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VÁŽENÍ ČITATELIA,

dostáva sa vám do rúk kniha autorskej dvojice, ktorá pre milovníkov ľu-
dového odievania nie je neznáma. Z ich pier pred časom už vyšla pred-
chodkyňa knihy, ktorú práve držíte, s názvom Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj
nájdeš. Išlo o publikáciu, ktorú široký okruh čitateľov očakával s napätím
a ktorú pozitívne ocenila ako laická, tak aj odborná verejnosť.

Nadväzujúc na úspech prvej práce, stáli autorky Júlia Marcinová-Knap-
cová a Soňa Jamečná pred neľahkou úlohou – napísať takú knihu, ktorá by
minimálne v rovnakej miere a pri rovnakých kvalitách dokázala uhasiť zve-
davosť a smäd po vedomostiach svojich priaznivcov. Úprimne dodávam,
že sa im túto neľahkú úlohu podarilo poľahky splniť, a nielen to! K splnenej
úlohe pridali aj čosi viac, pridali k nej kus v súčasnosti neoceniteľnej práce
pri dopĺňaní prázdnych políčok v poznaní ľudového odevu na Slovensku,
ktoré sa z nejakých príčin minuli pozornosti výskumníkov a odevných
odborníkov.

Súčasnosť neveľmi praje ľudovému odevu, pričom jeho vernú podobu
spred sedemdesiatich či osemdesiatich rokov nepozná, až na pár zanie-
tených ľudí, takmer nikto. Médiá súčasníkom ponúkajú len akúsi náhradu
ľudového odevu; s poľutovaním treba konštatovať, že častejšie ide o veľmi
nepodarenú kópiu. Dnešný človek teda nemá príležitosti na to, aby dôklad-
ne spoznával pravý odev svojich dedov, pradedov, babiek, prababiek...

Dvadsiate storočie, plné spoločenských zmien a zvratov, malo svoj po-
diel pri premene toho, čo nazývame ľudový alebo tradičný odev, respek-
tíve kroj. Etnografia a etnografi rýchle zmeny videli, čo ich viedlo k tomu,
aby sa s vervou pustili do dokumentačnej práce, aby opísali a zaarchivo-
vali to, čo bolo neodmysliteľnou súčasťou každodenného života vidiecke-
ho človeka a čo postupne odchádzalo, zanikalo. Jednoducho povedané,
snažili sa zachovať čo najviac informácií aj o ľudovom odeve. Bohužiaľ, pri
odevnej rozmanitosti a pestrosti, akou sa mohol pýšiť slovenský vidiek
ešte v prvej tretine 20. storočia, nebolo možné zaznamenať všetko! A tak
máme do dnešných dní miesta, dediny, lokality, do ktorých noha zve-
davého odevného výskumníka nevošla. „Vďaka" tomu máme chýbajúce
dieliky v odevnej skladačke, ktoré sa dnes zatierajú ťažšie ako kedysi.
Nositeľov ľudového odevu už takmer niet, pamätníkov pomaly ubúda, fo-
tografie sa tratia, blednú...

Výskumná činnosť Júlie Marcinovej-Knapcovej a Soni Jamečnej je práve
z tohto pohľadu neoceniteľná. Ešte neoceniteľnejší je produkt ich práce
– kniha Z vŕšku do doliny s podnázvom Ľudové odievanie Rajeckej doliny
v prvej polovici 20. storočia, ktorú, milí čitatelia, práve otvárate a ktorú sa
chystáte čítať. Vedzte, že na jej počiatku stál úprimný záujem autoriek
vedieť a poznať, ich úprimné očarenie krásou a čistotou ľudového odevu,
ich veľká úcta k vedomostiam jeho tvorcov a silná potreba zachovať pre
budúce generácie to, čo tvorí súčasť každého z nás – dedičstvo našich
predkov. A keď sa k tomu všetkému pridala ochota ľudí – informátorov
a spolupracovníkov a dnes čoraz ojedinelejšia ústretovosť, vznikol celkom
slušný základ pre napísanie knihy.

Verím, že vás kniha osloví, odpovie na vaše otázky a že prostredníc-
tvom nej preniknete do sveta ľudového odevu. Zároveň s tým pochopíte
tú úprimnú ľudskosť ukrytú v každom kúsku oblečenia vytvorenom ruka-
mi prostého človeka, ktorou sa mnohí z nás nechali doživotne očariť.

MMggrr..  JJaannaa  MMllááddeekk -- RRaajjnniiaakkoovváá,,  PPhhDD..
Katedra etnológie a etnomuzikológie 
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Rajecká dolina (geograficky presnejšie Rajecká kotlina) so
svojimi obcami spadá do dvoch geomorfologických celkov,
ktorými sú Žilinská kotlina a Súľovské vrchy. Obce a mestá
sledovaného územia spadajú do týchto podcelkov Žilinskej
kotliny: 

Žilinská pahorkatina – Porúbka, Babkov; Rajecká kotlina
– Čičmany, Fačkov, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Šuja, Rajec,
Kľače, Jasenové, Zbyňov, Konská, Kamenná Poruba, Kune-
rad, Stránske, Rajecké Teplice - Poluvsie, Turie; Domanižská
kotlina – Veľká Čierna, Malá Čierna Podcelky Súľovských vr-
chov (Súľovské skaly nespadajú medzi obce, kde sa realizo-
val výskum Skalky – Lietavská Svinná.1 (Obce Varínskeho
podolia nespadajú do príslušného výskumu.) 

Rajecká kotlina je teda južnou časťou krajinného celku
Žilinskej kotliny. Na východe ju ohraničuje Lúčanska Fatra,
na západe Domanižská kotlina, na severe a severozápade
Súľovské vrchy a Žilinská pahorkatina. Kotlina tvorí synkli-
nálne poklesnuté územie oproti vyzdvihnutému masívu Lú-
čanskej Fatry, s ktorou je v tektonickom styku. Povrch kotliny
tvoria pomerne úzke holocénne nivy, riečne terasya kotli-
nová pahorkatina s nadmorskou výškou 450 – 550 metrov
nad morom Hlavnou hydrantovou osou je rieka Rajčanka.
Hustú sieť osídlenia predstavuje Rajec a viaceré sústredené
vidiecke sídla. Kotlina predstavuje typ nezalesnenej kotli-
novej krajiny s kultúrnou stepou a prevládajúcou vidieckou
sídelnou štruktúrou. Celá kotlina má priemyselno-poľno-
hospodársku, komunikačnú a rekreačno-liečebnú funkciu.2

Územie Rajeckej doliny spadalo pod správu Lietavské-
ho panstva, ktoré sídlilo na Hrade Lietava. Kolonizačnými
centrami boli Žilina a Rajec a vďaka zaľudňovacím akciám
okolitých panstiev v údolí Rajčanky vznikali jednotlivé osady.
Najväčšou a najstaršou z nich bola Žilina, ktorá sa už v roku
1208 spomína ako terra de Selinan. V roku 1256 sa spomína
terra Raiec. Ďalšie zmienky: Konská, 1350; Stránske, 1369;
Turo, 1386; Poruba, 1361; Kunerad, 1511; Poluvsie 1403 
a iné.3 Osady, neskôr obce počas svojej histórie menili ma-
jiteľov či správcov, čo je uvedené aj v jednotlivých kapitolách
o obciach. Dnes sa sledovaná oblasť zaraďuje geograficky
do Horného Považia a formou odevu je podobná mnohým
obciam tejto severozápadnej časti Slovenska. 

ODEVNÉ TYPY V SKÚMANEJ OBLASTI

Práve geografická poloha Rajeckej doliny určovala aj ráz
tradičného roľníckeho a meštianskeho odevu obyvateľov.
Severnejšia poloha, množstvo lesov a valaská kolonizácia

predurčovali spôsob odievania a jeho možný vývoj. Základ-
ným materiálom na výrobu odevov bol ľan; v oblasti sa však
pestovalo aj konope. Chov oviec zabezpečoval dostatok
vlny a kože, z ktorých sa vyrábali ďalšie odevné súčasti. 

Zachovaný spis z Lietavského hradu z roku 1604 uvádza:
„Konopí sa urodilo 54 � kopy, z toho sa dostalo semena 20
� lukien i 3 korce, teda úroda bola dvojnásobná. Ľan a ľanové
semeno sa tiež pestovalo, ale o množstve niet spoľahlivých
dát." 4 Z prác Pavla Socháňa zisťujeme, že už v 10. storočí
španielsky obchodník Ibrahim Jakub podáva správu o Slo-
vanoch. Uvádza sa v nej, že Slovania pestovali ľan a tkali
plátna. Jemne tkané šatôčky slúžili u nich ako platidlo miesto
peňazí v obchode. Keďže sa tými šatôčkami platilo, pochá-
dza odtiaľto aj názov „plátno“.5

Primárnou funkciou odevu je ochrana tela. Pomalým, po-
stupným vývojom sa zdokonaľuje aj odevná kultúra roľníc-
keho obyvateľstva v rurálnom prostredí. Pôvodný jedno-
duchý ovinovací odev ľudia rozvíjali zošívaním odevných
súčastí, obšívaním, spájaním celkov, tvarovaním do zložitej-
ších tvarov a prispôsobovaním sa možnostiam. Všetky odev-
né súčasti sa vyrábali svojpomocne z už spomenutých suro-
vín. Rozvoj manufaktúrnej výroby v polovici 18. storočia
priniesol do ľudového odevu zmeny, aj keď nie všade ro-
vnako rýchlo a v rovnakej podobe. Mnohé látky sa začali
vyrábať továrensky a postupne nahradzovali niektoré pôvod-
né súčasti odevu, zhotovené z ľanu alebo konope. Niektoré
odevné prvky, výšivky či ornamenty preberalo roľnícke oby-
vateľstvo nenútenou formou v decentnej podobe (gotika,
renesancia alebo baroko).

Bavlnársky priemysel sa stal veľmi dôležitým v polovici 19.
storočia, keď bolo vynájdené mercerovanie bavlny. Pomeno-
vanie „mercerovaná“ má bavlna podľa vynálezcu Mercera,
ktorý prišiel na to, že keď na napnutú bavlnenú priadzu pô-
sobí chladný zriedený hydroxid sódny, kutikula sa odstráni,
zákruty zmiznú, steny bunečných vlákien sa stanú hladšími,
a preto až hodvábne lesklými. Lesk je tým krajší, čím väčší
bol prirodzený lesk suroviny. Z tohto dôvodu je najvhodnej-
šia na mercerovanie egyptská vlna „mako“. Z uvedenej ba-
vlny sa zhotovuje rozličný vyšívací materiál ako perlovka,
muliné a mäkká vyšívacia bavlnka.6 Práve 19. storočie nám
určuje najkrajšiu podobu ľudového odevu vo forme, ktorú
ešte súčasní informátori označujú za pôvodnú. Toto storočie
nám dokonca profiluje v rámci Rajeckej doliny tri samostatné
typy odevu. Ako samostatný typ sa vyprofiloval odev obce
Čičmany. Ide o odev s veľmi archaickými prvkami (napríklad
riasenie, dvojrožková úprava hlavy, biely typ odevu, červený
pás atď.), ktorý typologicky zaraďujeme k obciam Zliechov,
Valaská Belá, Košecké Rovné, Čavoj a Temeš. Archaickosť
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RAJECKÁ DOLINA 
V KONTEXTE ĽUDOVÉHO ODIEVANIA

GEOGRAFICKÉ OSOBITOSTI RAJECKEJ DOLINY
Kto si nevidel Považskej doliny,
kto si nepostál ešte na Považí,
darmo si duch tvôj čarovné krajiny,
darmo si ráje vymaľovať snaží;
Tys� si nenabral zo sveta radostí,
ty si nemával pekných snov mladosti.

Považie jako zrkadlo čarovné,
keď doňho pozreš, všetko sa ti zjaví,
čo za divadlo len krásne, malebné,
oko privábi a dušu zabaví.
Tak jej tam dobre, tak jej všetko kýva,
že sa nevdojak so všetkým objíma.

Či chceš v ňom vidieť nádhernú komnatu,
pozri tam na ty steny vrchovité,
čalúnmi, kvietim dlažbu máš vystlatú,
steny skalami, divánmi okryté.
A kúpeľ Váhu, vody priezračisté,
jak oči hravé, jako krištáľ čisté.

Či sa ti v chráme rado oko baví,
na vrchoch, múroch ležia klenutiny,
po nich sa samo slnko Božie plaví.

A šíre v chráme zláti priestraniny,
piesne šum Váhu a skaly oltáre,
lampy mesiaca a hviezd jasných žiare.

Či ti pevnosť rado hľadí oko,
kolom Považia nedobytné valy,
hluboko v zemi, do neba vysoko,
a po nich väže, zámky sa rozstali;
Jedna nad druhú sa nesie, vypína, 
a nad všetky sa stre väža Trenčína.

Ktos ešte posiaľ nebol na Považí,
ktos na Trenčínsku nevstúpil výšavu,
trudno sa duch tvôj svetom leteť snaží,
trudno do výšin ti vynášať hlavu.
Tam sa len duch tvôj smelým nesie letom,
nad širokým on panuje tam svetom.

Po sto sa horách on tam preletuje,
nad storakými chveje dolinami,
zrazu nad Poľskom, zrazu zavisuje
nad ďalekými Moravy horami.
A hneď sa zase s Váhom dolu plaví, 
a tam na vrchoch nad Nitrou zastaví.

Ľudovít Štúr
POVAŽIE



ných desaťročí 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia.
Nájdeme však i veľmi často používanú dierkovanú výšivku 
s názvom na kostky. K najstarším typom výšiviek použí-
vaným na obradných rúchach bol takzvaný žilinský výrez
alebo vyrezávanie, ktoré sa používali v 17. – 18. storočí, ale
v obciach sa už na odevy neaplikovali. V tejto forme sa svo-
jej najkrajšej podoby výšivky dočkali v obci Čičmany, kde sa
najviac rozvinula aj ornamentika a druhy výšiviek. Bližšie in-
formácie sú uvedené v príslušnej kapitole. Archaickosť geo-
metrických tvarov výšiviek vyšitých krížikovým stehom bola
zachovaná i vo farebnosti, ktorú prezentovala jedna, maxi-
málne dve farby. Aj farebnosť sa však začala rozvíjať najviac
v medzivojnovom období. V povojnových časoch sa nie-
lenže zmenila pôvodná farebnosť výšiviek, ale najmä v žen-
skom odeve sa vtedy začala preferovať výšivka plochým
stehom v mnohých farbách, a hlavne s fytomorfnými motív-
mi. Uvedenú zmenu zaznamenali rukávce, ktorých tvar sa
pridaním týchto výšiviek, farebnosti, okrúhleho goliera a zme-
nou v zapínaní zmenil na košieľky; tie začali byť v rámci
všetkých obcí nerozoznateľné. Po postupnom zániku ľu-
dového odevu prešli výšivky k svojej druhej funkcii – deko-
ratívnej. Ich aplikácia na obrusy, obrazy, ale výnimočne aj
na niektoré súčasti nových krojov prispeli k zachovaniu vyší-
vačského umenia takmer v celej doline. 

DÔVODY ZÁNIKU ODEVU 
ROĽNÍCKEJ VRSTVY OBYVATEĽSTVA

Na dôvody postupného zániku ľudového odevu vo všet-
kých obciach Rajeckej doliny sa treba pozrieť z globálneho
hľadiska. V prvom rade ide o geografickú polohu jednotli-
vých obcí vo vzťahu k okolitým mestám. Keďže v mestách
mala meštianska spoločnosť odlišný odev v porovnaní s ode-
vov roľníckeho ľudu, postupné prispôsobovanie sa mest-
skému odevu môžeme pokladať za úplne prirodzené. Jedno-
značne najdlhšie sa ľudový odev zachoval v geograficky 
najodľahlejšej obci Čičmany, ďalej v dedinách Fačkov, Ďur-
činá a Rajecká Lesná. Do ďalšej skupiny patria obce, ktoré
boli od Rajca alebo Žiliny menej vzdialené; ich odev sa začal
vytrácať priebežne v období po 2. svetovej vojne. Tretiu sku-
pinu tvoria obce v tesnej blízkosti najmä mesta Rajec, ale
radíme tu aj Porúbku (hlavný ťah na Žilinu). Ľudový odev 
v nich prestala mladšia generácia používať už v medzivojno-
vom období. Ďalším z dôvodov postupného zániku odevu
bol odchod za prácou. Mladí muži začali opúšťať svoje
rodiny v menšom počte už od konca 19. storočia. Za prá-
cou odchádzali najmä do Ameriky. Ak odišli všetci členovia
rodiny, zväčša sa už odtiaľ nevrátili. Mnohí chodili iba kvôli
zárobku a vracali sa späť. Práve títo ľudia sa po návrate do-
mov k svojmu pôvodnému odevu nevrátili a obliekali sa
mestským spôsobom. Z Ameriky nosievali nové látky, šatky
a rôzne kusy oblečenia ako dary pre svojich rodinných prí-
slušníkov, čím sa obohacovala odevná kultúra o nové súčasti
nedomáckej výroby. Najbežnejším spôsobom zárobku v chu-
dobnejších rodinách bolo vycestovanie za sezónnymi prá-
cami zväčša na Moravu a do Čiech, prípadne slúženie u bo-

hatých mešťanov, či grófov a Židov. Mladí ľudia tak nielenže
získali prístup k novým informáciám o odevnej kultúre, ale
prinášali si aj nové návyky týkajúce sa stravovania, hygieny,
kultúry bývania. Do obcí priniesli nové poznatky, návyky 
a kultúru, ktorá sa postupne stávala súčasťou života celého
lokálneho spoločenstva. Inovačný charakter zmien sa tak
začal prejavovať v plnej miere, počnúc mladou generáciou
a jej vplyvu na život v obci. 

K zmenám odevu u mužov vo významnej miere prispe-
la aj služba vo vojsku a účasť vo vojnách. Najmä v 19. a 20.
storočí sa to prejavilo v nosení niektorých súčastí uniforiem
mužmi i po návrate domov. Prípadne si ich osvojili do tej
miery, že sa k pôvodnému odevu už nikdy nevrátili. Vojen-
sko-mestský štýl obliekania sa pre nich stal typickým a v mno-
hých prípadoch boli vzorom pre odievanie ďalších mužov. 

V súvislosti s postupnými zmenami v odievaní možno tiež
hovoriť o vodcovských typoch ľudí, najmä žien, ktoré mali
často veľmi sugestívnu povahu; ňou dokázali ovplyvňovať
iné ženy v obci. Išlo o veľmi inovatívne mladé ženy, ktoré sa
prispôsobovali móde vyšších panských alebo meštianskych
vrstiev. Svojim presvedčením a odhodlaním ku všetkému ino-
vatívnemu ovplyvňovali aj ženy vo svojom okolí, ktoré tak
postupne zamenili tradičnosť a podvolili sa silnému, stále sa
stupňujúcemu trendu. Dôležitú úlohu v postupnom zániku
ľudového odevu v niektorých obciach Rajeckej doliny zohra-
la výstavba a spustenie železničnej trate Žilina – Rajec v roku
1899. So železnicou je spojený vznik novej sociálnej vrstvy
– železničiarov. Práve železničiari a ich rodiny mali význam-
nú funkciu v rámci obce a ľudia ich mali v patričnej úcte.
Zmenený sociálny status týchto ľudí sa okrem lepšej finan-
čnej situácie okamžite prejavil v potrebe osvojenia si mest-
ského odevu; najmä u mužov musel byť oblek samozrej-
mosťou. Okrem odievania sa zmena prejavila aj v zlepšení
životných podmienok celej rodiny. Výstavba železnice však
nepriniesla len zmenu v odievaní novovzniknutej vrstvy že-
lezničiarov. Globálne mala ďaleko širší dopad na zanikanie
odievania roľníckych vrstiev. Vlak na tejto trati začal dovážať
ľudí z obcí za prácou do mesta, pričom tí, ktorí takto praco-
vali (najmä muži), prispôsobovali svoj odev mestskému oble-
čeniu. Vďaka vlakom sa zas dostalo mnoho ľudí, zvedavcov
aj návštevníkov kúpeľov v Rajeckých Tepliciach, do obcí až
po Rajec. Staré kúpele však nepredstavovali jediné lákadlo.
Už od konca 19. storočia boli centrom obdivu a predmetom
výskumu, vďaka svojej zachovanej archaickosti, aj samotné
Čičmany. Obec navštívili významné osobnosti ako Dušan
Jurkovič, Pavol Socháň a tí o kráse ľudového umenia Čič-
mian i okolia fundovane informovali širokú verejnosť. Aj keď
železničná trať siahala len do Rajca, bola obrovským po-
sunom v možnostiach dopravy, celkového napredovania, so-
ciálneho i kultúrneho rozvoja celej doliny. 

Už od konca 19. storočia bol ďalším signifikantným aspek-
tom v kontexte rozvoja aj úpadku ľudového odevu vznik tex-
tilnej továrne v Žiline, dnes nazývanej Slovena. Fabrika spus-
tila svoju prevádzku v roku 1891 a išlo jednoznačne o naj-
produktívnejšiu i najväčšiu textilnú továreň v Uhorsku. Od
svojho vzniku sa jej činnosť sústredila prevažne na výrobu
súkna a vlnených látok a svojimi výrobkami zásobovala celé
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tohto odevu sa zachovala do dnešných čias a je vzácnosťou
vo vývoji odevnej kultúry celej Rajeckej doliny. 

Druhý typ odevu predstavujú všetky ostatné obce spada-
júce do nami skúmanej oblasti. Aj keď každá obec má svoje
osobitosti, najmä vo výšivkách či používaní materiálu, syn-
kretický charakter si zachovali v mužskom odeve v použí-
vaní základných súčastí (spodné gate, súkenné nohavice,
košeľa). V ženskom odeve to je rubáš, spodná sukňa, vrchná
sukňa (kasanica, šorc), rukávce a troj až štvorvrstvová úprava
hlavy (podložka na tvarovanie účesu, čepiec, podvika, šatka. 

Tretí typ odevu vznikol v meste Rajec u meštanov a v Ra-
jeckých Tepliciach u bohatšej vrstvy obyvateľstva. Tmavé
súkno, decentné zdobenie a najmä osobitá sociálna vrstva
obyvateľstva ovplyvňovali v konečnom dôsledku aj odev 
v okolitých obciach; v určitom zmysle dokonca i jeho zánik. 

Vývoj odevu v celej doline ovplyvňovali tiež cechy, kto-
rých centrom bolo práve mesto Rajec. Staré cechy pôsobili
niekoľko storočí na celkový ráz odevu vo veľmi širokom
okolí. K najstarším patrili cechy obuvníkov (15., 17. – 18.
storočie), kožušníkov (17. – 19. storočie), čižmárov (17. sto-
ročie), súkenníkov (18. storočie) a svetlosúkeníkov (18. – 19.
storočie).7

VPLYV KONFESIE NA VÝVOJ ODIEVANIA

Konfesionálna príslušnosť mala v minulosti markantný
vplyv na vývoj odevu, keďže cirkev mohla v odievaní mnoho
povoliť, ale aj zakázať. Globálne sa vždy najviac zákazov
týkalo sedliakov či roľníkov, ktorých v súvislosti s našou pro-
blematikou môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín –
katolíci a evanjelici.8 Odevy evanjelikov boli jednoduché.
Používali minimálnu paletu farieb i ozdôb, pretože mnoho-
farebnosť im zakazuje maltuzianstvo. Skromnosť evanjeli-
kov sa takto prejavovala aj v odievaní. Naproti tomu katolícka
cirkev prejavovala honosnosť nielen pri budovaní a výzdo-
be  chrámov, ale i v spôsobe odievania svojich prívržencov.
Odevy mohli byť mnohofarebné, zdobené, niekde aj pre-
zdobené, mali mnoho doplnkov a kreativita žien sa mohla
naplno prejavovať, pretože to cirkev nezakazovala. Rajecká
dolina jednoznačne patrila v 19. i 20. storočí rímskokatolícke-
mu vierovyznaniu. Táto skutočnosť sa v rámci odievania 
a zdobenosti prejavila najmä v obci Čičmany, ale fareb-
nosťou a vyšívačským majstrovstvom vo veľkej miere aj 
v obciach Fačkov, Ďurčiná, Rajecká Lesná... Hoci boli odevy
akokoľvek zdobené, ženy si zachovávali vysokú mieru cud-
nosti, pretože i ona vychádzala z vierovyznania. Zakryté
telo, dlhé sukne a u vydatých žien zavitá hlava mali svoj výz-
nam a opodstatnenie. Veď aj v písme Nového zákona sa
píše: „Keď teda niektorý muž sa modlí alebo prorokuje 
s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu. Ale keď niektorá žena
sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje
si hlavu. Je to to isté, ako keby si dala hlavu oholiť. Keď sa
žena nezahaľuje, nech sa dá ostrihať! A ak je žene na po-
tupu dať sa ostrihať alebo oholiť, nech sa zahaľuje! Muž si
nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a jeho slávou:
žena však je slávou mužovou. Veď nie muž je zo ženy, ale

žena z muža: ani nebol muž stvorený kvôli žene, ale žena
kvôli mužovi. Posúďte sami, či sa patrí žene modliť sa k Bohu
a nezahaliť sa? Či vás neučí sama príroda, že je mužovi nie
na česť, keď si pestuje dlhé vlasy? Ale keď si žena pestuje
dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto
závoja." 9 Vlasy boli symbolom erotiky, a preto po uzavretí
manželstva nepatrili očiam verejnosti. Biblia a viera boli akou-
si normou v spôsobe života ľudí, ovplyvňovali ich konanie 
a, v neposlednom rade, aj odievanie. Každé porušenie ne-
písaných noriem správania sa bolo v lokálnom spoločenstve
sankcionované.

VÝŠIVKY, ZDOBENIE A ICH VÝVOJ

Tvorivosť žien sa v minulosti prejavila vo variabilnosti 
v rámci použitých materiálov, strihov, farebnosti, vzorov 
a techník. Zároveň využívali množstvo nových materiálov,
strihov, vzorov, techník a novej farebnosti. Dôležitú úlohu 
v súvislosti s tvorivosťou hrá pojem estetická miera. D. Šin-
delář ju charakterizuje množstvom a povahou použitých
výrazových prostriedkov. Estetická miera zároveň úzko súvisí
s estetickým vnímaním, ktoré predpokladá vyspelé, esteticky
kultivované zmysly.10 Okrem estetického cítenia a vnímania
je však nutné hovoriť aj o pôvode najpoužívanejších druhov
výšiviek a ich migrácii do rurálneho prostredia Slovenska, 
a teda i Rajeckej doliny. Renáta Tyršová v jednom zo svojich
príspevkoch píše práve o tejto problematike: „Stromy, ľalie 
a rôzne ružice a kalichy, kvetované i živočíšne motívy – ko-
húti, pávy, levy, jelene – spôsobom prísne štylizovaným: tieto
výšivky poukazujú na východnú tradíciu. Výšivky „na výrez“
spadajú pod vplyv taliansky, ale sú asi odozvou tých starých
vplyvov východných, z ktorých talianske výšivky tohto druhu
sú jednou z odnoží. Pestré farby sú zas používané ešte 
z vplyvu Turkov. Krížikové vyšívanie a vrkôčiky javia zjavné
podoby s drobnými prácami huculov a Rusov. Juhoslovanské
vplyvy prezrádzajú mnohé vyšívania na „tkadlecké stehy“
prevedené nekrútenou bavlnou – pamukom. A hlavne cifro-
vanie, zdobenie alebo našívanie šnúr na súkenných kabani-
ciach, klobúkoch, nohaviciach aplikujú krajčíri. Pod vplyvom
renesancie vznikli početné výšivky polomestského rázu,
ktorú sú spravené stehom plochým podľa kresby, ako aj tzv.
„biele šitie“. Taktiež vyšívanie zlatom a striebrom prezrádza
vplyv renesancie.11 Niektoré spôsoby predsa sú zrejme na
Slovensko odinakadiaľ prinesené, mnohé z nich sú tu do-
mácke, ako o tom svedčí prebohatá a čistá terminológia.“12

V každej obci Rajeckej doliny môžeme sledovať obrovský
vyšívačský potenciál, jeho neustály rozvoj a aplikáciu. Ženy
mali (a dodnes mnohé majú) úžasný zmysel pre detail, v Čič-
manoch môžeme hovoriť aj o náročnej priestorovej kom-
pozícii. 

Pri skúmaní ľudového odevu v jednotlivých obciach, zís-
kavaní konkrétneho odevného materiálu, informácií a fo-
tografií môžeme konštatovať, že najpoužívanejšou vyšívač-
skou technikou bolo krížikové vyšívanie a výšivka plochým
stehom. Použitie jednej alebo druhej techniky, prípadne ich
kombinácia bola typická pre výzdobu odevu určite z posled-
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ČIČMANY
„Čičmani, Čičmani, chimarna ďeďina, 

aľe s ňej vichojí čeľaď premiľená...“

Slovensko. V kontexte našej témy treba spomenúť dva
dopady vzniku tejto továrne. Industrializácia Žiliny pri-
spela k zvýšeniu zamestnanosti obyvateľstva a k zmene spô-
sobu života v možnosti pracovať v priemyselnom odvetví.
Tí, ktorí dochádzali z obcí Rajeckej doliny, sa postupne tak-
tiež prispôsobovali mestskému odevu. Na druhej strane
práve látky vyrábané v textilnej fabrike prispeli k zmene tým,
že v odievaní sa prestalo používať ľanové plátno. Nahradili
ho továrensky vyrobenými textíliami. Tak sa postupne odev
menil, presadili sa textílie, neskôr odevné súčasti a nakoniec
sa celkom nivelizoval tak, ako aj na celom Slovensku. V istom
zmysle a pohľade na vec by sme mohli po 2. svetovej vojne
hovoriť o postupnej hmotnej kultivácii v kontexte odievania.
Na druhej strane ale môžeme hovoriť o prerušení tradícii... 

Zánik ľudového odevu bol, samozrejme, postupný a na
jeho priebeh mali vplyv všetky vymenované zretele. Prejsť
na nové spôsoby odievania nebolo v roľníckom prostredí
jednoduché. V každom lokálnom spoločenstve platila určitá
kolektívna norma, ktorá musela všetko inovatívne všeobecne
prijať a až tak sa mohli inovácie stať súčasťou života spolo-
čenstva, teda aj novou tradíciou. Keď vezmeme do úvahy
pretláčanie mestského odevu do odevu roľníckych vrstiev
obyvateľstva v rámci celého Slovenska, nachádzame rozdiel-
ne obdobia v prijatí tohto odevu. Všade to však bolo otázkou
času, pretože mestský odev už mal internacionálny charak-
ter a v konfrontácii s ľudovým odevom bol jednoznačným
víťazom, aj napriek svojmu nivelizujúcemu charakteru. Mô-
žeme sa tu pohrávať so slovami ako móda a módnosť, ktoré
boli stále viac skloňované medzi mladými i staršími. Na
rozdiel medzi týmito dvomi slovami však upozorňuje aj Moj-
mír Benža: „Pod módnosťou rozumiem občasnú alebo náhlu
zmenu, ktorá nie je vždy motivovaná len racionálnymi príči-
nami. Módne má pôvod v tvorivej činnosti jednotlivca alebo
skupiny jednotlivcov, ktorí môžu mať aj najrôznejšie zdroje
inšpirácie. Zdroje inšpirácie nemusia byť dokonca i ideo-

logické. Módnosť sa prejavuje skôr v detailoch, častiach ako
celku. Za moderné považujem to, čo plne rešpektuje nové
podmienky a súvislosti existencie i vývoja spoločnosti. Mo-
derné vychádza z módneho. Výrazne je v ňom uplatnený
racionálny zdroj inšpirácie." 13

V minulosti vyjadroval tradičný odev zároveň poriadok 
a organizáciu užšieho spoločenstva. Piotr Bogatyrev, profe-
sor pražskej Karlovej univerzity v Prahe, napočítal v roku
1937 takmer dvadsať funkcií tradičného odevu: praktickú,
regionálnu, estetickú, etickú, erotickú, magickú, vekovú, spo-
ločenskopohlavnú, sviatočnú, obradnú, stavovskú, profesij-
nú, profesionálnu, náboženskú, morálnu, majetkovú, národ-
nú, prechodovú funkciu a iné.14 Všetky tieto funkcie však
odev pri svojom postupnom zániku strácal. Samotní nositelia
si množstvo funkcií svojho odevu neuvedomovali, tie boli
predmetom záujmu odborníkov, ktorí ho v niektorých oblas-
tiach Slovenska skúmali už na konci 19. storočia. Industrial-
izácia, otváranie hraníc, cestovanie za prácou a obrovský
vplyv východných či západných kultúr spolu síce vytvorili
novú symbiózu, no spôsobili zásadný zlom v odievaní. Odie-
vanie sa prispôsobilo trendom, ktoré vychádzali predovšet-
kým zo západných kultúr, a stalo sa všeobecným univerzom. 

Dnes mnohí ľudia v rámci vlastného lokálpatriotizmu vní-
majú odev svojich predkov ako možnosť identifikovať sa, sto-
tožniť s vlastnou kultúrou, vlastným národom. Pociťujú silnú
povinnosť zachovať líniu tradícií, a teda zanechať ich ďalším
generáciám. Platí ale, že ide zväčša už len o kultúrne dedič-
stvo a nie živú kultúru bežných dní. Odev našich predkov
však bol multifunkčným jazykom, ktorý vyjadroval množstvo
funkcií, stavov a charakterov. Preto zostal v rámci týchto
funkcií na piedestáli, lebo dnešná „reč“ moderného odevu je
vďaka svojmu nivelizačnému charakteru  ťažšie čitateľnejšia
ako v minulosti. 

MMggrr..  JJúúlliiaa  MMaarrcciinnoovváá--KKnnaappccoovváá
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Pôvod obce Čičmany sa vo viacerých teóriách rozlišuje.
Pri zhrnutí súčasných poznatkov možno konštatovať, že
pôvod obce siaha do obdobia valaskej kolonizácie, naj-
neskôr do 1. polovice 14. storočia, i keď prechodné osídle-
nie môže byť staršieho dáta, čo dokumentuje metačná
listina z roku 1272. Viacerí historici sa však prikláňajú práve
k 14. storočiu. Ďalšie teórie hovoria o založení Čičmian
Nemcami, o čom svedčia prvky architektúry porovnateľné aj
s nemeckými dedinami v okolí Kremnice. Rozšírená je aj
teória o bulharskom pôvode a vplyve na pôvod obce. Zá-
stancovia tejto teórie vychádzajú z mena bulharského cára
Šichmana, respektíve Šišmana, ktorý na konci 13. storočia
zasiahol do bojov proti Tatárom. Pripúšťa sa i v vplyv Bul-
harov na základe valasko-pastierskej kolonizácie, napríklad 
v krojoch (červený pás sa nachádza aj v bulharskom odeve).
Nemožno teda s istotou hovoriť o jednoznačnom dôvode
vzniku Čičmian a o ich ozajstnom pôvode. 

Historické začiatky obce sú spojené s významnými tur-
čianskymi rodinami Jesenských a Rakovských. Po smrti kráľa
Mateja kráľ Vladislav daroval Čičmany Hieronymovi zo Zá-
blatia a jeho spoločníkom. V polovici 16. storočia sa opäť
dostávajú do vlastníctva pôvodných majiteľov, rodiny
Rakovských, ktorí ich vlastnili až do polovice 17. storočia.
Obec potom vystriedala viacerých správcov a majiteľov.
Šeréniovci a spríbuznení Telekiovci vlastnili obec takmer dve
storočia ako súčasť panstva v Záblatí, maďarskom Putnoku
a moravských Luhačoviciach. V 18. storočí tu vznikol pan-
ský majer Pavla Šeréniho. Symbolom nového majerského

hospodárenia a následného nevoľníctva čičmianskeho oby-
vateľstva sa stal barokovo klasicistický kaštieľ. V obci mali
vlastný kostol aj farskú budovu, ktorú postavili už v roku
1773; o 15 rokov neskôr sa farnosť dokonca osamostatnila.
Škola v Čičmanoch existovala už v 18. storočí a prvým re-
ktorom, pisárom aj organistom bol Juraj Krstený, ktorý sa
spomína v roku 1751. V 18. storočí vzrástol počet nemajet-
ných obyvateľov a už v tomto období museli chodiť na ná-
jomné práce, viac sa venovať obchodu, remeslu a domácej
výrobe. Tak sa v obci začalo vysťahovalectvo a pomalý pos-
tupný úbytok obyvateľstva. V roku 1909 mala obec 1518
obyvateľov, z toho takmer sto školopovinných detí. Zname-
nalo to, že štátna škola v obci nestačila a vznikla tak aj škola
na laze „Malé Čičmany“ s učiteľom Jánom Hrvoľom. Obec
mala obrovské problémy najmä po požiaroch, ktoré ju za-
siahli hneď trikrát, a to v rokoch 1907, 1921 a 1945. Tieto
požiare natrvalo poznačili vývoj obce. Množstvo obyvateľov
ju opustilo a presťahovalo sa do iných obcí. Aj keď boli niek-
toré domy obnovené, nepodarilo sa obnoviť všetky. Najväčší
úpadok zaznamenala obec cez 2. svetovú vojnu a po jej
skončení. Kvôli nedostatku pracovných možností, nízke-
mu zárobku z podomového predaja a jeho náhrady tová-
renskou výrobou boli mnohí obyvatelia nútení z obce odísť
natrvalo. Viacerí odišli za prácou do Ameriky alebo iných
krajín. Postupne sa zrušili obchody, továreň na výrobu papúč
aj školy. Život v obci sa v súčasnosti orientuje na turistický
ruch, ťaží zo svojej hmotnej a duchovnej kultúry, stále udržia-
vanej vďaka obyvateľom, ktorí sa tu rozhodli žiť aj napriek
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výsledok bol dokonalý. Všetky čičmianske výšivky sa robia
na základe počítania nití. 

Osobitnú kapitolu v čičmianskej výšivke tvorí žilinský
výrez, ktorým sa zdobili sviatočné zástery. V obci sa začal
vyšívať koncom 19. storočia; dovtedy sa do záster všívali
pásy výrezu, ktoré predávali priekupníčky. Zručné vyšívačky
začali tento druh výšivky napodobňovať a zdokonaľovať.
Stal sa tak neoddeliteľnou súčasťou čičmianskych výšiviek.21

Jednou z najnáročnejších techník je už spomínané takzvané
žiľinské šiťie alebo známejšie virezávaňie, používané najmä
na ženské zástery.22 „Prelamovanú výšivku zo starobylého
čičmianskeho odevu nemôžeme zamieňať za obdobnú
dekoráciu z plachiet a záster turzovskej nevesty z Bytče, hoci
história ukazuje, že v tomto kraji sa ženy technike dvojitého
prelamovania, spojenej s renesančným vzorom, naučili v do-
be bytčianskych Turzovcov.“23 Medzi ďalšie techniky patrí
ukončovanie okrajov strapcami – strapami, hrachovinka, spá-
janie jednotlivých dielov švíkom, ktorý si mohla určiť výšiv-
kárka, ďalej prelamovanie, plnená mriežka – páraná furmička,
krivinki – kľučički. Čičmianska výšivka je zaujímavá aj tým, že
má mnoho ornamentálnych prvkov (hviezďička, maľka, veľ-
ké riečice, zúbki, na okná, suňečňík, na srcá, sŕcko, zákrutki,
baranie roški, na štiri srcá, cesťički, okruhle kvietki, kuracie
ritki, okrúhľice, záhorské kvietki, šťiepané kvietki, na pa-
nenki, na vidľički, rebrové hviezďički, háďence, stromi, na
červíki, na polovičku, kľučki, perá, stoľíki, maľičkí suňečňík,
záhorskí kvet, na pohárce a iné).

Pre Čičmany je tiež typické, že okrem jednoduchých vzo-
rov a rôznych ornamentov boli veľmi obľúbené rastlinné
alebo zvieracie motívy – najmä jelene a kohúty. Mimoriadne
preferovanými sa stali práve výšivky kohúta s kalichom či
vetvičkami; nazývali ich kohútkovia s kaľichami alebo ko-
hútkovia s vetvičkú... Pôvodnými farbami, ktoré sa používali
na ženskom i mužskom odeve, boli biela, žltá, hnedá, okrová
a oranžová. Ako uviedli informátorky, niektoré farby volali
po svojom: čajová, vrbová, zlatá, ohnivá či husiatková. De-
centnosť a farebná striedmosť vo výzdobe odevu sa vďaka
módou ovplyvneným ženám výrazne zmenila až začiatkom
20. storočia, keď k pôvodným farbám pribudli ešte bordová,
zelená a modrá. Odev začal byť neprimerane prezdobený.
Neskôr,v 60. a 70. rokoch minulého storočia, ho poznačil aj
módny vplyv „mini“. Sukne sa z pôvodnej dĺžky skrátili tesne
pod kolená a do výšiviek sa občas dostali i farby ako
tyrkysová, ružová, bledomodrá. Odev tak začal strácať svoju
archaickú staroverskú podobu. Tento boom, našťastie, netr-
val dlho a postupne, najmä vo výšivkách, sa vrátili pôvodné
farebné kompozície.

Práve Čičmany predstavujú obec, v ktorej sa odzrkadľujú
prvky renesančnej módy vo výšivkách, zásterách, sklada-
ných rukávoch i vo viazaní podviky. „Móda renesančná ne-
sie na sebe pečať luxusu, prejaveného aj v kroji, vyšívanom
zlatom, striebrom, hodvábom a vôbec s akousi bohatosťou
v zmysle ornamentálnom a technickom.“24

Odev bol uskladnený v drevených truhliciach tak, aby ho
nenapadli škodcovia. Nosil sa každý deň alebo príležitostne,
čím sa vždy prevetral a použil. Na spodok žena uložila sukne
– rubáče, na ne všetko ostatné.

ŽENSKÝ ODEV 

Najspodnejšiu súčasť ženského odevu predstavovalo
oplecko – stánka a spodník, ktorý tvorili štyri diely; dve dĺžky
plátna boli prestrihnuté skosmo – na skosku. Pôvodne sa
oplecko prišívalo k spodníku a tvorilo jednu nezdobenú odev-
nú súčasť nazývanú iba spodník. Po roku 191825 ženy oplec-
ko od spodníka začali oddeľovať a zdobiť strojovým vyší-
vaním. Na jeho zadnej časti bola prišitá šnúrka z ľanovej pri-
adze, ktorú si žena zaviazala o pútko – sľučki, na prednej
strane oplecka krížom cez jedno plece.26 Na miesto, kde sa
oplecko zošívalo, si čičmianske ženy prišívali stuhu. Spod-
ník áčkového tvaru siahal do polovice lýtok. V súčasnosti sa
používa spodník aj oplecko zvlášť - nie zošité ako pôvodne. 

Na spodník s opleckom si ženy uväzovali vlnený pás
pletený na krosienkach. Pletenie na krosienkach bola vý-
sostne ženská práca. Vlnený pás mal dĺžku asi dva metre,
šírku približne 15 – 25 centimetrov.27 Konce pásu sa ne-
upravovali a pri obliekaní sa zasunuli do už ovinutej časti
pásu. V Čičmanoch síce nebola určená presná farba ako má
pás vyzerať, ale po pokusoch s rôznymi odtieňmi červenej
farby si ženy obľúbili farbu svetločervenú a bordovú. Ani
naše informátorky nevedia s určitosťou povedať, ktorá farba
pri tkaní pásov môže byť staršia. Zo začiatku 20. storočia sú
dochované pásy v oboch farbách. Vzor bol veľmi jedno-
duchý a pripomínal „hladko-obratko“; ženy to nazývali husa-
cia koža.28 Zaužívaným termínom pre výrobu pásov je
pľeťeňie na krosiankach. Čičmianske pásy však mali aj jednu
významnú funkciu, ktorá sa ale v literatúre nespomína: pre
ženy boli dôležité najmä zo zdravotných dôvodov. Podľa
spomienok pani Gáplovskej niekedy v 70. rokoch minulého
storočia navštívili Čičmany ostravskí lekári. Po dlhšej návšte-
ve obce sa vyjadrili, že vo svojej praxi ešte nikdy nevideli
toľko žien, ktoré by nemali problémy s krížami a chrbticou.
Dôvodom je práve každodenné nosenie vlnených pásov na
krížoch, ktoré ich stále udržiavali v teple. Preto spomínané
pásy nosili dievčatá už odvtedy, čo dostali svoj prvý odev. 

Sukňa – rubáč sa v Čičmanoch počas pracovných dní
väčšinou nenosila. Ako  ostatné časti odevu sa pôvodne šila
z hrubšieho domáceho plátna. Neskôr sa z tenšieho pos-
tupne prešlo na kupované bavlnené plátno. Rubáč ženy šili
z deviatich dielov, pričom osem bolo kosých a jeden diel
rovný z celej šírky plátna.29 Drobno riasené rubáče sú dok-
ladované aj prostredníctvom najstarších fotografických či výt-
varných materiálov. Pôvodná dĺžka rubáča siahala po členky;
už spomenutá móda skracovania ich v niektorých prípadoch
skrátila až na kolená, archaickým typom však zostáva pô-
vodná členková dĺžka. Všetky diely rubáča boli v páse naria-
sené a upevnené pásom výšivky. Zadná časť, ktorá mala byť
vyšitá (v páse), sa najskôr drobno nariasila. Prvý krok pred-
stavovalo nabratie skladov a zároveň stiahnutie na veľkosť 
i dĺžku pása, na ktorom sa malo vyšívať. Táto technika sa
nazývala zrasovaňie. Plátno sa ešte upevnilo po celej dĺžke
v nerovnakých úsekoch bielou niťou, čím sa ešte viac spev-
nilo; potom už mohlo nasledovať samotné vyšívanie. Tech-
niku vyšívania nazývali vibieraňie. Farby boli zladené s rukáv-
cami a so záponou. 
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neprajným podmienkam. Trvalý pobyt má dnes v Čičma-
noch nahlásených ani nie 200 obyvateľov, čo je za posledné
storočie obrovský úbytok.15

ĽUDOVÝ ODEV

Čičmiansky odev sa v obci nazýval šúchi.16 Regionálny
variant tohto odevu sa nosil a dodnes zachoval aj v obciach
Zliechov, Valaská Belá, Košecké Rovné, Čavoj a Temeš.17

V rámci Rajeckej doliny to považujeme za jedinečnú infor-
máciu a Čičmany tak predstavujú osobitý typ, ktorý nemá 
v tomto prostredí príbuzný variant. Pôvodným a najstarším
materiálom na zhotovenie odevu tu bolo doma tkané ľanové
alebo konopné plátno. V medzivojnovom období sa začalo
kupovať aj továrensky vyrobené bavlnené plátno, prípadne
hodváb.

