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Teraz je ten správny čas 
Ľudská zvedavosť a túžba po poznaní odjakživa ľudí hnala k veľkým výkonom. Nie je na Slovensku veľa rodín, ktoré by mali tak podrobne 

zdokumentovanú históriu ako rodina Šušková z Diviny. Pozhovárali sme sa s autorom ich Rodinnej kroniky Petrom Šuškom. 

Čo vás viedlo k tomu, aby ste na-
písali túto knižku?

Ako to už v živote býva, do tejto 
práce sme sa pustili až na posled-
nú chvíľu. Dnes mám 34 rokov, 
bývam v Žiline, ale do svojich 27-
mich rokov som býval v obci Di-
vina. Vždy ma zaujímala história 
našej početnej rodiny, ale až keď 
pred troma rokmi zomrela moja 
stará mama tesne pred deväťdesiat-
kou, uvedomil som si, že je načase 
niečo urobiť. Pôvodne sme si len 
chceli s mladším bratom zostaviť 
náš rodokmeň, pretože pravdupo-
vediac v rodinných väzbách som 
mal chaos. Niektorých bratrancov 
a sesternice „z druhého kolena“ 
keby som bol stretol na ulici, ani 
neviem, že sme príbuzní. Zhotovo-
vanie rodokmeňov je dnes v móde, 
pokiaľ však nemáte zemiansky ale-
bo šľachtický pôvod, ďaleko do mi-
nulosti sa nedostanete. My máme 
šťastie, že divinské matriky sú písa-
né už od roku 1666 a sú pomerne 
dobré čitateľné. Sledovali sme 
priezviská Šuška a Badura, a dosta-
li sme sa až po rok 1697. Vypátrali 
sme mená niekoľko generácií doza-
du, ale veľmi nás zarazilo, že o na-
šich predkoch nám už nik nevedel 
nič bližšie povedať. Človek si myslí, 
aký je dôležitý, aké má nesmierne 
podstatné problémy, potom prejde 
150-200 rokov, a nikto si na nás ani 
len nespomenie. Pokiaľ mu, prav-
da, nezanecháte značný majetok. 
Snáď sa to vďaka dnešným moder-
ným kamerám, fotoaparátom či po-
čítačom zmení.

Vaša kniha nakoniec dosiahla úc-
tyhodných 132 strán.

Áno, pri pátraní po predkoch 
sme boli prekvapení, koľko humor-
ných, smutných i šokujúcich prí-
hod si naši príbuzní dodnes ucho-
vávajú v pamäti. Dozvedeli sme sa 
mnohé prekvapujúce informácie, 
a tak sme sa ich rozhodli zazname-
nať pre ďalšie generácie. Podujali 
sme sa prehľadne tieto pozoruhod-
né historky usporiadať, aby sa ďal-

ší potomkovia v nich mohli lepšie 
orientovať. 

Vzniklo takto ohromne zaujímavé 
čítanie. Kde ste ešte získavali infor-
mácie?

Bolo to celkom ľahké – naša ro-
dina sú všetko výborní rozprávači 
a dobrí pamätníci. Na svoje det-
stvo a predkov spomínajú veľmi 
radi. Pamätajú si doslovné rozho-
vory aj spred 108-ich rokov. Ďalší 

veľký zdroj boli starí ľudia v obci 
– navštívili sme s bratom hádam 
každého nad 75 rokov. Boli sme 
nadšení, akí sú zhovorčiví a na aké 
pútavé príbehy si vo svojej starobe 
ešte spomínajú. Očividne si lepšie 
pamätajú, čo bolo pred 50-timi rok-
mi, ako čo bolo včera. Je len smut-
né, že mnohí z našich informátorov 
sa ukončenia našej knižky nedožili.

A čo rôzne inštitúcie, kde sa dajú 
získať poznatky o predkoch?

Veľa práce sme mali s letopoč-
tami – narodenie, svadby, úmrtia. 
Vypátrať niektoré dátumy bolo 
hotové dobrodružstvo. Snorili sme 
po matrikách, v archívoch, vo far-
ských, školských i obecných kroni-
kách, po cintorínoch, ale navštívili 
sme i mnohé dediny a mestá, kam 
sa rozpŕchli potomkovia našich 
predkov. Zistiť niektoré údaje bola 
doslova mravenčia práca, pre zná-
zornenie uvediem príklad: keď zo-
mrel môj prastarý otec, jeho žena 

sa znova vydala. Keď však zomrela 
ona, jej muž sa oženil opäť. Samo-
zrejme, mali spolu všetci deti. A te-
raz pátrajte!

Vo vašej knižke píšete, že ste 
mohli byť takmer Američania. 

To súhlasí. V čase, keď sa v ro-
ku 1911 narodila matka môjho 
otca, boli jej rodičia vysťahova-
ní v Amerike za prácou. Keby sa 
bol starý otec usiloval viac, boli 
by tam asi zostali. Okolnosti roz-
hodli ináč, a tak teraz bývame 
na Slovensku. Dojímavé zážitky 
z Ameriky opisujeme tiež v našej 
publikácii.

