škaredá streda, Svätý Jozef, Zvestovanie 
Pána, Čierna nedeľa, Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Nanebov-
stúpenie Pána, Turíce, Božie Telo, Nanebovzatie Panny Márie.
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Înainte de anii urbanizării şi ai industrializării, marea 
majoritate a lucrurilor necesare într-o comunitate erau 
produse pe plan local. Fie că vorbim de alimentele de bază, 
precum făina şi uleiul, fie că vorbim de obiecte necesare 

Atelier covăcie

Pred rokmi urbanizácie a industrializácie sa prevažná 
väčšina vecí potrebných v komunite vyrábala na mieste. Či 
už išlo o základné potraviny, ako je múka a olej, potreby pre 
domácnosť alebo rôzne nástroje, komunita bola organizovaná 

Kováčske dielne25
GSPublisherVersion 0.33.100.100
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în gospodărie sau diverse unelte, comunitatea era astfel 
organizată încât să poată asigura cât mai mult din necesarul 
membrilor săi. Prin urmare, în satele din Munții Plopiş 
existau în secolele trecute diverse ateliere: de tâmplărie, de 
dogărie, de fierărie şi aşa mai departe.

Fierăria (covăcia) era un atelier nelipsit din orice localitate. 
Această meserie se moştenea de obicei din tată în fiu. Fierarul 
deservea nevoile comunității săteşti, iar uneori produsele sale 
erau vândute în târguri săptămânale sau anuale. Specificul 
localităților din acest areal, acela de sate de munte, cu mulți 
dintre locuitori lucrând în domeniul forestier, impunea 
o cerere mare de unelte necesare acestui meşteşug. Se 
confecționau topoare, securi, fireze, lanțuri, joagăre. În afara 
acestora, se mai produceau şi obiecte necesare pentru munca 
agricolă sau chiar atelaje agricole, precum suportul metalic al 
carelor şi al roților. În unele gospodării se mai găsesc până azi 
unelte precum sapă, coasă, hârleț, furcă, realizate în această 
zonă în urmă cu zeci de ani. Unele obiecte necesare femeilor 
la războiul de țesut sau în gospodărie erau, de asemenea, 
realizate de fierarul comunității. 

Materia primă necesară, reprezentată de minereurile 
de fier, era adusă de regulă din partea de sud a județului, 
unde existau astfel de resurse, şi apoi prelucrată în cadrul 
atelierului. Obiectele fabricate erau diverse şi asigurau 
efectuarea principalelor activități locale.  

În Atelierul de covăcie de la Huta Slavia sunt expuse 
sute de astfel de obiecte colecționate de la localnicii din 
această zonă. Obiectele, de o mare varietate, sunt mărturii 
ale unor vremuri când fiecare comunitate reuşea să se 
autogospodărească, producând bună parte din ceea ce îi era 
necesar.

tak, aby mohla zabezpečiť toľko, koľko jej členovia potrebujú. 
Preto sa v minulých storočiach v obciach nachádzali rôzne 
dielne: stolárska, debnárska, kováčska a pod.

Kováčska dielňa bola dielňou, ktorú nemožno vynechať 
v žiadnej dedine. Toto remeslo sa zvyčajne dedilo z otca na 
syna. Kováč slúžil potrebám dedinskej komunity a niekedy 
sa jeho výrobky predávali na týždenných alebo výročných 
jarmokoch. Špecifický charakter horských dedín v tejto 
oblasti, kde mnohí obyvatelia pracujú v  lesných remeslách, 
znamenal vysoký dopyt po nástrojoch potrebných pre 
toto remeslo. Vyrábali sa sekery, kosáky a  kosy, sekerky, 
reťaze a  kovové džbány. Okrem nich sa vyrábali aj ďalšie 
predmety potrebné na poľnohospodárske práce alebo 
dokonca poľnohospodárske náradie, ako napríklad kovové 
podpery pre vozíky a kolesá. Nástroje ako motyka, kosa, 
rýľ a vidly, ktoré sa v tejto oblasti vyrábali pred desiatkami 
rokov, možno v niektorých domácnostiach nájsť aj dnes. Aj 
niektoré predmety, ktoré ženy potrebovali pri tkaní alebo v 
domácnosti, zhotovoval obecný kováč. 

Potrebná surovina, železná ruda, sa zvyčajne dovážala z 
južnej časti kraja, kde sa takéto zdroje nachádzali, a potom 
sa spracovávala v dielni. Vyrobené predmety boli rôznorodé a 
zabezpečovali vykonávanie hlavných miestnych činností.  

V  kováčskej dielni v Huta Slavia sú vystavené stovky 
takýchto predmetov zozbieraných od miestnych obyvateľov. 
Rozmanité predmety sú svedectvom doby, keď každá 
komunita dokázala byť sebestačná a vyrábala si väčšinu toho, 
čo potrebovala.
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Magazin de suveniruri

Obchod so suvenírmi24
Ca nişte gazde bune ce suntem, 

nu vă putem lăsa să plecați de la noi 
fără ceva delicios, care să vă îndul-
cească drumurile pe care vă perin-
dați, sau fără un mic suvenir care 
să vă reamintească de lumea pe care 
tocmai ați vizitat-o. Ştim că veți 
duce cu voi cele mai frumoase ex-
periențe din lumea slovacilor, cele 
mai reuşite poze cu obiectivele pre-
ferate de aici, însă, după o vizită la 
Magazinul de suveniruri, veți putea 
chiar să duceți acasă o fărâmă din 
această lume!

Vă aşteptăm să ne treceți pragul, 
pentru a descoperi produse realiza-
te de meşteri locali, mici obiecte de 
artizanat, decorațiuni, dar şi câteva 
sortimente de gustări cu specific 
slovăcesc! 

Selecționate cu mare grijă şi pasi-
une pentru musafirii noştri, produse-
le din magazin sunt ideale atât pentru 
dumneavoastră, cât şi pentru a fi ofe-
rite în dar prietenilor sau familiei.

Čakáme na vás!

Ako dobrí hostitelia vás nemôžeme nechať odísť bez niečoho chutného, čo vám 
osladí cestu, alebo bez malého suveníru, ktorý vám pripomenie svet, ktorý ste práve 
navštívili. Vieme, že si so sebou odnesiete tie najlepšie zážitky zo slovenského sveta, 
tie najlepšie fotografie obľúbených pamiatok, ale po návšteve obchodu so suvenírmi si 
možno budete môcť odniesť aj kúsok tohto sveta domov!

Tešíme sa, že vás privítame a spoznáte výrobky miestnych remeselníkov, drobné 
remeselné výrobky, dekorácie, ako aj výber slovenského občerstvenia!

Výrobky v obchode sú vyberané s veľkou starostlivosťou a vášňou pre našich hostí 
a sú ideálne ako darček pre vás, tak aj pre vašich priateľov a rodinu.

Čakáme na vás!

GSPublisherVersion 0.33.100.100
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