V 20. storočí už ženy začali používať i lesklú bavlnenú 
priadzu.18 Neskôr sa najmä sviatočné ženské rukávce a sláv-
nostné zástery vyšívali na hadbáb, čiže hodvábnymi lesklými
priadzami, čo odevu dodávalo pompéznejší a slávnostnejší
výraz. Nepraktické však bolo, že takto vyšitý odev sa ne-
smel prať. Hodvábne nite by sa totiž rozpustili - viprskaľi vo

vode, a preto sa obliekal len 3 – 4 krát do roka na veľké sviat-
ky. Ak sa však stalo, že sa odev od priadzí zafarbil, niekoľ-
kokrát za sebou sa vypral v octovej vode, čím farba úplne
zmizla alebo čiastočne vybledla. Začiatkom 20. storočia sa
začali na vyšívanie používať továrenské nite perlovky, ktoré
boli stálofarebné; odev sa tak mohol aj vyprať a rukávce so
sukňou ručne nariasiť. Hrubšie ľanové plátno nahradil po-
stupne šifón – tenšie, ale kvalitné bavlnené plátno, ktoré sa
vyrábalo v Ružomberku. Išlo o tenšie ako domácky vyro-
bené plátno, dobre sa riasilo a malo snehobielu farbu.

Doma tkané, vybielené ľanové plátno sa nazývalo kad-
ľecké plátno.19 Na výzdobu, ktorú prevažne tvorili geomet-
rické vzory, používali hrubšiu bavlnenú priadzu nazývanú
haras. Ten sa však využíval iba na výzdobu sviatočného
odevu, lebo farbený haras pri praní púšťal farbu, a preto sa
nepral. V príslušnej literatúre sa spomína, že už okolo roku
1950 sa v Čičmanoch ľan nepestoval.20 Chov oviec v obci
zabezpečil, že sa mohla ich vlna využívať na zhotovenie
niektorých súčastí odevu. Vlna sa využívala hlavne na ručné
pletenie niektorých odevných súčastí. Čičmianska výšivka je
známa svojimi náročnými, geometricky presnými tvarmi
(štvorce, pásiky, hviezdy, krížiky, srdcia, kosoštvorce a iné).
Ženy ich vždy vedeli zladiť do takého tvaru, že konečný
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Stretnutie fujaristov v Čičmanoch (24. 9. 2010). Fotografia: Roman Greguš.



ženy nosili vykasané vyššie. Dolný okraj rukáva bol zdobený
výšivkou cez riasy. Najbohatšie zdobenú časť rukávcov pred-
stavovali príranki na obidvoch rukávoch obdĺžnikového
tvaru. Zdobili sa ľubovoľnou technikou, najčastejšie však na
srca alebo na pohárce. Obidva prieramky boli tiež nariasené
a všité do stojatého goliera – obojek. Golier bol bohato vyší-
vaný vo farbách, ktoré výšivkárka použila na rukávoch 
a prírankoch; zapínal sa jednoduchými ľanovými šnúrkami.
Ku golieru sa prišívalo okružie – čipka alebo vyšívaný volán,
nazývaný fodre (fodry). Okružie však nebolo jednotné,
mohlo byť väčšie i menšie, niektoré boli čisto biele bez
výšivky, iné buď vyšité jednofarebne, alebo viacfarebne. Na
slávnostnejšie príležitosti sa okružia zdobili čipkou a bo-
hatšou výšivkou; bohatšie Čičmianky si dokonca mohli do-
voliť aj flitre. Niektoré ženy si okružie vyšili zlatými niťami,
pričom použitie materiálu na vyšívanie predstavovalo indi-
viduálnu záležitosť. Vdova nosila rukávce a šatku na hlave
vyšívanú len čiernou farbou.34

Zástera – záponka bola vrchným odevom, ktorý sa oblie-
kal na rubáč. Ženy používali takzvaný dvojzásterový typ, čo
znamená, že na pracovné príležitosti si namiesto rubáča
opásali na spodník prednú aj zadnú záponku. Zadná bola
vyšitá bohatšie a aj výšivku cez riasy – vibieraňie mala širšiu.
Zadná záponka sa ako predná použila vtedy, ak išla žena
cez všedný deň na rannú, respektíve večernú omšu. Svia-
točná záponka sa používala v nedeľu a na veľké sviatky –
na sviatek, na ňeďeľu, kostelnú záponku. Išlo o bohato vyší-
vanú záponku, ktorá sa vyhotovovala z harasových, prípadne
hodvábnych nití. Záponky vyšité hodvábom či harasom sa
neprali, preto sa využívali jeden alebo dvakrát ročne počas
najväčších sviatkov (len sa „viľuftovaľi a odložeľi do truhľi“). 

Práve na záponkách sa nám zachovali najarchaickej-
šie prvky. Z najstarších čias sú zachované i vložky vyšívané
hodvábom; tie patria medzi najvzácnejšie kusy. Záponky bý-
vali obohatené aj paličkovými vložkami, ktoré sa nazývajú
racki.35 Laici si práve racki často mýlia s čipkou. Rozdiel spo-
číva v tom, že čipka (v Čičmanoch starohorská) má v ode-
voch zväčša okrúhly a vlnkový tvar, kým racka má rovné
strany. Ide o úzky alebo široký pás, ktorý vyrábali čipkárky 
v Starých Horách. V Čičmanoch sa teda racki ani čipky
nevyrábali. Racki sa využívali buď na mužských košeliach,
alebo na záponkách. Ženy si ich mohli do záponky pridať aj
z dôvodu, že im bola malá, a tak sa jej dĺžka zväčšila. Keďže
sa záponka skladá z troch dielov (takzvané horné, stredné 
a spodné šitie), ženy ju len prestrihli a všili si racku. Na zá-
ponkách boli racki väčšinou bielej farby, mohli však ladiť aj
s farbami na záponke. Kupovali sa ale len biele, pričom kaž-
dá žena si ich obšívala farebne podľa svojej vôle. Sviatočná
záponka bola lemovaná okrúhlou alebo vlnkovou čipkou,
ktorú nazývali uchovaňe. Na košeliach sa využívala zväčša
žltá farba.

Ženy si všívali do záponiek po šírke taktiež vytkávané
tkanice, takzvané židovské šiťie.36 Tkanice boli kupované,
vzorované, ale spracované strojovo. Púšťali však farbu, preto
pri praní sviatočnej zápony židovské šiťie odpárali, dve časti
zápony oprali a potom znovu prišili naspäť. Horný okraj zá-
ponky bol drobno riasený, pričom opäť sa využívala tech-
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Výšivka cez riasy je výšivkou počítanou a robí sa voľne
v rukách. Stehy sa šijú povrchom riasenia jednoduchou
alebo dvojitou niťou. Na Slovensku poznáme niekoľko dru-
hov stehov, ktorými sa riasy spevňujú. Základným upevňu-
júcim stehom je steh stonkový (zadný), šitý buď husto vedľa
seba cez jednu, dve i viac rias, alebo ukladaný do viacerých
jednoduchých vzoriek. Okrem toho sa vyšíva jednoduchá,
respektíve dvojitá retiazka, predný a krížikový steh. Každý
steh zaberal a spájal dva zbery riasenia k sebe.30 Rubáč sa
vyšíval napríklad jednoduchými vzormi (vždy po celej dĺžke
pásu) tak, že nebol vyšívaný celý priestor pásu; opakoval sa
napríklad vzor na baranie roški len s jemným obšitím krajov.
Tento typ vyšívania je charakteristický hlavne pre jedno-
farebné vyšívanie. Druhý spôsob predstavuje plne vyšitý pás 
s použitím rôznych vzorov a farieb. Zložité bolo pranie
rubáča. Keďže sa pri praní narušilo riasenie, nosila ho žena
len na sviatočné príležitosti. 

Vrchnú časť tela zakrývali rukávce. Na ich výrobu sa použí-
valo najtenšie domáce plátno. Začiatkom 20. storočia však
výroba domáceho plátna postupne zanikala, a tak si ženy
začali plátno kupovať. Toto plátno pomenovali šifón.31

Rukávcami nazývame krátku ženskú košeľu, ktorá siaha pod
prsia. Výroba rukávcov bola nesmierne zdĺhavá a vyžadovala

si mnoho trpezlivosti. Predný a zadný diel – prední a zadní
stan rukávcov – bol  drobno riasený. Technika riasenia je
veľmi stará. Maľby či plastiky nám ju dokumentujú už v15.
storočí.32 Rukávce sa museli najprv dôkladne vyprať a us-
chnúť. Po vysušení sa položili na rovnú tvrdú plochu, na
biele hrubé plátno. Žena si najskôr nariasila spodnú časť
rukávcov po líci. Plátno sa muselo pri riasení navlhčovať vo-
dou. Riasilo sa nechtami, ktorými sa robili úzke pásiky; žena
sa nemohla pomýliť a každý rias musel byť rovnaký. Keď
bola spodná časť nariasená, prikryla sa vlhkou handrou 
z hrubého plátna.  Na handru sa položila vrchná nenariasená
časť (na ruby), ktorá sa riasila ako druhá. Po nariasení sa
plátno prikrylo hrubým bielym plátnom, pevne zviazalo
šnúrami a nechalo asi 2 dni vyschnúť na slnku alebo v polo-
tieni. Potom sa odokrylo a rukávce alebo aj rubáč sa nechali
dosušiť už voľne položené na plátne a doske. Jednotlivé
diely spolu s rukávmi sa potom prišívali jednoduchým ľubo-
voľným, zväčša farebným stehom. Vyšívanými časťami boli
len rukávy a golier – obojek. Predný a zadný diel rukávcov
sa vôbec nezdobil. Rukávy mohli byť vyšité aj stredom cez
celú dĺžku; išlo však len o jemné zdobenie. 

Rukávy nesiahali po celej dĺžke rúk; spolu s čipkou – vo-
lánom siahali asi 10 centimetrov nad zápästie,33 aj keď ich
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Čičmanské ženy v sviatočných odevoch (2006). Fotografia: Roman Greguš. 

Z časopisu Náš lid (1900 – 1910). Archív obce Čičmany.



ráno si vlasy rozdelili, na hladko prečesali, obkrútili okolo gr-
gulí a založili čapiec. Druhýkrát sa česali večer pred spaním;
vtedy si celý účes rozpustili, vlasy opäť prečesali a na noc
zaplietli vrkoč. 

Čepiec – čapiec bol biely, sieťovaný (necovaný). Aj na
ňom sa dali použiť rôzne varianty čičmianskeho vzoru,
napríklad baranie rožki, ktoré však neboli farebné. Ženy si
najskôr navliekli slučky a správnym postupom zužovali 
a rozširovali tvar. Ukončenie čepca pevnejším pásom sa nazý-
valo partica. Na grgule sa pripevňovalo omotaním jednodu-
chých dlhých šnúrok, ktoré mali obidva konce prišité o ča-
piec. Toto si ženy robili doma, hoci podľa slov informátoriek,
nie každá vedela urobiť všetko. „Jedna vedela necovať,
druhá vedela techniku vyrezávania, a tak sa dohodli, že
jedna urobí to, druhá to, a tak si to vymenili.“

Na čapiec si ešte ženy uvili špeciálnu šatku nazývanú pod-
vika. Čičmianska podvika patrí medzi zavinovacie šatky,
pričom technika zavitia nie je jednoduchá. Veľkosť šatky
bola približne 140 x 50 centimetra.46   Geometricky musela
byť vyšitá veľmi presne, pretože v opačnom prípade by po
zavití výšivka na hlave pôsobila asymetricky. Zo zadnej
strany podvika vytvárala trojuholníkový tvar, spredu tvorila
dva rožky. Podvika sa zavila tak, že aj po zavití bolo vidieť
celý pás výšivky. Keďže sa podvika nosila len na sviatočné
dni, ženy niekedy namiesto nej používali biely ručník, ktorý
si taktiež zavili na hlavu; nazývali ho robotná podvika. Pani
Gáplovská spomína, že ženy chodili v sviatočných odevoch
aj do poľa zaniesť mužom obed. Stávalo sa to vtedy, keď
muži kosili a niektoré ženy hrabali seno: „To sa belelo cele
to pole!“ Účes čičmianskych žien v tvare dvoch rožkov tak-
tiež v sebe skrýva symboliku. Ľudia totiž verili, že všetko ro-
haté a ostré zabraňuje zlému - vraj to zlé sa na rohy na-
pichne. V spojení s vierou v zázračnú moc vlasov sa takto
stal účes ochranou ženy.47 Soňa Žuffová vo svojom článku
Účes a zavitie žien v Čičmanoch opisuje situáciu z nedeľnej
bohoslužby. Najbližšie pri oltári sa modlia dievčatá, ktoré
majú vlasy spletené do vrkočov. Za nimi sedia nevesty, ktoré
majú vlasy zavité s podvikou. Za nevestami stoja a kľačia
ženy. Smútok a pokoru im dodávajú biele obrusy spadajúce
až po rebrá.48

Pre ženskú obuv sú najcharakteristickejšie biele papučky.
Zhotovovali ich muži z domáceho súkna. V mnohých do-
mácnostiach vznikali malé dielne a papuče sa veľmi úspešne
predávali aj mimo obce. Voľakedy sa vyrábali papuče i z tma-
vého súkna, najobľúbenejšie však boli tie z bieleho súkna,
najčastejšie zdobené červenou, zelenou alebo žltou vlnou.
Nezriedka sa papuče aj vyšívali, ale len veľmi jednoduchými
vzormi. Papuče sa okolo nohy omotali čiernou zatočenou
šnúrou, ktorá sa nazýva návlaki49 alebo nohavlaki. Veľmi
obľúbené a pohodlné boli tiež krpce. Obúvali sa však len do
daždivého počasia (papuče zas, keď bolo sucho). Informá-
torky si spomínajú na Martina Pažického, ktorý vyrábal 
v dediny krpce. Obuv vydržala dosť dlhý čas, pretože ženy
chodili najčastejšie bosé. Do krpcov a papúč si obúvali biele
pančuchy, ktoré doma plietli z vlny (nazývali sa nohavički);
nakoľko boli hrubé, nosili ich len v zime alebo ku sviatoč-
nému odevu. Ženám zakrývali celé lýtka a spodok bol pri

pletení ozdobený vzormi červenej, oranžovej a čiernej farby.
V povojnových rokoch sa začali nosiť aj takzvané mrazofki
– vrchnú časť mali súkennú, na spodku bola čierna koža 
a zapínali sa na tri cvoky. V období pred 2. svetovou vojnou
začali niektoré ženy používať i kupované biele, respektíve
hnedé pančuchy a poltopánky. 

Jedinú ozdobu k odevu, ktorú si žena dávala na svadbu 
a sviatočné príležitosti, predstavovali koráliky – perli. Zho-
tovovali sa z fúkaného skla (s bielym leskom a uväzovali sa
vzadu na krku šnúrkou alebo mašľou).50 Zadné šnúrky slúži-
ace na zaviazanie korálikov boli z farebných lesklých nití,
nazývaných lacetky; často sa farebne kombinovali podľa
farby výšivky na odeve. Koráliky sa však nosili výlučne k svia-
točnému odevu. Ako ďalšia ozdoba sa používali červené at-
lasové mašle. V predvojnovom období sa nosili mašle úzke
(aj fabrické kvetované), prípadne, domnievame sa, si ženy
dali okolo krku lacetky, vpredu ich uviazali a zastrčili do
výstrihu na rukávcoch. Hrubšie červené mašle sa približne
od 50. rokov minulého storočia používali počas sviatkov na
zopnutie rukávcov aj spolu s brošňou. Užšie stužky si diev-
čatá viazali do vlasov na vrkoč.

MUŽSKÝ ODEV

Odev pre mužov zhotovovali ženy, len krpce či opasok si
zaobstarali muži sami. Ich prácou bolo pletenie ponožiek
na ihliciach a výroba papúč pre celú rodinu. Gate – gece
slúžili ako najspodnejšia časť odevu a nosili sa pod nohavice;
boli biele, ušité z hrubšieho plátna a mali veľmi jednoduchý
rovný strih. V páse sa nachádzala natiahnutá šnúrka na stiah-
nutie. Spodok gatí sa zdobil vyšitou mriežkou alebo ozdob-
ným stehom – kľučky, mriežky a strapce.51

Nohavice – súkenáki sa vyhotovovali buď z bieleho,
alebo šedého domáceho plátna. Biele považovali za svia-
točnejšie, a preto na ťažšiu prácu (hlavne v lesoch) sa nosili
šedé súkenáki. Rovnako gece i súkenáki mali veľmi jedno-
duchý strih. Nerobili sa zo štyroch dielov súkna, ako bolo
často zvykom v iných obciach, ale len z dvoch. V páse sa
nachádzala navlečená šnúrka na sťahovanie; vychádzala 
z rázporku, ktorý bol spravený v hornej časti súkenákov na
ľavej strane.52 Súkenáki  sa zdobili na troch miestach a vyší-
vali vlnou – buď zelenou, červenou alebo oranžovou. Ako
najčastejší vzor sa používali krivinki. Výšivka zdobila celý
rázporok, ako aj rázporky vytvorené na spodnej časti súke-
nákov. Tieto spodné rázporky mohli byť ozdobené i strap-
com vlny. Decentnosť výšivky na súkenákoch spočívala zrej-
me tiež v tom, že na hrubé domáce plátno sa ťažko vyšívalo. 

Mužskú košeľu strihovo tvoria tri obdĺžniky, pričom ten
najväčší mal v strede výstrih v tvare „T“. Rukávy tvorili ďalšie
dva obdĺžniky, ktoré boli najskôr vyšité a potom zošité. Hlav-
ný diel sa preložil tam, kde bol otvor pre krk a výstrih. Naj-
skôr sa vyšilo záhreňie (alebo tiež záhredňie) – vyšívaná časť
okolo výstrihu. Následne sa predný a zadný diel zošil po
rukávy, ktoré sa potom spolu s „hlavnou časťou“ spojili pri-
šitím raciek. Košeľa predstavovala pre muža každodennú
súčasť jeho odevu. Z tohto dôvodu sa rozlišovala pracovná
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nika vyšívania cez riasy - vibieraňie. Výšivky sa v hornej časti
záponky zladili do farieb celej záponky. Bočné strany a spod-
ná strana záponky sa zdobili pôvodne starohorskou čipkou,
respektíve čipkou, ktorú si buď ženy ponechali bielu, alebo
ju ešte farebne olemovali. Často sa pri tom využívali obľú-
bené zvieracie motívy (napríklad pávy, kohúty a iné). Ak si
chceli ženy zafarbiť očká vytvorené žilinským šitím, nafarbili
ich odvarom z vŕbovej kôry na žlto. Farby nití, vlny a plátna
v prípade potreby farbili na červeno umelo pripraveným
odvarom z planých jabĺk.37

Archaizmus v rámci používania záponiek predstavovalo
ich nosenie na hlave. V pracovné dni ich ženy nosili uviazané
na hlave tak, že boli voľne spustené konce vpredu na prsiach.
Pri práci na poli si, naopak, záponky tkanicami zaviazali
dozadu, aby im chránili aj krk a temeno hlavy. V Čičmanoch
sa žena v zápone uviazanej na hlave nemohla ukázať cez
sviatočný deň. Ženy si ich brávali najmä na pole, aby pred
vetrom chránili tú časť hlavy, ktorú nepokrývala podvika.38

V prípade chladného počasia využívali ženy aj viacero
vrchných odevov. Patril medzi ne napríklad obrus, ktorý sa
šil z domáceho plátna z dvoch šírok (jednoducho zošitých).39

Obrus sa zhotovoval buď z tenkého plátna (hadbábni obrus),
alebo sa používal hrubý, takzvaný rapaví obrus s ukončením
so strapcami. Ženy si ho skladali do tvaru trojuholníka. Dva
cípy si držali v rukách vpredu alebo zapínali špendlíkom na
prsiach, stredný cíp im voľne visel na chrbte. Obrus nenosili
prehodený len cez plecia, ale aj cez hlavu, pričom vlasy mali
špeciálne upravené a zaviazané v čepci. Literatúra uvádza,

že v Čičmanoch sa obrus začal na hlave pri sviatočných príle-
žitostiach nosiť v roku 1886. Vtedy sa omše konali vonku i za
treskúceho mrazu a ženám podviky na ochranu proti zime
nestačili. Práve v uvedenom roku si teda pridali na hlavu aj
inak všedný obrus. Od tej doby sa ujímali obrusy na sviatok
čoraz viac, až ho niektoré ženy odievali len na čepiec už bez
podviky.40

Vlniaky – vlnáky boli náhradou za obrus. Začali sa nosiť
hlavne po 2. svetovej vojne a mali najma bielu, niekedy i čier-
nu, hnedú a žltú farbu.41 Ženy ich kupovali na jarmokoch
väčšinou v Nitrianskom Pravne, Rajci, Trenčianskej Teplej
(dávnejšie Čičmany patrili ešte do Trenčianskej župy), ale aj
na Morave. Teplejšie kožuchy sa nazývali pupčekoví ko-
žúšok; boli biele, vkusne zdobené farebnou irchou – mäk-
kou kožou, nemali rukávy a kupovali sa v Nitrianskom Pravne.
Nebývali príliš farebné, najčastejšie mali žltú, červenú alebo
zelenú farbu.42 Kožuch sa mohol vyšiť aj viacfarebnou vlnou.
Z vnútornej strany bol ozdobený teplými vlnenými strap-
čekmi. Kabát – haľenu nosili ženy do kostola, v zime namies-
to kožúšku. Haľeny sa šili z domáceho súkna, siahali až do
polovice stehien a v prednej časti boli rozšírené. Vyšívali sa
červenou a zelenou vlnou, na prednej strane v tvare kvetov
– strapaté kveti.43

Účes a úprava hlavy sa u žien rozlišovali podľa toho, či
išlo o dievča slobodné alebo vydaté. Staršie slobodné diev-
čatá si vlasy rozdelili na pútec, nahladko sa učesali a zaplietli
si vrkoč. Jednoduchou ozdobou bola mašľa - najčastejšie
červenej farby. Úprava hlavy ženy sa zmenila vtedy, keď sa
vydala. Počas sobáša mala na hlave veniec z umelých kvetov,
ktorý sa kupoval, pretože táto súčasť sa v obci nevyrábala.
Zavitie nevesty predstavovalo dôležitý medzník – zdôrazňo-
valo iniciačný obrad prechodu mladého dievčaťa do stavu
manželského. Keď sa dievča vydalo, nesmelo sa na verej-
nosti ukázať s obnaženou hlavou; dlhé vlasy ako symbol
erotiky už patrili pod čapiec. Pri zavíjaní si vlasy špeciálne
upevnili (omotali nezapletené) o grgule, na ktoré sa dal ča-
piec. Takto upravené chodili v pracovné dni a okolo domu.
Na sviatočné dni, rôzne sviatky a pri obradoch si ženy na
čapiec ešte špeciálnym spôsobom zavili krásne vyšitý pás
plátna – podviku.

V Čičmanoch sa grguľami nazývali podložky bielej farby,
ktoré ženy používali ako základ pre upravenie hlavy. Grgule
mali elipsovitý tvar, boli vypchané vlnou a ich veľkosť pred-
stavovala asi 7 x 5 centimetra. Ako spojivo medzi grguľami
sa používali dve dlhé tkanice.44 Spomenúť treba tiež dôležitú
skutočnosť, že dvojrožková úprava vlasov spadá ešte do čias
gotiky, pričom v niektorých oblastiach Slovenska sa udržala
dodnes.45 Žena si vlasy rozdelila na pútec a každú ich polo-
vicu pevne omotala okolo grgule. Vďaka grguliam sa na hlave
vytvorili dva rožky, na ktoré sa dával čapiec (takzvaná dvoj-
rožková úprava hlavy). Vlasy si ženy umývali maximálne je-
denkrát do týždňa; nakoľko ich mali celý deň vypnuté, ne-
mastili sa tak rýchlo. Umývali si ich mydlom a keď si vlasy
išli opláchnuť vo vode, pridali do nej trochu octu – ten vraj
udržoval vlasy lesklé. Sponky alebo iné doplnky na udržanie
účesu nepoužívali. Omotané vlasy im držali už len vďaka
tomu, že boli dlhé. Ženy sa česali dvakrát za deň. Každé
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Úprava čepca a odev starej ženy (1945). Fotografia: E. Stráňai.



podkolienok, bývalo doménou mužov. Plietli ich z ovčej vlny
na 4 ihliciach,  väčšinou v štyroch farbách. Čičmany sa tak
radia k obciam, v ktorých sa pri výzdobe pletenej vlnenej
obuvi používajú najzložitejšie vzorce.57 Krpce si muži na no-
hách upevnili remienkami, ak mali papuče, tak vlnenými
šnúrami – návlakmi alebo nohavlakmi. Odevným doplnkom
pre mužov boli predovšetkým rukavice, zápästky na ochranu
zápästia a opasok. Široké vybíjané kožené opasky nosili mu-
ži väčšinou k sviatočnému odevu. Kožu si kupovali, opasky
si však vybíjali sami. Dôležitú súčasť, najmä pre starších
mužov, predstavovala palica alebo valaška na podopieranie;
nosili ju so sebou i pastieri. Peknou ozdobou bola tiež mo-
sadzná sponka – spinka, ktorou si niekedy muži spínali golier
na košeli. 

DETSKÝ ODEV

Keď sa dieťa narodilo, povili ho len do bielych plátenných
plienok, okrútili do starších opratých handier, plachiet alebo
častí odevu, ktoré sa už kvôli obnoseniu nedali využívať. Pri-
bližne po 1. svetovej vojne dali dieťaťu aj malú plátennú
košieľku. Keď malo oblečenú košieľku a plienky, zavili ho
do malej štvorcovej perinky – perinki. Na perinke bol jeden
roh jemne vyšívaný štikerajom; ide o biele strojové vyší-
vanie.58 Perinku potom ešte obkrútili povojníkom – povi-
jákom, zhotoveným ako jednoduchý pás plátna s jemnou
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a sviatočná košeľa. Mala rovný strih so širokými rovnými
rukávmi, pod krkom sa nachádzal širší rázporok. Košele,
ktoré si muži obliekali na robotný deň, boli veľmi jednodu-
ché a takmer bez výšivky. Pýchou pre muža bola sviatočná
košeľa. Žena, respektíve matka si dali veľmi záležať na tom,
aby mala čo najkrajšiu a najbohatšiu výšivku. Vyšitie jednej
sviatočnej košele trvalo často celú zimu; preto sú dodnes
tieto košele mimoriadne vzácne. Konce rukávov sviatočných
košieľ sa zdobili veľmi širokým pásom, pričom bola na nich
ešte prišitá ručne robená paličkovaná čipka. Najbohatšie
zdobenú časť predstavoval predný diel košele obdĺžniko-
vého tvaru. Vzory vytvorené na prednom diele boli vyšité
geometricky veľmi presne. Spravidla sa tie isté vzory použí-
vali aj na vyšitie rukávov. Vyšívanou časťou boli tiež plecia;
vyšil sa užší pás výšivky a medzi oba pásy sa všila racka
(predstavovala spojivo). Bohato vyšitý bol aj golier na košeli
– obojek.53 Golier sa uväzoval šnúrkami, ktoré ženy robili 
z nitiek, a to buď vo farbách košele, alebo len jednofarebný-
mi (žlté, červené, biele nite). Na konci sa z nitiek ako ozdoba
vytvorili brmbolce; nazývali ich kisťka. Tvorili ich kratšie na-
strihané nite, preložené na polovicu a v zhybe previazané.
Jednoduchá výšivka sa použila aj na zadnej strane košele,
na vrchu pod golierom – „záhorskí kvet“. 

Na rozdiel od ženských vrchných odevov, ktorých bolo
viac, muži nosili len kabát – huňu. Mala bielu farbu a vyrábali
ju z domáceho súkna. Huňa so širokými rukávmi siahala asi
po kolená. Zdobila sa veľmi jednoducho – po vnútornom
okraji prestrihnutej časti od krku až po spodok.54 Približne vo
výške pŕs mohol byť aj jednoducho vyšitý vzor. Čo sa týka
farby výšivky, prevládala červená, no registrujeme i hnedú.
Huňa sa nosila v pracovných i vo sviatočných dňoch. Účes
si nevyžadoval žiadnu špeciálnu úpravu. Chlapci a mladší
muži mali vlasy ostrihané nakrátko. Starí muži nosili väčši-
nou dlhé vlasy, siahajúce po plecia a rozdelené na pútec.
Umývali si ich mydlom, pričom niektorí vlasy zapletali do
vrkočov. K hygiene vlasov patrilo aj holenie, na ktoré použí-
vali mydlo, britvu a štetku. Keď sa naskytla možnosť, chytali
si dažďovú vodu, pretože mala lepšiu mäkkosť. Práve dažďo-
vou vodou si radi hlavu umývali tak muži, ako aj ženy. Neod-
deliteľnú súčasť mužského odevu predstavoval čierny široký
plstený klobúk – širiak. Tieto klobúky sa však v Čičmanoch
nevyrábali, preto si ich muži kupovali v neďalekom Rajci.55

Širiak bol zdobený vlnou, najčastejšie žltou alebo červenou,
dva konce viseli von. Ozdoba sa nazývala harasova kista. 
V zime muži nosievali baranicu s plochým dienkom, pričom
kožušina bola z vnútornej strany. Baranicu z vonkajšej strany
lemovala jahňacina. V tuhých zimách nosili pod baranicou aj
kukly – šľochavňe. Ženy ich plietli z domácej vlny a mali
tmavú, najmä sivú farbu.56

Na rozdiel od žien, ktoré často počas roka chodili bosé,
muži mali obuv vždy na nohách. Keďže čižmy sa v Čičma-
noch nenosili, najpohodlnejšou obuvou boli oddávna krpce
alebo papuče. Muži si do nich obúvali hrubé ponožky – ko-
pitcá, pletené z vlny (v prípade, že nebolo mokro, sa nosili
aj ako samostatná obuv). Kopitcá sa bohato zdobili a naj-
častejšie sa používala červená, hnedá, oranžová a čierna
farba. Ich zhotovovanie, rovnako ako v prípade ženských
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Z časopisu Náš lid (1900). Archív obce Čičmany. Drevorubač Ján Gápľovský, narodený 1848. Fotografia: E. Stráňai (1941).

Fašiangy v Čičmanoch (1940). Muzika a čičmanskí mládenci. Rodinný
archív Zuzany Tajek-Piešovej.



čeky nosili. Ostatné deti, keď bola tuhá zima, nosili obuté
malé súkenné papučky. 

Svoj prvý rubáč (riasený a v páse vyšívaný) dostalo dievča
vtedy, keď išlo do školy.60 Keď išlo na prvé sväté prijímanie,
dostalo pekne vyšívaný kompletný odev a biele oplecko pod
vrchné vyšívané rukávce, ktoré sa uväzovalo šikmo cez
jedno rameno bielou šnúrkou. K tomu používalo červený vl-
nený pás, plátenný spodník zhotovený zo štyroch šikmo stri-
haných lichobežníkových častí a ručne zošitý. Na spodku,
kde sa končili spoje, bol spodník ozdobený jemnou bielou
výšivkou. Zhotovoval sa z hrubšieho domáceho ľanového
plátna. Na spodník si dievčatko obliekalo prednú a zadnú
vyšívanú záponku. Na rubáč si pri slávnostných príležitos-
tiach uväzovalo buď zadnú záponku, alebo malo osobitnú,
bohatšie vyšívanú záponku, ktorá výšivkou ladila k rubáču.
Do chladnejšieho počasia si rovnako ako dospelé ženy omo-
tali hruď vlniakom, prípadne preloženým obrusom. Na svoj
prvý kabátik si dievčatá aj chlapci väčšinou zarobili, alebo
im ho darovala matka. Dievčatá nosili vlasy učesané na
pútec so zapleteným vrkočom. Na vrkoč si uväzovali jednu,
respektíve dve stužky. Ak dve, tak jednu si zaviazali na uzol
a konce nechali voľne spustené; druhú si zaviazali  na mašľu.
K slávnostnému odevu dievčatá nosili i koráliky, ktoré tak-
tiež dostali až pri príležitosti prvého svätého prijímania.
Vpredu im na rukávce zvykli pripnúť mašľu – kvetovanú
alebo červenú. Nezvyčajným javom bolo u dievčat občasné
nosenie záponky uviazanej na hlave. Ako obuv nosili do-
mácky zhotovené papuče. 

Aj chlapci dostali na prvé sväté prijímanie bohatšie zdo-
benú košieľku, plátenné gate a krpce. Tí z bohatších rodín
tiež dostali svoj prvý plstený klobúk - širiak, prípadne hrubý
kožený vybíjaný opasok. Do pätnásteho roku svojho života
nosili chlapci v tomto období okrem plátenných nohavíc aj
hrubšie súkenné nohavice. Pri malých dievčatách sa účesu
neprikladala veľká dôležitosť; vlasy preto nosili voľne roz-
pustené alebo vo vrkoči. Staršie dievčatá už používali odev
ako vydaté ženy. Vlastnili niekoľko odevov, ktoré si vedeli
vlastnoručne zhotoviť. Slobodné ženy sa od vydatých odlišo-
vali jedine spôsobom úpravy hlavy. Ženy si zavíjali špeciálnu
šatku podviku, dievčatá nosili len vrkoč. Na bežný deň si
vrkoč plietli z troch prameňov, v sviatočný deň ho mali z pia-
tich prameňov – v peťero (vplietli si do neho červenú stuž-
ku). Chlapci už tiež nosili odev ako dospelí muži, akurát pri
slávnostnejších príležitostiach – svadba či fašiangy – si uvä-
zovali šerpu krížom cez košeľu z červeného vlneného pásu.

SVADOBNÝ ODEV

Keď sa dievča išlo vydávať, muselo vlastnoručne vyšiť
košeľu ženíchovi a budúcej svokre celý ženský odev. Po
vojne  sa však začalo upúšťať od tejto tradície a kompletný
odev ako dar nahradili tkané plachty, obliečky na periny,
neskôr materiálne vybavenie do kuchyne. V prostredí ka-
tolíckeho vierovyznania zasnúbený pár avizoval ohlášky
prostredníctvom kňaza trikrát po sebe pred sobášom. Na
omšu vtedy chodila budúca nevesta v bielom odeve; ten si

potom obliekla aj na sobáš. Nešlo však o odev vyšívaný na
bielo, hoci niektoré ženy si začiatkom 20. storočia vyšili
svadobný odev i takto. Najkrajšou súčasťou ženského sva-
dobného odevu bola zástera – záponka. Každá žena mohla
pri jej vyhotovení naplno preukázať svoju šikovnosť, precíz-
nosť a zmysel pre estetické cítenie. Pri príprave záponky
využívali ženy takzvané žiľinské šiťie, viacero druhov výši-
viek aj farieb (najmä žltú a oranžovú). Niektoré nevesty išli
na sobáš v bordovo vyšitom odeve. Výlučne svadobné sú-
časti odevu predstavovali pôlka a presťeradlo. Pokiaľ ide 
o pôlku, vyhotovovala sa z jedného kusa plátna. Nevesta ju
mala prehodenú cez chrbát a ruky, aby bolo vidieť výšivku
rukávcov na pleciach. Merala asi 60 centimetrov, bola biela,
ale obidva konce sa jemne zdobili väčšinou na bielo alebo
na bledo.61 Nevesty mali celý svoj odev vyšitý bledou far-
bou, najviac na žlto – na žuto,  preto aj výšivka ladila s farbou
svadobného odevu. Symbol kohútov znamenal ochranu pred
zlými silami. Z uvedeného dôvodu sa tento vzor často použí-
val hlavne na pôlke. Presťeradlo má vlastne tú istú funkciu,
akurát nahradilo v 20. storočí pôlku; menej sa zdobilo –
najma krížikovou výšivkou na červeno – a bolo z dvoch šírok
plátna.62 Celkovo svadobný odev nevesty v porovnaní so
súčasnosťou nebol kompletne biely. Paradox sa prejavoval
práve v tom, že čím bohatší a krajšie farebne vyšívaný odev,
tým viac ho hodnotili a obdivovali. Presťeradlo, ktoré malo
dievča prvýkrát na sebe ako nevesta, jej vložili pri úmrtí aj do
truhly. Na hlave mala nevesta zelený veniec, od ženícha oz-
dobený malými zrkadielkami, mincami a stužkami. Bohatší
mládenci kupovali svojim nevestám vence na jarmokoch. Na
nohách nosila nevesta obuté krpce alebo papuče, podľa
toho, čo si mohla dovoliť. Svadobný odev nevesty sa v uve-
denej podobe udržal v Čičmanoch do skončenia 2. svetovej
vojny. Mladý ženích mal sviatočný odev s bohato vyšívanou
košeľou. Za klobúkom nosil pierko, ktoré mu spravila neves-
ta; bolo podobné ako jej veniec. Tradičný svadobný odev
ženícha pozostával z rovnakých súčastí ako sviatočný. Za
mestský oblek ho vymenil približne v 30. rokoch minulého
storočia. Pre nevestu bola počas svadby najdôležitejšia krst-
ná matka. Okrem iných úloh mala aj dôležitú funkciu čepče-
nia nevesty. Ak sa vydávala prespanka, nemohla mať na hla-
ve veniec (prípadne ju ženy začepčili a zavili do podviky už
pred samotným obradom). 

SMÚTOČNÝ ODEV 

V dávnej minulosti bola smútočnou farbou biela, pri-
čom aj pre čičmianske ženy platilo, že na pohreby chodili 
v bielom odeve a na hlave mali prehodený biely obrus alebo
vlniak. Tento jav sme v Čičmanoch mohli vidieť ešte pred
pár rokmi, keď žili tri najstaršie obyvateľky, ktoré tradičný
odev nosili každý deň. Panie Gáplovská a Záborská si spomí-
najú, že v bielom odeve chodili aj na pohreby, čo potvrdzuje
zachovanie veľmi starého, archaického prvku tradičnej kul-
túry. Ľudia sa na svoju smrť pripravovali ešte počas života. 

Do truhly – šúchi do zeme mali prichystaný odev, v rámci
ktorého žene nesmelo chýbať presťeradlo; ním mŕtveho za-
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výšivkou. Keď dieťa z perinky vyrástlo, dostalo namiesto nej
malú plachtičku, do ktorej ho zavíjali. Prvú košieľku dostal
chlapec aj dievča vtedy, keď začali chodiť. Chlapec mal
košieľku, ktorá mu siahala niže kolien. Táto košeľa buď
nebola vyšívaná vôbec, alebo len jednoducho (napríklad
krížikovou výšivkou). Keď chlapec dovŕšil šesť rokov, dostal
svoju prvú košeľu, ktorá už mala taký istý tvar, ako muž-
ská - s mierne rozšírenými rukávmi a rovným strihom. Košieľ-
ka však ešte nebola tak bohato zdobená ako sviatočná muž-
ská. Šila sa z domáceho ľanového plátna alebo zo šifónu.
Výšivka bola väčšinou krížiková a na rukávoch sa najčastejšie
používala vyšívačská technika zapľetanie. Ku košeli dostali
deti aj svoje prvé plátenné gate bielej farby. V páse mal
chlapec gate upevnené šnúrkou – žinkou.59 Podobne ako 
u mužov mali detské gate rovný strih, štvorcový klin v roz-
kroku a naspodku mohla byť aj jemná výšivka. Rázporok sa
nachádzal vpredu na boku. 

Dievčatko taktiež dostalo košieľku dostatočne veľkú na
to, aby ju nosilo čo najdlhšie. Košieľka (rukávce) však na
rozdiel od dospelých žien nebola riasená. Na rukávoch sa
nachádzal ozdobný volán, akurát predný diel, zadný diel 
a rukávy boli nazberkané do malého stojatého goliera. Ko-
šieľka sa zdobila málo, a to len na golieri a v spodnej časti
rukávov. Deti chodili takmer celý rok bosé. Kupovať deťom
krpce bolo finančne náročné, keďže rýchlo rástli. Jestvovali
však aj výnimky a hlavne u bohatších gazdov malé deti krp-
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Anča a Betka Podúšľove (1928). Fotografia: K. Klimeš. Archív obce Čičmany.

Chlapček v košieľke (24. 8. 1941).  Fotografia:  E. Stráňai. Archív obce
Čičmany.
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Čičmanky. Súkromný zberateľský album Ondreja Jančíka zo Zbyňova. 

Na cintoríne (bez uvedenia roku). Autor fotografie neznámy. 

<  Muž a žena z Čičmian (1906 – 1912). Archív obce Čičmany.



FAČKOV
„Fačkovský kostelík maľovaný, ktože ma, Božemôj, 

rozveselí, rozveselí ale málo, čo sa mi tej noci zasnívalo...“

kryli a vystrihli mu nad hlavou dieru. Traduje sa, že starí ľudia
presne vedeli, kedy umrú. Staré ženy to vraj vedeli podľa
ruženca so zvláštnou desiatkou - bielou korunkou, ku ktorej
sa modlili špeciálnu modlitbu. Vyobliekali sa do nachys-
taných vecí, oznámili rodine, aby sa prišla s nimi rozlúčiť, 
a zomreli...63 Ľudia si pripravovali do hrobu svoj svadobný
odev alebo iný sviatočný, odložený už len pre túto príleži-
tosť. Odev používaný v čase smútku mal tiež bielu farbu; vy-
hotovili ho však z hrubého plátna. Ak bol vyšitý, tak výlučne
iba čiernymi niťami. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Archaickosť obce Čičmany zostala viditeľná dodnes.
Odev sa síce k svojej starodávnej jemnejšej výzdobe už ne-
vrátil, postupne sa strácajú aj  jeho originálne doplnky (palič-
kovaná starohorská čipka či korále z jabloneckého fúkané-
ho skla), stále však ostáva v pamäti obyvateľov. Starohorskú
čipku nahradila kupovaná čipka a výšivkárky zhotovia odev
často podľa predstáv zákazníka – to platí aj o farbách. Ženy
sa v súčasnosti najviac venujú dekoratívnemu vyšívaniu
(rôzne obrazy, závesy, obrusy a iné). Posledné tri ženy, ktoré
odev nosili ako každodennú súčasť svojho odievania spolu
s tradičným účesom, už zomreli. Tieto ženy boli tiež posled-
nými nositeľkami bielej farby pri smútočných udalostiach.
Išlo o Máriu Krchovú (*23. 3. 1915 – †17. 1. 2000), Máriu Jan-
toškovú (*4. 5. 1914  –  †17. 1. 2002) a Katarínu Kotercovú
(*22. 1. 1922 – †17. 9. 2003).

Po ich smrti zaniklo aj pôvodné každodenné nosenie ľu-
dového ženského odevu. Dnes sa obyvatelia Čičmian oblie-

kajú do ľudového odevu len pri slávnostných príležitostiach,
akými sú rôzne oslavy obce, výročia, cirkevné sviatky, fašian-
gy či svadby. Obyvatelia sa na nich prezentujú ako súčasť
dedinskej folklórnej skupiny Javorina. V dnešnej dobe sa,
samozrejme, prispôsobujú móde aj účesy. Ani v Čičmanoch
teda nie je žiadna výnimka, ak má žena alebo mladé dievča
krátke vlasy. Najstaršia generácia žien si už síce neupravuje
účes tradičným spôsobom, väčšina z nich však nosí dodnes
na nedeľné omše kupované šatky, ktoré si viažu vpredu pod
krkom. Súvislosť medzi náboženstvom a zavitím vlasov už
nie je taká dôležitá; ľudia o nej prakticky ani nevedia... Čo sa
týka mužov, tradičný odev a jeho denno-denné nosenie
zaniklo v porovnaní so ženským podstatne skôr. H. Toma-
níková v príspevku z roku 1941 píše, že v obci sa nachádza
posledný živý nositeľ tradičného odevu, ktorý mu zostal
verný aj vo svojich 93 rokoch.64 Tým posledným mužom bol
Ján Gáplovský - Honvít.65

Konzervativizmus dedinského prostredia, respektíve ko-
lektívne normatívne zákonitosti boli však stále brzdiacimi
faktormi pri prijímaní mestského spôsobu odievania - najmä
v prípade žien.66 Platilo to, viac-menej, na celom území
Slovenska, v Čičmanoch ale obzvlášť. Hoci aj tunajší oby-
vatelia prešli na moderný spôsob odievania, Čičmany bez-
pochyby patria medzi najarchaickejšie obce na Slovensku.
Pripomenúť treba, že posledná priama nositeľka odevu zom-
rela až v roku 2003. Práve týmto rokom sa definitívne uza-
vrela kapitola používania ľudového odevu ako každoden-
ného prejavu života obyvateľov obce. Okrem múzea, ktoré
sa v Čičmanoch nachádza, sú kompletné ľudové odevy na-
ďalej zachované i v mnohých domácnostiach a predstavujú
tak  priamych svedkov svojej doby.
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Posledné tri ženy z Čičmian, ktoré nosili tradičný odev: Mária Krchová
(narodila sa 23. 3. 1915, zomrela 17. 1. 2000), Mária Jantošková (naro-
dila sa 4. 5. 1914, zomrela 17. 1. 2002), Katarína Kotercová (narodila
sa 22. 1. 1922, zomrela 17. 9. 2003). Autor fotografie neznámy. 