Vaša práca obsahuje aj mnohé 
udalosti z histórie obce Divina. 

Mnohé dediny dnes pátrajú po 
svojom pôvodnom erbe, oslavujú 
výročie prvej písomnej zmienky, 
vydávajú krásne monografie o svo-
jej histórii. Divina doteraz takúto 
knižku nemá. Vždy som sníval 
o tom, aké by to bolo, vrátiť sa tak 
aspoň o 100 rokov späť, prejsť sa 
po miestach, kde žili naši prapra-
starí rodičia, na vlastné oči vidieť, 
v akých domoch kedysi bývali, ako 
sa obliekali, stravovali, zabávali, 
učili, liečili, pozorovať ich štýl ži-
vota..., veď dnes už ani nechceme 
veriť, že mohli žiť bez elektriny 
alebo takmer celý rok chodiť bo-
sí. Prečítal som si pre inšpiráciu 
mnohé knihy o histórii okolitých 
dedín a snažil som sa všetky tie 
témy opísať aj ja. Naša rodina bý-
vala vždy v centre obce, tak sa jej 
všetko dianie týkalo. Opísali sme 
poľnohospodárstvo, chov domá-
cich zvierat, stravovanie, ľudový 
odev, zdravotné pomery, školy, 
náboženský život, vojny, živelné 
pohromy a podobne.

Použili ste okrem kópii rôznych 
starých zápisov aj veľa fotografií.

Áno – presne 610. Zo skúseností 
viem, aké nezáživné je čítať knihu 
bez jediného obrázku. Snažili sme 
sa preto získať čo najviac obrazovej 
prílohy. Mojou veľkou záľubou je fo-
tografovanie, pofotil som v Divine 
všetko možné i nemožné, z lietadla, 
z kostolnej veže, v lete, v zime, cez 
deň, v noci, objavil som meno nášho 
predka aj na miestnom pamätníku 
1. svetovej vojny a jedna príbuzná 
je namaľovaná aj na klenbe nášho 
kostola, lebo najdlhšie zo žien nosila 
kompletný divinský kroj. Veľmi sme 
sa čudovali, koľko vzácnych starých 
fotografií sme objavili v našej ro-

dine. Napriek neľahkým životným 
podmienkam sa naši príbuzní často 
fotili – hoci prežili mnohé trápenia, 
biedu, hlad, vojny, povodne, cho-
roby, našli si vždy čas a nejakú tú 
korunku a preto ešte dnes môžeme 
vidieť, akí boli krátko po narodení, 
na prvom svätom prijímaní, v škole, 
v deň sobáša či na rôznych rodin-
ných oslavách. Zvyk fotografovať si 
možno priniesli už z Ameriky alebo 
z bohatších rodín, kam chodili do 
služby. A snáď by sa bolo uchovalo 
toho ešte viac, ale prv bolo bežné 
v domácnostiach veľa detí, fotka bo-
la len jedna a sťahovaním či prekla-
daním z miesta na miesto sa aj mno-
hé znehodnotili. V celej rodine sme 
sa stretli s veľkým záujmom, ochot-
ne nám fotky požičali a dnes už nie 
je problém takýto materiál prefotiť či 
preskenovať.

Ktorá fotografia vás potešila naj-
viac?

Ohromnú radosť sme mali z kaž-
dej získanej fotky, aj z tých starých 
vyblednutých, ale veľmi nás poteši-
li zábery nášho starého otca, ktorý 
ostal v Amerike, mysleli sme totiž, 
že už nikdy neuvidíme ako vyzeral. 
Ale unikátne boli i takmer 100-roč-
né snímky, kde vidieť maďarský 
nápis na miestnom obchode, či 
dávno zbúrané školy. Snažili sme 
sa odfotiť určité miesta aj dnes 
znova, aby bolo možné porovnať 
zmenu, napríklad máloktorí oby-
vatelia Diviny vedia, že náš kostol 
do roku 1947 nemal charakteristic-
kú cibuľovitú vežu, ale len tupý ih-
lan. Odfotili sme aj predmety, ktoré 
sa zachovali po našich najstarších 
predkoch, ale použili sme aj fotky 
všetkých žijúcich potomkov našej 
starej mamy – tieto budú vzácne, 
pravdaže, až o 20-30 rokov, keď 

sa všetci zmenia a budú spomínať. 
Veď čo by som za to dal, keby bol 
niekto napísal takúto knižku pred 
100 rokmi! Spomenuli sme aj to, 
že do Diviny spadol 24. júla 1837 
meteorit – je to neobvyklá udalosť, 
napríklad v minulom storočí sa 
na Slovensku našiel len jeden, ale 
i veľké osobnosti, ktoré u nás pôso-
bili, napríklad Karol Kmeťko – ne-
skorší nitriansky arcibiskup, Štefan 
Závodník – kňaz, národný buditeľ 
a ľudovýchovný pracovník, Ján 
Cvinček – dekan farár, Michal Čič-
kánik – skvelý a nesmierne aktívny 
učiteľ. Práve v Divine žije dokonca 
aj najstaršia obyvateľka Slovenska 
– Magdaléna Škorvánková.