Stretnutie fujaristov v Čičmanoch (24. 9. 2010). Fotografia: Roman
Greguš.



gazdiné mangľovať do Rajca. Z praktického hľadiska zvykli
niekedy biele plátno zafarbiť svetličkou. Z takto farbeného
plátna šili ženy pracovné zápony alebo chlapcom gate. Zdo-
benie odevu vyšívaním sa vo Fačkove prenášalo z generá-
cie na generáciu. Takmer každá žena bola vychýrená vyší-
vačka, ktorá sa rada a opodstatnene pýšila svojou robotou.
Uznávané a obdivované boli najmä pestrofarebné rukávce
a košele ich mužov, zdobené širokými výšivkami. Žena, čo
nebola dosť šikovná, mala povesť darebnice... Prevládala
krížiková výšivka v typických pestrých farbách (červená,
modrá, zelená, ružová...); hlavne odev na sviatok mal takýto
charakter. Na odev používaný v práci sa vyšívalo tmavými
farbami - napríklad kombinácia čiernej a žltej. V pôstnom
období sa nosili výšivky modrej a čiernej farby. Na Veľkú noc
či Fašiangy sa nosila farba červená, svadobčania na veselo;
išlo  taktiež o červenú alebo miešanú farbu. Nevesta a že-
ních zas používali na smutno v modrom. Žltou, zelenou 
a čiernou farbou sa vyšíval odev, ktorý ľudia nosili v čase
smútku. Najstaršie ženy nosili tmavé výšivky, vdovy do roka
čierne, po roku už rôzne. Bordová farba sa vo Fačkove
nepoužívala vôbec. Neskôr, keď začali zatkávať bavlnu do
ľanového plátna určeného na rukávce a košele, vyšívanie tr-
valo trošku dlhšie. Plátno bolo jemnejšie, robota náročnejšia
na rátanie nitiek. Farebné nitky na vyšívanie sa kupovali 
v Rajci alebo u podomových obchodníkov. Niekedy sa ga-
lantérny tovar dal získať aj výmenou za handry u handrára
Jožka. Keď išiel merať a odstrihnúť čipku, šikovná zákazníčka
potiahla, aby dal trošku viac... Ženy chodievali na jarmok do

Rajca, prípadne priamo do fabriky, kde sa vyrábala, kupovať
modrotlač na vrchné sukne a zápony.  Keď zvýšili peniaze,
kúpili tiež rôzne iné látky - napríklad na parádne vrchné
kabátiky. Vo Fačkove bolo typické pletenie kopýtc z ovčej
vlny. Predchádzalo mu kúpanie oviec v plese, potom ich
ručné strihanie nožnicami - kramľovanie, až vlna ostala jem-
ná a hodila sa na pradenie.  Podľa 79-ročného Fera Bukovca
dali vlnu na „taký koželec“, a takto postavili pred pletiara.
Výroba každej časti odevu predstavovala zdĺhavú a mimo-
riadne náročnú prácu; preto si svoj odev naši predkovia veľ-
mi vážili a dôkladne sa oň starali.     

Keďže práve Fačkov sa počas celého 20. storočia vyzna-
čoval typickou mnohofarebnosťou výšiviek, môžeme na tom-
to mieste použiť charakteristiku niektorých farieb, ktoré vo
svojej štúdii uviedol Martin Benka.
ČČeerrvveennáá:: je znakom slávnosti, farbou ohňa, vôle, lásky, váš-
ne, spôsobuje nepokoj duše, rozdrážďuje, hýbe zmyslami 
a znepokojuje ich. Je nositeľom radosti a životnosti.
BBiieellaa:: je opakom červenej, uvádza do príjemnej, pokojnej nála-
dy, príjemne pôsobí na náladu duše, jemne ju rozradostňuje. 
ZZeelleennáá:: pôsobí nádejne, zvyšuje dôveru v budúcnosť, je po-
kojná pre zrak, utišuje ho. Je znakom rastu, života, vyvoláva
pocity prerodu, pôsobí dojmom pokojnosti, rozvážnosti.
Žltá: je symbolom božskej múdrosti, zrelosti. Žltý tón zlata
znamená symbolicky čistotu krásy, nemeniteľnosť, duchov-
nosť, inteligenciu, večnosť.
SSiivváá:: je znakom rezignácie, odovzdanosti.
FFiiaalloovváá:: vyvoláva smútok a nepokoj, unavuje zrak i dušu, pre-
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Obec Fačkov leží v južnej časti Rajeckej doliny pri rieke
Rajčianke. Táto časť Rajeckej doliny je pokrytá lesmi a má
vzhľad vrchoviny s dosť drsným podnebím. Ľudia, ktorí tu
prichádzali hľadať obživu, si museli založiť osadu priamo 
v lese na lúke. Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
z roku 1351 (spomína sa ako Silva Luchka); o Fačkove sa 
v nej  píše ako o osade na lúke. Názov Fačkov dostala osada
údajne až v roku 1469, a to od prvého dedičného richtára
(šoltýsa), ktorý sa volal Fachko. Neskôr existovali názvy Fach-
kwa Lhota (1471), Faczkov (1508) a od roku 1773 definitívne
Fačkov. Osada vznikla na zákupnom Žilinskom práve. Muse-
lo ísť o veľkú a dôležitú usadlosť, lebo len také mali svoju
pečať s erbom a výsostný znak. Na okrúhlej pečati je nápis
v kruhopise SIGIL P. FACSKOV. Originálny odtlačok pečate
v červenom vosku zo 6. januára 1848 sa nachádza v archíve
v Bytči. Na pôvodnej pečati boli tri kvety; jeden tulipánovitý
a dva ružičkovité. Jej názov sa postupne menil, až nadobu-
dol dnešnú podobu.67

Valaský ľud, ktorý v toku času chodil a brodil sa po tunaj-
ších kopcoch, horách a vrchoch, dával im svoje charakteris-
tické pomenovania. Tieto pomenovania sa vzťahovali len na
vysoko položené hory a stráne, kde sa valasi túlali so svojimi
stádami. Hory vhodné pre valaské zamestnanie sa nachá-
dzali na východnej strane lietavského kraja; od Fačkova na
východ je to vrch Kýčera a 1353 metrov vysoký Kľak (vlastne
Kľag). Pomenovanie tejto hory vzniklo z pôvodného valaské-
ho slova kľag, kliaga (hmota teľacieho žalúdka, potrebná na
vyhotovenie valaského syra). Narážka na to nachádzame už
v účtoch z roku 1621.68

Ľudia sa živili najmä drevorubačstvom, chovom oviec 
a roľníctvom na pôde, ktorú sa im podarilo získať vyklčo-
vaním lesov. Vzhľadom na skutočnosť, že osadníci tu prichá-
dzali od severu z hornej Trenčianskej stolice, prinášali si od-
tiaľ aj charakteristické prvky hmotnej a duchovnej kultúry.
Prejavilo sa to napríklad pri stavbách domov, v spôsobe spra-
covania výrobných nástrojov, ale i v odievaní a inde. Podob-
nosť duchovnej kultúry možno pozorovať najmä v ľudovom
zvykosloví, ktoré sa tu zachovalo dodnes. Viazalo sa pre-
dovšetkým na jednotlivé ročné obdobia poľných prác. V 30.
rokoch minulého storočia odchádzali muži robiť do Ameriky,
ženy ostali doma. Keď sa chlapi vrátili, zarobenú korunku in-
vestovali do pozemkov; odkupovali zeme od chudobných
zadĺžených ľudí. Aj keď išlo o bohatších gazdov, príliš veľký
rozdiel v majetkoch nebol a v každom dome mali kone.
Niektoré ženy museli ísť do hory pomáhať mužom pri ich
ťažkej robote. Drevo sa chodilo predávať na koňoch až do
Žiliny, alebo tam, kde bol záujem kupcov. V 30. rokoch bola
dedina takmer celá drevená. Ničili ju časté požiare, počas
ktorých zhorelo veľa domov. V roku 1933 vyhorel horný 
a o tri roky neskôr (1936) dolný koniec dediny. Zúfalí ľudia
nemali peniaze, a tak si ich museli požičať od židov z Rajca.
V nešťastí postihnutým obetavo pomáhali dobrovoľní hasiči;
ich zbor vznikol v roku 1929. Po spomínaných požiaroch sa
už v dedine stavali murované chalupy.

Nad obcou sa nachádza skalný masív Kľak, bohato navšte-
vovaný turistami. Okolitá príroda je pre návštevníkov mi-
moriadne lákavá. Známe Fačkovské vodopády sú situované

na konci Suchej doliny pod Kľakom. Na vrchole Kľaku stojí
slovenský dvojkríž, ktorý postavili členovia Klubu sloven-
ských turistov a občania Fačkova. V budove obecného úradu
sa nachádza Fačkovská izba. Ponúka príležitosť nahliadnuť
do života predkov a obdivovať ľudový odev, náradie a náči-
nie, ktoré tunajší ľudia používali pri výrobe plátna. V spomí-
nanej izbe sú nainštalované aj chomúty, rôzny drevený a hli-
nený riad, prútené výrobky a iné náležitosti potrebné pre
vtedajšiu domácnosť. Remeselne zdatní fačkovskí muži zde-
dili fortieľ po svojich otcoch; už staré účty lietavského pan-
stva z roku 1539 potvrdzujú, že najzručnejší šindliari a dre-
vári vôbec boli obyvatelia Frívaldu a Fačkova. V súčasnosti
už síce nestrúhajú drevené šindle ako kedysi, ale drevu ostali
stále verní. Venujú sa napríklad košikárstvu a rezbárstvu. 
V obci sa nachádza Kostol sv. Mikuláša (jej patróna), postave-
ný v roku 1761.69

ĽUDOVÝ ODEV 

Vo Fačkove sa oddávna pestoval ľan a konope, z čoho,
samozrejme, vyplýva, že sa tu ženy venovali výrobe plátna (od
trhania rastlín až po zhotovenie plátna). Plátno sa delilo na
dve skupiny: kvalitné, na zhotovenie odevu, a konopné, kto-
rému hovorili aj pradzové. Hrubšie konopné plátno sa použí-
valo prevažne na plachty, pracovné gate... V 30. rokoch mi-
nulého storočia začali do domáceho plátna zatkávať kupo-
vanú bavlnenú priadzu. Natkané a vybielené plátno chodili
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Harasový čepiec. Nákres je maľovaný temperovými alebo anilínovými farbami na milimetrovom papieri. Čepiec je zdobený výšivkou „na pohárce“ (pozn.
pohárce = kríže). Výšivka pochádza od p. Čerňancovej, učiteľky z Fačkova. Nákres je datovaný 12. 8. 1941. Autorka nákresu: PhDr. Marta Marsinová.

Vrchný nákres je kreslený anilínovými farbami, spodný farebnými
pastelkami.  Čepiec je zdobený výšivkou „na tički“. Spodný obrázok je
výšivka z čepca vyšitá pamukom s názvom „na pracki“. Výšivky pochádzajú
od p. Čerňancovej, učiteľky z Fačkova. Nákres je datovaný 12. 8. 1941.
Autorka nákresu: PhDr. Marta Marsinová.



centimetrovej výšivke okolo rázporku na hrudi sa hovorilo
stánky, pričom sa rozlišoval predný stánek a zadné stánky.
Staršie ženy nosili rukávce s dĺžkou skoro po zápästia. Možno
práve preto takejto výšivke na konci rukávov hovorili výšivka
okolo pasti. Samotnému ukončeniu výšivky na rukávoch sa
hovorilo aj golierce. Golier pod krkom bol širší, bohato vyší-
vaný a viazal sa na mašličku farebnou stužkou, prípadne sple-
teným farebným vrkôčikom. Sviatočné rukávce odrážali pest-
rú paletu rôznych farieb, na robotný deň sa však nosili rukáv-
ce vyšívané zväčša jednofarebne, niekedy aj viacfarebne. 

Zástery – zápony šili z dvoch kusov modrotlače s väčšími
vzormi; v strede boli zošité ozdobnou farebnou mriežkou
(zošívací švík). Krajom okolo spodného okraja sa farebne
vyšívali po desať centimetrových kúskoch (každá časť inej
farby), alebo sa zdobili našitou vyšívanou stuhou. Vrchný
pás na zápone sa volal golier. Zápona v ňom bola nazber-
kaná a viazala sa vyššie pod prsiami ozdobnou farebnou
stuhou na dva uzly vpredu. Konce tejto visiacej stuhy siahali
ženám do pol stehien. Zápony mávali dĺžku ako kasanice.
Takýmito záponkami sa parádili ženy najma vo sviatočné
dni. V 30. rokoch minulého storočia si zápony šili aj z kupo-
vaných jednofarebných látok (napríklad z glotu) a viazali ich
tkanicou v páse so zakladanými  zámykmi. V zimných mesia-
coch si ženy na rukávce odievali kabáty do pása šité z kartú-
nového plátna (tlače), na sviatky a nedele zas z brokátu, ale-
bo zamatu. Spomínané drahšie látky si kupovali na trhoch,
prípadne ich dostali darom od rodiny z Ameriky. Kabáty bý-

vali podšité a pekne vypracované. Keď sa zašpinila jedna
strana, kabát sa dal prevrátiť na opačnú. Kabáty sa zapínali
na ozdobné gombíky alebo patentky; na ne si v nepriazni
počasia ešte prehodili kupovaný čierny, respektíve hnedý
obrúsek – vlniak, skladaný na dve tretiny (nie do kríža). Do
kostola nosili mladšie ženy dvakrát zložený - na pätnásť cen-
timetrov - plátnový obrúsok na ľavej ruke, avšak len na pará-
du. Ďalšou ozdobnou súčasťou sviatočného odevu bol za
tkanicou zápony (na ľavej strane) založený šnupticheľ –
vreckovka; v jednom jej rožku sa nachádzala vyšitá farebná
ružička. Šnupticheľ bol celý obšitý zúbkami alebo ozdobený
našitou čipkou. 

Sviatočný vrchný odev, napríklad zamatový kabátik, nahra-
dil v pracovný deň doma šitý kabát nazývaný halena. Šili ju
z hrubšieho súkna – pri spodku širšiu, v páse mierne stiah-
nutú a okolo okrajov zdobenú čiernym olemovaním. Rukávy
boli užšie; ich dĺžka siahala po dĺžku kasanice alebo vyššie,
zapínala sa na háčiky ku krku. V povojnovom období sa za-
čali nosiť krátke kožúšky do pása - nevyšívané, iba olemo-
vané kožušinkou na rukávoch. Na ruky si v zime navliekali 
jednofarebné i striedavo farebné pletené zaopiastky, na nohy
vlnené ponožky nazývané nohavičky. 

Najmä počas zimy si kopytčiari sami doma zhotovovali
pletené pančuchy kopytcia, ktoré v ženskom variante nazý-
vali nohavičky. Ide o vysoké pančuchy upletené z vlnenej
priadze, ktoré sa spravidla obúvali do krpcov. Podšívali sa
koženou alebo súkennou podošvou. Nosili ich po celý rok;
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búdza neznášanlivosť, odpudzuje. Závisí to od intenzity 
a sfarbenia fialového tónu.
ČČiieerrnnaa:: je symbolom vážnosti, skromnosti, ďalekého nezná-
ma, ale aj skazy, smútku, smrti, pesimizmu. Čierna a biela sú
symbolické kontrasty - čierna je zánik, biela život.70

ŽENSKÝ ODEV

Všetky ženy si vo Fačkove odievali na spodok rubáč, ktorý
používali aj na spanie. Vyrábal sa z tenšieho ľanového plátna
rovného strihu a bol uchytený jedným trakom cez ramená.
Celková dĺžka rubáča siahala ženám po kolená; naň si odie-
vali bielu ľanovú kasanicu, ktorej sukňu museli dve ženy
nadrobno riasiť na pol centimetrové faldy. Vrchná časť kasa-
nice - životek bol zošitý v páse spolu s naberanou sukňou,
vpredu s rázporkom, pričom na prsiach i v páse sa viazal
šnúrkami. Predné poly širokej sukne sa šili z hrubého, menej
kvalitného plátna (vrecoviny) a boli kratšie ako zadné. V me-
dzivojnovom období 20. storočia začali ženy biele kasanice
postupne zamieňať za vrchné sukne, šité z kupovanej mod-
rotlače alebo z kartúnu, s drobnými bielymi kvietkami na
tmavom podklade. Šili ich ako ľanové kasanice, ale boli rov-
né. Neriasili ich, iba celú dĺžku sukne vyžehlili. Pôvodné biele
kasanice boli dlhšie a siahali ženám do polovice lýtok, na
rozdiel od omnoho kratších modrotlačových (tie siahali len
po kolená). 

Za najpôvodnejší živôtik sa považuje ten, ktorý je strihaný
z jedného kusa plátna a zošívaný len na pleciach. Vo Fačko-
ve bol podľa M. Morávkovej zostavený takto: Jediná miera,
ktorá udáva spotrebu, je objem tela. Podľa tejto miery sa
odstrihnutý kus plátna zohne pozdĺž na polovicu a skladá
sa, pričom sa vystrihujú otvory pre krk a ruky. Všetky nepev-
né okraje živôtika, a to otvor vpredu, krčný výstrih a pazu-
chové oblúky, sa začistia tak, že sa dvojité okraje (vrchná
tkanina a podšívka) zohnú proti sebe a v okraji sa z líca vo
dvoch radoch vedľa seba preštepia. Šije sa bielou ľanovou
niťou zadným stehom, pričom na rube vzniká hustá krokvič-
ka. Plecnice (ramienka) sú zošité k sebe hustým obrubovým
stehom ľanovou niťou. Je to švík šitý medzi dvoma zhybmi
tkaniny. Ak je oplecko príliš krátke, plecnice sa predĺžia šitou
širokou mriežkou (krokvičkou). Živôtik je bez zapínania, 
v páse zviazaný šnúrkou. Je bez ozdoby, čisto biely.71

Keďže Fačkovky mali povesť známych a vychýrených vy-
šívačiek, bolo prirodzené, že sa ich prekrásne umenie odzr-
kadlilo aj na ich odeve. Krížikovým výšivkám na košieľkach
- rukávcoch hovorili furmy; bývali široké až dvadsať centi-
metrov. Furmy mali svoje presné názvy: „na stojaté srdco,
na pohári, na rozpučenú ružu, na orechy, na hodiny...“ Naj-
staršie ženy niekedy namiesto vyšívaných širokých furiem
do stredu našili pieranicu (kúpenú vyšívanú farebnú stuhu) 
a dovyšívali iba jej okraje. Okrem furiem – výšiviek na ra-
menách sa ženské rukávce vyšívali aj okolo rozstrihnutého
rázporku, olemovaného výšivkou na zúbky a ažúrkou. Dvoj-
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Dievčatá z Fačkova (1935). Fotografia: J. Vydra. Archív SNM v Martine. Jozefa Gambošová, Antónia Macková  (1949). Album rodiny Mikulovej. Žena v kroji (1925). Fotografia: J. Vydra. Archív SNM v Martine. Štefánia Hollá, rodená Mikulová, a Kujancová. Album rodiny Mikulovej.



MUŽSKÝ ODEV

Spodné gate – gace sa šili z konopného plátna, pričom
dolu pri členkoch sa sťahovali tkaničkou. Spomínaný odev sa
používal aj na spanie a nosil sa v zime i v lete. Na gate si muži
odievali hrubé nohavice zo súkna – súkenáky. Vyzdobené
boli zelenou lacetkou po bokoch, až po nastrihnutý a trošku
rozšírený spodok nohavíc. Vpredu mali dva farebne olemo-
vané rozparky, do ktorých si navliekali užší kožený remeň. Aj
na stehnách bývali zdobené červenou alebo zelenou farbou.
Košele nosili z domáceho plátna; boli bohato farebne povyší-
vané krížikovými stehmi, napríklad „na kvety, na pohári, na
baraní rožek, na stojaté srdco...“ Každá košeľa sa vyšívala
jednofarebne alebo v kombinácii viacerých farieb, vpredu
okolo rázporku, na hrudi a širokom golieri. Staršie typy ko-
šieľ, ešte z prelomu 19. a 20. storočia, sa vyšívali jedno-
farebne. V predvojnovom období sa už však začali využívať
viaceré farebné kombinácie. Najviac sa používali výšivky vo
farbe červenej, zelenej, modrej a žltej; tie sa niekedy dopĺňali
fialovou a „ohnivou“ farbou. Košeľa sa viazala pod krkom
na mašličku upleteným vrkôčikom z nitiek, a to vo farbách
výšivky na košeli. Košele sa zakasali  do súkenákov, pričom
v zime sa na ne odievali kabáty - haleny, šité z tenšieho
súkna a farebne lemované. Keď prišli väčšie mrazy, použí-
vali sa aj hune (z ovčej kože s rúnom), ktoré siahali mužom

maximálne po stehná. Hlavu si chlapi chránili proti zime
čiernou baranicou, stiahnutou do čela.  Z ovčej vlny nosili
pletené biele, čierne i kombinované 15-centimetrové široké
zaopiastky na ruky. Využívali sa najmä pri ťažkej práci v hore
ako ochrana proti úrazom aj zime. Muži nosili tiež štriko-
vané palčiaky a obúvali si kopytcia, ktoré boli súčasťou
odevu po celý rok. Na ich výrobu pre dospelého chlapa sa
vraj muselo použiť  až 1,5 kila ovčej vlny. Muži si kopytcia
vyrábali prepletaním čiernej a bielej vlny sami; ich výška bola
závislá od výšky postavy. 

Fačkovské vlnené ponožky, nazývané nohavičky a kopyt-
cia, plietli muži od päty nahor a od päty smerom k prstom.
Ďalšou súčasťou kopýtc je chodidlo, ktoré má pätu, priehla-
vok a prstovú časť. Kopytcia sa spravidla plietli z tmavej 
a svetlej prírodnej vlny. Typ ženských kopýc má vzorkované
pásy na hornej časti priehlavku, tesne pred pätou a potom
tesne nad ňou. Sára je celá biela, aby návlaky nič nezakrývali,
iba hore pod particou sa nachádza ozdobný pás. Prírodná
tmavá farba sa neskôr nahradila farbenou čiernou vlnou. Niť
na čierno farbili v odvare jelšovej kôry, do ktorého pridávali
kamenný a železný prach spod brúsa.

V lete pri senách a žatve nosili muži krpce s onucami, 
v zime pri zvážaní dreva zas papuče alebo bagandže. Čižmy
sa veľmi nepoužívali. V 30. rokoch minulého storočia si dá-
vali šiť topánky obuvníkovi - šustrovi do Šuje alebo Rajca.

33FAČKOV

Z VŔŠKU DO DOLINY

je to obutie mäkké, teplé, vzdušné, ktoré dobre chráni nohu
pred zimou, vlhkom i úrazom.72 Keď žena nemala nohavič-
ky, omotala si nohy do onúc zo starých plachiet, na ktoré
dala naovlaky – polmetrové motúzky usúkané z čiernej vlny,
ktoré sa otáčali 4 až 5 krát zhora dole. K nim sa ešte prišilo
naodkončie – kožený remienok, ktorý sa upevnil na krpce.
Do kostola sa krpce nenosili, iba čierne čižmy – zhŕňačky.
Tie sa kupovali na jarmokoch v Rajci a Žiline. Do veľkých
snehových závejov si ľudia obuli doma šité papuče z hrubé-
ho súkna, podlepené kožou, alebo kúpené kapce. Nová mó-
da priniesla už po skončení 1. svetovej vojny, okrem iného,
aj šnurovacie čierne topánky.

Vlasy si ženy nestrihali a tá, čo ich mala krásne a dlhé, bola,
samozrejme, považovaná za parádnicu. Všetky ženy sa če-
sali v strede hlavy na pútec, pričom vlasy mali starostlivo pri-
hladené maslom, čo im dodávalo patričný lesk. Slobodné
dievčatá nosili jeden alebo dva zapletené vrkoče. Na konci
ich mali uviazané šnúrkou alebo stužkou, prípadne ich mali
vo vrkoči zapletené s vlasmi. Vydaté ženy nosili vlasy up-
ravené do krkule, čiže do elipsy upraveného drôtu obšitého
bielym plátnom, aby vlasy lepšie držali. Na takúto úpravu
vlasov sa prikladal čepiec – čapiec. Ten bol takisto pýchou
ženy, pretože najmä sviatočné čepce sa vyšívali, respektíve
zdobili. Výšivka sa používala krížiková; vyšívali sa veľmi
drobné krížiky v konečných geometrických tvaroch. Staršie

typy čepcov zo začiatku 20. storočia boli vyšívané jedno-
farebne na celom dienku čepca. Novšie typy z medzivoj-
nového obdobia sa už nezdobili len vyšívaním. Namiesto
výšivky sa našili kupované farebné plátna rôznych vzorov,
najviac kvetované. Keďže tieto látky nahrádzali výšivku,
snažili sa ženy kúpiť čo najkrajšiu látku. Pomerne často bolo
preto vidieť na čepcoch brokát, zamat či modrotlač. Na če-
piec si ženy zavili šatku, ktorá mala tvar veľkého obdĺžnika,
a viazali ju pod krkom; posunutá bola dozadu, skoro až do
pol temena. Veľmi dlhé šatky spôsobovali, že nižšej žene
siahala šatka na chrbte až niže zadku. Pri práci si konce šatky
priväzovala za tkaničky zápony, aby jej zbytočne nezava-
dzala. V medzivojnovom období sa nosili aj štvorcové biele
šatky, ktoré  vytlačili pôvodné dlhé obdĺžnikové šatky. Tieto
sviatočné šatky sa zhotovovali z bieleho mušelínu, boli bo-
hato vyšívané a obšité krajkou. Na pekných vyšívaných šat-
kách nešetrili ani v robotný deň. Slobodné dievky nosili na
hlavách biele šatky, okolo kraja farebne vyšívané a skladané
do trojuholníka; vpredu na temene hlavy boli posunuté tak,
ako u vydatých žien. Šatky viazali pod bradou na dva uzle,
vpredu so štipcom nad pútcom. Vydaté ženy ho však na ob-
dĺžnikovitých šatkách nerobili, lebo šatky priliehali tesne na
hlave. Práve to predstavovalo veľký rozdiel medzi vydatou 
a slobodnou ženou. „A kerá nad kerú bola krajšia...“
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Sediaci manželský pár, sprava: Pavol Hollý s manželkou; stredný rad zľava: tretia Karolína Hollá, vydatá Macko. Album rodiny Mikulovej.Krojovaná skupina (1951). Fotografia: Ján Dérer. Archív SNM v Martine.



SVADOBNÝ ODEV

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy bývalo
časom pracovného pokoja. Vtedy sa hodovalo a konali sa
svadby. V nedeľu večer družičky s nastávajúcou nevestou
pripravovali družbom svadobné perá,  pre seba i nevestu zas
vence na hlavu. Keď ich vili, nevesta nesmela povedať ani
slovko, aby nebola v manželstve nešťastná. Hoci do nej do-
biedzali, vydržala... Svadba sa konala v pondelok. Nevesta

bola do bielomodra „nasmutno nastrojená“. Spodný rubáč
aj vrchná kasanica mali bielu farbu. Rukávce bohato na
modro vyšité širokou furmou na pleciach, stánkoch, golieri
a goliercoch predstavovali asi najkrajšiu súčasť svadobného
odevu nevesty. Pod krkom si ich viazala na mašličku sple-
teným vrkôčikom. Záponku mala uviazanú trošku vyššie pod
prsiami;  bola taktiež „na smutno“ po bokoch i pri spodku
vyšitá. V páse bola mierne nabratá zámykmi a „nebovú šnór-
ku", a opásaná okolo pása s uzlom vpredu. Konce ozdobnej
stuhy jej viseli voľne niže kolien. Typickým doplnkom neves-
ty zvykli bývať malé zelené vetvičky rozmarínu alebo zimo-
zeleňa, prišité okolo spodného okraja zápony (mala ich aj
na hrudi). Nebolo preto zlomyseľnosťou vyjadrenie niek-
torých starších žien: „Aj koza by ju obhrýzla, toľko zeleného
mala na sebe...“ Na výnimočný deň si nevesty obúvali kože-
né čierne čižmy – zhŕňačky, do nich biele štrimfľe so štrum-
padľami. Všetko spomenuté  musela mať nevesta nakúpené
vopred. 

Ozdobným detailom, ktorý v minulosti dotváral kom-
pletný obraz sviatočného odevu fačkovskej ženy, bol dnes
už takmer zabudnutý modrý pás pletený na krosienkach.
Ten si ženy vytvárali doma z ľanovej priadze, ktorá sa farbila
prírodným modrým farbivom – indigom. Dĺžka pásu bola asi
2,5 metra, šírka 40 centimetrov. Pri koncoch sa stiahol na-
pevno obtočenými farebnými nitkami a ukončil farebne stia-
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Okrem teplých baraníc nosili chlapi v zime na hlavách široké
klobúky – širiaky, so zahnutou strieškou z čierneho súkna;
boli veľmi tvrdé, aby dobre držali svoj tvar. Zo širiakov sa
dala piť aj voda zo studničky. Na sviatky si širiaky prizdobili
farebnou stuhou. 

Starí muži nosili dlhé vlasy po plecia, v strede hlavy prede-
lené na pútec; neskôr sa vzájomne strihali na krátko. Posled-
ný výrobca krpcov vo Fačkove sa volal Zubek.

DETSKÝ ODEV

Ženy vo Fačkove rodili doma. V dedine žili dve pôrodné
baby – babicule, ktoré pomáhali deťom na svet. Keď prišiel
určený čas rodičky, povzbudzovali ju slovami: „Len vydrž,
vydrž moja.“ Niekedy však potrebovali povzbudenie aj ony
samé... Babicule neboli školené, preto sa bežne stávalo, že
mnoho detí zomrelo. Počas štúdia sme zistili, že v 30. rokoch
minulého storočia  postihol  Fačkove mor. Na následky zhub-
nej epidémie zomrelo veľa detí.  

Ihneď po narodení sa dieťatko pol roka povíjalo do perin-
ky, prepásanej ozdobnou stuhou - povojníkom. Oblečenú
malo dlhšiu košieľku s malým vyšívaným límčekom pod bra-
dou, vzadu viazanú na tenké tkaničky. Plienečky boli trhané
z plachiet a košieľ, ktoré sa často prali do úplného zodratia.

Následne sa vešali na ploty, v zime nad pecík v kuchyni.
Čapček na hlavičku býval vo všedný deň farebný. Na svia-
tok však mamky založili deťom čapček s bielou čipkou alebo
stužkou; navrchu bol prizdobený tak, že vyzeral ako venček,
a dieťa ako anjelik. Keď dieťa vyrástlo z perinky, odievali mu
pudzigace – (vrchná časť tohto detského odevu tvorila so
spodnou jeden celok). Išlo o teplé oblečenie s dlhými rukáv-
mi, hnedej i bielej farby, ktoré si mamky šili z plátna doma
(odev však pochádza až z obdobia 2. svetovej vojny). Malé
deti chodili bosé, v zime v súkenných papučkách. Do školy
už chodili oblečené ako dospelí. Dievčatká nosili dva pletené
vrkôčiky, na nich mali malé šatky uviazané dopredu. Biely
šorcík im siahal po kolená (menším dievčatám aj dlhšie).
Vyšívaná záponka bola po bokoch i na spodnom okraji s tka-
nými vyšívanými stuhami viazaná vpredu na dva uzly. Rukáv-
ce s malým golierikom mali na pleciach vyšité kvetinové
vzory, pod krkom boli viazané farebnou stužkou. Deti cho-
dili väčšinu roka bosé, neskôr (po vojne) nosili poltopánky 
s ponožkami, alebo štrimfľami. Chlapci používali na hlave
baraničky a širiaky. Plátenné gace i košieľky nosili zakasané
do súkenákov, v ktorých bol navlečený remeň (prípadne mo-
túz), na nohách mali obuté krpčeky. Deti pásli od rána kravy,
potom išli domov na obed a do školy.
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Svadba v roku 1974.  Albumu rodiny Mikulovej. Chlapci z Fačkova. Fotografia: Karol Plicka. Pohľadnica zo súkromnej
zbierky Ondreja Jančíka zo Zbyňova.

Rodina vo Fačkove (1924). Album rodiny Mikulovej.



hnutými 6 zväzkami strapcov (s dĺžkou približne 7 centi-
metrov). Ženy si ho viazali okolo pásu spredu dozadu, vzadu
prekrížili, na bokoch založili a voľne spustili jeho konce –
muselo byť vidieť ozdobné ukončenie. Pásy sa v rámci Ra-
jeckej doliny zachovali len v Čičmanoch. Literatúra však
prezrádza, že ide o starú súčasť odevu, pričom vo Fačkove
sa používala iba ako doplnok svadobného oblečenia. 

Pavol Socháň píše o pásoch takto: „Už v 12. storočí panie
a ich dcéry opasovali svoje sukne. Len miesto sa menilo, na
ktorom bol odev sťahovaný. To sa upravovalo podľa módy
živôtikov (taille), ktorý bol vždy kratší, čím sa sukňa predlžo-
vala, o čo sa živôtik skracoval, takže sukňa naposledy vystú-
pila až po prsia. Takáto móda panovala za celé 15. storočie.
Ale potom sa živôtik stále predlžoval, až dosiahol svoju nor-
málnu polohu a napokon prestal byť módou u dám i u pá-
nov."73

Nevesta bola starostlivo učesaná na pútec, vzadu so za-
pleteným jedným vrkočom. Jej veniec sa nachádzal navrchu
hlavy a mal polkruhový tvar. Uvili ho z rozmarínu alebo zi-
mozeleňa, zdobili modrými stuhami, ozdobami a zrkadiel-
kami. Nevesta mala veniec upevnený vzadu v tyle - čiže tam,
kde sa na pletenom vrkoči nachádzal i malý zelený venček
s priemerom asi 4 centimetre. Tento venček vyrobili z dre-
veného prútika vytvarovaného do malého kruhu; naň sa čer-
venou nitkou, pekne jeden za druhým, priväzovali malé lís-
točky zimozeleňa máčané v mede. Keď ho vili, zvykli hovoriť:
„Aby boli takí sladkí, ako venček s medom lepený." Z  venče-
ka neveste vzadu na chrbte viselo dvanásť jednofarebných

modrých stužiek - šnór. O polnoci prvý družba obradne sňal
neveste veniec so slovami: „...či si dá venček sňať a či hlávku
sťať...“. Keď na tretíkrát súhlasila, posadili ju na putňu s vo-
dou s preloženým dreveným piestom. Do jej lona položili
malé dieťa, aby mala veľa vlastných. Následne neveste zložili
venček a až potom ju krstná mať zavila. Najskôr jej rozpustila
vlasy, ovinula ich hore až na pútec a zašúľala. Na takto upra-
vené vlasy neveste založili krkuľu a čapiec. Obojec na čapci
bol biely, v tyle prekrásne naširoko farebne vyšívaný (prí-
padne sa namiesto výšivky použil všitý pás farebného bro-
kátu, zamatu alebo modrotlače). Viazal sa posunutý dozadu
hlavy a stiahli ho bielymi tkanicami. Na čapiec sa iba v rámci
svadobnej noci dala neveste požičaná modrá podvika – vyší-
vaný pás látky zaviazanej pod bradou. Šatka sa mladej vy-
datej žene viazala až na druhý deň, keď sa už preobliekla
zo svadobného. Ženíchova svadobná košeľa bola podobne
ako rukávce nevesty vyšívaná tou istou farbou na modro. Na
hrudi mal kystku z pávieho pera, dozdobenú ešte zeleným
rozmarínom. Aj ženíchov širiak sa pýšil ozdobnou modrou
šnúrou s bielym podkladom. Za šnúrou mal zastoknuté
svadobné pero zdobené sklíčkami, korálkami a kvietkami.
Uvedená ozdoba korešpondovala s ozdôbkami na svadob-
nom venci jeho nevesty. Tento venček spolu s venčekmi
družíc ostal zavesený pod povalou na dlhom meči (družice
si prišli zobrať vence až po týždni). Mladý zať mal širokú –
sestru alebo niekoho z rodiny,  nevesta birmovnú mať nazý-
vanú kočka, ktorá musela upiecť svadobný koláč radostník. 
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Fašiangy 2010.  Album Tibora Kašjaka.

<  Čepčenie nevesty (1956). Fotografia: Igor Grossmann. Archív SNM v Martine.



RAJECKÁ LESNÁ 
„Pred Frivaldom pri tej hradskej lipka zelená, 
povedzže mi, moja milá, kto k vám chodieva, 

k vám chodí košič, tijará má modré oči, 
a on sa ma vypytuje, kde spávam v noci...“

SMÚTOČNÝ ODEV

Každý človek bral život na tomto svete ako dočasný. Mla-
dý či starý, už vopred mal nachystaný batôžtek a rodine to
aj povedal: „Toto mám do jamy.“ Ženy zvykli mať uložené
rukávce na čierno vyšité, bielu kasanicu, šatku, na spodek
štrimfľe (zviazané v ručníku)  a presťeradlo, ktoré museli mať
všetci. Presťeradlo sa ako plachta do postele dávalo do truhly
pod nebohého; nebolo vyšívané, ani inak zdobené. Pod hla-
vu si dokonca prichystali aj vankúš, vystlaný ražnou slamou...
Keď zomrel mladý muž, za truhlou kráčala nevesta v bielom
odeve so symbolickým jabĺčkom, a jedna čierna ženská po-
stava, ktorá niesla sviečku. Muži mali biele šerpy; tento jav sa
však v medzivojnovom období vytratil. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Do cyklu výročných zvykov pripadajú ako jedny z prvých
fašiangy. Ide o obdobie pracovného pokoja pre roľníka. 
Z uvedeného dôvodu sa v minulosti na tento časový úsek
viazalo konanie svadieb, hojné hodovanie, zábavy či ob-
chôdzky masiek spojené s tancom a vyskakovaním, ktoré
mali pôvodne zabezpečiť vysoké konope a iné plodiny na
poli  (súčasne tiež dobrú zábavu pre celú obec). Fašiangy
vrcholili počas posledných troch dní - takzvané ostatky -, od 

nedele do Popolcovej stredy. Samotná zábava trvala od ne-
dele do utorka polnoci. V nedeľu večer obdarúvali dievčatá
mládencov perami za klobúk. Regrúti so zvoncami, s klobúk-
mi a perami na hlavách, ktoré im pripravili dievčatá, mali na
opaskoch pestrofarebné šatky a zvonce (Ako tri páry koní
mali pospájané brcá reťazami, na konci ktorých bol pripra-
vený klát). Jeden z mládencov – klátnikov predstavoval po-
honiča, pričom akože na voze viezol stužkami zdobenú jed-
ličku: „Zastali koníčky, zastali na moste...“ Fašiangy majú
starý pôvod a vyznačujú sa pohanskými prvkami. V stre-
doveku boli prísne zakazované pre bujaré zábavy. 

Fašiangy dodnes predstavujú najobľúbenejšiu časť kalen-
dárneho zvykoslovia; udržiavajú a rozvíjajú ich najmä mladí.
Keďže sa vo Fačkove zachovalo množstvo starých odevov či
novšie ušitých krojov, je ich dostatok pre všetkých, ktorí sa
na fašiangoch zúčastňujú. Mnohí ľudia, predovšetkým však
členovia dedinskej folklórnej skupiny Dolina, celoročne vy-
užívajú  kroje na tradičné oslavy v obci. Typické nezameni-
teľné fašiangy by bez krojov určite zanikli. Vzácnosťou je
tiež fakt, že hlavne deti a mládež sa aktívne venujú folklóru.
Zároveň má obec veľké šťastie v tom, že v nej žijú starší
ľudia, ktorí dodnes vyrábajú  repliky ľudového odevu podľa
zachovaných predlôh. Ľudový odev tu bolo bežné vidieť ešte
v 50. i 60. rokoch minulého storočia. Posledná tunajšia nosi-
teľka ľudového odevu zomrela v roku 2005. 
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ĽUDOVÝ ODEV 

Ľudový odev v Rajeckej Lesnej môžeme typologicky pri-
rovnať najmä k dvom obciam v jej okolí – Fačkovu a Ďurči-
nej. Odevné súčasti si obyvatelia vyrábali z domáceho ľano-
vého, prípadne konopného plátna, zo súkna a kožušiny. Vý-
roba ľanového plátna podliehala zdĺhavému procesu. Ľan sa
musel siať, plieť, vytrhať, bolo treba spraviť snopy. Ženy ho
chodili máčať do močidiel na Rybném a taktiež ku kalvárii,
kde jestvovalo 9 močidiel. Umočený ľan sa vypral a usušil
na takzvaných táčkach na sušenie ľanu. Po vysušení sa trepal
na trepačke a česal, až kým neostali tenké vlákna, z ktorých
sa priadlo. Pradená sa vyvárali na peci spolu s popolom. Po
napradení ľanových vlákien na kolovrate sa tkalo plátno na
krosnách. Utkané plátno sa polievalo na záhradách, sušilo 
v tráve, aby sa na slnku vybielilo. Hotové plátno ženy nosili
na mangeľ do Rajca. V Rajeckej Lesnej bol mangeľ iba na
vyrobené súkno. Z ľanového plátna sa vyrábali odevné sú-
časti, z konopného sa šili vrecia, plachty a všetky potrebné
kusy plátna pri práci v hospodárstve. 

Ženy počas voľných zimných chvíľ vyšívali. Na Vianoce
musela mať každá žena vyšité nové rukávce a pre svojho
muža novú košeľu. Zručné ženy síce nevedeli čítať a písať,
ale vo výšivke sa nepomýlili. Vyšívali večer pri petrolejovej
lampe alebo otvorených dvierkach na peci. Pôvodne sa vyší-
valo iba krížikovým stehom; až v povojnových rokoch sa
vyšívali kvetované košieľky plochým stehom. Ženy používali
viaceré krížikové vzory ako napríklad rajecký obar, srdcovka,
na srdcá, na volové očká... Priadlo sa celý týždeň, vo štvrtok
a v sobotu len doobeda. (Vo štvrtok sa vyšívalo alebo dria-
palo, v sobotu poobede upratovalo.) „Do koscela zme mu-
seli ísc aj kec sme boli dzeci, kľačali sme na kameňoch 
a aj tak nás spod tých kasaníc kolená neomínali. Fčiľ by tak
nešli mladí.“ 

Svoj odev si ľudia skladali do drevených truhlíc a všetko
malo svoje miesto. Navrch sa uložili kasanice, aby sa pod
váhou ostatných odevov nenarušili skladané sukne. Krpce 
a čižmy boli zavesené na hrade v sypárni alebo pri posteli.
Všetky potrebné materiály na výrobu odevu (stužky, ihly 
a iné) nosili handári, ktorí chodili po dedine, pískali píšťalkou
a čakali, kým prídu ženy vymeniť obnosené handry za ich
tovar: „Handár chodzel a všeliaké somariny nosel: aj šialeč-
ky, šnorečky, spinečky aj prstienčeky. Jeden sa volal Jožko.
Pískal na píščalke, usadil sa na rohu v strede obce a čakal,
kým dojdu ženy.“ To, čo sa v rodine nevyrábalo, ľudia kupo-
vali na jarmokoch. Najčastejšie chodievali do Rajca alebo
Žiliny. Keď bol jarmok v Žiline, šli už o 4. hodine ráno, aby
pešo stihli prísť. Bohatší chodievali s koňmi a kočom. Látky
sa však dali získať aj od židov a cigánok, ktoré taktiež chodili
predávať po dedinách. Starí obyvatelia dodnes spomínajú,
že ľudia si omnoho viac vážili svoj odev ako dnes, pretože
si ho museli náročným spôsobom samostatne vytvoriť.   

Príslušná literatúra ponúka doklady o staršom type vyší-
vania, ktoré sa dnes udržiava najmä v Čičmanoch. V roku
1707 sa píše o prestieradle s recú (sieť), na prostriedku s čip-
kami.75 V krojovej výzdobe sa zachovali najmä kohútie mo-
tívy v technike vyťahovania nití; ich lokálne typy obsahoval

aj odev v Rajeckej Lesnej. Vyšívala sa taktiež prelamovaná
výšivka a spomína sa i sieť s vtáčím ornamentom a ružami.76

DETSKÝ ODEV

Pri pôrode pomáhala ženám dedinská babicuľa, ktorá sa
postarala tak o dieťa, ako aj o matku. Keďže bola vysoká
pôrodnosť a nízka zdravotná starostlivosť, mnoho detí zo-
mrelo krátko po narodení. Ľudia však oplakávali viac dospe-
lých ako deti. Matka mala už pred pôrodom nachystané
všetko podstatné. Po pôrode dieťa zavila do plátenných
plienok, ktoré boli natrhané zo starých obnosených kasaníc,
rubáčov, ale i mužských košieľ a starých šatiek. „Barzjaká
handra sa takto použila!“ Dieťa povíjali pevne do plienok;
chudobné ženy ho zavili iba do plátna. Bohatšie mamy ušili
deťom malé košieľky, ktoré museli mať hotové do krstu.
Dieťa malo viac obyčajných nezdobených košieľok a jednu
sviatočnú, použitú aj na krste, ktorá bola vyhotovená kríži-
kovou výšivkou len na bielo. Nosili sa i biele čepčeky, tie
však ešte pred 2. svetovou vojnou nahradili štrikované čia-
počky. 
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Obec sa do roku 1948 spomína ako Frívald, čo svedčí 
o prítomnosti nemeckých usadlíkov. Ide o malú dedinu ležia-
cu v údolí vrchov Malej Fatry, asi 5 kilometrov juhovýchodne
od mesta Rajec. Farnosť patrí do Nitrianskej diecézy a samot-
ná obec je presláveným pútnickým miestom. Okrem kalvárie
a baziliky Minor sa tu nachádza aj vyrezávaný betlehem, kto-
rý vytvoril rodák z Rajeckých Teplíc Jozef Pekara. Z historic-
kých dominánt treba okrem kostola spomenúť jeho dôležitú
súčasť Presbytérium – svätyňu starého kostola, zasväteného
Márii Kráľovnej anjelov. Kostol vznikol približne v 15. storočí.

Názov obce je odvodený od nemeckých slov frei = voľný,
slobodný a der Wald = les, hora, (voľný les). Vyjadruje to aj
nedatovaná pečať, na ktorej sa nachádza hustá skupina stro-
mov. Na vonkajšom okraji čítame nápis SIGIL P (osessionis)
FRIVALD, čo v latinskom preklade znamená „pečať obce Frí-
vald“. Pôvodnými obyvateľmi boli nemeckí vysťahovalci, čo
dokazujú dobové priezviská ako Gruspal, Richtrandris, Wen-
czel, Hozieck, Amrich, Mocz, ale aj názvy najbližších hôr 
a kopcov - Hepnár, Weidnár, Honzeback, Greisegrund. De-
dina mala prevažne nízke drevené domčeky so sedlovou
strechou a malými okienkami, kde po večeroch trblietali
svetielka petrolejových lámp. Obyvateľstvo sa živilo poľno-

hospodárstvom, chovom oviec a včelárstvom. http://frivald.
host.sk/frivald_listina.html

Ako Frívald sa obec spomína už v roku 1413, keď sed-
mohradský vojvoda Ctibor, hlavný župan v Trenčianskej,
Bystrickej a Žilinskej župe, udelil listinou zo dňa 22. októbra
1413 Michalovi Walachovi za verné služby dedičné richtár-
stvo vo Frívalde. Listina sa zachovala v súbore písomností
rodiny Frivaldských. Tento súbor pochádza z rokov 1413 –
1832 a okrem spomínanej listiny obsahuje viaceré doklady,
rodokmeň Frivaldských a po slovensky písané pergamenové
listiny (vydané mestom Rajec v rokoch 1533 a 1586), vzťahu-
júce sa na Frívald. Na základe toho usudzujeme, že obec
mohla vzniknúť v 13. – 14. storočí. Frívald patril od polovice
16. storočia až do roku 1626 pod lietavské panstvo, v rokoch
1626 –1848  potomkom Turzovcov a spoluvlastníkom (boli
nimi napríklad Révaiovci, Peréniovci a iní). Poniže Frívaldu
sa nachádza osada zvaná Trstená  (má 60 až 70 obyvateľov),
ktorá bola až do roku 1900 samostatnou obcou. Zanikla ad-
ministratívnym pripojením k Frívaldu.74
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Staršie ženy pri vyšívaní. Archív obce Rajecká Lesná. Dieťa pri poľnej kolíske (60. roky minulého storočia). Fotografia: Igor
Grossmann. Archív obce Rajecká Lesná.



ŽENSKÝ ODEV 

Spodným odevom žien bol ľanový rubáč, ktorý sa obliekal
na holé telo. Mal širší rovný strih, nezdobil sa a cez jedno
plece sa krížom uväzoval tkanicou, zaviazanou o jedno-
duché putko. V rubáči sa aj spávalo. V povojnovom období
ho však mladé ženy prestali nosiť a zostal odevnou súčasťou
len najstarších žien. Na rubáč sa obliekli rukávce, ktoré boli
krátkeho strihu a siahali vyše pása. Staršie ženy nosievali dlhé
rukávy takmer po zápästia, mladšie si ich kasali vyše lakťov,
pričom táto dĺžka v povojnových rokoch už zostala. Svia-
točné aj pracovné rukávce sa vyšívali z toho dôvodu, že
opotrebované sviatočné sa používali ako pracovné. Vyší-
vané boli na golierci, okolo krčného rázporku, na pleciach aj
pri ukončení rukávov. Ešte koncom 19. storočia sa vyšívali
všetky geometrické tvary iba tromi farbami: čierna bola smú-
točná, svadobná a pôstna, modrá sviatočná (najmä na cirkev-
né sviatky a do kostola) a červená na veselo - napríklad na
fašiangy. V období pred 2. svetovou vojnou sa začali použí-
vať rôzne farby a farebné kombinácie na miešano. Tunajšie
ženy však tvrdia, že tieto farebné kombinácie sa prebrali od
žien z Ďurčinej a Fačkova. Výšivka na pleciach rukávcoch
sa nazývala furma. „Jakú furmu vyšívaš? – na rozpučený jar-
ček!“ Išlo o najkrajšiu, veľmi širokú výšivku. V strede sa vyšil
celý vzor, potom sa z oboch strán furmy vyšil ozdobný steh,
napríklad krokvičky. Ďalší pás hore aj dole pri krokvičkách
tvorila výšivka, ktorá sa vyšila ako polovica strednej výšivky.
Na rukávcoch tak bolo vyšitých 5 pásov výšivky. Viazali sa
tkanicou pod hrdlom alebo spletenými farebnými nitkami,
zviazanými do jednej tkanice. Ozdobnou výšivkou boli vyši-
té aj ukončenia rukávov a golier. Všetky farby výšivky museli
byť rovnaké. Na nový rok šli ženy do kostola bez vrchného
zimného oblečenia, iba v rukávcoch. Každá chcela ukázať
nové rukávce s čo najkrajšou výšivkou; rukávy preto museli
byť vykasané a dobre našuchorené. „Hanka, Hanka, išla si
hore kostolom a spadol ti ten rukáv!“ Povojnové obdobie so
sebou prinieslo vyšívané košieľky, ktoré v prípade mladých
žien nahradili pôvodné rukávce. Vyšívali sa na rukávoch

pestrými kvetovými vzormi plnou výšivkou, mali okrúhle
goliere a zapínali sa cvočkami aj na gombičky. Napriek tomu
sa dodnes popri košieľkach používajú i pôvodné rukávce,
vyšívané krížikovými vzormi s geometrickými tvarmi. 

Na rukávcoch sa nosila aj spodnica, ktorá sa skladala 
z dvoch častí – zo sukne a živôtika; tie boli prišité spolu 
a s vyzdvihnutým pásom. Spodná sukňa nebola skladaná,
iba v páse nazberaná. Na vrch si ženy obliekli ešte vrchnú
sukňu nazývanú kasanica. V období 1. svetovej vojny sa
používali len biele ľanové kasanice. Šili sa tak ako spodnica
zo sukne a živôtika. Hoci sa nezdobili, sukňa bola naskla-
daná na drobné faldy, ktoré ženy skladali s pomocou vody
a zemiakového škrobu. Biele kasanice pôvodne siahali do
polovice lýtok. V časoch 2. svetovej vojny si ich začali skra-
covať až na kolená a takáto dĺžka ostala dodnes. Sviatočné
kasanice museli byť tuho naškrobené a čisté. Tie, ktoré už
boli opotrebovanejšie, sa nosievali na pracovné dni. Po 2.
svetovej vojne sa biele kasanice začali nahrádzať kupovaný-
mi sukňami z modrotlače alebo z tmavších látok, ktoré už
neboli skladané. Badateľné to však bolo len u mladšej gene-
rácie žien. Aj napriek uvedenému sa kasanice z obce nevy-
tratili a v súčasnosti sa naďalej príležitostne používajú. Na
kasanicu si ženy zvykli odieť ešte zásteru nazývanú zápona;
šila sa z dvoch šírok plátna. Ako pracovné slúžili modrot-
lačové s potlačou malých kvetových vzorov. Zápony z mod-
rotlače (s veľkými kvetovými vzormi) boli zošité farebnou
vlnou – haraskou a obšité farebnými niťami. Na zaviazanie
slúžili ružové, červené alebo inofarebné harasky, ktoré sa
vzadu na chrbte prekrížili a vpredu zaviazali na zápone. Slo-
bodné dievčatá a mladé ženy nosili biele sviatočné zápony,
ktoré sa v 19. storočí vyhotovovali z bieleho ľanového plátna.
Už na sklonku uvedeného storočia sa zápony nahradili  kupo-
vanými látkami s jemnou potlačou: „Taká som bola rada,
kedz mi na jarmeku kúpeli dačo na záscerku, napríklad na
Mikuláša.“ Biele zápony sa zdobili po okrajoch našitou kraj-
kou; samotnou ozdobou bola potlač látky. 

Slobodné dievčatá mali rovnaký účes; vlasy si česali na
hladko dozadu s upleteným jedným vrkočom. Vo vrkoči vždy
mali vpletenú farebnú stužku, ktorú si kupovali od handrárov:
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Deti v rovnakých dlhých košieľkach chodili až dovtedy,
kým nezačali navštevovať školu. Bohatšie ženy im ušili odev
ako mali dospelí už skôr. Deti chodievali do školy len v zime,
prípadne počas neskorej jesene, keď bolo menej práce. Do
školy si museli nosiť polienka do pece, jedli len suchý pagáč
pečený na peci. V jednoduchej plátennej taške si deti nosili
malú tabuľku a kriedu. Keď meškali do školy, bolo to zväčša
preto, že nestihli prísť z pasienkov, kde pásli kravy. Po tom,

čo dieťa prišlo domov, dievčatá si hneď museli sadnúť za ko-
lovrat a priasť. Väčšinu roka chodili deti bosé, v zime dosta-
li krpce alebo súkenné papučky. Vážili si svoje oblečenie,
pretože vedeli o chudobe. V povojnovom období sa z kaž-
dodenného používania vytratil aj detský odev; ako pamiatka
sa však zachoval dodnes. V 60. rokoch nastala éra nosenia
pletených svetrov, teplákov či galošov, a tak sa tradičné det-
ské oblečenie vytratilo úplne. 
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Deti pri lúčnych hrách (60. roky minulého storočia). Fotografia: Igor Grossmann. Archív obce Rajecká Lesná.

Ženy v ľudovom odeve (30. roky minulého storočia). Fotografia: Karol
Plicka.

Ženy v ľudovom odeve (20 – 30. roky minulého storočia). Fotografia: Karol
Plicka.



čierne čižmy s tvrdou sárou alebo kožené krpce. Poslednú
odevnú súčasť mužov predstavoval široký čierny klobúk vy-
rábaný zo súkna. Pôvodné klobúky boli síce široké, v povoj-
novom období sa však začali nosiť aj s užšou striežkou. Mlá-
denci pravidelne nosievali za klobúkom pierko alebo stužku,
no najväčšiu ozdobu v nich mali počas fašiangov. Vtedy sa
nosili ťažké perá, ktoré, keďže obsahovali množstvo súčastí,
vedeli vyrobiť iba niektoré ženy v dedine. Na fašiangoch mali
všetci mládenci a muži oblečené čierne súkenáky, iba tak-
zvaný fašiangový gazda nosil biele. Pri tejto príležitosti mali
v opasku zastrčených množstvo farebných šatiek, ktoré boli
pýchou a ozdobou každého mládenca. Tieto ozdoby dopĺ-
ňali aj zvončeky. 

Po 1. svetovej vojne odchádzali mnohí muži za prácou
do Ameriky alebo iných krajín. Niektorí tam dlhšie nepobudli
a po návrate domov sa opäť vrátili k tradičnému odevu. Mno-
hí ďalší, ktorí chodievali do cudziny, však začali preberať nie-
len nové návyky, ale aj mestský typ oblečenia. Tradičný odev
mužov sa tak začal pomaly vytrácať v medzivojnovom ob-
dobí, u najstarších mužov pretrval až do 50. a 60. rokov mi-
nulého storočia. 

SVADOBNÝ ODEV 

Svadobný odev nevesty pozostával z bieleho rubáča,
spodnej sukne, kasanice, rukávcov a zápony. Všetko muselo

byť nové a dokonale vyšité. Keď sa dievča chcelo vydávať,
muselo si dopredu nachystať celú výbavu a okrem svadob-
ného odevu vyšiť košeľu budúcemu svokrovi a odev svojej
budúcej svokre. Na začiatku 20. storočia sa ešte ako svadob-
ná výšivka na rukávcoch nevesty a na košeli ženícha použí-
vala iba čierna. Po 1. svetovej vojne sa už však nevesty začali
odievať na modro. Znamenalo to, že výšivky boli vyšité mod-
rou farbou a na bielej damaškovej zápone visela široká
modrá stuha až po koniec zápony (alebo aspoň do jej dvoch
tretín). Výlučne svadobnú súčasť odevu predstavovala sva-
dobná polka. Išlo o dlhý nevyšívaný pás látky, ktorý sa zdo-
bil iba našitou krajkou. Pripravovala sa z drahšej látky, prí-
padne z damašku a nevesta, ktorá si polku nemohla dovoliť
kúpiť, si ju požičala. Polka sa prehodila okolo pása, vpredu
sa držala visiac cez ruky. 

V slovenských vizitačných prameňoch zo 17. storočia sa
názov polka uvádza v roku 1644; bola určená ku kroju, pre-
snejšie k výzdobe ženskej hlavy. Z uvedeného môžeme
predpokladať, že už v dávnejšej minulosti sa polka použí-
vala nielen na svadobnú príležitosť, ale aj - zrejme v prípade
vydatých žien - na bežné nosenie.77

Vo štvrtok chodievali mladí družbovia pozývať ľudí z de-
diny na svadbu. V nedeľu prišli k neveste jej družičky, krstná
matka a spolu plietli venčeky pre družičky, pierka pre mlá-
dencov a neveste svadobný veniec. Všetko sa pripravovalo
z rozmarínu, pričom vence družíc boli  zdobené viac ako
nevestin veniec. Neveste viseli z venca na chrbte iba biele 

45RAJECKÁ LESNÁ 

Z VŔŠKU DO DOLINY

„Až neskôr, za totality, sa na pútec česali.“ Keď sa dievča vy-
dalo, už o polnoci ho začepčili ako ostatné vydaté ženy.
Hladko učesané vlasy s vrkočom ostali, akurát vrkoč sa zavil
do drdola a pripevnil sponkami nazývanými hornodle. Na
drdol sa pritlačila takzvaná krkuľa - vytvarovaná drôtená výs-
tuž obalená tenkým plátnom. Na takto upravený účes sa za-
viazal ešte čepiec – čapiec. Koncom 19. storočia boli tylá
čapcov vyšívané krížikovou výšivkou v jednom páse; v me-
dzivojnovom období sa namiesto výšivky na čapce našíval
farebný kúsok látky. Na čapiec sa zaviazala aj dlhá šatka ob-
dĺžnikového tvaru, kratšou stranou zaviazaná pod krkom. 
Viazala sa približne v polovičke hlavy, nie od čela. Literatúra
uvádza, že tieto šatky sa v minulosti nosili aj v okolitých ra-
jeckých obciach; všade však už zanikli a ich archaická podo-
ba sa zachovala jedine v Rajeckej Lesnej, Ďurčinej a Fačkove.
Šatky sa šili pôvodne z tenkého ľanového plátna, ale to pos-
tupne vystriedal damašek alebo plátno, z ktorého sa robili
obliečky: „To sa len tak belelo! Aké to bolo pekné, kedz boli
všetky ženy v kostole a mali tí šatky.“ Na pole ženy chodie-
vali často bez čapca a na krkuľu si uviazali iba šatky. V medzi-
vojnových rokoch sa začali nosiť farebné, fabricky vyrobené
šatky. Zaujímavosťou je, že ich ženy nenosili ako v ostatných
obciach, s vytvoreným cípom na strede hlavy, ale šatky si via-
zali dozadu (rovnako ako biele šatky). Čepce mladé vydaté
ženy postupne prestali nosiť po 2. svetovej vojne.  Odev slo-
bodných dievčat a mladých žien bol celý biely, staré ženy, na
rozdiel od nich, nosili tmavé zápony. 

Zimný odev žien pozostával iba z vlniaka, ktorý mali
v chladných dňoch prehodený cez plecia, prípadne cez hla-
vu, a zo súkennej haleny. Haleny bývali šité z bieleho súkna,
mali dlhé rukávy a ich dĺžka siahala asi do polovice lýtok. Po
okrajoch boli haleny zdobené tmavou vlnou a zapínali sa na
háčiky, prípadne gombičky. Haleny sa obliekali priamo na
rukávce. Nič iné sa už v zimnom období neobliekalo. V obci
vedeli haleny zo súkna vyrobiť aj šikovní halenári; vlniaky sa
na rozdiel nich kupovali výlučne na jarmokoch. Najbežnejšiu
obuv žien tvorili kožené krpce. V lete si do nich obkrúcali zvyš-
kové kusy plátna nazývané onuce, v zime kopicá (vysoké vl-
nené ponožky pletené na ihliciach z čiernej i bielej ovčej vlny;
išlo teda o najlepšiu ochranu proti zime). Krpce si na onuce
alebo kopicá pripevnili dlhými čiernymi šnúrami a motúzmi,
ktoré nazývali naovlaky. Obtáčali si ich zvrchu nadol, preto
museli byť upevnené súmerne, inak by každá žena vyšla na
posmech. Teplou obuvou boli aj po kolená vysoké súkenné
papuče. Tie sa buď kúpili na jarmoku, alebo ich vyrábal šus-
ter v dedine. Na sviatočné príležitosti nosili bohatšie ženy
čierne čižmy, ktoré vyhotovovali obuvníci v Rajci. 

MUŽSKÝ ODEV 

Spodným odevom mužov boli biele plátenné gate. Mali
rovný strih, nezdobili sa a len v páse sa uviazali obyčajnou
tkanicou či motúzom. Muži ich nosili na spanie, avšak v zime
sa obliekali aj pod vrchné súkenné nohavice (súkenáky). 
V Rajeckej Lesnej sa súkenáky šili z bieleho i čierneho súkna.
Biele sa používali na pole a inú robotu, čierne na sviatočné
príležitosti. Oboje boli zdobené (pracovné menej) na steh-
nách a okolo rozparkov farebnou vlnou - napríklad hnedou
alebo zelenou s jednoduchými vzormi. Do nich sa  cez pra-
covné dni zapásal úzky remeň, na sviatok zas široký opasok
s veľkými mosadznými sponami. Vrchným odevom bola
biela plátenná košeľa s rovným strihom, vyšívaná na záhrení
okolo výstrihu v prednej časti košele a okolo goliera. Jedno-
duchá krížiková výšivka pozostávala so vzorov ako napríklad
na srdcá, volové oči, na kríže... Chlapi mali pracovné i svia-
točné košele iba čiernej farby, sviatočné však zvykli byť vyší-
vané bohatšie. Vyšívali sa bohaté geometrické tvary, pričom
už v povojnovom období nastala zásadná zmena aj vo vyší-
vaní mužských košieľ; najmä mládenecké košele sa začali
vyšívať veľmi pestro, s použitím viacerých farieb. „A mladí
boli kerí nad kerého!“ Oba vyšívané varianty košieľ sa zacho-
vali do dnešných čias. Košele sa pod krkom viazali šnúrkami,
ktoré sa uplietli z bielej a čiernej (prípadne inej farebnej) nite.
Vrchným odevom v chladnom počasí bola súkenná huňa.
Podobne ako ženská sa šila z bieleho súkna, v prednej časti
na okrajoch bola lemovaná farebnou vlnou ako ozdoba.
Muži si však huňu väčšinou neobliekali celú, rukávy nechá-
vali voľne visieť na bokoch a mali ju len prehodenú voľne
cez plecia. V rukách si ju držali alebo zopli mosadznou spo-
nou. Keďže muži chodili na furmánky s koňmi na vozoch až
do Čičmian a pracovali v lesoch, zápästia im chránili zápäst-
ky štrikované z ovčej vlny. Ženy museli vstávať aj o druhej
hodine ráno, aby im stihli navariť halušky. Na nohách nosili
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Žena z Rajeckej Lesnej (60. roky minulého storočia). Fotografia: Igor
Grossmann. Archív obce Rajecká Lesná.

Starý muž z Rajeckej Lesnej (60. roky minulého storočia). Fotografia: Igor
Grossmann. Archív obce Rajecká Lesná.

Starec v ľudovom odeve (1956). Fotografia: Igor Grossmann. Archív
SNM v Martine.



a modré stuhy. Pri vití vencov prítomní spievali a jedli sa
predsvadobné koláče. „V záhrade je krásna panna, v rukách
drží kvetiny, hlávku kloní, slzy roní, vije vienok svadobný...“
Najdôležitejšiu osobu zo strany nevesty predstavovala jej
krstná matka, ktorá sa nazývala široká. Identifikačným zna-
kom tejto ženy bol špeciálny čepiec, na ktorom mala prišité
ozdoby, flitre a sklíčka. Viedla mladú na sobáš, stála pri nej,
keď sa na sobáši nad ňou modlili, a o polnoci ju začepčila.
Mladý ženích mal pri sebe starého svata s ozdobenou valaš-
kou, ktorý šiel vždy popredu. Ženích mal oblečenú novú ko-
šeľu od nevesty. Pierko – kystku od nevesty - dostal až v deň
sobáša. Staršie ženy nosili na sobáš čierne zápony, čím zvý-
razňovali vážnosť vlastného stavu. Rodina ako dar priniesla
jedlo, aby ho bolo na svadbe pre všetkých dostatok: „To nie
ako fčiľ, všeliaké hrnčeky a tak... Nanoseli rožkou, pampúš-
kou a dali mi to do zápony a šla som poroznášať.“ Svadobný
odev sa v obci zachoval veľmi dlho, dokonca ešte aj v 40. 
a 50. rokoch minulého storočia. Modernejšie nevesty sa však
už v tomto období obliekali do svadobných šiat mestského
strihu, ku ktorým mali na hlave pripevnený biely závoj – šla-
jer a v rukách držali kyticu kvetov – bukrietku.

SMÚTOČNÝ ODEV 

Smútočný odev v Rajeckej Lesnej sa počas 19. storočia
vyznačoval bielou farbou. Čiernu farbu mali akurát výšivky
na košeliach a rukávcoch; staré ženy mali čierne i zápony.
Od 20. storočia sa postupne presadil výlučne tmavý variant
smútočného odevu, najmä v období, keď sa začali nosiť tma-
vé sukne. Vtedy sa už aj na pohreboch používali tmavé šatky,
zápony, sukne, vlniaky. Archaická biela smútočná farba defi-
nitívne ustúpila a pretrvalo to až do súčasnosti. Ak však zo-
mrel mladý človek, obliekli ho do sviatočného bieleho alebo
svadobného odevu. Za truhlou kráčalo mladé dievča obleče-
né ako nevesta, respektíve mládenec oblečený ako ženích. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Rajeckú Lesnú radíme k obciam, kde sa dodnes v mno-
hých domácnostiach i u viacerých zberateľov zachoval ľudo-
vý odev. Ľudia si svoj odev veľmi vážili, starali sa oň, a preto
sa nám do súčasnosti zachovalo mnoho pôvodných odev-
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Fašiangy 2007. Archív obce Rajecká Lesná.

Fašiangy 2007. Archív obce Rajecká Lesná.  >



ĎURČINÁ
„Nad Durčinu, nad Durčinu veselia sa vtáci, 
ešte lepšie sa veselia durčanskí mládzenci...“

ných súčastí. Hoci sa oň náležite starali, vedeli ho vnímať aj
ako ozdobu vlastného zovňajšku. Rovnako to vnímali dievča-
tá pred 100 rokmi, tak to cítia dievčatá a chlapci i dnes, keď
sa do kroja príležitostne oblečú. Najobľúbenejšou príleži-
tosťou na ukázanie sa v čo najkrajšej košeli, rukávcoch či
nariasenej kasanici bývali muziky. Pomerne často sa konali

napríklad v záhrade u Hromadov i na iných otvorených prie-
stranstvách. V obci oddávna pôsobili ľudové hudby so sláči-
kovými nástrojmi, takzvaní husličkári. Medzi posledných pa-
trili Adam Pekný, Matúš Pekný, Filip Gajdoš, Juraj Hromada
či Jozef Ďuriga. Na muzikách sa tancovali čardáše, v 20.
storočí pribudli už aj polky a valčíky. Hoci muzika patrila pre-
važne mladým, zabávali sa i starší, ktorí zároveň pozorne sle-
dovali, ako sa zabávajú mladí ľudia. Každé dievča prišlo na
muziku pekne vyparádené. Vlasy museli byť starostlivo uče-
sané (nachádzalo sa v nich čo najviac farebných stužiek),
škrobené kasanice nesmeli byť špinavé. Zaujímavosťou bolo,
že mládenci z Rajeckej Lesnej spravidla nechceli za ženu inú,
ako z ich obce. Preto sa práve na muzikách často strhli bitky
o dievčatá, najmä keď prišli mládenci z Ďurčinej: „Vtedy ani
inú nigdo nechcel, len svoju z dzedziny mládzenci chceli!
Preto sa ti Frivalďania teľo bili, kedz Ďurčani chceli dáku za
nevestu!“

Každoročne sa ľudia najviac tešili na obdobie fašiangov.
Tie majú v Rajeckej doline dlhú a veľmi bohatú tradíciu. Fa-
šiangové zábavy a celé fašiangy vôbec sa nemohli zaobísť
bez starých žien; preto sa na nich zúčastňovali všetci oby-
vatelia. Dodnes práve fašiangy predstavujú reprezentačné
kultúrne podujatie v obci, na ktoré sa chodia pozerať aj ná-
vštevníci. Mládenci a dievčatá sa obliekajú do pôvodných
odevov staršieho alebo novšieho typu, na ktoré sú právom
hrdí. V obci majú starých ľudových odevov i nových krojov
dostatok. Dokonca už aj škôlkari disponujú svojimi krojmi,
hoci nie sú ušité presne podľa vzoru pôvodných detských
odevov. Dievčatá, napríklad, používajú zvonové sukničky 
a košieľky. Od raného veku teda deti spoznávajú pôvodné
zvyky a vštepuje sa im úcta k tradíciám predkov. 

Pôvodný odev sa v obci zachoval až do 60. rokov minu-
lého storočia; veľmi pomaly, najmä u žien, sa vytrácal od
konca 2. svetovej vojny. V súčasnosti, ako i v nedávnej minu-
losti sa výšivky z Rajeckej Lesnej používajú na dekoračné
predmety, obrusy, kňazské rúcha, či obrusy a vyšívané kom-
plety do kostola. Vyšívané dekoratívne predmety slúžia tiež
ako dary pre vzácnych hostí, ktorí navštívia pútnické miesto
Rajeckú Lesnú. 
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Detail viazania kapcov (60. roky minulého storočia). Fotografia: Igor
Grossman. Archív obce Rajecká Lesná.



Slobodné dievčatá, ktoré chodili na muziku, sa nazývali has-
pice. Muzika bola pre nich spoločenská udalosť a prichystali
sa na ňu najlepšie, ako vedeli. So smiechom si dodnes ženy
spomínajú, že si aj líca nafarbili červeným krepovým pa-
pierom, aby sa páčili chlapcom. Nie vždy však dosiahli taký
úspech, ako pôvodne chceli... Kasanice mali krásne naria-
sené, rukávce našuchorené, vo vlasoch mašle. Na tanec nik-
dy nesmeli chýbať čižmy: „Vyparádzeli sme sa na tú muziku,
neboli sme také došvárané od tej kravy!“

ŽENSKÝ ODEV

Najstaršie súčasti odevu boli ušité z doma spracovaného
ľanového plátna. V medzivojnovom období na sviatočné
príležitosti používali šifón alebo damašek, ktorý nazývali
perkál. Pracovné odevy však naďalej ostávali spracované 
z ľanu. Vyšívanie ako ženská práca bola možná iba cez zimné
mesiace, keď sa nepracovalo na poli. Na veľké sviatky ako
Veľká noc (napríklad na Bielu sobotu), bez ohľadu na poča-
sie, išli ženy a dievčatá do kostola v krátkych rukávcoch až
do Rajca, aby jedna pred druhou videli, ktorá ich má krajšie
vyšité. K tomu si slobodné dievčatá uviazali na hlavu bielu
šatku, ktorá bola v spodnom cípe tiež vyšitá; viazala sa pod
bradou na dva uzly a navrchu vytvárala cíp, ktorý musel byť
pekne vytvarovaný na striežku. Najspodnejšiu časť odevu
tvoril rubáč, dnes nazývaný spodnica. V zimných mesiacoch
bol rubáč ľanový, utkaný na hrubo, v letných mesiacoch 

z tenšieho plátna. Mal jednoduchý strih, na prsiach bol
pevne stiahnutý a od pása sa rozširoval, aby umožnil chôdzu.
Obliekal sa cez hlavu a spodná časť bola olemovaná kupo-
vanou krajkou, nazývanou štikeraj. 

Na rubáč si žena obliekla košieľku (nazývanú rukávce) 
a sukňu – kasanicu. Rukávce boli vždy z tenšieho bieleho
ľanového plátna, mali kratší široký strih so širokými rukávmi.
Pôvodná dĺžka rukávov siahala až po zápästie, postupne sa
ale skracovala po lakte, a tak to ostalo až do súčasnosti. Geo-
metrické tvary na rukávcoch sa robili krížikovou výšivkou.
Zaujímavosťou je, že prvotnou farbou výšivky bola iba čier-
na. Výšivku čiernej farby používali len na rukávcoch, ktoré sa
vyšívali okolo hrdla a okolo rovného výstrihu po oboch stra-
nách, ktoré nazývali stánky. Ukončenie rukávov čiernou vý-
šivkou na sviatočné príležitosti olemovali ešte bielou bavln-
kou (nazývali ju pamut). Výstrih bol spravený hlboko najmä
kvôli kojeniu dieťaťa pri práci. Rukávy sa zdobili jednodu-
chou výšivkou na troch miestach: výšivka v pleci, spodná
časť rukáva (nazberkaná a stiahnutá), ktorú nazývali golierce,
a ukončenie rukávu (krúžky). Začiatkom 20. storočia sa naj-
mä na sviatočné príležitosti začala využívať aj modrá a čer-
vená farba. 

Kasanicu tvorí sukňa s dĺžkou do polovice lýtok a s priši-
tým živôtikom. Dĺžka kasanice sa začiatkom 21. storočia skrá-
tila pod alebo po kolená. Išlo o sukňu spojenú so živôtikom
a pod prsiami zviazanú bielymi tkanicami. Spodný diel kasa-
nice bol drobno riasený. Riasilo sa najčastejšie v nedeľu a ro-
bili to vždy dve ženy; jedna nechtami riasila úzke pásy, druhá
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Prvý doklad o osídlení územia dnešnej obce Ďurčiná
pochádza z mladšej doby bronzovej. Vykopávky nájdené na
Kamennom diele (medená sekerka a hlinený krčah), ktoré
sú uložené v Budatínskom zámku, svedčia o prítomnosti lu-
žickej kultúry. Na základe uvedeného sa usudzuje, že pôvod-
ná obec sídlila v týchto miestach. Prvá písomná zmienka je
doložená a datovaná rokom 1393, s názvom POSESIO GEO-
RKLEHATAYA; osada patrila pod panstvo Rajeckého hradu,
o ktorom sa zachovali len náznaky jeho existencie. Hlavným
zamestnaním obyvateľov bol chov oviec a poľnohospodár-
stvo. Za čias panovania rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie
Terézie patrila Ďurčiná do lietavského panstva, spod vplyvu
ktorého sa vymanila 1. septembra 1846. Roľníci tu mali od-
pradávna rozdelenú ornú pôdu na usadlosti (grunty, tiež sesie
či rale). Ešte aj dnes sa preto môžeme dočítať v obecnej kro-
nike o vzniku, rozlohe a polohe jednotlivých gruntov v Ďurči-
nej, ktorých pôvodné názvy sa často zhodujú s aktuálnymi
názvami miest v jej katastri. Obyvateľstvo sa delilo podľa jed-
notlivých spoločenských vrstiev. Najvyššie postavenie mal pán
(často s titulom šľachtica), nasledovali šoltýsi, ktorí boli akými-
si zamestnancami, dôverníkmi pána. Ich rodinné mená sa
zmenili podľa názvu dediny, v ktorej „šoltýsovali“. Tak vznikli
známe šoltýske, neskôr pozemančené rodiny; v prípade Ďur-
činej išlo o rodinu Ďurčanských (toto meno sa v obci vysky-
tuje doteraz). V spoločenskom rebríčku ďalej nasledovali sed-
liaci. Tí z nich, ktorí  chodievali slúžiť napríklad do Rajca, sa
nazývali paholkovia. 

Zachovaná pečať pochádza z polovice 18. storočia; je na
nej vyobrazená postava ženy s kosákom. Podľa heraldikov
mali ľudské postavy v znakoch len obce s výsostným posta-
vením medzi ostatnými dedinami. Zlatá a strieborná farba
znamenajú, že Ďurčiná patrila medzi najbohatšie obce. Pod-
ľa pečate bol vyhotovený aj erb. Ďalší symbol predstavuje
vlajka, ktorú tvorí sedem pozdĺžnych pruhov. Najstaršou
stavbou v obci je baroková kúria z 18. storočia; existuje však
domnienka, že bola prestavaná z ešte staršej budovy, prí-
padne stojí na starších základoch. Ide o komplex obytných
a hospodárskych budov so záhradou. Pôdorys  kúrie je troj-
traktový obdĺžnik s rozmermi 23,5 x 12 metrov. Poslednými
známymi pánmi a majiteľmi kúrie boli Jozef Vitolai a jeho
manželka Johanna Akai Vitolaiová, ktorí tu žili ešte v 19. a za-
čiatkom 20. storočia.78

ĽUDOVÝ ODEV

V Ďurčinej svoj odev nazývali šúchi. V obci bol najviac
rozšírený chov oviec a ich čriedy vlastnilo v dedine niekoľko
gazdov; v jednej čriede zvyklo bývať 80 až 100 oviec. Plátno
tkali v každej rodine. Ovčiu vlnu spracovali taktiež doma,
valchovať však chodili do susednej Rajeckej Lesnej. Bavlnky
na vyšívanie červenej a modrej farby získavali ženy od
podomových obchodníkov – handrárov. Tieto bavlnky nazý-
vali pieranice. Ženy si dodnes spomínajú na obchodníka
Jožka z Rovného, ktorý používal  drevenú píšťalku. Keď za-
pískal, okamžite sa vedelo, že prišiel do dediny; jeho ob-
vyklými pokrikmi boli: „Katarínka, Katka ako cukor sladká,

poj si niečo vybrať! Šnórečku na košeľu mužovi daj!“ 
Odev prali ženy na potoku tak, že dreveným piestom

udierali na plátenný odev uložený  na drevenej lavici, alebo
na veľkom plochom kameni pri potoku. Po uschnutí ho ruč-
ne mangľovali, teda žehlili (navinuli na drevený valček a zu-
batým piestom naň tlačili). Sviatočné oblečenie a najmä
modrotlačové súčasti odevu sa prali najmenej. Odev usklad-
ňovali najmä v sypárňach v truhliciach, pričom zvlášť ulože-
né museli byť kasanice, rukávce a ostatné odevné súčasti.
Škrob zo zemiakov používali len minimálne. Ak sa tak roz-
hodli, jedine na výnimočné príležitosti. Keď sa do obce vy-
dala žena z inej dediny, priniesla si síce svoje oblečenie, ale
po čase sa prispôsobila a obliekala si odev z Ďurčinej. 

Spoločenský život v obci sa sústredil predovšetkým na
tanečné zábavy – muziky. Už od roku 1926 tu pôsobí nepre-
tržite zoskupenie muzikantov, ktorí sa nazývajú Ďurčanskí
husličkári. Plynutím času sa v ňom vystriedalo mnoho členov.
Na muzike nikdy nesmeli chýbať husle, kontra či basa, ne-
skôr sa pripojila aj ústna harmonika – harmaňika či akorde-
ón. Muziky sa konali väčšinou na Katarínu, Ondreja, Štefana,
Michala, keď boli hody, na fašiangy, pri stavaní a váľaní
májov, na dožinky. Príležitostne sa hralo a spievalo napríklad
aj pri driapaní peria, v krčme či v niektorom dvore „pod
hrušku“. Ani na tunajších muzikách nechýbali bitky; chlapci
sa medzi sebou bili najmä kvôli dievčatám. Občas na muziky
chodili aj chlapci a dievčatá z Rajeckej Lesnej; vždy sa vedeli
rozoznať práve podľa odevu. Keď dievča niektorého chlapca
odmietlo, bola to preňho hanba, a tak mu dali zahrať marš.
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Prvá sprava Žofia Balážová, rodená Šujanová,  s priateľkami (1918).
Archív rodiny Balážovej.

Pavlína Sandanusová, rodená Balážová (1956). Archív rodiny Balážovej.Agnesa Babčanová, rodená Macáková (narodená (28. 11. 1941). Fo-
tografia pochádza z roku 1958. Archív rodiny Jakubíkovej.



a vždy do kostola, si ženy na čapiec uviazali biele šatky –
ručníky. Ručník bol obdĺžnikového tvaru. Viazal sa od polo-
vice hlavy na uzol dopredu užšou stranou. Celý ručník voľne
visel žene na chrbte približne po pás alebo niže pása, s dĺž-
kou asi 1 meter; buď ho ušili z tenkého plátna, alebo z kupo-
vaného damašku. Neraz sa stávalo, že ženy ručníky nosili aj
do poľa, kde pracovali. Keď pálilo slnko a dieťa niesli zavia-
zané na chrbte, prikryli ho práve týmto ručníkom. Spomenúť
treba, že ručník bol aj jeden z darov, ktorý ženích venoval
svojej neveste. Tieto ručníky sú archaickou súčasťou odevu.
D. Stránská však uvádza, že ich predchodcom boli v rajec-
kých obciach  podviky, ktoré sa používali zrejme ešte na za-
čiatku 19. storočia. „V podvike uberali sa do chrámu, v pod-
vike pracovali na roli a verili, že pole by ani úrody nevydalo,
keby vstúpila naň žena bez podviky."79 Bohatšie ženy si 
v povojnových rokoch mohli dovoliť kupovať drahšie šatky,
ktoré nazývali štofky; boli vzorované, s dĺžkou niže temena,
a viazali sa na dva uzly dopredu. Na noc si ženy vlasy roz-
plietli a každé ráno opäť zavili. Samozrejmosťou bolo, že
najmä staršie ženy mali pod vankúšom hrebeň, ráno si naj-
skôr obliekli rubáč a rukávce a ešte v posteli si vlasy učesali.
Aj pracovné odevy si ženy skrášlili aspoň jednoduchou
výšivkou na rukávcoch. „Kedz prišli lúky, každá si len svoje
hľadzela.“  

Zimné mesiace sa, samozrejme, odrazili i na počte odev-
ných súčastí. Ženy si v tuhej zime obliekli aj dve kasanice
a navrch halenu z bieleho súkna. Halena bývala až do dĺžky
kasanice vytvarovaná do pása, od ktorého nadol sa rozši-
rovala. Okraje haleny boli zdobené farebným harasom –
vlnou, zväčša červenej, zelenej alebo neskôr modrej farby.
Vpredu na prsiach sa halena zapínala na kovovú pracku. 
V medzivojnovom období sa začali nosiť aj čierne vlniaky,
ktoré si ženy kupovali na jarmokoch. Nosili ich podľa poča-
sia, aj ako pokrývku hlavy alebo okolo pliec. Ďalším typom
vrchného zimného odevu boli krátke kožúšky siahajúce po
bedrá, v páse stiahnuté a ušité z ovčej vlny, zväčša hnedej
farby. Po 2. svetovej vojne začali ženy na sviatočné príleži-
tosti nosiť krátke kabátiky (šité napríklad z kartúnu a bar-
chetu), ktoré mali v prednej aj zadnej časti ušité zámyky.
Tieto kabátiky úzkeho strihu a so špicatým golierom boli 
v páse stiahnuté tak, aby vytvarovali ženskú postavu. V me-
dzivojnovom období si ženy začali doma štrikovať hrubé
svetre na zimu. 

V letných mesiacoch, najmä pri pasení či práci na po-
liach, chodili deti aj dospelí bosí. Ako najčastejšiu obuv použí-
vali kožené krpce, do ktorých si obúvali kopyce upletené 
z vlny. Tie siahali až pod kolená a sviatočné boli vzorované;
striedala sa biela a čierna vlna. Krpce mali ušká, do ktorých
sa navliekol tenký kožený remienok s hrúbkou približne 0,5
centimetra (nazývali ho naodkončie). Remienkom boli prichy-
tené naovlaky, z vlny nahrubo spriadané čierne dlhé motúzy,
pravidelne omotané okolo lýtka. Prichytávali kopyce, no mali
aj estetickú funkciu a pôsobili na zdravotný stav, pretože no-
hy boli stále v teple. V povojnových časoch začali ženy nosiť
v chladných dňoch teplé pančuchy, nazývané štrimfle (na
stehnách držali vďaka gumičke – štrumpadli). Sviatočnou
obuvou boli čierne čižmy s pevnou sárou, pri členkách voľ-

nejšie „zhrnuté“, aby umožňovali pohyb nohy; preto sa nazý-
vali zhŕňačky. Šili ich v Rajci, kde sa vyrábala obuv pre celé
okolie. Bežnou obuvou boli čierne (najčastejšie) alebo biele
súkenné papuče, nazývané valaské. Mali hrubší spodok, pri-
čom boli „poštápané aj tri vrstvyv kope“, aby sa rýchlo nezo-
drali a noha mohla byť viac v teple. 

MUŽSKÝ ODEV

Mužský odev tvorila biela plátenná košeľa so širokými
rukávmi. Na najťažšie roboty košeľa zdobená nebola; iba
niektoré mali jednoduchú výšivku okolo obojku. Sviatočná
košeľa bola vyšitá geometrickými vzormi (napríklad hviezdi-
ce, srdcia). Pôvodnú čiernu farbu nahradila po 2. svetovej voj-
ne modrá. Farby sa začali kombinovať, najmä zelená, čer-
vená a modrá. Výšivka mala tvar obdĺžnika (okolo výstrihu
na hrudi a okolo krku – na obojek) a samotná košeľa sa nosi-
la zakasaná do súkenných nohavíc. 

Nohavice sa vyrábali z čierneho súkna, menej sa použí-
valo biele súkno. Sviatočné nohavice zdobili zelenou vlnou
– harasom vzorom na stehnách a s našitými lampasmi po
celej dĺžke, na boku a v spodnej časti boli rozstrihnuté. U-
pevňovali sa úzkym koženým opaskom. Sviatočné opasky
boli veľmi široké, mali tri pracky a zdobili ich vyrezávaním do
kože.  V Ďurčinej vždy pôsobil šikovný majster, ktorý vedel
zhotoviť opasky a iné kožené výrobky. Posledným výrob-
com je Florián Tepličanec. Opasky vyrábali aj v Rajci, a tak
nerobilo problém si ich v prípade nedostatku zakúpiť. Pod
súkenné nohavice sa nosili ešte tenšie plátenné gate – plá-
cené gace, nazývané tiež cvilichy. V zimnom období sa na
ich ušitie používalo čo najhrubšie plátno. Cvilichy boli širo-
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kasanicu pridržiavala. Nariasená sa zložila do šúľka, usušila
a potom sa mohla používať. Biele kasanice sa nosili na pra-
covné i sviatočné príležitosti. Od začiatku 20 storočia sa
biele kasanice na prácu nahradzovali aj tmavými kupova-
nými látkami. 

Navrch sa uviazala zástera – zápona. Pracovné zápony
boli z tenšieho plátna alebo tmavej tlačovej látky. Látka sa
buď nezdobila vôbec, alebo len jemnými kvetmi. Sviatočné
zápony boli z modrotlačovej látky s veľkými výraznými vzor-
mi. Modrotlačová látka sa kupovala na jarmokoch, na púti 
v Rajeckej Lesnej alebo na trhoch v blízkom Rajci. Zápona
bola stredom zošitá farebným stehom nazývaným mriežka;
mohla byť jednofarebná i viacfarebná. Obvod zápony sa tiež
zdobil jednofarebným vzorom – kupovanou krajkou rôzneho
vzoru. Chudobné ženy si modrotlačové látky nemohli do-
voliť kúpiť, preto používali buď len domácky vyrobené plát-

no, alebo lacné tmavé látky. Modrotlačovú látku ženy nazý-
vali tlač. „Tlačová bola morovo sviatočná zápona!“ Staršie
ženy nosili aj sviatočné čierne zápony (napríklad z kartúnu).
Na takejto zápone sa v spodnej časti nachádzali ušité zámiky
v dvoch alebo troch radoch (bola naskladaná na širšie faldy).
Zápona sa uviazala dozadu, keďže však bola sviatočná, že-
ny si uviazali okolo pása farebnú vyšívanú stuhu, zaviazanú
na dva uzly dopredu s krátkymi spustenými koncami.  

Mladé slobodné dievčatá nosili vlasy učesané na hladko,
zapletené do  jedného alebo dvoch vrkočov. Vydatá žena si
vlasy učesala na hladko dozadu do vrkoča, na ne upevnila
krkuľu – podložku, vyrobenú zo slamy a omotanú tenkým
plátnom. Kto mohol, namiesto slamy používal drôt. Na upev-
nené vlasy si žena zavila jednoduchý biely čepiec, nazývaný
čapiec; buď bol jednoduchý a nezdobený, alebo vyšitý mod-
rou, prípadne červenou výšivkou. Na sviatočné príležitosti,
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Mária Balážová a Mária Bieliková strihajú v Ďurčinej  na lúkach ovce (1956). Archív rodiny Balážovej.

Portrét roľníka Ondreja Babčanca (1941). Fotografia: E. Stráňai. Archív
SNM v Martine.



kého strihu, v páse sa sťahovali iba tkanicou, motúzom, ne-
skôr aj gumou. Dodnes si ľudia s úsmevom spomínajú, že
ak mal chlapec nové biele súkenné nohavice, „radšej ich 
v lajne či blace povláčel, nech nepovedzia, že má nové a nič
nerobí."

Na hlave nosili muži čierny súkenný klobúk. Pôvodne po-
užívali široké klobúky, približne od 20. storočia začali nosiť
malý okrúhly klobúk. Starší muži nosili dlhé vlasy po plecia,
mladí si vlasy strihali nakrátko. Najbežnejšou obuvou boli
krpce, do ktorých si chlapi upevňovali plátenné onuce (plnili
tepelnú funkciu). Krpce sa okolo členkov a lýtok pripevňovali
motúzom – naodkončím. Veľmi často sa používali aj jedno-
duché súkenné papuče, na sviatočné príležitosti zas vysoké
čierne čižmy – zhŕňačky. V medzivojnovom období už muži
nosili do práce kupované topánky, takzvané bagandže; ich
pevnosť sa osvedčila najmä pri pasení alebo pri práci v lese
a v horšom teréne. V zime počas tuhých mrazov sa nosili
kapce. Spodná časť kapcov bola kožená, vrchná (sára) z hru-
bého súkna. V zimnom období nosili muži dlhú súkennú
huňu z bielej ovčej vlny, ktorá bola po okrajoch v prednej
časti lemovaná zelenou, čiernou alebo červenou vlnou. Za-

pínala sa iba mosadznou sponou. Okrem nej nosili kratšie
kožuchy a na hlave tmavé baranice. 

DETSKÝ ODEV 

Dieťa po narodení zavili do plátenných plienočiek, ktoré
si vystrihli zo starých potrhaných kasaníc, košieľ alebo ru-
báčov. Perinky boli jednoduché, na krst a príležitostne zdo-
bené našitou krajkou – štikerajom. Perinka, povijačka, bý-
vala iba z bieleho plátna štvorcového tvaru, do ktorého deti
zavíjali a ovinuli povojníkom (pevná podšitá stuha, ružová
alebo bledomodrá podľa pohlavia, aby perinka s dieťaťom
pevne držala). Dieťa zavíjali s vystretými rukami, aby rovno
rástlo. Teplejšie a zdobené perinky sa okrem krstu používali
aj pri nutnej návšteve lekára; takto sa deti povíjali zhruba do
jedného roka. Na hlave nosili jednoduché biele čepčeky, 
k sviatočným príležitostiam s našitým štikerajom. Maličké
deti si mamy so sebou brávali na pole či lúky, kde pracovali.
Dieťa niesli na chrbte v koncovej plachte, v ktorej bol vankúš
s perím. Na poli matka uviazala plachtu na trojnožku z troch
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Juraj Baláž. Rodinný archív Juraja Baláža.

<  Vpravo Šimon Baláž s Ľudovítom Balážom. Rodinný album Juraja Baláža.