Nie je takáto práca príliš finančne 
náročná?

Ani nie. Niečo vás stojí kopíro-
vanie, cestovanie, telefonovanie, 
poplatky v archívoch, tlač, väzba, 
filmy a podobne. Skôr je to práca 
náročná na čas, celé hodiny strávi-
te nad matrikami a nájdete možno 
jeden dátum. V iných obciach na 
podobných knihách pracuje celý 
tím ľudí, nám dvom to trvalo pre 
rôzne prestávky kvôli povinnos-
tiam 3 roky.

Čo máte v pláne teraz, keď je 
knižka hotová?

Písanie knihy je ukončené, ale 
zďaleka sme nevmestili do nej 
všetko, čo sme sa dozvedeli, má-
me plno ďalších nápadov a nie 
všetko sme stihli do „uzávierky“ 
zohnať. Chceme preto pokračovať 

a za každý ďalší rok spracovať tzv. 
Dodatok ku kronike, kde v každom 
mesiaci zdokumentujeme, čo dôle-
žité a zaujímavé sa v našej rodine či 
obci udialo.

Čo by ste na záver poradili tým, 
ktorí chcú takto spracovať svoj ro-
dokmeň, históriu svojej rodiny, či 
rodnej obce?

V prvom rade chcem každého 
ubezpečiť, že teraz ja tá vhodná 
chvíľa na takúto činnosť. Že nikdy 
nie je zavčasu ani neskoro. Buďte 

dôslední, všetko si zapisujte, foto-
grafujte. Začnite doma – pretrieď-
te si albumy, preskúmajte osobné 
doklady, sobášne listy, denníky, 
pozemkové zápisy, listy, staré po-
hľadnice, mapy, telefónne čísla, 
pozrite si povalu, šopu, pivnicu. 
Odporúčam prečítať všetky  kro-
niky – farské, školské, požiarne 
a obecné, matriky narodených, 
sobášne i úmrtné, prejsť obecné 
úrady, múzea, knižnice, štatistický 
úrad, archívy, pochoďte cintoríny, 
staré stavby v okolí, všímajte si 
pamätné tabule, vyhľadajte miest-

nych historikov, starých ľudí, bý-
valých susedov, kňazov, učiteľov, 
prečítajte si monografie okolitých 
dedín, otvorte internet, spýtajte sa 
všetkých príbuzných, susedov, ne-
viete, kto vás čím milým prekvapí. 
Čím ste mladší, tým máte väčšiu 
šancu ďalej sa dostať. Nie je to prá-
ca jednoduchá, ale buďte trpezliví 
a spoznáte pri nej veľa príjemných 
ľudí a vaše úsilie bude bohato od-
menené.

 Eva Ertlová  
Foto: archív Petra Šušku

Zuzana Lysičanová s dcérami roku 1913.

Na fare v roku 1905 – dokázateľne najstaršia fotografia z Diviny.

Kostol so starou vežou – pred rokom 1947.

Obchod s maďarským nápisom – pred rokom 1918.

„Cestou do Ameriky jednej 
žene zomrelo malé dieťa. Matka 
ho skrývala s úmyslom, že si ho 
pochová, keď prídu do cieľa. Strh-
la sa však silná búrka a „matrózi“ 
– námorníci, začali čosi tušiť. Pre-
hľadali celú loď, dieťa našli a ho-
dili ho do mora. Búrka  nato vraj 
hneď prestala.“

„Napriek drine bol z úrody v Divine úžitok malý. Keď raz boli 
u Šuškovcov na návšteve sestry Štefana Adamušku z dolniakov a počú-
vali, koľko majú Šuškovci rolí, nemohli pochopiť, kde len toľkú úrodu 
majú uloženú.

Ale s tým si veru starosti naši robiť nemuseli. Na to, čo sa v Divine 
urodilo, netrebalo veľmi veľké sýpky ani komory.“   

„V roku 1948 boli v Divine 
misie. Mal som 6 rokov. Všetci šli 
ráno do kostola, ostal som doma 
sám. Mali sme požičanú tichú čer-
venú kvočku a tá vysedela kuriat-
ka. Dal som im do téglika mlieka 
a učil som ich piť – držal som im 
krk a zobák namočený do mlieka, 
až keď sa prestali trepať, myslel 
som, že už pijú. Keď sa ostatní vrá-
tili domov, šiel som sa pochváliť – 
„Poďte sa pozrieť, všetky kuriatka 
už pijú!“ Veru, všetky, koľko ich 
bolo, „pili“ a boli by, chúdence pi-
li až doteraz.“ 