SVADOBNÝ ODEV 

Odev mladej nevesty tvorili  prakticky tie isté súčasti ako
v prípade sviatočného obliekania; biely rubáč s našitou širo-
kou krajkou – štikerajom, biela, drobno riasená kasanica
a rukávce. V priebehu 19. storočia to bola len čierna krížiková
výšivka geometrických tvarov, ktorou si nevesty zdobili ru-
kávce. Približne od konca spomínaného storočia nahradili
túto farbu modrou. Modrá sa tak stala symbolickou farbou
pre nevestu. Na kasanicu si uviazala bielu hodvábnu záponu,
chudobnejšie dievča iba plátennú. Ak sa látka na záponu
kúpila, bola jemne zdobená bielymi vzormi, určená len na
svadbu a uviazaná dozadu. Cez pás si nevesta previazala
bledomodrú stuhu, ktorá jej visela po celej dĺžke zápony
(alebo aspoň do dvoch tretín). V spodnej časti zápony boli
cez celú šírku našité modré tenké stužky so šírkou zhruba
jeden centimeter. Nevesta si našila 3 až 4 rady, pričom zápo-
nu ešte ozdobila zeleným rozmarínom. Malú kystku roz-
marínu si pripevnila na živôtik, čiže vrchnú časť kasanice.
Keď bola nevesta odetá do svadobného odevu, krstná mať
jej dala okolo ramien na ruky pôlku - približne dvojmetrový
pás látky, ktorý mal obradný charakter. Oba konce boli zdo-
bené našitou krajkou. Keď mladá nevesta vstupovala do
príbytku svojho manžela, nastávajúca svokra ju pred vstu-
pom do domu chytila za oba konce pôlky a vtiahla cez prach
dverí dnu. Potom dala neveste lyžicu medu, čo znamenalo,
že má byť medzi nimi vždy láska a porozumenie. Chudob-
nejšie nevesty mali pôlky z domáceho plátna, bohatšie zo
šifónu alebo z látky nazývanej lokcik (hrubšej ako šifón).

Odev dopĺňali čierne čižmy nazývané zhŕňačky. Nevesta
mala vlasy učesané nahladko a zapletené do jedného vrko-
ča. Na vrkoči sa nachádzala zaviazaná modrá stuha, akú
mala aj okolo pása. Na hlave nosila nezdobený zelený roz-
marínový veniec. Tento veniec uvila krstná mama nevesty 
i ženícha. Krstná mama nevesty sa nazývala postelačka. Uve-
dený názov vyplýval zo skutočnosti, že to bola práve ona,
kto mladým ustlal periny, ktoré sa vo štvrtok preniesli z domu
nevesty do domu ženícha. S perinami sa chodilo po dedine
neskoro večer v sprievode harmoniky a spevu.

Krstná mama ženícha sa nazývala široká. Veniec pre ne-
vestu vili dve krstné mamy a družice (kamarátky nevesty) vo
štvrtok, keď doniesli koláč. Pri vití nesmeli rozprávať, aby
nevesta nebola „hubatá“. Veniec robili podľa tvaru domáce-
ho chleba; po dokončení ho pokropili svätenou vodou. Ako
sme už spomenuli, ešte vo štvrtok doniesli ženy celty – koláč
v tvare obdĺžniku (cca 70 centimetrov), na ktorom boli na-
vrchu upletené dva vence. Na prípravu koláča použili veľa
vajec, aby sa podľa tradície nevesta vydarila. Široká mala na
svadbe najkrajší čepiec, ktorý nosila z dôvodu svojho sta-
tusu. Keď krstná matka o polnoci nevestu začepčila, sňala
jej veniec a vlasy zaplietla do podložky nazývanej krkuľa.
Pôvodne bola vytvarovaná zo slamy a oviazaná bielymi
tkanicami, neskôr slamu vystriedal drôt. Na takto učesané
vlasy zavila neveste jednoduchý biely čepiec s čipkou na
vrchnej časti. Čepiec sa tkanicami previazal a spevnil, z te-
mena navrch hlavy a späť naspodku zaviazaný. Na čepiec
mladej neveste ešte zavili podvijčku (užší pás bieleho plátna
alebo damašku), zaviazanú pod bradou. V období pred 
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pevných palíc, hore zviazaných remienkom, vložila tam dieťa
a prikryla ho plachetkou proti slnku a muchám. V prípade
potreby dieťa nakojila, prebalila do handrových plienok 
a pracovala ďalej. Dieťa bolo v takejto plachte uložené aj do-
ma. Plachtu uviazali na kariky na drevenej hrade nad poste-
ľou, pod dieťa dali vankúš, priviazala sa dlhšia šnúrka a mat-
ka mohla dieťa kolísať.

Kým sa deti učili chodiť, mali jednoduché šaty rovného
strihu (bez ozdôb s dlhým rukávom), siahajúce niže kolien.
Keď začalo dieťa chodiť a neskôr navštevovať školu, malo
na nohách v chladnom období malé kopycká – teplé vlnené
ponožky. Na hlave nosili dievčatá malé ručníky alebo mali
zaviazanú väčšiu šatku od svojej matky, okolo pliec krížom
cez prsia zaviazanú dozadu. V medzivojnovom období šili
najmä dievčatkám šaty z rôznych dostupných látok (aj s po-
tlačou). Dievčatá „súce na vydaj“ sa obliekali rovnako ako
dospelí. Sila povery sa na dedine odzrkadľovala dokonca
ešte aj v časoch, keď sa začali robiť prvé etnologické výsku-
my a po Slovensku chodili fotografi, filmári či výskumníci.
Keď prišiel do obce istý fotograf, ženy ho so strachom okríkli:
„Nefocce to dzecko, lebo všetko dobré z neho vyciahnece!“ 
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Dievčatko (Macaková) v ľudovom odeve (1943). Fotografia: E. Stráňai.
Archív SNM v Martine.

Archív rodiny Balážovej (1960).

Svadba Františky a Štefana Mihalcovcov ( 25. 4. 1948). Archív rodiny Balážovej.



1. svetovou vojnou podvijčku nahradil už spomínaný ručník.
Takto zavitá chodila mladá nevesta stále a šatku si skladala
iba večer pred spaním. 

Mladý ženích mal oblečené tmavé súkenné nohavice, ko-
šeľu vyšívanú modrou výšivkou, nosil široký klobúk a v chlad-
nom počasí súkenný kabát – huňu. Na nej sa vynímalo pri-
pevnené pierko z kvetov. Na klobúku mal veľké ozdobné
pero, ktoré sa buď kúpilo, alebo ho ženy spravili z ružičiek
z krepového papiera, staniolu, krušpánu, trblietavých do-
plnkov a stúh. 

SMÚTOČNÝ ODEV

Keď zomrel človek, ľudia o ňom odvtedy hovorili: „Už je
vyspaný.“ Pohrebný odev zodpovedal odevu, ktorý sa nosil
na Smrtnú nedeľu a Veľký piatok. Pôvodne sa nosili biele
kasanice a rukávce. Keď si ženy začali kupovať aj iné tmavé
látky, na smútočné príležitosti si šili kasanice (napríklad z ba-
vlny, kartúnu, damašku alebo modrotlače). Zo spomínaných
látok boli tiež zápony a napokon i krátky čierny kabátik v pá-
se stiahnutý gumou, ktorý sa zapínal na gombičky. Na hlave
sa nosili čierne šatky, na nohách čierne čižmy, pričom aj mod-
litebná knižka musela byť zaviazaná v čiernej vreckovke
alebo v kúsku čiernej látky.

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Dlhé roky pôsobilo v Ďurčinej ochotnícke divadlo a di-
vadelníci v rámci predstavení využívali i svoj dedinský kroj.
Aj keď sa v povojnovom období prestali nosiť rubáče, na-
hradila ich biela plátenná spodnica, ktorá sa šije len od pása
a nesiaha ako rubáč od pŕs. Zaväzuje sa na biele tkaničky 
a spodnú časť zdobí našitá krajka. Vrchná časť spodnice je
v páse nazberkaná, čo sa nazývalo riasenie do goliera. Hoci
sa pôvodné rukávce nosia aj v súčasnosti, striedajú sa už 
s blúzkami. Tie sa začali používať až v povojnovom období,
keď do módy v Ďurčinej a jej okolí prišli pestrofarebné kve-
tované vzory. Vyšívali ich na rukávoch, okolo výstrihu aj na
golieri. 

V súčasnosti sa už na sviatočné príležitosti nosia mod-
rotlačové zápony menej; využívajú sa tmavé s kvetovaným
farebným vzorom. Dievčatá si príležitostne učešú vlasy na
pútec a zapletú dva vrkoče, ktoré si ozdobia farebnými stuž-
kami. Počas celého obdobia, keď ľudový odev prestal byť
bežným odevom, si mužský kroj obliekajú na fašiangy slo-
bodní mládenci. Opášu sa širokým vybíjaným opaskom 
a chodia po dedine s dreveným klátom. Navštívia každý
dom, pristavia každé auto a ľudia sa musia „vykúpiť“. Večer
sa koná spoločná muzika pre celú dedinu. Do krojov sa
oblečú už aj slobodné dievčatá, do tanca hrajú Ďurčanskí
husličkári. Kroje sa tak stali súčasťou podujatí mladých ľudí,
ktorí udržiavajú ľudové  tradície svojej obce.
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Kubánkov sen (Turie 2011). Hudba z Ďurčinej. Rodinný album Kristíny
Zmrhalovej.

ŠUJA
„Čo sme sa nažali, snopov naviazali, na šujanskej roli, 

ej, až ma hlávka bolí...“



Obec Šuja sa po skončení 1. svetovej vojny a následnom
vzniku ČSR (1918) osamostatnila spod vplyvu Lietavy a Raj-
ca. Kruté obdobie nastalo počas 2. svetovej vojny. Vtedajší
richtár Peter Šujanský musel pod hrozbou zastrelenia  zabez-
pečiť pre Nemcov všetko, čo si rozkázali – potraviny, krmivo
pre kone, ľudia museli kopať zákopy... Šuja bola oslobodená
3. mája 1945.82

ĽUDOVÝ ODEV

Obyvatelia Šuje žili odjakživa v bezprostrednej blízkosti 
s obyvateľstvom mesta Rajec. Možno práve preto je dnes
veľmi ťažké dopátrať sa k pôvodnému odevu roľníckeho
obyvateľstva obce. V kronike nachádzame len údaj, že sa tu
nosila čierna sukňa a biely vršok, čo je informácia, ktorá nám
pri výskume odevu nepodá obraz ani len o ženskom odeve.
Mužský odev sa v kronike nespomína vôbec. Nekompletný
obraz  o odievaní nám tak ponúka iba niekoľko málo infor-
mácií z kníh o obci. 

V 17. storočí sa aj v Šuji rozširuje pestovanie konope 
a ľanu. Ľudia tkali jemné ľanové plátno na ženskú bielizeň 
a plátno z hrubších nití na bielizeň pre chlapov, uteráky,
prikrývky a iné. Zrebné plátno sa zas vyhotovovalo pre po-
treby v domácnosti – na vrecia, plachty na trávu, siatie, na
nosenie detí, sena, slamy, ako i na kapsy, ktoré nosili muži pri
pasení prevesené cez plece. Na rozhraní 19. a 20. storočia
odievanie obyvateľov Šuje ešte nepodliehalo žiadnym mód-
nym požiadavkám; ľudia sa odievali prevažne látkami z do-
mácich surovín (plátno, súkno, koža). Šujania nenosili nijaké
parádne pestré oblečenie. Odev bol veľmi praktický, prispô-
sobený na každodenné nosenie. Iba cez sviatky a v nedeľu
sa ľud obliekal do novších, hlavne čistých odevov.83

Výroba tkaniva a plátna sa realizovala takmer v každom
dome od najdávnejších čias. Postupne sa niektoré rodiny za-
čali špecializovať a vyvinul sa domáci tkáčsky priemysel. 
V rokoch 1604 a 1621 pôsobilo na území lietavského panstva
10 tkáčov, pričom  svoju činnosť vykonávali aj v Šuji.84

Ženy v domácnosti nepodliehali túžbe po vyšívanom ode-
ve.  Na valchu so súknom chodili do Trstenej (susedná osada
v Rajeckej Lesnej); postavili ju v 19. storočí. Výroba súkna
bola menej náročná ako výroba plátna. Bačovia vykúpali
ovce v potoku a dvakrát do roka ich strihali. Zo súkna sa šili
lacné teplé sedliacke odevy ako nohavice a hune. Počas
vojny bol šustrom Mikoláš Amešný (nar. 1910), ktorého volali
aj Baltoš. Papučiari šili súkenné sárové  papuče, ale i habatky
(bez sár) pre ženy. Handrári (ako Lacný Jožko „od Žiliny“)
predávali hrebienky, stužky, ihly... Ako sa 1. svetová vojna
predlžovala, zvyšoval sa nedostatok potravín, šatstva a os-
tatných potrieb. Na trhu sa objavovali už iba nekvalitné ode-
vy vyrobené z buničiny, papiera alebo žihľavového tkaniva.
Obyvatelia preto začali nosiť len topánky s drevenou podoš-
vou – dreváky. Po vzniku ČSR sa móda začala meniť, a to aj
pod vplyvom skutočnosti, že muži začali chodiť za prácou
do  mesta, či na sezónne práce do zahraničia. Zmena štýlu
odievania (najmä u mužov) spôsobila tiež to, že sa v gaz-
dovstvách prestalo chovať toľko oviec; preto napríklad zani-

kali v dedinách aj valchy na výrobu súkna. Ženy prali odev
v drevenom koryte šichtovým mydlom, ktoré varili doma 
z kostí (ručne alebo pomocou kefy, prípadne aj na plecho-
vom rumpáli). Odev v rukách vyžmýkali, potom ho vyniesli
k potoku na šianec vypláchať a dreveným piestom na ka-
meni vytrieskať. Škrobilo sa zemiakovým škrobom, ktorý si
ženy robili doma, potom sa žehlilo, teda vypigľovalo alebo
mangľovalo dreveným valčekom. Ešte začiatkom 20. storočia
si ľudia v Šuji vyrábali súkno z ovčej vlny doma. Remeslám
sa venovali najmä v zimných mesiacoch.85 Šujanskí reme-
selníci a poľnohospodári chodievali so svojimi výrobkami na
jarmok do Rajca (býval na jarmečnisku v lete na Jána, v jeseni
na Michala). 

ŽENSKÝ ODEV

Odev žien v Šuji vychádzal z hlbokých kresťanských zá-
sad neodhaľovať svoje telo, ale starostlivo zahaliť takmer
všetko. Ako prvú si obliekli ľanovú košeľu s veľkým okrúhlym
výstrihom. Košeľa siahala do pol stehien, mala krátke rukávy
(alebo nemala žiadne), nevyšívala sa a slúžila i na spanie. Na
košeľu si ženy obliekali dlhšie polovičné od pása dolu kri-
nolínové dve, v zime až tri spodničky. Tieto si šili (pred voj-
nou) z jemnejšieho ľanového plátna, neskôr z flanelu, šifónu
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Obec Šuja sa nachádza v hornej časti Rajeckej doliny, dva
kilometre južne od mesta Rajec. Celá Rajecká dolina a Žilin-
ská kotlina sa tiahne  z juhozápadu na severovýchod. Z vý-
chodnej strany je chránená pohorím Malej Fatry, zo západ-
nej strany Strážovskými vrchmi. Cez dedinu preteká rieka
Rajčanka, v minulosti nazývaná Žilinka. Zo severnej strany
Šuja susedí s Rajcom, z východnej strany s  Ďurčinou, z juž-
nej strany s Rajeckou Lesnou a Trstenou. Z obce je pekný vý-
hľad na Malú Fatru, Martinské hole, kopec Ďurčianku, z juž-
nej strany na vrchy Kľak a Srnák. Osídlenie Šuje sa zaraďuje
medzi sídliská púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka 
o obci pochádza z roku 1393, pričom jej názov sa často menil:
Szugie, Nagysuje, Noghchywe, Nagy - Hau – ja, Suja. Obec
patrila do Trenčianskej župy ako súčasť okresu Žilina; pôvod-
ne však prislúchala panstvu Lietavského hradu. K jej pos-
tupnému zveľadeniu a rozvoju prispeli v priebehu 13. a 14.
storočia aj viacerí prisťahovalci z Nemecka. Títo kolonisti sa
v ďalších rokoch aklimatizovali a časom splynuli s pôvodným
obyvateľstvom. Obec si zachovala vo svojom názve pamiat-
ku starogermánskeho pôvodu. V roku 1413 šoltýs Hanek
získava prídomok ku krstnému menu podľa obce Šuja – Šu-
janský; začínajú sa tak dejiny starého šľachtického rodu Šu-
janských v Šuji.80

O rodine Šujanských máme na základe rodokmeňa pí-
somné doklady z rokov 1659 až 1781 (ide o fragment fo-
tokópie z Budapešti). V roku 1736 žil v Šuji Ondrej Šujanský
so synmi Ondrejom, Jánom a Jurajom. Vieme tiež, že v roku
1745 býval  v Šuji Mikuláš a jeho synovia Ondrej a Gábor;
podľa nich sú v obci pomenované diely - Mikulášsky a Gá-
borský. Do tejto rodiny sa priženil istý Uhliar, ktorý na Lie-
tavskom hrade pracoval ako uhliar. Jeho priezvisko bolo pos-
tupne upravené na Uhliarik, s čím je spojený i názov dielu –
Uhliarický. Vetva po Ondrejovi a jeho synovi Ondrejovi ml.
sa neskôr presťahovala do Beckova, kde žili Matej a Ján. 
V roku 1824 býval v Pešti advokát Anton Šujanský (zomrel 
v roku 1839). Dňa 15. augusta 1815 sa mu v Pešti narodil syn
Anton, neskorší budapeštiansky kňaz pre Jozefovskú časť
mesta. Práve on prijal pomaďarčenie svojho mena na Šugy
a prídavné meno Sang po veľkostatku, ktorý vlastnil. V roku
1803 mala rodina Šujanských 31 mužských potomkov, v ro-
ku 1837 49 mužských potomkov, ktorí žili v troch domoch.
Zakladateľom Šujanského spoločenstva bol Matej Šujanský.
Kráľ Ferdinand III. 29. apríla 1631 vo Viedni svojím kráľov-
ským listom pozdvihol do šľachtického stavu Juraja Šujan-
ského, Michala a Samuela. Po zverejnení tohto menovania
bolo rodine Šujanských udelené právo používať rodinný erb.
Pôvodná vetva rodu Šujanských, ktorá ostala v Šuji, sa rozčle-
nila na viacero rodín. K pôvodnému priezvisku si pre lepšiu
orientáciu dopisovali Šujanský – Mikolášik, Šujanský – Kraj-
či, Šujanský –  Dolný, Šujanský – Slota. 

Šuja sa delila na tri časti - zemiansku, do kúta a sedliacku
stranu. Obec mala potočnú radovú zástavbu so znakmi
nepravidelnosti. Chodilo sa hore alebo dolu potokom do
dvorov. Z 19. storočia pochádzajú zrubové trojpriestorové
domy so sedlovou strechou. V roku 1543 mala osada  iba
sedem rodín, v roku 1598 mala 11 domov, v roku 1720 mala
8 daňovníkov; v roku 1784 tu bolo 45 domov, 59 rodín a 304

obyvateľov. V roku 1828 žilo v obci 409 osôb, čo je najvyšší
zaznamenaný počet jej obyvateľov. Šujania sa zaoberali poľ-
nohospodárstvom, chovom oviec, dobytka a včelárstvom.
Najstarším rodom v obci bol pravdepodobne rod Šujan-
ských, najstarším domom zemianska usadlosť, ktorá sa na-
chádzala na ľavom brehu rieky Rajčianky – Malou cesticou
za rodinným domom číslo 10 podľa starého i nového číslova-
nia. O tejto stavbe sa nezachovala nijaká fotodokumentácia,
hoci ešte počas 2. svetovej vojny vyčnievali jej kamenné
klenbové ruiny. Na prelome 19. a 20. storočia bola v murova-
nom dome číslo popisné 1 krčma; v murovanom dome z teh-
ly bola aj ľudová rímskokatolícka škola.81

V Šuji sa dzekalo podobne ako v Rajci, hoci ten bol mes-
tom. Tí, čo boli vyučení, „vyprávali po mesky“. Ľudia žili
skromne a medzi osobné vlastnosti každého človeka patrila
nenáročnosť, skromnosť, pracovitosť a zdedená nábožnosť.
Svojich rodičov opatrovali v starobe, chorobách či bezvlád-
nosti až do hrobu. Zároveň žili veselo a starí ľudia zvykli ho-
voriť: „Kde Slovenka, tam je spev, kde Maďarka, tam je hnev,
kde je Nemka, tam je faleš, kde cigánka, tam je krádež."
V sobotu a nedeľu bývali tancovačky, majálesy – možno aj
v krčme U Hundáčky, pretože „U Hundáčky na rohu, stojí
hŕba frajerú. Medzi nimi môj miláček, z jara idze k odvodu...“
Fašiangy ako obľúbená spoločenská udalosť začínali  v Šuji
vždy v sobotu, počas ktorej si mládenci v dedine pripravovali
masky. V pondelok sa pohol sprievod svadobčanov s mla-
dou nevestou a spolu s nimi aj najrôznejšie maškary. Mlá-
denec prestrojený za koňa ťahal za sebou na reťazi klát,
ktorý neskôr použili pri tanci mládenci s dievčinou. Potom
nasledovala zábava s pochovávaním basy. Pri takýchto príle-
žitostiach sa vždy ozývala muzika, a preto nemohli chýbať
chýrni husličkári Štefan Eliaško, Ondrej Krajči, Jožo Rolinec,
Ján Torda a basiar Tomáš Uhlárik. 

V Rajeckej doline volali Šujanov „Žabiari“. Niektoré rozpo-
znávacie prímenia alebo prezývky, na ktoré si obyvatelia
obce zvykli, prerástli až do humoru, na niektoré sa však ľudia
aj hnevali. Prezývky slúžili pre lepšiu orientáciu - napríklad
Slota, Mikolášik, Gajdoš, Pohrabáč, Baltoš, Kukučka, Komisár,
Krajný. Prvá škola sa nachádzala u Bohdalov, druhá počas
vojny u Pekarov;  učiteľom v nej bol Uhliarik z Rajca. Obidve
spomínané školy sa nachádzali v súkromných domoch. Bo-
hatšie gazdovské rodiny mali až 4 až 5 hektárov pôdy,  s chu-
dobnejšími sa však znášali dobre a navzájom si pomáhali. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v dôsledku nepria-
znivých sociálno-ekonomickych podmienok výrazne roz-
mohlo vysťahovalectvo; jeho hlavný prúd smeroval do Ame-
riky -  do banského priemyslu. Matky ostávali doma s deťmi,
ktorým nemali čo dať do úst, nebolo ani liekov na mnohé
choroby. Veľa ľudí tak zomieralo od hladu, chorôb a zlých
podmienok pre život. V rokoch 1897 – 1909 zomrelo v Šuji
mnoho detí, ktoré sa nedožili ani jedného roku. Na začiatku
prvej svetovej vojny (1914) z obce narukovali všetci práce-
schopní muži; polia nemal kto obrobiť, preto neprinášali do-
statočnú úrodu. Z tohto dôvodu ľudia hľadali iné možnosti
obživy, napríklad v súkennej továrni v Rajci, na železnici a in-
de. Chodilo sa aj do Čiech a Maďarska, ženy a dievky zasa
„do Rakús“. 
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Anna Dubcová ako 90-ročná. Rodinný album Antona Mandáka.



slúžili aj na spanie. Vrchné súkenáky mali vpredu dva otvory
– vrecká, v ktorých bola uviazaná šnúrka (žinka). Tie svia-
točné mali striedmo zdobené šnurovanie. Gacom zo zreb-
ného ľanového domáceho plátna hovorili v Šuji aj cvilichy.
Išlo o vrchné gate na robotu, ktoré sa niekedy farbili prírod-
ným farbivom na modro, aby nebolo veľmi vidieť, že sa pri
práci zašpinili. V lete pri zvážaní sena si muži zvykli opásať
zápony. Siahali im až pod kolená, aby chránili gace či súkená-
ky. Zápony sa šili z menej kvalitného (zrebného) sivého plát-
na, ktoré sa taktiež farbilo. Košele šili ženy mužom z bieleho
konopného alebo ľanového plátna. Nosili sa priamo na holé
telo, boli voľné a siahali cez súkenáky až po boky. Neboli
vyšívané ani ináč zdobené, na krku mali dvojcentimetrový
obojček, ktorý volali aj komínkový límeček (viazal sa tkanič-
kou). Košele mali dlhé voľnejšie rukávy. 

Zápästia si muži chránili pred zimou i úrazmi štrikovanými
jednofarebnými alebo pásikavými zápästkami, ktoré ženy
vyrábali z domácej ovčej vlny. Širšie rukávy na košeliach si

zvykli pri robotách naskladať za zápästky; napríklad keď
rezali sečku, aby im nezachytilo rukávy. Brusleky – kratšie
nezdobené kožušinové vesty bez rukávov - sa nosili po celý
rok. Zapínali sa drevenými kolíčkami do kožených slučiek.
Keď sa ochladilo, muži nosili lajblíky, kabáty - haleny zo súk-
na (zdobené šnurovaním), siahajúce po kolená. Zapínali sa
takým istým spôsobom ako brusleky. Veľmi praktické a uži-
točné boli najmä v nepriaznivom počasí. „Aj si na to sadnul,
aj to nepremoklo.“ Majetnejší gazdovia nosili v zime dlhé
hnedé kožuchy zo strihanej ovčej kože, obrátené srsťou dnu.
Zapínali si ch koženým remienkom a gombíkmi z dreva.
Janko Krajči bol vychýreným domácim šustrom, ktorý šil aj
súkenné papuče na zimu. V drevenom „štipci“ si upevnil po-
došvu – podrážku z viacerých vrstiev súkna. Prešíval ich po-
mocou šidla a konopnej dratvy, ktoré sa najskôr vymastili
lojom alebo včelím voskom, aby dlhšie vydržali a ľahšie sa 
s nimi pracovalo. Do takýchto papúč, siahajúcich pod ko-
lená, si chlapi obúvali farebné štrikované vlnené ponožky 
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či barchetu. V dolnej časti bola našitá kupovaná čipka nazý-
vaná štikeraj;  v páse sa dostatočne nariasili, aby boli dolu
široké. Vpredu sa viazali na tkaničku. Biele krátke rukávce
neboli vyšívané, golierik a plecia mali bohato našuchorené.
Siahali po lakte, kde sa stiahli v úzkom obojčeku. Na sviatok
nosili ženy čierne alebo modré listrové riasené sukne - od
pása nadol dosť dlhé -, ktorým hovorili širice. Museli byť po-
riadne naškrobené a vyžehlené pigľajsom. Cez robotný deň
si obliekali podobné sukne, ale šili ich z lacnejších a dos-
tupnejších materiálov (napríklad kupovaná modrotlač alebo
vzorovaný tmavší kartún). Aj zástery - zápony na bežný deň
sa šili z rovnakých materiálov. Na sviatok si niektoré ženy
prikladali pestrofarebné zápony, upevnené v drieku tkani-
cou a nakoniec cez sukne prepásané širokými farebnými
stuhami. Napokon si obliekali obtiahnutú vestu – ľajblik
s troma gombíkmi a vreckom, navrch krátky kabátik (vizitku)
rovného strihu. Tie sviatočné sa šili z tenkého jednofareb-
ného tmavého štófu, aby ladili s farbou vrchnej sukne. Nie-

ktoré vizitky bývali aj kvetované, mali úzke dlhé rukávy a za-
pínali sa po krk na háčiky – drugetky. Vpredu na prsiach mali
ozdobné dva faldíky. 

Slobodné dievčatá nosili na sviatok dlhšie čierne šaty
mestského strihu. Počas zimných mesiacov si gazdovky ob-
liekali ešte kožušinové nezdobené vesty nazývané brusleky,
bohatšie nosili kožuchy. V nečase si prehodili na šatky čierne
a hnedé kupované vlniaky so strapcami - francľami, neskoršia
móda priniesla i kockované vzorovanie. Vlniaky pokrývali
ženám nielen hlavu, ale aj celý chrbát. Ženy sa česali dohora
nahladko, niektoré si robili v strede hlavy pútec (Terézia
Mandáková, nar. 1887) a zapletali si jeden vrkoč. Z neho si
urobili na temene hlavy drdol, ktorý upevnili pomocou drô-
tených sponiek – hornodlí. Keďže sa vraj v Šuji nenosili
čepce, viazali si na  takto učesanú hlavu šatky. Mladšie ženy,
ktoré sa chceli v kostole ukázať, nosili šatky s veľkými ružami
a na každú nedeľu s iným vzorom; preto ich doma v šufo-
niéri mávali veľmi veľa. Šatky delinky sa taktiež viazali pod
krkom na dva uzly vpredu, na vrchu hlavy, s naznačeným
cípom. Staré ženy nosili jednofarebné tmavé šatky, ktorým
podľa materiálu hovorili kašmírky. Sviatočné šatky dostávali
ženy väčšinou ako dar. Dlhé roky bývali pamiatkou na osobu
a šanovali sa. Aj keď sa odkladali pekne poskladané do tru-
hiel, predsa len si po čase vyžadovali úpravu. Po opratí sa
niektoré škrobili domácim zemiakovým škrobom, guľkali sa
piestom alebo žehlili pigľajsom. 

Škrob však nie je veľmi starou záležitosťou. Podľa infor-
mácií z istého článku sa technika škrobenia odevných súčastí
začala uplatňovať zhruba od 90. rokov 19. storočia. „Bolo
mi, ako som spomenul, práve sedemnásť rokov, keď prišli
do módy škroby a s nim tie vysoké uškrobené goliere..." 86

Papuče si bohatšie ženy dávali šiť a zdobiť, cifrovať do
Rajca. Chudobnejším museli postačiť aj papuče šité domác-
kym spôsobom. Súkenné domáce boli trojštvrťové (alebo 
i vyššie), šedé, čierne – podľa toho, aké ovce sa doma chovali.
Na sviatok si obúvali čierne kupované čižmy, topánky a do
nich pančuchy – štrimfle s gumovými štrumpadľami nad kole-
ná. Cez leto si naboso obuli aj čierne súkenné habatky, za-
pínajúce sa na jeden gombík či sponku siahajúce po členok.

Dievčatá sa síce parádili, ale nemaľovali sa. Nosili krásne
dlhé vlasy, ktoré si zapletali do jednej alebo dvoch vokolíc –
vrkočov. Za tieto vrkoče ich mládenci radi poťahovali...

MUŽSKÝ ODEV 

Vincent  Smatana (1867 – 1945), ktorého v dedine prezý-
vali „Gajdoš“, aj po mnohých rokoch poslúžil ako vzor vhod-
ný na opis starého šujanského muža. Nezabudnuteľná posta-
va tohto pastiera kráv sa hlboko vryla do pamätí ľudí. Nosil
hrubé, doma šité súkenné nohavice – súkenáky. Neboli zdo-
bené, mali šikmo (šriegom) dva vačky a navlečený užší kože-
ný remeň. Zakasané boli do zhrnutých šedočiernych súken-
ných papúč. Išlo o posledného muža, ktorý nosil v Šuji takéto
nohavice. Aj ostatní muži nosili pod vrchné tmavé alebo
biele súkenáky plátenné spodky – gace z tenkého ľanového
plátna, uviazané v páse i dolu na nohách tenšou tkaničkou;
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Margity Hundákovej.



a podkolienky, alebo si nohy viazali do onúc. Onuce sa trhali
zo starého zodratého šatstva a mali tvar obdĺžnika alebo
štvorca. Často sa museli prať a sušiť v zime nad pecou. V lete
sa nosili krpce a dreváky. Muži si obúvali na sviatok i do ro-
boty u Baťu kupované topánky a čižmy. Keď sa ochladilo,
na hlavy si nasadili čierne jahňacie baranice. Najčastejšie
však počas roku nosili klobúky – širiaky so širšou strieškou,
ktorá bola po celom obvode zatočená dovnútra. Možno
povedať, že tieto širiaky nosili starí gazdovia počas celého
svojho života; preto boli obnosené, umastené a prepotené.
Často sa tiež stávalo, že z nich pri práci pili vodu... Ešte v 19.
storočí nosili najstarší muži dlhé vlasy až po plecia, vpredu
rozčesané pútcom. Vzadu si ich  zapletali do vrkočov - voko-
ličiek. Mladší muži si vlasy strihali nakrátko.

Po 2. svetovej vojne začali muži nosiť čierne alebo tmavo-
modré nohavice, ktorým sa hovorilo rajetky. Na stehnách po
bokoch boli širšie, okolo kolien až dolu obtiahnuté, aby sa
dali dobre zasunúť do leštených vysokých čižiem z čiernej
kože. Mladší muži nosili aj kratšie, pod kolená karované punt-
ky. Tieto nohavice úplne vyradili pôvodné súkenáky. Kožuchy

a hune zas nahradili kupované alebo šité flaušové, ripsové či
trojštvrťové zimné kabáty.

DETSKÝ ODEV

“Uspi že mi uspi, bodaj si zaspalo, že sa nezobudzíš, do
zajtra až ráno...“ Detí mávali v jednej rodine osem až desať.
Mamky kojili svoje ratolesti až do príchodu ďalšieho po-
tomka. Od svojho narodenia do troch rokov nosili deti košieľ-
ky bez rozdielu pohlavia. Košieľky boli biele a šili ich z jem-
nejšieho domáceho plátna, neskôr z flanelu – flaneru. Malé
deti, keď sa prenášali na rukách, zabalili ich mamy v kuse plát-
na do plachty, ktorá bola ovinutá od hlavy až na celé telíčko
dieťatka (nožičky mávali holé). Keď začali deti chodiť do
školy, odev sa už rozlišoval ako chlapčenský a dievčenský.
Chlapci už od šiestich rokov pásavali kravy, kozy a ovce.
Hoci konopné plátno na zhotovenie detského odevu bolo
pevné, v chudobnejších rodinách sa často šila záplata na zá-
platu. Nejeden laganec (malý chlapec) mával našité takéto
záplaty na kolenách. Niekedy bol odev detí buď veľký (vtedy
sa rukávy na košeliach ohŕňali), alebo malý. Platilo však, že
pokiaľ sa nezodral, obliekalo ho po sebe viacero detí. Ko-
žúšky do pása nosili v zime chlapci aj dievčatá; okolo krku
im matky viazali ručníky alebo iba pás plátna. Hlava musela
byť pokrytá, ale  nôžky bývali často bosé (aj v chlade). Pod
kožúškom mávali i vzorovanú štrikovanú vestičku, prípadne
iba šitú z hrubšieho plátna - možno farbeného doma. Vpre-
du si ju zapínali na drevené alebo kostené gombíky. V zime
sa nosili aj malé vesty – brusliačiky. Vlasy chlapcom strihali
nakrátko, niekedy až dohola, kvôli hygiene.  Dievčatká nosili
zapletané vrkoče. 

SVADOBNÝ ODEV

Svadby sa v Šuji konali najmä po sviatku Troch kráľov. 
U majetnejších rodín sa nepýtali, či sa majú mladí radi. Tetky
a krstné mamky zisťovali, či by v dome prijali takúto nevestu
alebo zaťa. Išlo hlavne o to, aby dostalo dievča veno z gaz-
dovstva, dobytka, aby sa zistilo, akú bude mať výbavu, koľko
perín, sukieň a iného oblečenia. Až potom sa mohli konať
vohľady, ohlášky a svadba.87

Žiaľ, nepodarilo sa zistiť, ako vyzeral pôvodný svadobný
odev nevesty a ženícha. Už začiatkom 20. storočia boli oba-
ja mladí odetí v kupovaných šatách, obuté mali topánky 
z jarmoku alebo obchodu. Ich vzhľad teda už neniesol žiad-
ne stopy po originálnom ľudovom odeve. Nevesty však i na-
ďalej ostali verné bielej farbe svojich šiat. Namiesto zelených
rozmarínových venčekov mali na hlavách závoj – šľajer, 
v rukách niesli kytice – bukriety, balené v krepových papie-
roch zo živých alebo umelých kvetín. Nezabudlo sa ale ani
na tradície spojené so svadobným obradom. Po svadbe od-
chádzala nevesta ku svokrovcom. Na vyzdobený rebrinák
naložili truhlu s výbavou a na ňu posadili mladý manželský
pár. Do voza naložili aj batoh s perinami, kolovrátok a iné
potrebné veci. Ak boli rodičia nevesty majetní, priviazali za
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Slovenské deti pri hrách. Archív SNM v Martine.  >



voz kravu, ovcu či kozu. Takto nevestu odprevádzali a pritom
spievali: „Zaďakuj, Anička, otcovi maceri, že ci vždy dávali
dobrej opaceri...“ Po svadbe už bola mladá žena začepčená
a nesmela chodiť po ulici s vokolicami. Vlasy si začesala na-
hladko dozadu alebo na pútec, zaplietla jeden, prípadne dva
copy, ktoré si zatočila vzadu na hlave do drdola; naň uvia-
zala bielu, respektíve pestrofarebnú šatku.

SMÚTOČNÝ ODEV

Smútočný odev v obci Šuja poznáme len v tmavých variá-
ciách. Ženy aj muži sa odievali do čierneho odevu. Jedinou
bielou súčasťou odevu mohla byť šatka na hlavách žien 
a košeľa – tak ženská, ako i mužská. O špecifikách smútoč-
ného odevu, napríklad zo začiatku 20. storočia, sa nám neza-
chovali žiadne správy. Aj naši informátori si spomínajú už len
na čierny variant smútočného odevu. Biely odev obliekli
mŕtvemu vtedy, ak išlo o malé dieťa alebo slobodného člove-
ka. V takom prípade i v smútočnom sprievode išlo dievča
oblečené ako mladá nevesta. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

V dnešnej dobe už v obci Šuja nenájdeme z ľudového
odevu takmer nič, pričom chýba aj fotografická dokumen-
tácia. Vo svojich spomienkach si ho uchovali len starší ľudia.
O nedostatku a rýchlom zániku odevu svedčí tiež fakt, že
hoci sa tu hrávalo divadlo, použité kroje nepochádzali z vlast-
nej obce. Ochotníci nacvičovali diela rôznych dramatikov;
poslednou bola hra Hlúpy Jano. Kroje na tieto predstavenia
si tunajší herci požičiavali z Fačkova a Rajeckej Lesnej. V obci
nikdy nepôsobila ani folklórna skupina, ktorá by udržiavala
zvyky. Jozefa Jasenovcová (1901 – 1992) a Anna Dubcová
(1905 – 2001) boli posledné ženy v Šuji, čo do konca svojho
života nosili miestny ľudový odev. Aj ten mal však mestský
strih, čiže nemožno hovoriť o odeve, ktorý sa tu nosieval na
začiatku 20. storočia. 
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RAJEC
„Rajeckou dolinou chlapci mašírujú, 
postretli dievčinu, čo niesla zelinu...“



Jemnejšie súkno sa kupovalo v Tešíne. Tkanivo a plátno sa dl-
hodobo vyrábalo takmer v každej domácnosti. Postupom
času sa začali niektoré rodiny špecializovať, čo napokon
viedlo k vzniku domáceho tkáčskeho priemyslu. V rokoch
1604 a 1621 vykonávalo svoju činnosť na území lietavského
panstva 10 tkáčov (v Ďurčinej, Šuji, Konskej, Babkove). Bielilo
sa na slnku pri stálom polievaní vodou, to bol domáci spô-
sob; panstvo však malo na tento účel „blaychi“. Napríklad 
v roku 1621 bolo vydané drevo „na budowania blaychu 
k zámku Liethave“.93

Mesto Rajec sa spomína aj v Urbári hradného panstva Lie-
tava, ktorý bol pravdepodobne písaný zhruba v rokoch 1625
– 1626. Uvedená skutočnosť taktiež svedčí o aktívnom reme-
selníckom živote v Rajci, ktorý v tej dobe nazývali oppidum.
„Ode dvu valchovni platia sukenici každy rok fl. 11,25 a ševci
od stup svych tež davaji fl. 1,50." 94 V roku 1669 sa v artiku-
loch cechu súkenníckeho stanovuje: „Mastr. sukenicky ma
dati svemu učnu Pas."95

Cechy mali vo feudalizme charakter stavovských organi-
zácií remeselníkov toho istého remesla. Svojim členom posky-
tovali hospodársku i politickú ochranu, pričom chránili nie-
len výrobu, ale aj kvalitu výrobkov. V 18. storočí bolov Rajci
10 cechov: mäsiarsky, obuvnícky, krajčírsky, tkáčsky, kušnier-
sky, kožušnícky, čižmársky, súkennícky, stolársky, garbiarsky.
Podľa zápisov aktív Rajca od roku 1630 do roku 1705 však
v mestečku pôsobili aj klobučníci, halenári, kováči, remenári,
sedlári, zámočníci, povrazníci, hrnčiari, gombíčkári, mydlári,
pekári, medovníkári, tesári, kotlári, murári, farbiari. Počas jar-
mokov všetci ponúkali svoj tovar na námestí – rínku, najčas-

tejšie v takzvaných podlubiach, ktoré boli okolo námestia
zo všetkých štyroch strán. Predávalo sa a aj okolo Mestského
domu (Ratúza) uprostred námestia. Vtedy fungovali viaceré
staré obchodné miery. Napríklad plátno alebo súkno sa pre-
dávalo na lakťe. V roku 1620 stál jeden pár škorní (čižiem) či
buotov (topánok) od 33 do 60 denárov. V záznamoch sa spo-
mína aj „postav“ súkna, pričom jeden postav lepšieho súkna
stál 6 florenov. Hodnota 1 denára kolísala medzi 1 - 2 koru-
nami našej predošlej meny (s reálnou hodnotu približne okolo
roku 1980), 1 floren predstavoval asi 100 až 200 korún.96

ĽUDOVÝ ODEV 

Rajec je mesto so slávnou a bohatou minulosťou. Okrem
Slovákov v ňom žilo najviac židov, ktorí sa venovali najmä
obchodovaniu. Židia prispôsobovali svoj tovar potrebám
mešťanov;  na trhoch sa však dobre predával aj medzi dedin-
skými ženami. Ráz odevu určovalo, samozrejme, i vierovy-
znanie, ktoré sa v meste delilo na rímskokatolícke a evanje-
lické. Zásadnejšie rozdiely v odievaní ale i napriek tomu ne-
boli. Obyvatelia mesta sa obliekali jednotným štýlom a odliš-
nosti sa prejavovali len v majetnosti, teda možnosti zadovážiť
si drahšie alebo lacnejšie látky, ozdoby či odevné doplnky. 

V Rajci azda nežila rodina, v ktorej by neboli remeselníci.
Spomienky obyvateľov hovoria najmä o obuvníkoch, tkáčoch
a krajčíroch: „Otec šil topánky a papuče. V rohu kuchyne
mal svoj „pankel“ so všetkými šidlami, klincami a kopytami.
Mama zase v zime priadla a z toho nám súsedi tkali plátno.“
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Informácie o prvej písomnej zmienke o Rajci sa rozchá-
dzajú. Podľa Andreja Kavuljaka vznikol Rajec ako najstaršia
osada lietavského panstva už v 13. storočí.88 Zo Žiliny a ne-
skoršie i z Rajca ako z kolonizačných centier tohto kraja, 
v dôsledku zásahov pánov okolitých hradov, vznikli chrono-
logicky postupným zaľudňovaním údolia Rajčianky tieto
osady: najväčšia a najstaršia Žilina (1208, terra de Selinan,
Rajec (?), Konská (1350) a iné.89 Archeologické nálezy a v po-
sledných rokoch podniknuté výskumy dokazujú, že Rajecká
dolina bola osídlená už v predhistorických dobách. Naj-
staršia písomná pamiatka - historický údaj o Rajci - pochádza
z 12. storočia. Kráľ Béla III. vydal v roku 1193 pre svojho ver-
ného iobagiona Vrazla listinu, v ktorej sa Rajec prvýkrát spo-
mína pri vytyčovaní hraníc majetku darovaného kráľom ako
possessio Raich. Prvá písomná zmienka o Rajci ako meste
(oppidum) pochádza z roku 1397, v roku 1431 sa spomína
ako civitas. Kráľ Rudolf II. vydal v roku 1604 koncesiu na vy-
držiavanie jarmokov. Jarmočné privilégiá boli rozšírené v ro-
koch 1719 a 1830. O niekoľko rokov neskôr kráľ Matej II.
oslobodil mešťanov od platenia kráľovského mýta a miest-
neho poplatku v celej krajine. Jeho listinu potvrdila v roku
1749 kráľovná Mária Terézia. Originál tejto listiny patrí k naj-
vzácnejším exponátom Mestského múzea v Rajci.

Stred mesta tvorí historické štvoruholníkové námestie, do
stredov ktorého ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol.
Toto dominantné pravidelné námestie so sieťou ulíc, vybie-
hajúcich z jednotlivých zasunutých nároží (ide o typický znak
stredovekého gotického urbanizmu), vznikalo v 15. a 16.
storočí. V priebehu 16. storočí vznikla i hlavná stavba námes-
tia - radnica. Pôvodne to bola renesančná jednoposchodová
stavba, prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády slúžili
ako trhovisko.

V južnej časti námestia stojí jednoposchodová renesanč-
ná budova, predstavujúca typickú ukážku architektúry 17.
storočia; je to typ remeselného domu situovaný za líniou
uličnej čiary, aby sa pred ním získal priestor pre vozy. Fasádu
zvýrazňuje kamenná pavlač s tromi arkádami. Zo zápisov
mestskej pokladničnej knihy vyplýva, že začiatkom 19. storo-
čia slúžila budova ako mestský pivovar, neskôr tu bola mest-
ská krčma. Od roku 1993 sídli v budove Mestské múzeum
v Rajci s dvoma expozíciami.90

CECHY A REMESLÁ

Odev rajeckého obyvateľstva predstavuje spolu s odevom
v Rajeckých Tepliciach osobitný variant odievania. Zhotove-
ný bol z jemnejšieho plátna, nie z hrubého ľanového, z ktoré-
ho sa pripravovala väčšina odevných súčastí obyvateľov
okolitých obcí. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa odev
obyvateľov Rajca odlišoval od odevu používaného vo všet-
kých okolitých obciach. Prvým bol samotný fakt, že na Slo-
vensku sa vždy odlišoval odev sociálnych vrstiev roľníkov,
mešťanov aj šľachty. Z tohto dôvodu sa museli svojím zovňaj-
škom odlišovať od ostatného obyvateľstva. Najvýraznejší
podiel na diferenciácii odevnej kultúry mala však skutočnosť,
že Rajec bol mestom s výsadami od kráľa; preto sa tu niekoľ-

ko storočí udržiaval čulý remeselnícky a cechový život. Členo-
via príslušných cechov museli byť odevom takisto odlíšený.
Dokonca každý cech mal v rámci svojho odevu osobitosť,
ktorá ho odlišovala od členov iných cechov a remesiel. V Raj-
ci, samozrejme, žila aj chudobnejšia vrstva obyvateľstva – 
– roľníci; tí však nebývali v centre mesta, ale mali postavené
domy na periférii. Odev týchto ľudí bol podobný odevom
roľníkov v okolitých obciach. Prevažovala ale jednoznačne
trieda mešťanov a príslušníkov cechov. Rajec sa trendom odie-
vania všeobecne mestského obyvateľstva prispôsoboval aj
preto, že ho navštevovalo množstvo veľmožov, obchodníkov,
cudzích pocestných... Pripomenúť v tejto súvislosti treba 
i blízkosť termálnych kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Keď sa
v roku 1890 vybudovala železnica, ktorá spájala Žilinu s Raj-
com, vznikla nová vrstva zamestnancov – železničiari. Títo
ľudia už takisto nosili odev mestského štýlu. Výrobky rajec-
kých cechov sa používali nielen v širokom okolí, ale vyvážali
ich  do celého Slovenska, dokonca aj na Moravu, do Čiech
či Rakúska. O cechoch a remeselnom živote v Rajci podáva
svedectvo množstvo literatúry, ktorá nám taktiež dokresľuje
predstavu o odievaní mešťanov a ich dobovom živote.

Keď sa osada Rajec stala v 14. storočí mestečkom, získala
niektoré výsady. Remeselníkom a obchodníkom mestečka
išlo predovšetkým o slobodný trh, na ktorom by mohli predá-
vať svoje výrobky. Právo konať trhy dostal Rajec viackrát do
roka: na Žofiu (15. 5.), Jána Krstiteľa (24. 6.) a na Uršuľu (21.
10.). Výsadná listina sa nezachovala. Ako prvá známa sa za-
chovala časť výsadnej listiny panovníka Rudolfa II. z roku
1604. Na jej základe sa mohol slobodný trh konať okrem
spomínaných dní ešte aj na Mateja (24. 2.), Juraja (24. 4.) 
a Mikuláša (6. 12.) - vždy nasledujúci pondelok po sviatkoch
uvedených svätých. V roku 1619 kráľ Karol VI. potvrdil trhy
povolené predošlými kráľmi a zároveň schválil ďalšie. Išlo
tiež o týždenné a dobytčie trhy; konali sa každú sobotu od
Vianoc do Veľkej noci.91

Najstarším cechom v Rajci bol cech obuvníkov, ktorí si 
v roku 1473 „artikule bratstva jejich nadobyti a roku 1634
obnovili“. Svoj cech mali aj kožkári (garbiari). Už pred rokom
1543 jestvoval cech súkenníkov, o čom svedčia účty lietav-
ského panstva za roky 1543 – 1544: „Przyjem sukna od
rageczkych sukenikow: o swateg Žoffigi dali 1 postaw, potom
dali druhý postaw, o sw. Michale dali tež geden postaw“ atď.
Ďalej: „prodalo se widieckey wlny sukenikom rageczkym.“
Ako sme už spomenuli na inom mieste, Rajec do roku 1604
nemal vlastné jarmoky. Až po prihovorení sa Juraja Turzu
vydal cisár Rudolf II. v roku 1604 mestečku koncesie na vy-
držanie jarmokov. Tamojší obyvatelia boli ešte v 19. storočí
slávni a povestní svojim garbiarskym priemyslom, pláten-
níctvom a farbiarskym remeslom. V roku 1868 tu pôsobilo
200 garbiarov; vyrábali jemnú kožu a rastlinnou lobodkou
ju farbili na červeno. Obľúbené boli najmä rajecké kor-
dovánky – červené čižmy so zelenými vložkami.92

Garbiari, remenári a kožušníci mali pod kolektívnym ná-
zvom kožkári (kožiari) svoj cech už oddávna. Kožu vyrobenú
kožiarmi spracovali ševci a remenári. V Konskej sa spomína
švec už v roku 1350, v Rajci v roku 1473. Z ovčej vlny sa vyrá-
balo hrubé vlnené súkno – špecialita rajeckých súkenníkov.
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Jarmok v meste. Archív Mestského múzea v Rajci.Ženy v ľudovom odeve na statkovom jarmoku v Rajci (1932 – 1936). Fo-
tografia:  E. Stráňai. Archív SNM v Martine.



spracovanie vlnenej tkaniny. Valchovať tu chodievali ľudia
zo všetkých okolitých obcí, kde takáto možnosť nejestvo-
vala. Valchovaním sa splsťujú vlnené tkaniny. Keď sa vlna
alebo vlnená tkanina namydlí, namočí do teplej vody a silno
šúcha, splstí sa. Plstením sa stratí väzba, hrúbka nití. Tkani-
na sa splstením síce zúži aj skráti, ale zato zhustne, zhrubne 
a zosilnie. Valchovalo sa tlakom, nárazom a teplým vlhkom.97

Život obyvateľov Rajca sa sústredil predovšetkým na
dokonalé fungovanie cechových zriadení a udržanie dobrej
povesti remeselníckeho mesta. Napriek všetkým povinnos-
tiam si ale mladí ľudia našli čas aj na zábavu, najlepšie a naj-
radšej na tanečnú. „Tanečné zábavy bývajú iné ako na dedi-
nách. Hrá nová hudba a tancujú sa nové tance.“ Už pred 2.
svetovou vojnou sa v meste konali plesy, na ktoré bola
presne predpísaná odevná toaleta. V krčme občas slobodní
mládenci zorganizovali zábavu nazývanú čurbes. Išlo o zába-
vu pri gramofóne, nie sláčikových muzikách, ako to bývalo
na dedinách. Mladí ľudia sa však chodievali zabávať naprík-
lad i do Rajeckých Teplíc, kde sa taktiež uplatňoval podobný
štýl zábavy, čiže menej uvoľnený a viac distingvovaný. V zá-

sade mládež z lepšie situovaných rodín na dedinské zábavy
(aj v medzivojnovom období na nich výlučne dominoval
vyšívaný odev) nechodila. Pre mladých ľudí však ostávali
zábavy dôležitou spoločenskou udalosťou, najmä dievčatá
chceli dobre vyzerať a páčiť sa mládencom. Dokonca medzi
sebou súperili, ktorá má krajšiu ozdobu vo vlasoch, či kraj-
šiu látku na šatách... 

ŽENSKÝ ODEV

Spodný odev žien tvorila dlhá spodná košeľa s rukávmi,
ktoré však zdobené neboli. Na rukávoch sa stiahli gumičkou
alebo tkanicou, a aj okolo hrdla boli nazberkané. V starších
košeliach tohto typu ženy dokonca spávali. Na košeľu sa
obliekli spodnice šité zo šifónu aj barchetu – barchanu, v pá-
se naberané lajsky, na ktorú sa vpredu na oboch krajoch našili
šnúrky na uviazanie. Na spodnom okraji mali našité lemova-
nie, teda kupovanú čipku nazývanú štikeraj. Spodnice pod
sukňu si ženy obliekali aj dve-tri, podľa možnostia príležitosti.  
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Keď vznikla súkenná továreň, zamestnala veľký počet reme-
selníkov. Výroba súkna a rôznych produktov sa tak naďalej
rozrastala. Spomínaná továreň zabezpečovala množstvo lá-
tok a sortiment sa rozširoval, čo bolo badateľné i na ode-
voch mestských žien: „V čase, keď nebolo dostať poriadnej
látky, my sme mali plné skrine krásnych vlnených látok. Ja
som dostávala ročne 8 metrov a otec dostával 10 metrov (to
bol Verteilung). Všetci sme boli perfektne oblečení, ešte sme
aj rozdávali.“ 

Spracovanie súkna bolo náročné a občas nastala situácia,
že sa s ním netradične obchodovalo: „Raz zastrelili líšku 
a potom ju zamenil za súkno na papuče.“ Mestský život, ako
aj spôsob bývania sa značne odlišoval od dedinského štýlu.
V Rajci žili prevažne majetnejší ľudia, ktorí mali samostatné
domčeky alebo byty už začiatkom 20. storočia. Zariadenie
ich domu bolo diametrálne iné; ženy mali na oknách vyší-
vané záclony, na posteliach kupované plachty z drahších ma-
teriálov, na podlahe tkané koberce... „V tom čase to bol
hotový luxus, keď ľudia bývali ešte v dreveniciach!“ Ženy
chodievali po meste upravené stále, boli však príležitosti,

keď si dávali na svojom zovňajšku záležať ešte viac - naprík-
lad  každú nedeľu pri chodení na bohoslužby. „Ráno sme sa
všetci vyobliekali a išli jeden po druhom do kostola.“ 

Takmer každá rodina vlastnila aspoň kúsok poľa, ktoré
obrábali pre svoju vlastnú potrebu. Samozrejme, existovali
citeľné sociálne rozdiely medzi ľuďmi, a to aj na základe sku-
točnosti, kde bol kto zamestnaný. V lepšie situovaných rod-
inách mali ženy viac času na ručné práce, preto sa rady učili
novým technikám. Moderné začalo byť háčkovanie a štriko-
vanie (v dedinskom prostredí bolo štrikovanie vlnených odev-
ných súčastí čisto mužskou záležitosťou). Učili sa aj slobod-
né dievčatá, ktoré chceli byť dobre pripraviť na budúci man-
želský život. „Vtedy sa plietli nórske vzory a to bolo aj dosť
náročné!“ V 30. a 40. rokoch minulého storočia život v meste
fungoval väčšinou tak, že matky sa starali o deti a robili na
poliach. Podobné to bolo v prípade väčšiny rajeckých do-
mácností: „Tí, čo vlastnili pole, mali čo jesť, a tí, čo mali re-
meslo alebo pracovali niekde, mali aj nejaké peniaze.“

Pre fungovanie súkenníckeho cechu v Rajci bola veľmi
potrebná valcha; nevyužívali ju však výlučne iba majstri na
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Na košeľu si ženy odeli košieľku nazývanú oplecko, s na-
šitými čipkami pri krku alebo vyšitými zúbkami. Košieľky boli
celé na zapínanie až ku krku. Decentnejšia výšivka sa nachá-
dzala na obojku, prieramkoch aj na pleci, ktoré siahalo do
nadlaktia. Oplecko malo široké rukávy, v nadlaktí stiahnuté
v úzkom páse výšivky. Živôtik alebo lajblík bol formovaný
inak ako živôtiky na sukniach v okolitých dedinách; mal širší
výstrih s cípovým ukončením a zaväzoval sa na dva gombíky
alebo háčiky. Výstrih bol oválne strihaný od pŕs až k zapína-
niu. Potom si ženy obliekli vrchnú naskladanú sukňu - väčši-
nou tmavú.  Sukňa bola modrotlačová a nosila sa k nej biela
dvojdielová zástera. Meštianky však mali sukne ušité z tma-
vého súkna, tak isto ako kabátiky. Najmä ženy súkenníckych
majstrov sa mohli pochváliť týmito drahšími odevnými súčas-
ťami. Na lajblík si ešte obliekali vizitku; išlo o kabátik zo štofu
alebo delínu (delén), podšitý pevnou látkou. Odevy sa v tom
čase šili z kvalitných látok, ktorým na vzhľade neubralo ani
časté pranie a každodenné nosenie. Šaty vydržali dlhšie, nové
sa kupovali zriedka. K odevu sa nosili čierne čižmy nazývané
zhrnovačky a kordovánky (tie sa šili z červenej kože a dodnes
je ich výroba tajomstvom starých obuvníckych majstrov).
Obuv žien bola rôzna. Pracovne na pole nosievali gumáky,
doma súkenné papuče s onucami, ktoré plnili funkciu dneš-
ných ponožiek. Charakter sviatočnej obuvi mali šnurovacie
kotníkové topánky alebo čierne čižmy. Pokiaľ rodina nedispo-
novala obuvníkom, kupovalo sa všetko na jarmokoch. 

Ženský účes bol jednoduchý. Vydaté ženy si uprostred
hlavy učesali pútec - cestičku a vlasy spletené do vrkoča si
potom sponkami – hornódľami a hrebienkami zapínali do

drdola, ktorý volali golek. V zime si hlavu prikrývali menším
bielym vlniakom s francľami. Vlasy sa upravovali na chomlu
(podložka) a zakrýval ich čepiec v prednej časti zakončený
drobnou madeirovou výšivkou na zúbky. Ženy nosili na hla-
ve šatky. Slobodné dievčatá si vlasy česali hladko dozadu,
prípadne si učesali cestičku na bok a zaplietli si jeden alebo
dva vrkoče, ako sa ktorej páčilo. Vydaté ženy nenosievali 
žiadne ozdoby, slobodné nosievali vo vlasoch farebné stužky.
Keď išla žena na nákup, nenosila tašku, ale pripásala si vpre-
du polovičnú zásterku – záponu. Táto zápona mala jedno
vrecko a bola kartúnová. V 20. rokoch minulého storočia sa
začali nosiť v zime krátke kožúšky, ktoré šili z rajeckých koží;
popri zapínaní ich lemovala výšivka. Neskôr nosili zámožnej-
šie meštianky štofové kabanice, ktoré im kožušníci podšili 
a olemovali kožušinou. V 19. storočí nepoznali rukavice, ale
nosili šticle – zápästky z rôznofarebnej vlny. V chladnom
počasí sa nosil čierny vlniak, krátke hnedé kožuchy, vesty 
a najbohatšie ženy mali dlhé kožuchy olemované okolo
hrdla (aj so zapínaním rukávov jemnou kožušinkou). Už 
v 20. rokoch minulého storočia nosili dievčatá na prvé sväté
prijímanie dlhé biele šaty a moderné účesy: „Dali mi ušiť
krásne šaty z mongolu, natočili vlasy a išla som aj s krstnou
mamou.“ Informátori doslova hovoria: „Kroje v Rajci sa ne-
nosia. Súčasti prádla sú košeľa a gace, šiat: gaľoty, vesta,
kabát, kožuch, dlhý kabát (zimník), sukňa, vizitka(voľný ka-
bát v páse nestiahnutý), bľúza, ručník, záscerka, šmuchti-
cheľ. Mužovia sa nosia celkom po mestsky, deti tiež." (okolo
roku 1930) Rukávce, ale aj čepce ženy nosili ako súčasť
tradičného odevu ešte na konci 19. storočia.
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Františka Čičková. Rodinný album Márie Čičkovej. Žena v ľudovom odeve na výkladnom jarmoku v Rajci. Fotografia: E. Strá-
ňai. Archív SNM v Martine.

"Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1890. Vydané: O kroji lidu
slovenského. Dne 23. března 1890 v Rudolfinu přednesl J. Koula, s. 184.“



so sebou. Muži si veľmi dali záležať na elegancii a každý
jeden chcel byť prototypom hrdého mešťana, ktorému veľmi
záleží na svojom zovňajšku. Už od prelomu 19. a 20. storočia
nosili najbohatší mešťania čierne alebo tmavomodré obleky. 

DETSKÝ ODEV 

Keď žena porodila, vravelo sa, že zľahla. Po pôrode dieťa
zavili do bavlnených plienok, páperovej perinky, ktorú uvia-
zali vyšívaným povojníkom. Dieťa sa krstilo už týždeň po
narodení. Na hlave malo čepček alebo malú štrikovanú čiap-
ku, oblečené bolo v dlhej bielej košieľke. Odev pre deti bol
taktiež mestského strihu, preto keď už vedeli chodiť, dostali
chlapci nohavice, košeľu a šiltovú čiapku, dievčatá zas šaty
rôznych strihov a z rozličných farebných látok. Deti aj pri
vykonávaní domácich prác nosili šaty ušité z kupovaných
látok (avšak z lacnejších). Na sviatočné príležitosti museli 
i deti chodiť veľmi pekne upravené, v čistom oblečení, o kto-
ré sa zodpovedne starali a šetrili si ho. Aj na detskom odeve,
kvalite látok a množstve oblečenia bolo vidieť sociálne roz-
diely v rodinách. „Keď môj muž chodil do 5. reálky, nosil
také červenohnedé pumpky, kravatu s hrubým uzlom a šil-
tovku.“ Takémuto oblečeniu detí sa prispôsobovalo aj det-
ské odievanie v okolitých obciach - najmä smerom k Žiline.
Prispôsobenie sa tomuto odevu znamenalo v konečnom dô-

sledku zánik tradičného detského odevu v Rajeckej doline
(postupne už od obdobia pred 2. svetovou vojnou). Tesne
po skončení vojny nemohli ženy zohnať nijaké detské oble-
čenie. Tento tovar bol síce mimoriadne žiadaný, ale nedos-
tupný. Deťom z uvedeného dôvodu šili šaty samostatne,
alebo ich dedili po deťoch z blízkej rodiny či susedstva. V ob-
dobí, keď takýto problém nejestvoval, si detské oblečenie
navzájom kupovali aj krstné mamy: „Ja som jej kupovala 
k narodeninám šatôčky a oni nášmu nohavičky.“ Deti ne-
chodievali bosé; v meste sa na rozdiel od dediny takáto „mó-
da“ nedodržiavala... Na nohách mali obuté súkenné papučky,
počas sviatočných dní zas topánky vyrábané, samozrejme,
v Rajci. V bohatších rodinách nosili deti v každom svojom
veku malý kožuštek z ovčej vlny. 

SVADOBNÝ ODEV 

Už od začiatku 20. storočia (s určitosťou však v dvadsia-
tych rokoch) nenosili nevesty v Rajci svadobný odev ako 
v okolitých obciach, ale šaty z jemných materiálov. V móde
boli dlhé šaty so širokou sukňou, s našitými viacerými radmi
malých volánov a ozdôb tak na sukni, ako aj na hrudi. Muži
nosili čierne obleky, kravatu a košeľu s golierom, zapnutú
úzko pod krkom; išlo teda jednoznačne o odev mestského
typu. Nevesty mali svoju výbavu nachystanú v kožených
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MUŽSKÝ ODEV

Mužský odev bol jednoduchý a pozostával z niekoľkých
častí - z košele ušitej z domáceho plátna, vesty a tmavých no-
havíc. Košeľa nemala golier, uväzovala sa na tkanicu alebo
stužku. Navrch si muži obliekli tmavú vestu, ktorá sa zapínala
až ku krku. Ženy aj muži nosili sárové, doma šité papuče z ra-
jeckého súkna. Okrem toho používali súkenné habatky (polo-
vičné papuče). Do papúč si omotávali kusy plátna nazývané
onuce, až kým do módy neprišli vlnené alebo bavlnené po-
nožky. Muži nosili na sviatočné príležitosti čierne čižmy, do
ktorých si zasúvali nohavice ušité z domáceho súkna. Tie však
prislúchali tej časti obyvateľstva, ktoré sa aj v Rajci zaraďova-
lo do roľníckemu stavu. Pod nohavicami sa nosili spodky vy-
robené z tenkého ľanového alebo bavlneného plátna. Na za-
čiatku 20. storočia šili rajeckí šustri vysoké, vpredu šnurované
topánky, respektíve poltopánky, ktoré boli tiež sviatočnou
obuvou. Úradníci, železničiari či cechoví majstri, samozrej-
me, používali túto obuv každý deň. Zimný odev dopĺňali krát-
ke tiež dlhé súkenné kabáty, ako i kožuchy z ovčej vlny. V lete
nosili muži klobúky – širiaky, v zime baranice rajeckej výroby.
Širiaky sa vyrábali z jemnejšej vlny nazývanej birka. Použí-
vala sa aj vlna, ktorej hovorili merinka. Strieška klobúka sa na-
zývala parťica. Vlasy si muži strihali, pretože dlhé vlasy - ako
nosievali v dedinskom prostredí starci - neboli moderné. Umý-
vali sa buď šichtovým mydlom, alebo octovou vodou. Typic-
kým znakom starších mužov bola fajka, ktorú nosievali vždy
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Výkladný jarmok (1932 – 1936). Fotografia: E. Stráňai. Archív SNM v Martine.

Starý muž v ľudovom odeve na výkladnom jarmoku (1932 – 1936). Fo-
tografia:  E. Stráňai. Archív SNM v Martine.

Otec Ondrej Rybárik (narodil sa 10. 12. 1894, zomrel 24. 10. 1974), matka Mária Rybáriková, rod. Pauliny (narodila sa 18. 3. 1899,  zomrela 8. 8.
1988). Ich deti: najstaršia Štefánia Rybáriková (narodená 29. 1. 1922), Ondrej Rybárik (narodený 30. 11. 1923), Mária Rybáriková  (narodená 27. 6.
1927). Rodinný album Márie Čičkovej.



kufroch, pričom jej veľkosť záležala od majetnosti každej
rodiny. Súčasťou odevu boli biele lakované topánky na
opätku, a závoj šitý napríklad z bieleho kašmíru. Závoj však 
v prvých decéniách minulého storočia vystriedal veniec,
ktorý mal okrúhly tvar. Vyrábali ho z umelých farebných kve-
tov, strieborných ozdôb, pierok či takzvaných metličiek.
Vence tiež zhotovovali zruční majstri a budúce nevesty si
ich kupovali na jarmokoch. Ženích mal od nevesty uvité
pierko a nový klobúk na hlave. Keď sa odvážali periny od
nevesty k ženíchovi, nesmelo sa na ne búchať, pretože by to
znamenalo, že muž bude ženu biť. Keď staršie ženy ustielali
pre mladých posteľ, nesmeli prehovoriť ani slovo, lebo ak by
prehovorili, mladí by potom spolu zle žili. Dôležitú funkciu
mal ručník. Starejší ho podával na ceste do kostola mladému
ženíchovi so slovami: „Kec si budzeš chľieb virábac krvopot-
ňe, tak si s ňím ucieraj tvár!“ Dnešní obyvatelia sa nepamä-
tajú na iný typ odevu ako na šaty a oblek mestského typu;
takisto dostupné fotografie dokladujú už len tento typ sva-
dobného odevu. 

SMÚTOČNÝ ODEV

Keď človek zomrel, vravievalo sa rôzne: „Už dušu vypus-
cel!“, alebo: „Išiel morki pásc.“ Po úmrtí sa dodržiavali rôzne
obrady. Ľudia zastavili všetky hodiny, ktoré boli v dome, 
a mŕtveho položili na dosky – máry. Do truhly mu dali všetky
veci, ktoré mal za života obľúbené, napríklad tabak, fajku,
ale aj ruženec či fľašku pálenky. Po pohrebe zapíjali dušu
zosnulého, pretože sa zišla celá rodina, príbuzní aj priatelia.
Ešte počas pohrebu musel niekto ísť späť do domu, aby ho
posvätil trojkráľovou kriedou a vyznačil dvere. Deväť nocí
po pohrebe pozostalí čakali, že sa duša mŕtveho vráti. Smú-
točnou farbou bola čierna; ženy aj muži sa obliekali výlučne
len do šiat čiernej farby (šatky na hlave sa nosili tiež čierne).
Takto boli ľudia oblečení nielen pri smútočných pohrebných
obradoch, ale i cez pôst. Mŕtveho rovnako obliekli do tma-
vých šiat, ktoré si nachystal ešte za svojho života, a prikryli
ho bielou ľanovou alebo konopnou plachtou. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Odev meštiackej vrstvy obyvateľstva je zachovaný a pre-
zentovaný v Mestskom múzeu v Rajci. Keď sa však samot-
ných obyvateľov spýtame na to, ako odev v minulosti vyze-
ral, odpovede sú rovnaké: „U nás kroje neboli. Po pansky sa
všetci obliekali, a do tmavého. Ale na okolí v Čičmanoch či
vo Frivalde, ale aj inde - tam boli parádne kroje, nie však 
v Rajci!“ Z uvedeného môžeme okrem iného usudzovať, že
ľudia za „kroj“ považujú len taký, čo je pestro vyšívaný. Na
odev roľníckej vrstvy obyvateľstva Rajca si už však nikto ne-
spomína, pretože zanikol veľmi skoro. 

Všetky uverejnené informácie sú zhrnutím poznatkov z li-
teratúry, ktorá nám aspoň takýmto spôsobom podáva obraz
o odievaní v meste Rajec. O nejakom prechovávaní odev-
ných súčastí alebo ich rekonštrukcii v súčasnosti však hovoriť
nemožno, lebo odev mešťanov bol už od začiatku 20. storo-
čia totožný s odevom mestského typu. Tomuto štýlu sa ľudia
prispôsobili vďaka svojim cestám a obchodníkom, ktorí mes-
to navštívili.98
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Svadba Márie Rybárikovej a Antona Čičku (1950). Z rodinného albumu
Márie Čičkovej.

Ondrej Rybárik (narodil sa 10. 12. 1894, zomrel 24. 10. 1974). Rodinný
album Márie Čičkovej.

MALÁ ČIERNA
„Ten čerňanský holý vršek zelená sa, 

na nem rosce rozmajrínček, netrhá sa. 
Ja ho musím odtrhnúc, čo by som mal zahynúc, 

na tú moju najmilejšiu zapomenúc...“



ĽUDOVÝ ODEV 

Rozširovanie chovu oviec v Rajeckej doline zákonite vyús-
tilo do rozvoja salašníctva. Ľudia sa naučili zužitkovať všetko,
čo ovce mohli poskytnúť - potravu, useň, vlnu, rohy, kosti,
kopytá aj črevá. Oviec sa tu chovalo pomerne veľa a je
známe, že v roku 1543 býval v Malej Čiernej valach Matúš.
Kráľ Rudolf II. na príhovor palatína Juraja Turzu povolil v roku
1604 možnosť konať v Rajci šesťkrát do roka jarmočné
trhy.102 Látky sa kupovali na trhu počas prvého jarmoku na
Mateja (býval v pondelok, dobytok sa predával vo štvrtok).
„Na Dzura býval výkladný jarmek.“ Obyčajní ľudia sa na
jarmokoch alebo púťach vedeli dobre rozoznať aj podľa svoj-
ho odevu. Ten pôvodný si vyrábali z domácej rastlinnej pria-
dze. Základnými surovinami pri príprave odevu boli ľan,
konope a od konca 19. storočia i bavlna. Neskôr sa začali
používať aj iné bavlnené tkaniny ako barchet, kartún, batist.
Ženy si ich kupovali na spomínaných jarmokoch v Rajci.
Doma si tiež vyrábali súkno, s ktorým chodili na valchu do
Rajeckej Lesnej - Frívaldu. V roku 1916 sa začali rekvirovať
zásoby vlny na vojnové účely; cieľom bolo zásobiť armádu
súknom. Z ovčej vlny sa začalo štrikovať až po vojne. Pranie
bielizne predstavovalo jednoduchú ženskú záležitosť. Zvyčaj-
ne v sobotu sa špinavé šatstvo močilo v drevených korýtkach.
Následne sa na potoku opralo piestami, zavesilo na ploty
alebo drevené žŕdky pod strechou. Škrob vyrábali z najjem-
nejšej múky, ktorá sa prevarila, dobre vymiešala, aby neostali
hrčky, a máčala do precedeného múčneho škrobu. Niekedy
podľa potreby používali modrú farbu – svetličku, aby boli
hlavne biele šatky svetlejšie. Keď sa šatstvo vysušilo, prišlo na
rad pigľovanie. Vyžehlený odev sa ukladal do drevených
truhlíc určených iba jeho uskladnenie. Takéto truhlice si pri-
niesla vydatá žena ako súčasť svojej výbavy. Bohatšia mala
dve, chudobnejšia iba jednu truhlicu. Už počas života si kaž-
dý človek nachystal do truhly batôžtek, ktorý obsahoval
odev aj obuv. 

ŽENSKÝ ODEV 

Spodná časť odevu – rubáček sa šila z domáceho plátna,
bola užšia, siahala asi po kolená a upevnila sa šriegom cez
plece na jeden tenký tráčik. Rubáček si žena obliekala ako
prvý, naň išla spodnica, ktorá mala širšiu sukňu ušitú z troch
dielov; bola nazberkaná do golierca, vpredu mala kúsok roz-
porka a tkaničku v páse na zaviazanie. Spodnice sa šili z do-
mácich materiálov, na zimu z teplejších, kupovaných, neskôr
aj z farebných látok. Rukávce sa vyšívali na zúbky okolo roz-
porčeku pod hrdlom, na pleciach i ukončení pri lokcoch,
ktoré volali krúžky. Tie bývali zakončené čipkou – štikera-
jom. Vyšívalo sa na krížiky červeno-bielym pamukom. Staršie
ženy nosili na rukávcoch čierno-biele a tmavomodré výšivky,
ktoré sa viazali na mašličku bielou tkaničkou pod krkom. 

Vrchná sukňa bola spojením sukne a živôtika (životka), 
v páse nabratá, a šila sa zo 4 polovíc ľanového plátna. Sukňa
sa skladala na drobné faldy a predstavovala sviatočný odev;
po obnosení sa stala i pracovným odevom. Neskôr, v povoj-

novom období, sa sukne šili z kupovaných látok – turčaniny.
Žena, ktorá nemala dostatok peňazí, si šila sukne aj z kartúnu,
bohatšia zasa z batisu, barchetu s kvietkami (išlo už o fareb-
né látky). Takéto sukne boli dlhšie, siahali asi do pol lýtok.
Rovnako dlhé boli tiež zástery – zápony šité z modrotlače
(turčaniny) a listeru, v páse s naskladanými faldami; viazali sa
na dva uzly vpredu. Na nedeľu a sviatky sa používali vychý-
rené pieranice - vyšívané kvetované širšie stuhy dlhé tri metre,
ktoré si ženy  kupovali u handrárov. Napríklad aj Jožko z Vrch-
ceplej predával dedinčankám široký galantérny sortiment.
Typickým pískaním na kostenú píšťalku privolával k svojej
krošni všetky ženy, čo sa chceli parádiť. Počas leta nosili slo-
bodné dievky i staršie ženy šité kabátky z tenšieho plátna,
ktorým hovorili mongolové. Vizitky boli zas kabátiky šité do
pása, zapínali sa na patentky a šili z kupovaných jednofareb-
ných i vzorovaných látok. V povojnovom období priniesla
móda ženám, okrem iného, aj kabáty s futrom. Predchod-
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Svoje dejiny začala obec Malá Čierna písať 6. marca 1471.
V darovacej listine uhorského kráľa Mateja Korvína, vydanej
v Budatíne pre Ladislava Podmanického a jeho syna Jána, sa
spomína aj Malá Čierna - ako Kys Charna. Opätovne sa spo-
mína i v ďalšej darovacej listine z roku 1474; na jej základe
Matej Korvín daroval Lietavské hradné panstvo Pavlovi z Ki-
niže.  V roku 1510 predal za 40 dukátov svoj majetok v Malej
Čiernej Šimon, syn Lukáča z Bodiny, Jánovi Podmanickému
a jeho dedičom. Neskôr pravdepodobne daroval Michal
Podmanický tento majetok Jurajovi Brigantovi z Rašova, kas-
telánovi Bystrického hradu, ktorý sa v januári 1525 spomína
ako Juraj Brigant (predtým z Rašova, teraz z Malej Čiernej,
alebo len Juraj Brigant z Malej Čiernej). Neskôr Malá Čierna
vystupuje ako obec patriaca trvale do Lietavského hradného
panstva; jej prvý popis poznáme na základe zachovaných
písomných prameňov z roku 1626. Najneskôr od prvej po-
lovice 15. storočia sa začala Čierna deliť na Veľkú a Malú
Čiernu. Názov obce sa v priebehu storočí menil: 1471- Kys
Charna; 1474 - Cherna Parva; 1510 - Kys Czorna; 1520 – Kys
Cherna; 1808 – Malá Cžerna; 1927 – Malá Čierna. Prvá pečať
obce nie je presne datovaná. V pečatnom znaku sú na troch
zo zeme vyrastajúcich ratolestiach tri okrúhle kvietky. Toto
pečatidlo sa používalo ešte v roku 1874, veľkosť pečate bola
24 milimetrov. Kolopis pečate znel: SIGIL (LUM. P) OSSE
SSIONIS. KISS CERNA. Druhá pečať sa používala v roku
1870 a jej veľkosť bola 33 milimetrov. V obraze je na pažiti
ker s troma ružami. Kolopis: KIS. CSERNA KÖZSEG PEC-
SÉTJE.   

Čierna Cherubín bola kedysi samostatnou dedinou, ktorá
časom splynula s obcou Malá Čierna; patrila zemianskym
rodinám Mathiašovských, Čerňanských a Maršovských. V ro-
ku 1598 mala štyri domy, v roku 1828 šesť domov a 69 oby-
vateľov. Zachovala sa korešpondencia z roku 1620 medzi
grófkou Alžbetou Coborovou, vdovou po Jurajovi Turzovi
(majiteľovi Lietavy), Jiríkom Valachom, Melicherom Mandá-
kom a ich potomkom ohľadom oslobodenia daní z pozem-
kov v Malej Čiernej. Ako poddanská osada lietavského pan-
stva má Malá Čierna spoločnú históriu s dejinami hradu. Do
Lietavského hradu patrilo celé územie rozprestierajúce sa  
v povodí niekdajšej rieky Lietavy, dnes Rajčianky, s výmerou
asi 40 000 hektárov. Pred postavením hradu bol celý tunajší
kraj porastený pralesmi. Hrad založili na zužitkovanie, obra-
nu a spravovanie tohto kraja. Keďže pralesy neprinášali úži-
tok, prišlo k ich vyklčovaniu (rovnako ako inde na súdobom
Slovensku). Klčovaním lesov a odvodňovaním močiarov sa
postupne zaberalo čoraz viac zeme pre role, lúky a pastviny.
Na pozemkoch určených pre poľné hospodárstvo vznikali
majere, pri nich zas časom osady poddaného roľníckeho 
a pastierskeho ľudu. Medzi 35 osád, ktoré sa vyvinuli pod
vplyvom kolonizačnej akcie zámockého panstva a mali svoj
osud viac-menej spojený s dejinami hradu, patrili napríklad
Babkov, Černá, Zbyňov... Aj urbár z roku 1543 obsahuje
súpis dedín, poddaných a počet usadlostí. Podľa neho mala
Černá 5 roľníckych usadlostí, 2 bezroľných domkárov a 2
fojtov. Spôsobilí synovia zámockých poddaných dostávali
rozličné funkcie pri majeroch a v zámku, pri hospodárstve 
a obrane hradu. Za dobré služby ich povýšili na šoltýsov

alebo úradníkov, prípadne aj pozemančili. Takto vznikli zná-
me šoltýske a potom i pozemančené rodiny; v Černej išlo
napríklad o rodinu Čerňanských. Spomínaná rodina bola
pozemančená už pred rokom 1543.99

Podľa početných archeologických nálezov tu už v dobe
rímskej chránilo takzvané výšinné sídlisko príchod do Ra-
jeckej doliny. Obec Malá Čierna leží v severnom okraji Do-
manižskej kotliny v nadmorskej výške okolo 530 metrov nad
morom. Obklopená je Strážovskými vrchmi; kataster má ro-
zlohu približne 462 hektárov. Na severe susedí s chotárom
obce Jasenové, na východe s rajeckým chotárom, na juhu 
s chotárom Veľkej Čiernej a na západe s katastrom Bodinej
(okres Považská Bystrica). Miestne časti obce sa nazývajú
Zemany, Čakan, Sedliaci, Močiar a Šefranica. Všetci ľudia 
v dedine boli roľníci - odjakživa Slováci -, od 14. storočia
evanjelického vyznania. Zhruba deväťdesiat ľudí odchádza-
lo pravidelne z dediny na sezónne práce do Čiech, na Mo-
ravu, cez vojnu do Maďarska. Niekedy sa stalo, že v letných
mesiacoch odišli skoro všetci muži. Ľudí v dedine volali kvas-
ničiari.100

V roku 1916 nastalo veľké sucho, ľud hladoval a v mno-
hých rodinách sa jedla iba varená burgyňa. Všetky potraviny
boli na lístky. Keď niekomu ostala jačmenná múka, pieklo sa
6 až 8 kusov chleba (najlepšie v sobotu, aby bol v nedeľu
čerstvý). Chlapi vraj nemali ani čo do fajky, a tak si ich na-
miesto tabaku napchávali suchým lístím z čiernych malín...
Príbytky ľudí boli veľmi skromné, zvnútra i zvonku vymazané
blatom a obité drevenými klincami, ktoré zachytávali hlinenú
omietku. Tá sa nakoniec obielila vápnom. Spolu s drevoru-
bačstvom sa tu rozvíjali aj ďalšie povolania majetnejších gaz-
dov – výroba a spracovanie dreva, furmanstvo (dovoz dreva
z lesa na pílu, odvoz reziva na stavbu, najmä pri výstavbe
železničnej trate zo Žiliny do Rajca). V roku 1905 si ľudia 
v Malej Čiernej svojpomocne postavili školu, Dobrovoľný
hasičský zbor začal písať svoju históriu v roku 1928. O štyri
roky neskôr (1932) tu vybudovali Obecný dom a v roku
1941 kaplnku, ktorá bola dlhé roky najväčšou kaplnkou v Ra-
jeckej farnosti. Ako zaujímavosť spomenieme miestneho
hlásnika, ktorý od 21. hodiny až do tretej hodiny ráno ohlaso-
val čas; okrem toho však plnil aj funkciu poštára a hrobára...
Keďže ľudia v obci museli ťažko robiť za minimálnu mzdu,
v 20. a 30. rokoch minulého storočia boli mnohí z nich
nútení vysťahovať sa za prácou do Ameriky, Kanady, Argen-
tíny a Francúzska. V 60. rokoch tu založili družstvo, postavili
sa maštale, futbalové ihrisko, obchod a obecný vodovod. 
V roku 1975 sa za veľkej pomoci pracovitých občanov vy-
budoval nový kultúrny dom. Obec však bola určená na zánik,
čo v praxi znamenalo, že ten, kto staval dom načierno, risko-
val vysokú pokutu. V obci pracoval divadelný krúžok, v 50.
rokoch mali záujemcovia k dispozícii dokonca pojazdné
kino. Keď prišlo auto na Konopný luh, začalo trúbiť a celá de-
dina už vedela, že bude kino... V rokoch 1963 - 1966 zriadili
v obci letné kino. Premietalo sa vonku, hľadisko bolo upro-
stred dediny, pričom premietacie plátno nahradila sypáreň
(premietaciu plochu na stene namaľovali vápnom). Takéto
kino nikde v okolitých dedinách nemali.101
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Mária Lišková (1936). Rodinný album Emílie Čerňanskej.



súkenných papúč zodrali, šuster spravil podľa spodku nohy
ženy osobitnú drevenú formu. Vyrobil dreváky a pribil ich
na súkenné sáry z papúč, ktoré tak opäť plnili svoju funkciu. 

Obecný kronikár Jána Šmigaňa opísal v roku 1934 žen-
ský odev takto: „Ženský kroj sa teraz tiež prispôsobuje mo-
dernému a je rozhodne zjednodušený, lebo sa uplatňuje 
v prvom rade hľadisko praktické a ide tiež o lacnotu. Na no-
hách nosia topánky i poltopánky, ba i trampky, väčšinou od
Baťu. Pančuchy majú dievčatá cvernové, väčšinou naružo-
velej farby. Sukňa je v páse posbieraná, dolu musí byť široká.
Niektoré ženské si oblečú i viac sukieň, aby spodná časť tela
bola široká. Na drieku nosia v robotný deň oplecky - púhe
pokračovanie sukne. Do parády (v nedeľu) nosia vizitky, t. j.
kabátce z farebnej látky najčastejšie ružovej a bledomodrej.
Vizitka siaha kúsok niže pása, v páse je pritiahla a odtiaľ visia-
ca časť je riasovaná. Dievčatá sú prepásané listrovou zá-

sterou siahajúcou len po pás. Ženské na hlave nosia ručníky
z delénu. Sú to štvorcové šatky o strane asi 75cm, vprostred
prehnuté napolovičku, takže sa utvorí trojuholník a dva takto
vzniklé protiľahlé cípy sa pod hrdlom zaviažu na uzol. Vlasy
nosia ženy i dievčatá dlhé s copami (vokolicami), ktoré u diev-
čat voľne visia (len jedna vokolica, naspodku zapletená ba-
revnou stužkou), vydaté ženy majú vokolicu strčenú nad
tylom. Pristrihnutej ženskej v obci niet  ani jednej, vysmiali by
sa jej, že sa pánščí. Ešte pred 50 rokmi nosili ženy na hlave
tzv. krkule, t. j. podlhý chomáč ražnej slamy zabalený v plát-
ne. Na krkuli bol čapiec, na ňom podvika okrútená dvakrát
okolo hlavy, jeden koniec zahnutý pod bradu a k čapcu pri-
pevnený špendlíkom. Sukne sa nosievali vlnené s červeným
živôtkom, olemovaným zlatohlavom. K živôtku boli prišité
tzv. poly (dolná čiastka obleku), ktoré siahali až asi 10 cm
od stupaje, okolo spodku boli prišité dve šnóry asi 7 cm
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com týchto fabrických kabátov boli obyčajné biele súkenné
kabáty - haleny. Zdobili sa čiernym olemovaním - šúľankou,
na ktoré si ženy zvykli dávať vlniaky preložené na kríž. Ak
bolo treba, v nepriaznivom počasí si nimi tiež prikrývali hla-
vu. Na holé zápästia si navliekali štrikované vlnené zápiastky,
nosili aj štrikované svetre. Po vojne sa začali nosiť krátke
kožuchy, v 70. rokoch minulého storočia k nim pribudli dlhé
- lemované a krásne zdobené. Šili a vyšívali ich remeselníci
v Rajci. 

Slobodné dievčatá i vydaté ženy sa v Malej Čiernej vždy
česali na puces – cestičku stredom hlavy. Krásne dlhé vlasy
si umývali šichtovým mydlom. Vydaté si plietli jeden vrkoč –
vokolicu ukončenú šnorečku, dievčatá zasa stužku (na svia-
tok čo najkrajšiu). Vydatá žena si nižšie spravila okrúhly drdol
z vokolice, ktorý prichytila sponkami – hornodľami. Na to
išla šatka s cípom, ktorý ženy v dedine nazývali pochváľen.
Šifónová či mušelínová šatka, pýcha ženy, bývala výrazne
škrobená zemiakovým škrobom, povyšívaná a mala tvar
väčšieho štvorca, ktorý bol celý obšitý štikerajom. Mohla byť
tiež celá obháčkovaná vzorom na zúbky. V jednom rožku,
ktorý sa nachádzal vzadu až na chrbte, bola vyšitá farebnými

nitkami plným stehom na kvet. Viazala sa preložená na tro-
juholník pod krkom na jeden uzol. Ženy nosili aj kartúnové
vzorované šatky: červenú na sviatok, modrú v pôste, červe-
nožlté (rôzne miešané) po celý rok. Dievčatá, také vyskočni-
ce, si potajomky pred mamkami primaľovali líca krepovým
papierom...

Anton Zacharik bol dedinský papučiar, ktorému pri šití
papúč často pomáhali deti. Ščepeli (prešívali) podešvy z do-
máceho súkna bielej a čiernej farby. Vysoké papuče siahali
po kolená a šili ich tak, že sa dali dohromady až 4 súkna;
jedno vedľa druhého sa prešívali na pásy kolom dokola. Do
papúč používali onuce z domáceho plátna, ponožky a kopi-
cá upletené z ovčej vlny tak, že mali zvlášť pätu, ktorá sa sama
vyformovala. Išlo o jednoduché riešenie, pričom takéto papu-
če sa cez zimu nosili aj do krpcov; boli omotané od lysca
(lýtka) až dolu nakrútenými  remiencami – naovlakmi, vzadu
na päte upevnenými v dvoch dierkach na krpcoch. Na svia-
tok ženy nosili čižmy zhŕňačky (z jednej vrstvy šité šustrom
Pažickým), ktoré sa pred obutím museli poctivo „vyboxo-
vať“. Po vojne používali aj kupované baťovky – poltopánky,
do ktorých si obuli podkolienky a štrimfľe. Keď sa podešvy
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Júlia Lišková, rodená Lingešová (narodila sa 24. 6. 1893, zomrela 6. 1. 1975).
Fotografia pochádza z roku 1939. Rodinný album Emílie Čerňanskej.

Johana Pažická (1939).  Rodinný album Emílie Čerňanskej.
Johana Pažická, rodená Lišková (narodila sa 1919, zomrela  1954), Vik-
tor Liška (narodil sa 30. 8. 1899, zomrel 15. 11. 1937), Mária Lišková
(narodila sa 26. 5. 1916, zomrela 19. 4. 1976). Fotografia pochádza 
z roku 1939.  Rodinný album Emílie Čerňanskej.

Júlia Lišková, rod. Lingešová (narodená 24. 6. 1893, zomrela 6. 1. 1975),
dieťa František Liška narodený  25. 7. 1924), Ján Liška ( narodil sa 8. 9.
1888, zomrel 23. 2. 1955), Johana Lišková, Ondrej Liška  (narodil sa
1903, zomrel 1960). II. rad: Mária Lišková  (narodila sa 26. 5. 1916,
zomrela 19. 4. 1976), Mária Lišková, rodená Kujanová ( narodila sa
1869, zomrela 1929), Ján Liška ( narodil sa 1868, zomrel 1935), Júlia
Lišková (narodila sa 1915, zomrela 12. 12. 1996), Jozef Liška ( narodil
sa  1. 10. 1907, zomrel 2. 5. 1959). Fotografia pochádza z roku 1925.
Rodinný album Emílie Čerňanskej.



široké. Dievčatá nosievali rukávce siahajúce po lakte, na ple-
ci zdobené širokou výšivkou, na prsiach užšou výšivkou.
Konce rukávcov priliehajúce k ruke boli stiahnuté a vyšívané
(tzv. taksle). Kasanice (spodné sukne) bývali z bieleho plátna
doma dorobeného. Na nohách nosili kopycá asi ako ponož-
ky, upletené z vlny, a na tom krpce. Kopycá siahali skoro až
po kolená (teraz ešte v Čičmanoch). V zime nosievali dievča-
tá i ženy súkenné haleny, na nich prehodené cez chrbát a ple-
cia presteradlo z bieleho plátna, na koncoch vyšívané. Keď
im bola zima, prehodili si presteradlo i na hlavu, a tak sa
chránili." 103

MUŽSKÝ ODEV 

Muži v Malej Čiernej nosili dlhé vlasy česané na stred. Sia-
hali im po plecia a aby lepšie držali, mastili si vlasy maslom.
Väčšinou sa strihali doma medzi sebou nožnicami na ovce.
V medzivojnovom období bývala móda, že si pristrihovali aj
malé fúzy. Na spodok si obliekali gate šité z ľanu alebo kono-
pe, ktoré sa viazali v páse na tkanicu. Košele boli z pevnej-
šieho domáceho ľanového plátna s dlhými úzkymi rukávmi.
Golier i predná časť – zárendzie sa striedmo vyšívali na kríži-
ky. Košele sa uväzovali pod krkom tkaničkou. V košeliach 
a spodných gacoch muži aj spávali. Vrchné súkenné nohavi-
ce – súkenáky mali olemované čiernou farbou (šúľankou)
boky i dva rázporky okolo otvorov; v páse v závinku bol na-
vlečený úzky remeň. Cez leto nosili muži plátenné gate z do-
máceho plátna, ktoré volali cvilichy. V chladnejšom počasí si
zaodeli súkenné kabáty – hune. Po vojne sa už nosili štriko-
vané vlnené svetre a vesty. Hune neskôr vystriedali barcha-
nové modré kabáty bez límca. Keď zima vrcholila, nosievali
sa kožušinové vesty bez rukávov – brusľeky. Čierne klobúky
– širiaky vymenili chlapi za teplé baranice. Na nohy si obuli
súkenné papuče siahajúce takmer po kolená. Cez leto nosili
krpce (v dedine ich vedeli vyrobiť viacerí ľudia) s remencami
a onucami, na sviatok kopicá – tie ale nebolo vidno, lebo sa
nachádzali pod súkenákmi. Na sviatok používali muži čierne
kožené čižmy, počas 1. svetovej vojny už kupované bagan-
dže. Hneď ako sneh zmizol, chodievali aj bosí; v prípade
mužov však išlo skôr o výnimku. Ženy chodievali bosé tak-
mer v každom miernom počasí. Vplyvom migrácie  prinášajú
muži v medzivojnovom období zo sveta moderné pánske
sveťárske šaty (pásikové volali aj čajgové). Pôvodný odev je
tak na ústupe, nový sa vo veľkom kupuje na jarmokoch 
a šije z lacnejších látok.

Už spomínaný Ján Šmigaňa v Obecnej kronike (1934)
uvádza: „Zo starých krojov sa tu už neudržalo nič. Ešte pred
60 – 70 rokmi sa mužskí obliekali takto: Bielizeň mali bielu
z konopného plátna doma dorobeného, a to košeľu i gäte.
Nohavice nosievali súkenné biele z ovčej vlny doma doro-
bené, nohavice mali na prednej strane ozdobu zo zelenej
stužky, po stranách bola zhora dobre prišitá tenká šnôrka zo
zelenej látky. Nohavice boli pripevnené k telu opaskom asi
20 cm širokým, na ktorom boli tri mosadzné pracky. Do kos-
tola  nosili chlapi na opasku ešte i mosadzné retiazky. Remeň
bol dlhý: čiastka bola navlečená vnútri v nohaviciach, ďalšia

čiastka bola len na povrchu pre ozdobu a celá vybíjaná gom-
bíčkami. Na plecia si obliekali halenu miesto dnešného kabá-
ta. Halena bola tiež z bieleho súkna. Na hlave nosili veľké klo-
búky, ktoré sa dedili z otca na syna i na vnuka. Teraz sa také
klobúky ešte nosia vo Frívalde. V zime nosili čapicu z jahňacej
kože (baranice). Na nohách (chodidlách) nosili krpce z kusa
remeňa. Na holé chodidlá si otočili onuce – až vyše členkov
a krpce i onuce priviazali remienkami asi 1 cm širokými a asi
2 m dlhými tak, že tieto návleky otočili okolo nohy špirálovite
až vyše členkov. Keď niekde cestovali, napr. na jarmok, brali
si koženú kapsu, ktorá visela na zadnej časti tela a držala sa
na tele remeňom prepásaným na jednom pleci. Nosievali
tiež valašku, t. j. palicu, ktorá mala hore pripevnenú cifrovanú
sekerku. Na hlave nosievali dlhé vlasy ešte pred 50 rokmi.
Ešte v roku 1884 ani jeden dospelý človek v Malej Čiernej
nechodil ostrihaný. Ostrihaní prichádzali z vojenskej služby,
ale doma si zase nechávali vlasy rásť. Strihanie potom začalo
u školských detí. Jozefovi Čerňanskému, členovi letopiseckej
komisie, sa  ešte v r. 1881 v škole vysmievali, že je ako opica,
keď bol ostrihaný. Teraz má dlhé vlasy len jeden mužský 
v dedine - 69 ročný Vendelín Slyško..." 104

DETSKÝ ODEV 

Mária Zachariková bola babicuľa samouk, rovnako i Aloj-
zia Domanická. Tieto ženy priviedli na svet v Malej Čiernej
množstvo detí. Hoci bola bieda, detí sa v dedine rodilo veľa
(žiaľ, mnoho detí v tej dobe aj zomrelo).V tejto súvislosti sa
zvyklo povedať: „Pán Boh dal – Pán Boh vzal.“ Osud väčšiny
detí bol určený už vopred: pomoc rodičom pri prácach oko-
lo hospodárstva. Keď bola žena v očakávaní, ešte pred pôro-
dom si pripravila výbavičku pre dieťa. Ak mala deti už
predtým, bolo to ľahšie, lebo hábiky pre deti sa dedili. Využil
sa aj najmenší kúsok domáceho plátna. Keď sa plienky na-
trhané zo starých kasaníc už nedali použiť, dali ich handá-
rovi. Maličké ľanové košieľky deti nosili dovtedy, kým z nich
nevyrástli. Takýmto detským košieľkam hovorili tatácka. Hláv-
ky sa deťom mastili olejom a maslom hneď po narodení.
Mamky sa im vedeli milo prihovárať: „Také si ulízané jako
sláviček.“ Novorodenci nosili z tenšieho plátna doma šité
čapčeky; boli okrúhle, vpredu zdobené farebným pásikom,
šnorečkou, haraskou alebo štikerajom. Jednoducho, čo mali,
tým zdobili. Deti povíjali do periniek z husacieho peria a pre-
väzovali vyšívaným povojníkom. Perinka slúžila, až kým 
z nej dieťatko nevyrástlo a nevytŕčali mu nôžky. Väčším de-
ťom a dievčatkám matky pošili sukničky a záponky, chlapci
chodili v gaťkách – cviliškoch. Najviac sa šanovala detská
obuv. Do školy, pri pasení, ale aj do kostola chodili deti bosé.
Obuv si do kostola niesli v ruke a obuli sa až pred vchodom.
Nôžky detí bývali často poranené, robili sa im boľavé odra-
zeniny. V zime nosili doma šité súkenné papučky, do ktorých
matky omotávali handričkové onučky.
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SVADOBNÝ ODEV

Na svadobnom odeve mladej nevesty v Malej Čiernej
dominovali viaceré odtiene modrej farby. Ľudia už vtedy
vedeli, že modrá symbolizuje nádej, čistotu, diaľku (odlúče-
nie), ale i začiatok niečoho nového. Matky to svojim dcéram
často pripomínali a súrili ich chystať výbavu. Keď už bolo 
o všetkom rozhodnuté, začala nastávajúca nevesta s prípra-
vou svadobného odevu. Niečo sa pripravilo z domáceho
materiálu, niečo sa muselo kúpiť. Biele spodnice i vrchná
kasanica sa šili z tenšieho ľanového plátna, z kvalitného per-
kálu či damašku. Rukávce, tiež biele, bývali na pleciach bo-
hato namodro vyšívané, pod krkom sa viazali stužkou na
mašličku. Zápona bola glotová, modrá aj bledomodrá, rov-
nako dlhá ako kasanica, pri spodku mala štyri zámiky. Via-
zala sa dopredu motúzkami, na ktoré išla modrá zdobená
stuha (pieranica), uviazaná na dva uzle a spustená až po
spodok zápony. Spodný okraj ešte prizdobili kystkami zo zi-
mozeleňa a rozmarínu. Nevesta bola učesaná na pucec stre-
dom hlavy. Zapletený mala jeden vrkoč, z ktorého taktiež
visela modrá stuha. Kúpený veniec (okrúhly okolo celej hla-
vy) si prizdobila rozmarínom, zrkadielkami a inými ozdôb-
kami ladenými do modra. Ako poslednú súčasť svadobného
odevu neveste prikladali pôlku. Merala dva metre, bola 70
centimetrov široká a na oboch koncoch mala našitý ozdob-
ný štikeraj. Šila sa z bieleho plátna, ale mohla byť i požičaná.
Svadobná pôlka bola jedinou prikrývkou nevesty, keďže
svadby sa väčšinou konali v zime. Ženích mal oblečené nové
súkenáky a kabátek, musel si oštafírovac (ozdobiť) klobúk
prišitou stužkou, zimozeleňom a kúpeným  pierkom. Keď
mal na sebe cajgový pásikový oblek, bol pán;  štófové šaty
však boli ešte drahšie. Čepčilo sa o polnoci, pričom túto ro-
botu vykonávala široká a ostatné ženy z nevestinej strany.
Ženích sa pozorne prizeral, ako jej to pristane. Keď nevestu
začepčili, široká pred ňu postavila drevenú putňu. Vzápätí

na túto putňu preložila piest, na ktorý si nevesta  musela sad-
núť - „aby vraj ľahšie rodela“. Potom jej posadili do lona malé
dieťa, ktorému dala nevesta upečený chlieb z batôžka. Celý
tento obrad sa odohrával za sprievodu svadobných piesní.
Na niektorých svadbách hrávali aj prizvaní cigáni z Konskej. 

SMÚTOČNÝ ODEV 

V obci sa nezachovali nijaké zmienky o tom, že by tu 
v minulosti bola smútočnou farbou biela, prípadne iná farba.
V pamäti obyvateľov sa zachovala iba čierna farba, ktorá sa
používala tak na odev mŕtveho, ako aj pozostalých. Ešte za-
čiatkom 20. storočia si však ľudia dopredu prichystali odev
do truhly; jeho súčasť tvorili aj biela košeľa, biela kasanica,
rukávce a šatka. Takto prichystaný odev bol vo veľmi dob-
rom stave. Rukávce sa vyšívali čiernou krížikovou výšivkou.
To vysvetľuje, prečo sa v domácnostiach nezachovalo väčšie
množstvo odevov. Keď zomrel mladý človek, pohrebná dru-
žina vyzerala ako svadobný sprievod. Za truhlou kráčali diev-
ča aj chlapec oblečení v svadobnom odeve. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI  

V Malej Čiernej nepôsobí dedinská folklórna skupina,
ktorá by sa venovala zachovávaniu tunajšieho materiálneho
a duchovného kultúrneho dedičstva. Aj keď obec počas
roka usporiada niekoľko kultúrnych akcií, v žiadnej z nich sa
neprezentuje odev typický pre túto dedinu. Môžeme teda
konštatovať, že ľudový odev Malej Čiernej úplne vymizol 
a bude záležať len od miestnych obyvateľov, či sa im podarí
aspoň na základe informácií a fotografií zrekonštruovať pôvod-
ný odev. Na pôjdoch sa zachovalo niekoľko starých truhlíc,
v ktorých si nevesty priniesli do domu svoju výbavu, ako i ko-
lovrátkov slúžiacich voľakedy na výrobu ľanových priadzí. 
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„A teraz si zaspievajme o čerňanských dcéruškách, 

jak sa ony celý týždeň škrabávajú po bruškách,  
očká maľujú, líčka pudrujú a vlasy si prefarbujú, 

tak sa ony celý týždeň na zábavu richtujú...“



važujeme za najvhodnejší znak na pečatidle z roku 1851; je
v ňom zachytená vhodná kombinácia zemepanského a poľ-
nohospodárskeho motívu.106

V polovici 19. storočia žilo v obci päťdesiat percent analfa-
betov. Pospolitý ľud ale mal záujem vzdelávať sa a zaujímalo
ho i dianie vo svete. Išlo o skromných ľudí, ktorí si navzájom
pomáhali. Noviny čítali tak, že jeden predčítaval ostatným
pozorne počúvajúcim. Výslovnosť mali tvrdšiu a dzekali; pre-
zývali ich „hurtoši“. Mnohých ľudí bieda donútila odísť praco-
vať za more. Napríklad v roku 1933 boli šestnásti v Amerike
a štyria v Kanade. Tých, ktorí sa vrátili, do konca života volali
amerikáni (ešte dnes žije v obci Zuzka Amerikáňová). Keďže
sa v dedine nachádzalo mnoho dreveníc, hrozili časté požia-
re. Dňa 25. februára 1928  v obci založili Dobrovoľný hasič-
ský zbor.107

V roku 1969 sa začalo s výstavbou Kaplnky sv. Cyrila 
a Metoda. Kolaudácia objektu sa uskutočnila v roku 1974.
Kaplnku slávnostne vysvätil nitriansky biskup Ján Pásztor 28.
septembra 1974.108 V roku 2007 archeologický výskum v obci
odkryl nálezy z doby bronzovej a zo stredoveku. Odhalené
boli plytšie jamy so zlomkami keramiky, kamenných kre-
sadiel, zvieracích kostí a iných predmetov z 12. až 16. sto-
ročia. Po 2. svetovej vojne mnoho obyvateľov Veľkej Čiernej
pracovalo v priemyselných podnikoch v Rajci a Považskej
Bystrici.

ĽUDOVÝ ODEV

Ľudia sa naučili spracovávať ľan, konope a ovčiu vlnu, aby
si chránili svoje telo pred zimou a nečasom. Už v roku 1604
sa konope a ľan zaviedli na lietavskom panstve ako rastliny,
ktoré sa pestovali v majeroch. Konopné a ľanové stvoly dali
po vymočení a otrepaní na trepačkách vlákna, ktoré sa zvia-
zali do „kýt“ (pod týmto menom sú doložené už v roku
1265). Konopné a ľanové kyty, následne položené na kúde-
le, poskytli priadzu (nitky), z ktorej sa v krosnách tkalo plát-
no. Výroba tkaniva (plátna) sa od najdávnejších čias vykoná-
vala takmer v každom dome. Po utkaní plátna nasledovalo
bielenie. Bielilo sa na slnku pri stálom polievaní vodou. To
bol domáci spôsob, panstvo však malo na tento účel „blay-
chi".109

Príchodom zimy sa, prirodzene, krátili dni. Nastal čas, keď
sa cez dlhé zimné večery zvykli ženy, najmä dievky, schá-
dzať po chalupách na priadky. Približne na prelome 19. a 20.
storočia sa začala zatkávať bavlna do ľanového plátna, aby
bolo jemnejšie a kvalitnejšie. Niektoré druhy plátna a látok
sa kupovali na jarmokoch, respektíve u podomových ob-
chodníkov, ktorých v dedine ľudovo nazývali „Lacný Jožko“.
V roku 1933 pôsobili vo Veľkej Čiernej traja krajčíri a jeden
šuster. Skrine a truhly na šatstvo vyrábal dedinský stolár. Do-
zvuky mužského ľudového odevu sa tu objavujú ešte v 30.
rokoch minulého storočia, avšak už bez širiaka a širokého
opasku. Obchody a trhy v tomto období zatláčajú tento odev
a muži, hlavne mládenci, sa obliekajú po pansky. Odev, ktorý
nosia mladší muži, už teda nemôžeme nazývať ľudovým.
Pokiaľ ide o ženský odev, „...nie menej typickým krojom 

v starších dobách bol kroj ženský, idúci po niektorej stránke
do podivných krajností. Už šatka hlavy zďaleka mala snáď 
i smiešny výzor v svojom rozsahu.."110

ŽENSKÝ ODEV

Najskôr sa obliekal rubáč alebo spodník, čiže rovná dlhá
biela košeľa šitá z dvoch kusov plátna, respektíve (v prípade
bohatších žien) barchetu – barchanu, v ktorej sa i spávalo.
Potom si ženy opásali spodnicu siahajúcu od pása nadol.
Spodnica bola biela, riasená v páse, vpredu s otvorom, kde
sa viazala tkaničkou. Siahala ženám niže kolien. Na spod-
nicu si odeli vrchnú sukňu z ľanu (hovorilo sa jej kasanica),
ktorá mala životek prišitý k sukni. Životek na pleciach upev-
nili širšími ramienkami, na prsiach ho zapínali háčikmi dzed-
ko a babka, prípadne ho viazali šnôrkou. Sukne kasanice boli
v páse nariasené až po spodný okraj; inak sa nezdobili. Pod
životek kasanice si ženy odievali rukávce, ktoré mali bohato
nazberkané rukávy. Šili sa z domáceho ľanového plátna 
a zdobili ich vyšívaním. Dĺžka rukávcov bývala po lokce.
Okolo krku našívali tenký obojček a viazali ho bielou tkani-
cou na mašličku. Niektoré ženy si (hlavne na sviatok) odie-
vali rukávce zdobené okolo hrdla štikerajkom, alebo krajkou.
V zime muži i ženy nosili kabáty - haleny, zapínajúce sa na
jedno zapínadlo pod hrdlom; siahali až pod kolená. Na bo-
koch sa namiesto vrecka nachádzali iba otvory pre ukrytie
rúk. V období po 2. svetovej vojne sa na rukávce obliekali
podšité krátke kabátiky s dlhým rukávom, rozšírené do pásu
(hovorilo sa im vizitki). Šikovné krajčírky si tieto kabátiky šili
doma. Staršie vydaté ženy používali kabátiky ušité z tmav-
ších barchetových a kartúnových látok, slobodné dievčatá
nosili vizitki bledších farieb. Vpredu mali záhyby, ku krku sa
zapínali na patentky. Vizitki, ktoré priniesla už modernejšia
doba (medzivojnové roky), ladili s farbou vrchnej sukne, pri-
čom vystriedali pôvodné ľanové kasanice. 

Na kasanice sa viazali zástery (zápony) z modrotlače,
ktorá sa kupovala na jarmokoch v Rajci, Bytči či v Považskej
Bystrici. Vidiecke ženy obľubovali modrotlač pre jej krásu 
i praktickú stránku. Na sviatky ženy povyťahovali z truhiel
listerové alebo glotové zápony, ktoré boli v páse mierne zria-
sené niekoľkými záhybmi; viazali sa dozadu. Vo sviatočné
dni si ženy pripásali farebnú ozdobnú stuhu, uviazanú vpre-
du na uzol - staršie v tmavších, dievky v pestrejších farbách.
Na pracovné dni sa nosili zápony šité z kartúnu. Vrchné suk-
ne ani kasanice nesmeli vytŕčať spod zápony. Keď sa odev
obnosil a nespĺňal už účel sviatočných šiat, pracovalo sa 
v ňom. Cez zimu ženy nosili krátke vyšívané kožúšky, ktoré
si dávali šiť kožušníkom do Rajca. Nosili aj brusleky, čiže
kožušinové vesty bez rukávov. Keď mrzlo, hriali ich tiež čier-
ne, respektíve hnedé vlniaky so strapcami. Každá žena či
dievka mala na jarmoku kúpený takýto vlniak. Ten si ešte
prehodili navrch na kožúšky cez plecia (alebo aj hlavu). Vlasy
oddávna predstavovali pýchu každej ženy. Umývali sa pravi-
delne šichtovým mydlom, mastili maslom a česali sa nahlad-
ko. Dievky nosili zapletený jeden alebo dva vrkoče – voko-
lice; niekedy mali dĺžku až niže zadku s vpletenými stužkami.
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Obec Veľká Čierna leží v Strážovských vrchoch - v sever-
nej časti Domanižskej kotliny. Pôvodne jestvovala iba jedna
Čierna. Písomný doklad o vzniku tejto osady však zatiaľ nie
je známy. Na Malú a Veľkú Čiernu sa osada rozdelila nieke-
dy pred rokom 1361. V tomto roku sa po prvýkrát spomína
Veľká Čierna ako Nagh Cherna. Všetky nasledujúce prame-
ne z 15. storočia ju nazývajú naďalej iba Černa. Za panova-
nia Mikuláša Kostku v roku 1539 patrilo do obvodu Lietav-
ského hradu 23 osád. Černa ako jedna z nich mala vtedy 
5 sedliakov. Šoltýs bol vymáhačom dlhov, neskôr predstave-
ným obce a súčasne i sudcom. Niektoré šoltýske rodiny za
mimoriadne zásluhy v službách svojho zemepána (a na jeho
prihovorenie) pozemančili a šoltýske usadlosti im darovali
ako zemianske kúrie. Stalo sa tak aj vo Veľkej Černej, kde ro-
dinu Černanských pozemančili už na začiatku 16. storočia.105

Od roku 1598 sa bez výnimky zaznamenáva osobitne Veľká
a Malá Čierna. Po roku 1598 sú k dispozícii iba údaje štatis-
tického charakteru. V uvedenom roku mala osada 24 domov,
v roku 1784 tu žilo 525 obyvateľov. Zemepán Ľudovít Akay
z Hradnej, ktorý patril do rodín Peréniovcov a Legyelyovcov,
žil vo Veľkej Čiernej v roku 1831. Žili tu aj zemania Doma-
nickí a Harantovci, ktorí mali veľké majetky a ľudia z dediny

im chodili slúžiť. Väčšinou pracovali v roľníctve a vykonávali
sezónne práce. 

Obecný znak z 18. storočia tvorí po pažiti doľava kráčajúci
lev. Ide nepochybne o rodový erb, ktorý si Veľká Čierna v 18.
storočí privlastnila. Určite však nejde o erb Čerňanských,
pretože ich znakom je jeleň. Kruhopis pečatidla pochádza 
z 18. storočia a znie: SIGIL (lum. Pagi). NAGYCSERNA. Jeho
odtlačky sa našli na dokumente z roku 1871. S najväčšou prav-
depodobnosťou obec vlastnila aj staršie pečatidlo s týmto
istým znakom. Ďalšie pečatidlo obce je z roku 1851; i v tomto
prípade kráča po pažiti lev, smeruje však doprava. Za sebou
má malý trs trávy, pred sebou väčší - pravdepodobne ide 
o snop. Má to svoju logiku, nakoľko obyvatelia obce sa za-
oberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Kruhopis
pečatidla rozložený do horných dvoch tretín pečatného poľa
znie: NAGY. CSERNA. 1851. Našiel sa v písomnostiach z ro-
kov 1866 a 1871. Tento istý znak sa nachádza i na pečiatke
obce z druhej polovice 19. storočia; dodnes sa zachovala 
v Trenčianskom múzeu. J. Fojtík ju našiel použitú v rokoch
1886 – 1887, pred leva nakreslil krík. My sme ju našli ešte aj
na písomnosti z roku 1902. Kruhopis pečiatky znie: * NAGY
CSERNA KÖZSĚG PECSÉTJE. Z heraldického hľadiska po-
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Album Jána Domanického.



šité gace na šnórku, viazané v páse i dolu okolo nôh. Chlap-
ským košeliam, ktoré sa kasali do súkenákov, vo Veľkej Čier-
nej hovorili ľeňové. Šili sa z domáceho ľanu, boli biele a zdo-
bené jednoduchou výšivkou. Rukávy mali voľné, na krku sa
košeľa zaväzovala šnôrkou. Cez zimu nosili muži spodné
teplé košele, štrikované vesty a svetre z ovčej vlny. Kožuši-
nové vesty - brusleky, krátke kožuchy, haleny a hune sa za-
pínali pod hrdlom. Rukávy na nich bývali zašité a používali
sa ako vrecká. Ženy štrikovali mužom zápiastky z domácky
spracovanej ovčej vlny, ktoré chránili ruky pred zimou i zra-
neniami v robote. V zime nosili na hlavách čierne baranice,
ktoré sa šili v Rajci. Bežne v roku nosili plstené klobúky (širia-
ky) čiernej alebo hnedej farby. Vo sviatok mali väčšiu okrúhlu
striešku, prišvárenú farebnou stužkou. Širiaky sa kupovali na
jarmokoch. Starí muži nosili dlhšie vlasy, po plecia strihané 
a rozdelené stredom na pútec. Poctivo namadzené (potreté
medom) mali aj fúzy. Starí muži fajčili tabakové fajky, čo bolo
v prípade mládencov zakázané.

Dospelí muži i mládenci nosili krpce, do ktorých si na holé
nohy (až nad členky) omotali onuce z plátna zodratých pla-
chiet. Upevnili ich remienkami nazývanými návlaky. Nosili
tiež bagandže – hlavne ku ťažkej robote v horách. V zime si
obúvali súkenné sárové papuče, do ktorých používali z vlny
štrikované  ponožky. Chlapi, ktorí pre nedostatok peňazí mu-
seli cestovať až za more, sa po návrate domov k svojmu pô-
vodnému odevu už nevrátili. Ján Galovič mu však ostal verný.
V dedine bol zvonárom, hrobárom, poštárom, nočným stráž-
com, hájnikom a zároveň členom školskej stolice,  a to iba za
180 korún ročne...
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Vydaté ženy si jeden vrkoč zopli aj troma hornodľami (kovo-
vými sponkami) do trtola. Potrebné spinečky si ženy kupo-
vali od handrárov priamo v dedine. Na hlavách nosili pod-
ložku (krkuľu), na ktorej boli vlasy upevnené. Krkule vyrábali
z plátna, do ktorého sa zašil akoby veniec - kus ražnej alebo
žitnej slamy. Na to sa uviazala šatka, pričom nebola uložená
uhlopriečne do trojuholníka (takú nosili ženy neskôr, zhruba
od čias 2. svetovej vojny), ale mala tvar obdĺžnika až štvorca.
Jeho menšia časť spadala nad čelo, rožky pod bradou sa zvia-
zali a ostatok šatky visel dozadu. Túto prikrývku dali vydaté
ženy hneď na hlavu mladej nevesty.111

Skoro v každom dome sa chovali ovce. Ich vlna sa spria-
dala, ženy ju tkali na súkno (valchovalo sa v Rajci) a sebe,
deťom i mužom štrikovali podkolienky, zápiastky, vesty, svet-
re. Zo súkna sa šili papuče s preščepenými podošvami; ženy
ich nosili cez zimu. Išlo o vysoké papuče čiernej aj tmavo-
modrej farby, siahajúce až po kolená. Nosili sa tiež „kopyce“
pletené na ihliciach, ktoré siahali tesne nad kolená. Motúzy,
z ktorých sa splietali, mali bielu a čiernu farbu – upletená
obuv bola teda strakatá. V lete sa obúvali čierne papuče niže
členkov s gombíkom alebo prackou. Tieto papuče sa nosili
počas pracovných i sviatočných dní.  Chudobné ženy chodili
bosé, niektoré ale nosili krpce. Ich onuce siahali oveľa vyššie
ako u mužov a boli priväzované vlnenými motúzkami. 

Plynúci čas so sebou zákonite priniesol aj niektoré zmeny
v odievaní. Postupne sa napríklad od medzivojnového ob-
dobia mení veľkosť i spôsob úpravy hlavy vydatých žien.
Prestávajú sa používať krkule, prevažne mladšie ženy si za-
čínajú viazať už len doma spracovaným zemiakovým škro-
bom škrobenú štvorcovú šatku s rozmermi 1 x 1 meter, s cí-

pom na vrchu hlavy (hovorilo sa mu pochválen). Takéto šatky
sa šili z bieleho jemnejšieho plátna (šifónu), zdobili sa kraj-
kou a viazali pod krkom na uzol. Niekedy si podľa potreby
ženy kupovali hotové šatky aj na trhoch. Cez zimu sa na ten-
kých šatkách nosili i hrubšie vlnené šatky čiernej farby, prípad-
ne modernejšie karované. V 50. rokoch minulého storočia,
teda v našich podmienkach už v dobe relatívne modernej, si
dievčatá strihali vrkoče (vokolice) a krátke vlasy natáčali na
papieriky alebo drôty. Samé si prepichovali uši, do ktorých
vkladali náušnice. 

MUŽSKÝ ODEV 

Súkenáky boli mužské vrchné nohavice ušité z bieleho
súkna. Toto súkno tkali doma a na konečnú úpravu – valchu,
kde sa splsťovalo, ho vozili do Rajca. Spomenutou úpravou
súkno naberalo na hrúbke aj pevnosti. Súkenáky sa šili doma
a zdobili ich zelenou vlnou na stehnách; hovorilo sa tomu
vykľučkovanie. Zdobili sa však aj po bokoch, a to po celej
dĺžke našitými lampasmi. Farebne olemované boli tiež okolo
otvorov na remeň. Úzke boli iba v spodnej časti - nastrihnuté
na bočných stranách. Do súkenákov sa v páse navliekal tenší
remeň, prípadne len motúz. Niektorí mládenci nosili nad
súkenákmi cez rebrá široký kožený opasok, siahajúci takmer
až pod pazuchy; na ňom sa nachádzali bombované ozdoby.
Opasok sa zapínal na dve či tri pracky (spojnice). V opasku
muži nosievali rôzne spisy a peniaze, pretože vačky sa ešte
nepoužívali. Takto podpásaným sa vraj mužom dobre pra-
covalo...112 Pod súkenákmi nosili muži z domáceho plátna
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Matka s dcérami; vpravo Mária Čerňanská (narodila sa 26. 9. 1898,
zomrela 28. 8. 1992). Fotografia pochádza z roku 1915. Rodinný album
Jána Domanického.

Anna Bohdalová (narodená 1881). Rodinný album Anny Brosovej. Dožinky v Rajci. (1947). Album Jána Domanického.

Ondrej Bohdal (narodený 1887). Rodinný album Anny Brosovej.



DETSKÝ ODEV 

Dieťatko sa ešte nenarodilo, a už malo pripravenú košieľ-
ku, kabátik a čepček. Jeden mu pripravila matka, druhý, spra-
vidla ozdobený výšivkou a čipkou, dostal ako dar od kmotry.
Práve v ňom niesla kmotra novorodeniatko na krst, ktorý sa
konal tretí deň po narodení. Od toho dňa sa dieťa stalo čle-
nom rodiny a spoločenstva. Na svojom sporom oblečení
nieslo znaky pohlavia, oblasti, stavu a tradície. Dominant-
nou farbou na čepčeku, povojníku, pri oblečení perinky 
a plachty bola u chlapcov modrá, u dievčat zas červená
farba.113 V obci sa nezriedka stávalo, že jedna rodina mala 9
až 10 detí. Pôrodné baby – babicuľe (vo Veľkej Čiernej to
boli Anna Bohdalová a Alojzia Domanická) mali po celý rok
plné ruky práce. Ženy rodili doma, niekedy však aj pri práci
na poli. Detičky sa hneď po narodení balili do plátenných
plienočiek. Matky im obliekli malé košieľky z plátna, respek-
tíve mušelínu s ručne vyšívaným golierikom. Na hlávku dali
dieťatku biely čapček s mašľami a stužkami, zdobený a pod
briadkou uviazaný. Takto odeté deti sa povíjali do perinky 
a prepásali ozdobnou stuhou – povojníkom. Malé deti spá-
vali v prútených alebo plátenných kolískach, zavesených na
drevenej hrade v izbe pod povalou. Keď deti vyrástli z peri-
niek, chlapcom aj dievčatkám bez rozdielu obliekali dlhšie
plátenné košieľky, ktoré volali aj sukničky. Väčšie deti nosili

triká na spôsob kombinézy s otvorom vzadu. Deti už od
útleho veku museli pomáhať svojim rodičom; dievčatá pásli
húsky, chlapci hnali ovečky. Chodili bosé, dievčatká so šatka-
mi viazanými na babku, chlapci v gatiach na jeden trak. Do
obecnej školy chodievali deti s tabuľkami pod pazuchou.
Školský poriadok z roku 1943 obsahoval napríklad i takúto
povinnosť žiaka: „Šaty žiakov a ich zovňajšok má byť čistý,
slušný a vhodný pre školskú prácu. Čistota je najkrajšia oz-
doba. I najskromnejšie šaty, ak sú čisté a neroztrhané, môžu
byť slušné. Každý sa tak oblieka, ako stačí, ale čistotne sa no-
siť – to môže každý. I telocvičný úbor žiakov a žiačok musí
byť slušný. Žiačkam používať kozmetické prostriedky sa prís-
ne zakazuje. Vlasy, obličaj a nechty farbiť si neslobodno.
(Platí najmä na meštiankach.) Toto platí i v prázdninách...“
Dievčatá asi do svojich štrnástich rokov nosili šaty (kabani-
ce), na ktorých bol ešte malý kabátik s rukávmi.114

SVADOBNÝ ODEV 

Celkový priebeh a všetky svadobné úkony mali zaistiť zdar
v hospodárstve, zdravie a šťastie všetkým členom rodiny.
Keď svadobné prípravy vrcholili, družičky pomáhali mladej
neveste viť rozmarínové pierka. S pomocou dievčat si neves-
ta sama uvila aj venček z rozmarínu. Svadobná mať so šikov-
nými gazdinkami naškvareli pampúškov a napiekli dlhé via-
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Dominik Domanický. Rodinný album Jána Domanického.

Rodina Domanická (1914). Rodinný album Jána Domanického.  >



nočky, ktoré dali do plátenných plachiet. Husličkári a ostatní
muzikanti (napríklad Juraj Domanický a Štefan Briestenský)
sprevádzali všetky svadobné úkony. Krstná matka nevesty –
široká zohrávala v rámci diania na svadbe dôležitú úlohu;
okrem iného tiež kropila prichádzajúcich svadobčanov sväte-
nou vodou. Starejší bol zasa ten, kto mal dar reči a so širokou
sa vzájomne dopĺňali. Nevestin odev sa zdobil okrem venca
i rozmarínovými kystkami na záponke. Keďže tradičný sva-
dobný odev postupne zanikal od konca 1. svetovej vojny,

nezachovali sa nám informácie o nijakých špeciálnych súčas-
tiach odevu nevesty a ženícha. 

V 30. rokoch minulého storočia sa nevesty v ľudových
odevoch už nevydávali. Biele sukne im siahali niže kolien, 
v páse boli riasované – pozberané, nie však žehlené. Šat 
v dolnej časti zvykol byť dosť kyprý - široký, a preto si nieke-
dy obliekali aj viacero sukieň. Spodnú bielizeň lemovala
výšivka, cez prsia a driek bola blúzka v páse zúžená.115 Ako
vieme, v období medzi svetovými vojnami prešli muži úplne
na mestský štýl odievania, čo znamenalo kupovanie odevu.
Ženích nevesty bol taktiež odetý v mestských šatách - ako
pán. Polnoc predstavovala čas, keď sa čepčila mladá neves-
ta. Pred koncom svadobnej noci sa mladomanželia začali
vyzliekať zo svadobných šiat. Tradícia hovorila, že ten, kto
odloží posledný kúsok svojho odevu a položí ho navrch,
bude dokonca spoločného nažívania panovať nad tým dru-
hým. Nevesta hodila čapec na ženíchove nohavice a bolo
rozhodnuté... Na svadbách, ktoré bývali v lete, vyhrávali
muzikanti vonku do noci. Prizvaní cigáni, ktorí na nich zvykli
hrávať, však  v dedine nebývali a po svadbe šli domov. 

SMÚTOČNÝ ODEV

Už počas svojho života mali ľudia prichystaný v ručníku
zviazaný odev (šaty a obuv), v ktorom chceli byť pochovaní.
V uzlíku sa nachádzala aj plachta, ktorú dávali na spodok
pod mŕtveho človeka; plachta visela po bokoch z truhly.
Ľudia z celej dediny chodili na pohreby v čiernom smútoč-
nom oblečení. Nezachovali sa informácie, že by v obci bola
v minulosti smútočnou farbou biela, ako napríklad v neďa-
lekých Čičmanoch.

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Mužský ľudový odev zanikol v medzivojnovom období, 
v prípade mladých chlapov už postupne po 1. svetovej vojne.
Ženský odev sa u starších žien vytrácal po 2. svetovej vojne.
Niektoré jeho súčasti, ako modrotlačové či kartúnové sukne,
prestali ženy nosiť asi v 60. rokoch minulého storočia. Dnes
sa v dedine tento odev už nedá nájsť; bolo veľkým šťastím,
že sa jeho opis zachoval vďaka vtedajšiemu kronikárovi
Jozefovi Kapitánovi v Pamätnej knihe obce (kronike), ako 
i v spomienkach žijúcich ľudí. V obci nefunguje žiadna folk-
lórna skupina ani nadšenci, ktorí by zachovávali ľudové
zvyky, a teda aj tradičný odev Veľkej Čiernej. 
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Valient Bros a Mária Brosová (1934). Rodinný album Anny Brosovej.

KĽAČE
„Jasenové, Kľače, Zbýňov nad ním plače, 

Šuja im gajduje, Rajec si tancuje ...“



druhej strane sa aj tu osvedčilo, že kríza je najlepším bo-
jovníkom  proti alkoholizmu. Mládež odchádzala do škôl 
a učilíšť, chlapi za robotou do susednej Strojno-traktorovej
stanice  (STS-ky) v Rajci. V novembri 1957 založili v Kľačoch
družstvo; celý „družstevný“ dobytok sa zmestil do troch maš-
talí. K zlúčeniu Jednotného roľníckeho družstva Kľače a Jase-
nové prišlo v roku 1962. 

Ešte po 2. svetovej vojne bol obecným bubeníkom Jozef
Vašut, ktorý pochádzal z Poľska (jeho povestný bubon mal
vraj kožu zo psa); posledná bubeníčka sa volala Verona
Adamcová (dnes žijúca vo Višňovom). Funkciu hlásnika vyko-
nával Jano Fráter, ktorý na ohlasovanie času používal krásny
roh z maďarského vola. Lukáč Gajdoš zasa strážil nočný po-
koj; svoje stanovisko mal na štyroch miestach v dedine. Pískal
na píšťalke a zároveň bol obecným sluhom i poštárom (listo-
nošom). Kľače sa samostatne vyvíjali do roku 1971, potom
boli pripojené k obci Jasenové. Od roku 1990 sú opäť samo-
statnou obcou a keďže nemajú vlastný kostol,  patria do Ra-
jeckej farnosti. V roku 2011oslávila obec Kľače 500. výročie
svojej prvej písomnej zmienky.116

ĽUDOVÝ ODEV 

Ako už bolo spomenuté, obec a ľudia v nej sa živili poľno-
hospodárstvom. Umenie priasť a tkať bolo prakticky jedným

z prvých remesiel, ktorým sa zapodievali najmä ženy. Pesto-
val sa ľan, z ktorého šikovné gazdiné a dievčatá na spoloč-
ných priadkach takmer do polnoci vyrábali jednotkovú pria-
dzu na jemné plátno určené pre košele, rukávce i vrchné
sukne – kasanice. Na sviatok a nedeľu sa zdobil biely ľan vý-
šivkou, ktorá prezrádzala mimoriadnu starostlivosť a prácu
gazdinej. Dobre totiž vedela, že vodí teplo a ľahko sa čistí aj
perie. Najhlavnejšou vlastnosťou ľanu bola jeho pevnosť 
a odolnosť. Hrubšie ľanové plátno (takzvané zrebné) sa použí-
valo na predné časti kasaníc, ktoré boli schované pod záste-
rou (záponou), ďalej na vrecia, plachty či strožliaky (plnili
ich ražnou slamou). Konopné plátno bolo najsilnejšie, pri-
čom táto rastlina dokázala za dobrých podmienok vyrásť až
do výšky troch metrov. Z takéhoto plátna sa šili košele mu-
žom na robotu a koňom na podušky. Platil zvyk, že doma sa
plátno farbilo indigom na modro. Modrotlač, kartún, šifón 
a iné potrebné látky sa kupovali na jarmokoch v Rajci. Tieto
jarmoky bývali sezónne na Mateja a Mikuláša. Na Jána, Mi-
chala a Ondreja bývali jarmoky na predaj a kúpu dobytka.
Kupci prechádzali do Rajca cez Kľače, kde mali v krčme
akúsi „štáciu u Netky“ – židovky; u nej si zamykali svoje vozy
s tovarom. Keďže gazdovia chovali ovce, z ich vlny sa tkalo
súkno, ktoré na valchu nosili taktiež do Rajca. Aj podomový
obchod bol bežný ako v každej inej dedine. Takýmto spô-
sobom si ženy a dievky kupovali rôzny galantérny tovar, hre-
bienky, sponky a zrkadlá.
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Obec Kľače leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny na
pravom brehu rieky Rajčianka. Prvý písomný doklad o obci
je z roku 1511, kde sa uvádza ako Kletzen. Patrila lietavské-
mu panstvu a vlastnili ju tiež rody Praznovských a Kľačan-
ských. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1720 troch daňov-
níkov a v roku 1826 bolo v obci 16 domov s 205 obyvateľmi,
ktorí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Znak obce
na historickej pečati (známe sú až tri) symbolizuje jej chotár.
Na najstaršej pečati z 18. storočia je znázornený z pažite
vyrastajúci krík s nápadným šesťlupeňovým kvetom, v kruho-
pise s textom: SIGIL (lum). P (ossessionis). KLACSANI. Vznik
pečate datuje J. Fojtík do roku.1784. Z neznámych dôvodov
vzniká ešte v 18. storočí ďalšie pečatidlo obce; jeho odtlačok
sa našiel na dokumente z roku 1830. V strede pečatného po-
ľa je vyrytý trs úzkych kopijovitých listov. Kruhopis pečatidla
znie: SIG (illum) POS (sessionis) KLA (csan). Tretie pečatidlo
vzniklo niekedy v prvej polovici 19. storočia. V jeho strede
je vyrytý široký nízky kvetináč, do ktorého sú vložené tri lo-
púchovité listy. Chybne vyrytý kruhopis znie: trojlístok SIGU-
LUM (!) trojlístok KLACSAN. Odtlačky pečatidla sa našli na
písomnostiach z rokov 1866 a 1871. V roku 1849 mala obec
143 obyvateľov; všetci sa hlásili k rímskokatolíckemu nábo-
ženstvu, jeden obyvateľ bol žid. 

Drevená zvonica, ktorá stála na súkromnom pozemku
Jolany Uhlárikovej, rodenej Tršťanskej, bola v roku 1858 pre-
nesená na obecný pozemok, kde stojí dodnes. V roku 1898

vybudovali železnicu Rajec – Žilina – „Krajinská cesta“ a Kľa-
če Jasenov – „Viciálna cesta“. V Kľačoch vlaková zastávka
nebola; vlak tam nestál, preto ľudia za robotou i na jarmok
do Rajca chodili pešo. Okolo roku 1900 židia v dedine po-
stavili tehelňu. Kto v tej dobe vedel písať, bol zväčša žid, kto-
rý sa staral najmä o svoje kapsy. Kultúra ľudí ho nezaujímala.
Nety Štajnerová, židovská krčmárka, vlastnila role, z ktorých
niektoré mali ľudia od nej prenajaté (v árende). Tak ako 
v okolitých dedinách, i z Kľačov odchádzali ľudia za lepšou
vidinou svojho žitia do Ameriky; vysťahovali sa v roku 1906.
Muži chodievali robiť aj na sezónne práce na Dolné Uhry
(Račišdorf, Gríňava a inde), či na mlatby do Čiech – Čeradíc.
V dedine spolunažívali tri etniká: 1. pôvodní Kľačani; 2. Bucha-
ri – prisťahovalci zo Starej Bystrice a Riečnic; 3. Amerikáni –
Krasňani. Cudzí a prisťahovalci sa vždy prispôsobovali väč-
šine. Kľačanov prezývali „mrenári“. V roku 1919 bolo v obci
36 domov. Ženy pracovali doma na roli, iba 3 – 4 robili 
v Slovene v Rajci. V tom čase išlo o najstaršiu fabriku v okolí,
ktorá vznikla počas 1. svetovej vojny. Muži rezali drevo na
pílach, ktorých bolo spolu s mlynmi na Rajčianke mnoho.
Ostatní žili z gazdovstva. Prišiel rok 1930 a vlaky zastavujú
už aj v Kľačoch. V dedine bolo 45 domov, väčšinou z dreva
a osemnásť murovaných. V takýchto dreveničkách bola izba,
kuchyňa, komora a na dvore hospodárske staviská. Väčšinu
spoločne tvorila jedna veľká izba s kuchyňou, ktorá sa nikdy
nezamykala. Obec mala roľnícky charakter, gazdovalo sa, aj
keď bola veľká bieda. Často sa stávalo, že koza predstavo-
vala kravu chudobných. Najužitočnejšími zvieratami väčšie-
ho gazdu v 30. rokoch minulého storočia boli krava, kôň 
a ovce (kedysi vraj chovali maďarské sivé voly). Pokiaľ ide 
o pôdu, väčší gazda disponoval 10 – 12 hektármi. Chlapi 
v Kľačoch „furmanili“, zjednávali si dovoz a tí, čo mali kone,
vozili až 6 kubíkov dreva do Konskej na pílu; tam rezali 40-
metrové kláty. V Kľačoch mali zájazdový hostinec – pajtu,
kde ľudia prespávali alebo sa stretávali pri svojich cestách za
obchodom a predajom. Spával tam i drotár z Petrovíc Jano
Nemčič, ktorý po dedine látal gazdinám hrnce. Okolo roku
1930 v dedine zanikla židovská tehelňa.

Aj v ťažkých dobách ľudia túžili po kultúre. Založili si kniž-
nicu a v roku 1931 i ochotnícke divadlo. Prvým predstavením
bola Slovenská sirota; v hlavnej úlohe sa predstavil Jožko
Adamec. V naštudovaných hrách sa snažili herci vyjadrovať
spisovne, nepoužívali nárečie, nedzekali. Neskôr ochotníci
nacvičili hry Lakomec, Kamenný chodníček, Hrob lásky a iné.
V roku 1935 vznikol v dedine Čítací klub, v rámci  ktorého
sa počas jedného popoludnia schádzalo aj 30 čitateľov. Kaž-
dý večer mládenci spievali. Na Fašiangy hrávali „Cickovci“ 
z Fačkova, majálesy a dôžinky sa konali pri „Židových hum-
nách“, „Na pieskoch“ a neskôr v kultúrnom dome, ktorý bol
jediný v Rajeckom okrese. Tradične sa organizovali hasičské
zábavy. (Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v obci roku
1927.) Do susedných i vzdialenejších dedín chodili Kľača-
nia za zábavou na bicykloch cez hory, v zime neraz i na ly-
žiach... Počas 2. svetovej vojny, ktorá prehrmela dedinou, sa
arizovali (vyvlastňovali) židovské kamenné obchody. Tie 
z nich, ktoré ostali po vojne, židia predávali. Stávalo sa tiež,
že vyhrotená situácia niekedy donútila ľudí  k rabovkám. Na
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Archív obce Kľače. Anna Gajdošová.(1910). Album Jána Domanického. Archív obce Kľače. Archív obce Kľače.



Takmer každá obec mala svoje obľúbené vzory a ženy si
nesmeli len tak ľubovoľne zavádzať novú módu. Ale čas je
neúprosný a mení všetko. Zápony ženy nosili vždy a všade,
iba materiál, z ktorého ich šili, sa menil. Modrotlač vystrie-
dala jednofarebná látka bez vzoru; pre mladšie bledej a pre
staršie ženy tmavej až čiernej farby. Dĺžka sa opäť skrátila, šili
sa naširoko, v širšom vystuženom páse  nabraté do viacerých
faldov. Pri spodku bývali dva alebo tri ozdobné, založené 
a prešité pásiky. Viazali sa vzadu, pričom na výnimočné sviat-
ky si ešte niektoré ženy pás previazali ozdobnou kupovanou
stuhou. Cez chladnejšie dni alebo možno iba pre parádu si
ženy a dievky v Kľačoch vo sviatok odievali navrch na rukáv-
ce kabátiky do pása; s farebným rozdielom ako pri záponách
pre mladšie a staršie ženy. Kabátiky sa šili vypasované s úzky-
mi rovnými rukávmi, ktoré sa zapínali gombíkmi až po samé
hrdlo. Tieto kabátiky si ženy odievali nakoniec, až keď bola
záponka opásaná. Vlasy si česali cestičkou nabok, stredom
hlavy alebo iba tak nahladko dohora. Slobodné dievčatá si
plietli dva vrkoče, nosili ich vpredu, na sviatky ozdobené fa-
rebnými stužkami. Vydaté ženy si zapletali jeden vrkoč a v ty-
le hlavy si ho omotávali a upínali do drdola. Na hlavu si uvä-
zovali biele šatky z tenkého šifónu. Krpce sa v Kľačoch
nenosili, ale obúvali sa papuče, ktoré sa šili zo súkna doma.
Na sviatky nosili ženy kožené vyššie čižmy, neskôr kupované
poltopánky so šmihľami. Do nich si navliekali na nohy panču-
chy (štrimfľe) alebo kupované tenšie podkolienky, mladšie

dievčatá v bledých farbách niekedy aj zahnuté biele ponož-
ky. Cez zimu si odeli kožuchy siahajúce niže zadku, ktoré
bývali skromne vyšívané. Dávali si ich šiť kožušníkovi do
Rajca, ktorý sa volal Jančovič. Neodmysliteľným doplnkom
každej ženy boli vyšívané vreckovky. Slobodné dievčatá si
ich navzájom vymieňali na pamiatku. Moderná doba prinies-
la už spomínaný mestský spôsob odievania. Ženy začali nosiť
dlhé tmavé sukne, ostrihali si vlasy, obliekali štrimfle s pod-
väzkami a obúvali topánky kupované v obchodoch. Ale nik-
dy sa nezmenilo to, že pestré farby patria mladosti a čierne
starobe.

MUŽSKÝ ODEV 

Súkenné nohavice – súkenáky boli súčasťou sviatočného
či pracovného odevu každého muža. Šili sa bez ozdôb a naj-
mä starší muži ich nosili v každom počasí a ročnom období.
Pod súkenáky si zaodeli spodné ľanové gate so šnúrkou 
v páse, v ktorých i spávali. Ešte po 2. svetovej vojne nosili
chlapi v Kľačoch do hory súkenáky pre ich vyhovujúce vlast-
nosti v ťažkej robote. Košele ženy šili mužom z domáceho
ľanového alebo konopného plátna, vpredu na hrudi okolo
rázporku ich vyšívali. Pod krkom sa viazali tkaničkou a kasali
do gatí. Na chladnejšie dni ženy štrikovali mužom z ovčej
vlny kombinované čiernobiele hrubé vlnené svetre. V zime
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Dôležité je spomenúť, že sociálne podmienky dediny sa
po vojne zmenili. Vplyvom migrácie ľudí sa menili nielen ich
mená, ale tiež vkus. Blízke susedné mesto Rajec (v tom čase
medzi ľuďmi nazývané aj hanzovné mesto), cez ktoré pre-
chádzalo množstvo ľudí, ovplyvnilo i odievanie niektorých
ľudí v Kľačoch. Ich odev bol šitý na spôsob meštianskeho.
To, čo platilo kedysi, že „Slovák nekúpi nič iba remeň a klo-
búk“, už dávno nie je pravdou. Domáce plátno a súkno vy-
tlačili látky vyrábané vo fabrikách. V súčasnosti je problé-
mom dopátrať sa k čo najpôvodnejšiemu miestnemu dedin-
skému odevu; dokonca  samotní obyvatelia sa v rámci svojej
obce nestotožňujú s názvom „ľudový odev“ alebo „kroj“.
Obraz o odievaní obyvateľov Kľačí aspoň zo začiatku 20.
storočia si môžeme urobiť len prostredníctvom niekoľkých
zachovaných fotografií. 

ŽENSKÝ ODEV 

Aj keď sa z dostupných zdrojov dozvedáme, že obec ne-
mala svoj typický ľudový odev, vieme, že skôr, ako sa ženy
začínali odievať na meštiansky spôsob, tu jestvovalo domáce
plátno, z ktorého si šili vrchné sukne – kasanice. Boli biele,
čiže z kvalitnejšieho plátna, zošité spolu so živôtikom, ktorý
sa pod prsiami uväzoval na dva páry tkaničiek, s rozporkom
vpredu. V páse bol nariasený na tenšie faldy, ktoré siahali až

po spodok sukne. Inak zdobené kasanice neexistovali. Pod
kasanice si ženy obliekali spodnice s dvoma ramienkami 
z jemnejšieho ľanového plátna, do ktorého niekedy zatká-
vali aj kupovanú bavlnenú priadzu. Takáto spodnica nevytŕ-
čala spod vrchnej sukne, ktorá bola skôr dlhšia ako kratšia –
asi do pol lýtok. Ľanové plátno, z ktorého sa šili pôvodné
biele vrchné kasanice, vystriedali v dobe medzi vojnami látky
kupované na trhoch alebo priamo v textilnej fabrike v Rajci.
Ženy si začali šiť vrchné sukne z tmavších kvetovaných kar-
túnov a iných podobných bavlnených látok na spôsob kasa-
níc s tým rozdielom, že tieto tmavé sukne neboli riasené po
celej svojej dĺžke, iba v páse sa nazberkali do malých záhy-
bov. Ich dĺžka sa skrátila najmä u mladších a slobodných
žien. Do kasaníc si obliekali ľanové rukávce bohato riasené
pri krku i v dolnej časti lakťa. Tam bolo plátno nahusto naria-
sené na maličké faldíky a jemným stehom upevnené prechá-
dzalo až do tenkého vyšívaného obojčeka. Rukávce bývali
ukončené nad lakťami našitým kupovaným štikerajom, ktorý
pôsobil veľmi esteticky. Aj pri krku, na tenkom vyšívanom
obojčeku, bol našitý biely štikeraj (kupovaná čipka) a v stre-
de pod hrdlom sa viazal na tkaničku. Hoci bývali rukávce na
pleciach bohato nazberané, ich dĺžka bola pomerne krátka;
ženám siahala asi desať centimetrov nad lakte. Nakoniec si
uviazali zásteru (záponu) z modrotlače. V dedinách na Slo-
vensku mala modrotlač dlhoročnú tradíciu už od 19. storo-
čia. 
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muži nenosili kožuchy, iba brusliaky, ktoré sa šili u kožušníka
v Rajci. Na nedeľu chlapi s hrdosťou povyťahovali klobúky 
z kozacej plsti, ktoré si kupovali v Rajci u ich výrobcu Ernesta
Stráňaia. Mládenci nosili za klobúkom pero, ktoré po fašian-
goch darovali svojej vyvolenej. Do roboty si brali čiapky so
šiltom, baretky a v zime baranice. Po vojne doma šili chlapi
z čierneho súkna papuče, ktoré siahali mužom až pod kole-
ná. Pri ich výrobe používali dracvu, ktorá sa súkala z konope.
Smolila sa kolofóniou získanou zo smoly, aby sa s ňou lep-
šie prešívali hrubé podošvy na papučiach. Takto ušité papuče
nosili muži celú zimu a do nich si obúvali štrikované fusakle.
Obúvali si aj čižmy a bagandže, ktoré sa rozmohli hlavne po-
čas Slovenského štátu. Už v 30. rokoch minulého storočia
bolo veľmi málo vídať po dedine mužov (najmä mladších) 
v „slovenských“ košeliach; vystriedali ich kupované mestské
košele a obleky. 

Slobodný mládenec sa od ženatého muža odlišoval naj-
mä pierkom, ktoré nosil za klobúkom. Tak to bolo nielen 
v Kľačoch, ale aj na celom Slovensku. „Pre zlomené alebo
ukradnuté pierko z klobúka sa viedli krvavé bitky. Pero sa na
klobúk obradne nasadzovalo pri prechode chlapca do skupi-
ny mládencov. Naopak, mládenec, ktorý priviedol do iného
stavu slobodné dievča, musel s hanbou pero z klobúka
sňať.“ 117

DETSKÝ ODEV 

Kľačanská babicuľa Mária Gáperová bola veľmi potrebná
takmer v každom dome, kde sa malo narodiť dieťatko. Pri
pôrodoch pomáhala ešte aj po 2. svetovej vojne. Všeobecný
lekár doktor Kalužaj (ľudia v Kľačoch ho volali aj doktor 
s červenými fúzmi) chodieval z Rajca. Keď sa narodilo dieťa,
každé malo pripravenú perinku, ktorá sa prepásala vyší-
vaným povojníkom. Bývalo tradíciou, že na túto perinku i je-
ho odev rodičia poprišívali rôzne pracovné nástroje. Ten,
ktorý sa novorodencovi zapáčil, určil, aké remeslo ho v živo-
te neminie. Dieťa od kolísky až po dospelosť ohrozujú rôzne
urieknutia, preto hneď po narodení viazali deťom červenú
nitku kolo krku alebo ruky, aby od nich odvrátila zlú moc.
Matky maličkým deťom pošili košieľky z jemnejšieho plátna
na límčeku, trošku prizdobené výšivkou alebo našitou tenšou
čipkou. Deti na hlávkach nosili čapčeky s malými volánikmi
nad čielkom; viazali sa tkaničkou pod briadkou. Keďže kaž-
dý kúsok plátna sa starostlivo využíval, bolo prepychom jeho
kúsky používať na plienky. Tie sa strihali z obnosených košieľ
a plachiet, ktoré sa museli často prať. Väčšie deti chodili ode-
té tak, ako dospelí. Detský odev sa nikdy nevyhodil, pretože
sa nosil, až kým sa nezodral. Po 1. svetovej vojne (1918) sa
v škole vystriedalo 107 detí, pričom do triedy chodilo viac
ročníkov naraz. Škola v Kľačoch nebola, deti preto chodili
do školy v Jasenovom. Vlastnú školu si tunajší obyvatelia po-
stavili až v roku 1930. Vynechávanie školskej dochádzky sa
trestalo peňažnou pokutou, ktorú museli rodičia detí zaplatiť.

SVADOBNÝ ODEV 

Keď sa roznieslo po dedine, že sa chystá svadba, išlo 
o veľmi očakávanú chvíľu. Veď svadby trvali tri dni! Matky
„mladých“ nakúpili v Rajci ľanový olej (lisoval sa tam v „zábo-
joch“), na ktorom vyprážali, varili a rôznym spôsobom chys-
tali svadobné jedlá. Nevesta už mala nachystané svadobné
šaty z bieleho plátna, veniec a pierko pre mladého. Biele
rukávce boli bohato na pleciach nazberané a neveste siahali
až po lakte. Ich ukončenie na rukách sa dotvorilo bielym
našitým štikerajom. Keďže boli tuho naškrobené, pôsobili
veľmi pekne. Záponku na bielej kasanici mala nevesta sta-
rostlivo vyžehlenú, s ponašívanými zelenými kystkami zi-
mozeleňa, ktorý bolo možno vidieť aj v kupovanom svadob-
nom venčeku na jej hlave. Venček mala bohatý, prizdobený
bielymi papierovými kvietkami a inými ozdobami; ladil s kyst-
kou ženícha s uviazanou bielou mašľou, taktiež prizdobe-
nou malými ratoliestkami. Najparádnejší na nevestinom
odeve bol jej biely ľajbik, šitý do pása a pekne vytvarovaný.
Svadobné ľajbiky sa šili z drahších zdobených látok. Zapínali
sa tou istou látkou obaľovanými gombíkmi tak, aby bolo vid-
no ešte i parádny štikeraj našitý pod krkom na rukávcoch.
Neveste rozdelili vlasy stredom hlavy a vzadu jej zaplietli
jeden vrkoč so stužkami. 

Doplnkom býval aj vyšívaný kapesníček, ktorý si mladu-
cha držala v ruke. Obuté mala kupované kožené poltopánky
a v nich natiahnuté biele alebo hnedé štrimfle s podväzkami
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– štrumpadľami. Ženích mal klasický mestský kupovaný čier-
ny oblek s bielou košeľou. Doplnkom svadobného odevu
muža zvykli byť biele rukavičky. Účes mužov v tej dobe býval
nahladko dohora česaný, vlasy sa nosili strihané pomerne
nakrátko a pomádovali sa. Na nohách mal obuté čierne ku-
pované poltopánky, ktoré sa viazali šnúrkami vpredu. V deň
svadby cigáni vyhrávali na dvore a chystali sa na sobáš do
Rajca. Nevesta sa viezla v koči alebo na bričke, ostatní sva-
dobčania na rebrinákoch, zdobených stužkami z farebného
krepového papiera a malými jedličkami. I keď sa mužský
svadobný odev tomu mestskému prispôsobil už po 1. sve-
tovej vojne (u niektorých majetnejších mužov aj skôr), žen-
ský sa v niektorých pôvodných súčastiach udržal ešte v 40.
rokoch minulého storočia. Možno však konštatovať, že už 
v tomto období sa bohatšie nevesty taktiež prispôsobovali
svadobnému odevu, aký v tej dobe používali ženy v Rajci. 

SMÚTOČNÝ ODEV 

Keď zomrel člen rodiny, ženy si uviazali čiernu šatku a ce-
lá rodina sa na pohreb obliekla do čierneho. Potom sa všetci
zišli a „vydržiavali hostinu“ (pamiatku) zo starodávnej tryzny.
Dnešní obyvatelia si pamätajú len čierny smútočný odev.
Žiaľ,  nezachovala sa nijaká zmienka o zvláštnostiach smú-
točného odevu alebo sprievodu počas pohrebov a smú-
točných dní v obci. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Malá hŕstka ľudí, verná tradíciám, ešte v roku 1960 siala
doma ľan a tkala z neho plátno. Plátenníctvom sa v Kľačoch
zaoberali Anton Dubec, Hrehor Dubec a Jozef Gelatík. Táto
činnosť však už medzičasom zanikla; ostalo len niekoľko
kolovratov na starých pôjdoch. Najstaršia žena v dedine  –
pani Buchová (nar. 1899), ktorá sa dožila 102 rokov – do
konca svojho života nosila pôvodné sukne, nie však všetky
súčasti odevu, ktoré sa nosili ešte v období po 1. svetovej
vojne. Niekoľko súčastí ľudového odievania sa dodnes za-
chovalo v miestnych domácnostiach. V obci, žiaľ, nepôsobí
nijaká folklórna skupina, ktorá by sa venovala zachovávaniu
tradícií. 
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JASENOVÉ
„Jasenovské pole široko orané, rozpuscel Janíček štyri kone vrané...“



ŽENSKÝ ODEV

Spodná sukňa bola vlastne košieľka z tenšieho domáceho
plátna, ušitá z dvoch kusov. V hornej časti mala životek na
dve ramienka a dole spodničku. V spodnej sukni ženy aj spá-
vali. Na ňu si obliekali ľanové rukávce, ktoré boli na pleciach
vyšívané krížikovou výšivkou. Niektoré boli ku krku s oboj-
čekom uviazané tkanicou na mašličku, ktorú si vyrábali z pá-
siku plátna a tiež povyšívali malými krížikmi. V medzivoj-
novom období však pôvodné rukávce nahradili košieľky 
s okrúhlym golierom, ktoré boli na ňom aj na pleciach vyšité
pestrými kvetovými vzormi. Hoci sa veľmi šanovalo plátnom,
pri krku boli bohato zriasené, aby bol širší chrbát. Vyšívalo sa
úhľadno pestrými farbami: modrou, červenou, zelenou, naj-
mä na krížiky, retiazku, korbáčiky (plný steh) a neskôr na spo-
mínané pestrofarebné kvety. Dĺžka rukávcov bola po lakte;
tam sa tiež ukončili tenkým vyšívaným obojčekom. Do kos-
tola i na sviatky po celý rok, bez rozdielu, mladé aj staré ženy
nosili na tmavo či pestrofarebne vyšité rukávce (dokonca aj
na robotný deň). 

Na rukávce si obliekali vrchnú sukňu ze životkom, ktorej
hovorili kasanica. Šila sa z tenšieho ľanového plátna, v páse
strihaná a na tenké zámiky riasená; bola široká a drobno

skladaná po celej svojej dĺžke. Vpredu mala rozporek, ktorý
sa v páse sťahoval šnorečku. Dĺžka kasaníc siahala do polo-
vice lýtok. Mnoho mladých žien z Kysúc, ktoré sa vydali do
Jasenového, takéto sukne nosili a vraj i túto módu priniesli.
Neskôr, v dobe medzi vojnami, si začali ženy doma šiť vrch-
né sukne z lacnejších bavlnených materiálov – ako kartún
alebo turčanina (modrotlač). Tieto sukne mali tiež životek, 
v páse sa strihali a naberali do zámikov, ale už neboli sklada-
né na faldy. Boli široké, voľné, na hladko rozžehlené. Ich
dĺžka bola kratšia, iba pod kolená. Zástery – záscery na svia-
tok bývali jednofarebné glotové aj listerové, šili sa veľmi širo-
ké; siahali cez  boky až dozadu a tam sa i viazali. Na spodku
mávali ozdobný malý volán – garniér, ktorý mal každých 10
až 15 centimetrov  po dva zámiky. Pre parádu sa v páse pre-
viazali farebne vyšívanými stuhami – šnórkami; viazali sa uz-
lom naboku a ich konce si ženy spustili až po spodok zásce-
ry. Tieto stuhy sa kupovali na jarmokoch alebo od handrárov,
ktorí prechádzali obcou. V bežných dňoch si ženy pásali
kartúnové vzorované alebo modrotlačové záscery s bor-
dúrou pri spodku. V chladnejšom počasí ženy i slobodné
dievky nosili kabátiky – vizitky do pása, šité z kartúnov. Za-
pínali sa na patentky až ku krku po malý límček. Slobodným
dievčatám sa kabátiky šili z bledších farieb. Štrikovali sa aj
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Osady vznikali v údoliach hlavných riek, pozdĺž komuni-
kačných ciest a v blízkosti obchodných centier. Žilinsko-lie-
tavským krajom prechádzala niekdajšia stará cesta, po ktorej
v predhistorickej dobe pulzoval čulý obchodný ruch. Ko-
munikačná čiara, vyvinutá údolím Váhu, rozvetvovala sa i do
bočných údolí, najmä do údolia riečky Rajčianky, a pre-
biehajúc územím Lietavského hradu prechádzala do údolia
Nitry. V 14. storočí v údolí Rajčianky bývalo dovedna 3686
duší. Osada (sesia) Jasenové leží v Rajeckej kotline Strážov-
ských vrchov; v roku 1407 pod menom Yasenow, kedy sa pr-
výkrát spomína, patrila panstvu Lietava. Názov poukazuje na
množstvo jaseňov v okolitých lesoch. Okrem iných osád do
obvodu Lietavského hradu patrila v roku 1539 aj ona – s 13
sedliakmi. Za najstarší a v lietavskom kraji už od začiatku je-
ho kolonizácie zavedený priemysel možno pokladať priemy-
sel mlynský, textilný a drevársky. Ľudia žijúci v tejto osade sa
oddávna živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka,
ktorý bol jediným majetkom sedliaka žijúceho vo feudálnych
časoch. Je známe, že už v roku 1604 sa tu vo veľkej miere
chovali ovce. Cez leto sa dobytok pásol na pastvinách, počas
zimy sa kŕmil slamou a senom. Sedliakov bolo v tejto dobe
už hodne, zeme pomerne málo, a tak museli prijať každú pod-
mienku, ktorú zemepán diktoval, aby im pozemok nechal 
v úžitku. V roku 1767 mali všetci sedliaci zákaz poľovať, nosiť
zbraň a držať psov pod pokutou troch dní nútených prác.
Sedliakom nepatrilo ani právo rybačky. Voda Rajčianky a jej
prítokov bola rezervovaná iba pre hradných pánov. Chu-
dobné obyvateľstvo, ktoré nemalo svoje pozemky, si muselo
zaopatriť skromné, nenáročné kozy ako náhradu za kravy.118

Pečatidlo z 18. storočia a v ňom vyrytý erb obce znázorňuje
strom – jaseň, podľa ktorého pravdepodobne vznikol názov
pre obec. Na jaseni sedí vták. Text v kruhopise pečatidla znie:
SIGIL (lum)  POSES (ionis): GASZENOVE. V Jasenovom stojí
pôvodný rímskokatolícky gotický kostol zo 14. storočia, ne-
skôr prestavaný. Nachádza sa tam i kaplnka zo začiatku 19.
storočia, a z toho istého obdobia tiež dve kúrie. Biedy aj chu-
dobných ľudí bolo dosť. Gazdov, čo mali dobytok, bolo ove-
ľa menej, ale medzi ľuďmi vládla veľká súdržnosť a vo všet-
kom si pomáhali. Na jarmoky chodievali pešo alebo koňmi
na vozoch do Rajca. Do Žiliny nechodili, lebo nemali peňazí
na tak dlhú cestu. Za lepším zárobkom, niekedy i zo zúfal-
stva, ktoré chudoba prinášala, odchádzali v 30. rokoch minu-
lého storočia za more do Ameriky. Mnoho ľudí tam ostalo,
nevrátili sa. V spomienkach však nezabudli na rodnú dedi-
nu, písali listy svojim blízkym, posielali peniaze a balíky na
zmiernenie biedy.119

ĽUDOVÝ ODEV

Na jar zdobili rozkvitnuté modré ľanové polia celé chotá-
re. Ľan sa sial, keď dozrel, vytrhali ho, aby silou človeka a dl-
hým pracovným procesom vzniklo plátno. Celá robota sa
realizovala prevažne ručne, niekedy pomocou primitívnych
jednoduchých pomôcok – nástrojov domácej výroby. Na
odev sa vždy hľadelo viac z praktického hľadiska, aby vy-
držal čo najdlhšie. Ani kúsok plátna nevyšiel nazmar. Šikovné

matky dokázali aj z podraných detských gatí  záplatou uro-
biť takmer nové. Aj keď sa ľudia odievali do šiat z doma vy-
robených materiálov, veľmi sa dbalo na čistotu, hlavne odev
na sviatky bol pýchou nejednej gazdinej. Vyškrobené šatky
či zástery boli vývesným štítom jej dokonalosti. Slobodné
dievky zasa pestovali myrtu; bývala krásne zakvitnutá, ňou si
vlasy ovenčili, keď sa s kamarátkami vodili na zábavy, až to
niektorým mamkám vadilo... Veď vychovávali svoje dievky 
v počestnosti a skromnosti a stalo sa i to, že nevinný kvietok
im nahnevaná mať vyhodila. Plátno sprevádzalo človeka po
celý jeho život, od narodenia až po hrob. Aj pod nebohého
dávali ľudia plátno, no nezakrývali ho ním. Keď zomrel mla-
dý, mal sprievod družičiek odetých v bielom. Taktiež pastieri
nosili v Jasenovom tašky cez plecia z domáceho ľanového
plátna. Do nich si vkladali kúsok chleba, tabak, fajku. K obo-
hateniu a rozmanitosti ľudového odevu prispel aj chov oviec
v dedine. Skúsený gazda musel vystihnúť pravý čas na stri-
hanie oviec. Pred strihaním sa ovce kúpali v potoku. Častej-
šie sa plietlo z jarnej striže; táto vlna bola mäkšia a dlhšia ako
zimná. V 27. roku minulého storočia odišlo mnoho ľudí za
prácou do Ameriky. Domov posielali mamkám i ženám ba-
líčky s ručníkmi, látkami a deťom aj nohavice a košele. Plátno
sa ale pomaličky vytrácalo a ľudia už začali nosiť všeličo. 
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vôbec. Košele sa kasali do nohavíc. Súkenné nohavice – sú-
kenáky boli vrchným odevom a šili sa väčšinou z tmavého
súkna (z bieleho veľmi málo). Nebolo voľných peňazí, aby
si ich dávali vyšívať alebo ináč zdobiť. Pri spodku na bokoch
boli trošku rozstrihnuté. Ozdobné kožené široké opasky sa
tiež nenosili, iba úzke remene sa navliekali do nohavíc. Cez
zimu si muži pod súkenáky obliekali spodné gate, v páse stia-
hnuté na tkaničku; tie sa šili z ľanového plátna a slúžili i na
spanie. Starí muži nosili tieto spodné gate po celý rok. Cvili-
chy boli tenšie vrchné nohavice biele – z domáceho ľano-
vého plátna. Šili sa na spôsob súkenných. Muži si v zime pre-
hodili jednoduché kabáty – hune cez plecia (siahali pod za-
dok). Ženy im štrikovali aj dvojfarebné vzorované svetre 
a vesty z ovčej vlny, presnejšie z oviec valašiek, ktoré majú
tvrdú, hrubú a dosť dlhú vlnu. Na to si ešte obliekali krátke
kožušinové vesty – brusleky. Na hlavách nosili muži čierne
baraničky a bežne v roku malý čierny klobúk alebo klobú-
ček, niekedy zdobený aj stužkou a pierkom. Muži si obúvali
krpce s onucami, bagandže a poltopánky; cez zimu to boli
doma šité vysoké kapce až po kolená. Tradičný mužský
odev zanikol veľmi skoro, už po 1. svetovej vojne. Starí muži
síce ešte nosili súčasti odevu, nie však všetky. Nosievali už
nohavice a kabáty mestského strihu, akurát košeľu si dali ešte
z ľanového plátna. Na sviatočné príležitosti však aj tú vy-
menili za košele, ktoré v blízkom Rajci nosilo meštianske
obyvateľstvo. 

DETSKÝ ODEV

Deťom na svet pomáhali pôrodné babicule, ktoré bývali
väčšinou v každej obci. Tak to bolo aj v Jasenovom. Hoci 
v dôsledku nedostatku liekov a zložitých podmienok mala
obec veľkú úmrtnosť, ženy i napriek tomu rodili mnoho detí;
nebolo neobvyklé ich mať 7 až 10. Hneď po narodení deti
obliekali do dlhej košieľky, ušitej z jemného ľanového plátna.
Siahala deťom až po členky a mala rovnaký tvar bez rozdielu
pohlavia. Plienky pre deti boli vyhotovené zo starších pla-
chiet alebo košieľ, ktoré boli ušité z jemnejšieho plátna. Deti
zavité v plienkach zavili ešte do perinky z husacieho peria,
ktorá bola oblečená v obliečke s volánikom; ten mal po okraji
malé zúbky. Perinky sa vyšívali bledou farbou a  preväzovali
vyšívanou stuhou – povojníkom. Matky dieťaťu ušili malý
čapček, prípadne ho dieťa dostalo hneď pri krste od krstnej
matky. Nožičky malo dieťa iba v perinke, preto sa perinky
robili väčšie. Deti boli stále bosé, súkenné kapce im rodičia
obuli iba v chladnom počasí. Keď trošku podrástli, nosili bez
rozdielu (chlapec, dievča) rovnaký odev, teda opäť dlhú ko-
šieľku. Keď začali chodiť do školy, dostali rovnaký odev, aký
nosili dospelí. V bohatších rodinách dostalo dieťa takýto
odev už vtedy, keď začalo chodiť. Väčším dievčatkám mam-
ky šili šatečky a chlapcom gaťky. Deti chodili v dedine do
školy – všetky ročníky do jednej triedy. Pani učiteľka Fazeka-
šová ich mala rozdelené podľa veku. Tradičný detský odev
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svetre z bielej ovčej vlny, zapínali sa na gombíky ku krku, čo
už však bolo v období pred 2. svetovou vojnou. V zime si odie-
vali krátke vypasované kožúšky, ale nosilo ich len málo žien,
zväčša tie, čo chovali doma ovce. Bohatšie si kožúšky dávali
aj povyšívať. Viac sa nosil kožúšok bez rukávov, ktorý volali
bruslek. Nakoniec si „iba tak“ držali na pleciach čierne alebo
hnedé vlniaky so strapcami: „Boli sme mladé a hlúpe, niekedy
sme vlniak pod pazuchovu schovávali, páčiť sme sa chceli.“ 

Ženy aj slobodné dievčatá chodili vyčesané nahladko do-
hora. Musel byť iba jeden vrkoč, lebo keby boli dva, jeden by
im matka odstrihla. To, samozrejme, platilo len v prvých de-
saťročiach 20. storočia. Dĺžka vlasov sa nikdy nestrihala. Vla-
sy umývali iba vodu a mydlom. Dievčatá si do vrkoča vplie-
tali farebné stužky a pri sviatočných príležitostiach ich mali
vo vlasoch viac. Vydaté ženy zasa vrkoč na konci s uzlíkom
zatočili do drdola a uchytili kovovými sponkami – horno-
dľami bez podložky. Drdol býval na temene hlavy 4 horno-
dľami uchytený, navrch čapec z bieleho plátna s úzkou čip-
kou – štikerajom vpredu; viazal sa tkaničkou zdola hore 
a späť. Posúvali ho viac dozadu, aby ho bolo trochu vidno.
Na čapec sa uväzovali vyšívané šifónové biele šatky, okraje
mali výšivkou zdobené na zúbky, v jednom rohu bol vyšitý
kvetinový vzor, najviac dve-tri farby. Šatky boli väčšie, viazali
sa pekne naširoko pod bradou na uzel. Veľký dôraz sa klá-
dol na to, aby pri viazaní mali po bokoch na sluchách dva
záhybky a aby boli veľmi naškrobené. Celé leto chodili ženy

bosé. Krpce s onučkami, čiže kusmi plátna používanými ako
ponožky, sa prestali nosiť v období medzi vojnami. V dedine
žil Mikoláš Janek, ktorý šil súkenné papuče – kapce. Hoci
bol slepý, aj tak vraj šil papuče najlepšie. Tieto papuče boli
tmavé, lebo najviac sa chovali tmavé ovce (nezdobili sa).
Kupované topánky si ženy veľmi šanovali. Na púte ich nosili
prehodené cez plece alebo v taške, a až na mieste si ich
obuli. Keď bolo chladnejšie, do topánok si obúvali pančuchy
– štrimfle s gumičkami na držanie – štrumpadľami nad kole-
nami, alebo kupované bavlnené vzorované podkolienky. Zo
získaných informácií sme sa dozvedeli, že jasenovské dievky
boli v minulosti veľmi cudné, vychovávané v pokore. Nikdy
sa nemaľovali, chodili riadne zahalené bez veľkých výstri-
hov a iných výstredností. 

MUŽSKÝ ODEV

Muži aj mládenci nosili krátke strihané vlasy; zvyčajne sa
strihali medzi sebou. Dlhé vlasy nosil iba jeden muž, a to bol
Kysučan. Košele im ženy šili z bieleho ľanového plátna, límec
– golierik býval rôznofarebne vyšitý na krížiky; košele sa vyší-
vali aj na hrudi okolo otvoru a rukávoch v spodnej časti.
Nakoniec z bavlnky uplietli farebný vrkôčik, ktorým sa košeľa
viazala pod krkom na mašličku. Rukávy boli trochu širšie. Na
robotný deň sa používali košele vyšívané minimálne alebo
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Deti zo Základnej školy v Jasenovom. Jasenové (1942). Archívu obce Jasenové. 
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zanikol pomerne rýchlo. Už v období pred 2. svetovou voj-
nou chlapci nenosili odev šitý zo súkna a ľanu, ale z kupo-
vaných látok (kabáty a nohavice); na hlavách nosili šiltové
čiapky. Dievčatám začali šiť šaty rôznej dĺžky stiahnuté v pá-
se (kabátiky) – málokedy malé záponky. Odev už nevykazo-
val črty tradičné jasenovského detského odevu, ale prispô-
soboval sa mestskému detskému odevu. 

SVADOBNÝ ODEV

Družičky s nastávajúcou nevestou vili večer pred svad-
bou vence z myrty a pre mládencov a ženícha zdobené kyst-
ky. Veniec pre nevestu sa vil na drôtik a bol polkruhový, vza-
du iba s bielymi stužkami. Niekedy do doma vitých vencov
pridávali aj kupované ozdoby – papierové ružičky, sklenené
koráliky, zrkadielka alebo si bohatšia nevesta kúpila hotový
venček na jarmoku. Kupovali sa aj venčeky družičkám; tie
však boli skromnejšie na ozdoby. Nevesta bola učesaná na-
hladko, s jedným zapletaným vrkočom, na konci ktorého sa
nachádzala ozdobná mašľa. Keďže sa vlasy dievčatám na
krátko nestrihali, niekedy vrkoč siahal až po zadok. Pri oblie-
kaní neveste pomáhali družičky, pričom ako prvú jej obliekali
spodnú bielu košieľku z jemnejšieho plátna. Na ňu išli ľanové
rukávce krížikom vyšité len na bledomodro, s uviazanou stuž-
kou pod krkom. Modrá farba bola považovaná za farbu smút-

ku, a tak vo svadobnom obrade symbolizovala smútok za
slobodou a odchod nevesty od rodičov. Na rukávce jej obliekli
vrchnú bielu sukňu – kasanicu zo šifónu alebo damašku (v pá-
se bohato naberanú). Potom sa vpredu viazala záscera s oz-
dobnými stuhami spustenými po celej dĺžke kasanice, re-
spektíve aspoň do dvoch tretín. Stuha na záscere bola tiež
bledomodrá a dozdobená malými myrtovými kystkami. Rov-
naké kystky mala nevesta prišité aj na prsiach bledulinko
modrého ľajbika s väčším výstrihom, ktorý sa obliekal na
rukávce a živôtik kasanice. Ľajbik bol v páse stiahnutý „až
to na kúboch odnášalo“. Nakoniec jej podali svadobnú pôl-
ku (pás bieleho jemne zdobeného šifónu), ktorú mala pre-
hodenú cez plecia a ruky; konce pôlky voľne viseli. Pôlka
bola obradnou a najdôležitejšou odevnou súčasťou nevesty,
tak ako inde na Slovensku. 

„Súčasťou odevu mladuchy, ktorý sa pripravoval dlho pred
svadbou, bola obradná plachta. Jej výzdoba, vyšívaná alebo
vytkaná, obsahovala magické ochranné symboly, ktoré mali
nositeľke zabezpečiť, aby mala dobrého muža, zdravé deti, pri-
niesť šťastie do jej budúceho domu a pod.“ 120 Obuté mala pol-
topánky. Ženích nosil oblek postupne od čias 1. svetovej voj-
ny. Opis svadobného odevu ženícha s detailmi sa nám však
nezachoval. Tak isto sa nezachovali detaily výšiviek na svadob-
nom odeve nevesty. Mladé nevesty už v medzivojnovom ob-
dobí postupne prechádzali na svadobné šaty so závojom,
aké nosili ženy v Rajci alebo bohatšie ženy z okolitých obcí. 
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Deti v jasenovskej škole (školský rok 1940/1941). Archívu obce Jasenové. Jasenové (1942). Archívu obce Jasenové.
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ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI

V obci sa často hrávalo divadlo a pri každej príležitosti
veľa spievalo. Žilo tu viacero šikovných hercov aj muzikan-
tov; napríklad Francko Janek hral na husle. V krčme bývali
zábavy, majálesy či fašiangy; išlo o najobľúbenejšie spoločen-
ské a kultúrne udalosti tak mladých, ako aj starých. Najmä
dievčatá sa snažili na muzikách zapáčiť mládencom, a preto
si ešte viac dali záležať na svojom zovňajšku. Aj matky boli
zvedavé: „Stráželi dzievky, kerá za kerým idze a čo robia.“ 
V Jasenovom si dodnes nejeden starší človek povzdychne,
že voľakedy bolo ťažšie, ale zato veselšie; ľudia mali k sebe
bližšie. Uvedomujú si, že starý svet sa už nikdy nevráti, ale
ak ostal čo i len kúsok z dedičstva otcovizne, môžu ho rozví-

jať aspoň príležitostne pri kultúrnych aktivitách obce (už ich
ale nie je toľko, ako v minulosti). Ľudový odev sa v obci Jase-
nové prestal úplne používať asi v 70. rokoch minulého storo-
čia. Ako posledné ho nosili staršie ženy, avšak išlo len o sú-
časť ľudového odevu, konkrétne vrchné tlačené sukne.
Mnoho originálnych súčastí sa stratilo a nevrátilo najmä po
kultúrnych akciách v obci (napríklad po fašiangoch, ktoré
majú tradíciu dodnes). Mužský odev vymizol veľmi rýchlo 
v medzivojnovom období, ženský, v kombinácii s mestským
odevom, si svoj tradičný ráz udržiaval ešte do spomínaných
70. rokov; to však hovoríme o najstarších ženách žijúcich 
v tom období. V obci, žiaľ, nepôsobí folklórna skupina, ktorá
by sa venovala zachovávaniu zvykov a tradícií. 
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„To zbyňovské pole hlboko orané, vypustel Janíček štyri kone vrané...“

Jasenové. Fašiangy (1978).



plátno sa spoločne bielilo na Perisku. Z ovčej vlny sa spra-
covávalo súkno, hoci už nie celkom svojpomocne. Vlnu 
a kožu zo zvierat si miestni obyvatelia dávali spracovávať vy-
chýreným súkenníkom a garbiarom v blízkom Rajci. Do Raj-
ca chodievali aj na valchu, aby si spracovali domáce súkno,
keďže v obci valcha nebola; využívali tiež služby rajeckých
tkáčov. Rajec bol pôsobiskom vychýrených garbiarov, kto-
rých majstrovstvo obyvatelia Zbyňova veľmi často využívali.
Dávali im šiť kožuchy, vesty a spracovávať kožu. Mesto Rajec
predstavovalo pre obyvateľov Zbyňova aj hlavné nákupné 
a jarmočné centrum; tu si napríklad kupovali i výrobky chýr-
nych čičmianskych papučiarov. Podomoví obchodníci a han-
drári zas ponúkali ženám drobnejší tovar ako stužky, sponky,
mydlá, ihly, šálky... Žid, ktorý v obci žil, mal okrem pozemkov
veľkú tehelňu, krčmu, obchod a ako jeden z mála tiež veľký
koč a bričku. Aj on preto zabezpečoval nové látky a všetko
ostatné, čo gazdinky potrebovali. Odievanie ovplyvnilo 
v obci najmä vysťahovalectvo. Mnoho mužov už koncom
19. storočia odchádzalo za prácou do Kanady, Argentíny
alebo na sezónne roboty do Čiech. Tí z nich, čo sa vrátili 
z Ameriky, už pôvodný odev nepoužívali. Rovnako blízkosť
mesta Rajec a železnica spôsobili, že ľudia svoj odev zane-
chávali dosť skoro;  v prípade mužov sa tak stalo koncom 1.
svetovej vojny, u žien po 2. svetovej vojne. Aj keď bol odev
v Zbyňove veľmi jednoduchý, bez ozdôb (ako obyvatelia
hovoria – chudobnejší), náležite sa oň starali. Hlavný dôvod
predstavovala skutočnosť, že výroba plátna bola veľmi nároč-
ná. Odev prali na potoku, pričom viac znečistený oprali šich-
tovým mydlom. Jednotlivé súčasti odevu sa starostlivo ukla-

dali do drevených truhlíc (okrem obuvi) a všetko malo svoje
miesto. 

ŽENSKÝ ODEV 

Naspodok si ženy obliekali dlhú košeľu, na ramenách pre-
viazaná len tkanicou; v nej sa i spávalo. Košeľa sa zhotovo-
vala z ľanového plátna rovného strihu. Ďalšiu odevnú súčasť
predstavovala spodná sukňa. Išlo o živôtik spojený so sukňou,
a to tak, že pracovná zdobená nebola a sviatočná mala spod-
ný okraj ozdobený našitou kupovanou krajkou. Spodná suk-
ňa bola v páse zriasená, zvyšok látky sa však na faldy neskla-
dal. Od 30. – 40. rokov minulého storočia sa spodná sukňa
nosila bez živôtika; siahala teda len od pása do polovice ste-
hien. V páse sa zaväzovala bielou tkanicou. Vrchnú ľanovú
sukňu nazývali kasanica. Tá mala pôvodnú dĺžku do polovice
stehien a šili ju rovnako ako spodnú sukňu, čiže živôtik zošitý
so sukňou. Sukňa pracovnej kasanice sa naskladala na širšie,
zhruba 3 centimetrové faldy, sviatočné kasanice boli naskla-
dané tenšie, na 1 až 2 centimetrové faldy. Pracovné kasani-
ce sa zhotovovali z hrubšieho plátna, sviatočné z tenkého.
Od prvých desaťročí 20. storočia bohatšie ženy nahradzo-
vali ľanové kasanice damaškovými, ktoré mali potlačený
jemný kvetový biely vzor a dobre sa na nich vytvárali faldy.
Kasanice sa viazali jednou alebo dvomi tkaničkami v prednej
časti živôtika. V povojnovom období kasanice nahradili šaty
z kupovaných látok. Strihali sa podobne ako kasanice, mali
však už vačky a neboli skladané. Pod kasanicu sa na hruď
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Obec vznikla na základe zákupného práva v roku 1407
pod názvom Izben. V roku 1474 sa spomína ako Zbynyowe,
v roku 1488 ako Zbynow, v roku 1598 ako Zbinow, v roku
1786 ako Zbiňow, maďarsky Zbinyó, Zebény. Dedičným
richtárom bol Štefan, syn Lamberta, rajecký richtár (1407).
Obec patrila panstvu Lietava. V roku 1545 je doložený tunaj-
ší opevnený kaštieľ. O vyše polstoročie (1598) mala obec
19 domov, v roku 1720 tu žilo 15 daňovníkov, v roku 1784
mala 64 domov, 83 rodín a 477 obyvateľov, v roku 1828 64
domov a 592 obyvateľov. Ľudia sa zaoberali chovom oviec,
včelárstvom a poľnohospodárstvom. V roku 1886 prepukla
veľká cholera, ktorá si vyžiadala množstvo ľudských obetí. 
V rokoch 1883 – 1884 pôsobili v obci misionári, v dôsledku
čoho sa obmedzilo rozšírené pitia alkoholu. O vzdelávanie
sa starali hlavne vyslúžili vojaci, respektíve ľudia, ktorí sa ces-
tovaním po svete naučili čítať, písať a počítať. Starší ľudia si
spomínajú na Mikuláša Vavru, ktorý ich takto učieval. 

Do roku 1876 nevedel v obci písať nikto. Notár musel 
v tých rokoch naučiť každého richtára podpísať sa, aj keď
podpisom zvykli väčšinou bývať tri krížiky... Prvými nediplo-
movanými učiteľmi v Zbyňove boli Jozef Lieskovský a Novot-
ný. V roku 1904 odkúpil Juraj Lingeš richtársky mlyn. Po via-
cerých majiteľoch ho na moderný valcový mlyn obnovil až
Bartolomej Nemec v roku 1919. Prvá škola vznikla v obci v ro-
ku 1909. Rímskokatolícka ľudová škola privítala ako prvú
diplomovanú učiteľku Margitu Brandýsovú. Maďarčina sa 
v nej vyučovala až do roku 1918. Rok predtým (1917) vypukol
obrovský požiar, ktorý zničil celý rad pôvodných drevených
domčekov. Medzi významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili 

o kultúrny rozvoj obce, patrili učitelia Branislav Ďurian z Ra-
jeckých Teplíc a Mária Smutná; tí prišli s nápadom hrať ochot-
nícke divadlo. V roku 1931 sa ich zásluhou postavilo v budo-
ve obecného úradu javisko a divadlo postupne nadobudlo
formu aktívnej prezentácie.121

Severozápadne od obce sa vypína vrch Kamenný diel, ku
ktorému sa viaže zaujímavá povesť. V jeho útrobách sa vraj
nachádzajú ložiská zlata. Pred sto rokmi chodieval na toto
miesto akýsi nemecký profesor. V tom čase bol Kamenný diel
odlesnený a slúžil Zbyňovčanom ako pasienok. Na spomí-
nanom pasienku sa údajne nachádzala zvislá diera do zeme;
práve ňou sa onen nemecký profesor spúšťal do neznámych
hlbín a vynášal na povrch časti zlatej rudy. Jedného dňa ho
však zbadali dvaja pastieri a keď zostúpil do otvoru, prigúľali
k nemu veľký balvan a hodili ho do profesora. O prípade sa
nedozvedel nikto, lebo chlapci vec zatajili. Po rokoch jeden
z nich zomrel a druhý – už ako starec – sa pred smrťou k to-
muto činu priznal. Ľudia ho vyniesli na nosidlách na Ka-
menný diel, aby im príslušné miesto ukázal. No starcovi sa
záhadný otvor nepodarilo nájsť, keďže niekdajší pasienok
bol už zalesnený a podoba terénu sa na nepoznanie zme-
nila.122

ĽUDOVÝ ODEV

Väčšinu odevných súčastí si zhotovovali obyvatelia Zbyňo-
va svojpomocne, pretože pestovali konope, ľan a spracová-
vali ho na použiteľné plátno. Dodnes ľudia spomínajú, že
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Pred hostincom. Zľava: Hana Mikolková, Michal Súkeník, Šimon Súkeník; hore: Filip Martinka, Mikuláš Imrišek, Štefan Hudek (vyššie), Martin Slyško
bývalý richtár), Jozef Súkeník, Ondrej Miškovský, Michal Imrišek, Michal Urik,?, Mikuláš Imríšek, Ján Súkeník, Filip Martinka (krčmár), deti neznáme,
Hrehor Hudek, p. Nemec (hlásnik, hájnik), Baltazár Gažúr, ?, p. Hudeková, Agneša Martinková, Veronika Húdková. Fotografia pochádza z roku 1932.
Rodinný albumu Ondreja Jančíka.

Rodinný album Ondreja Jančíka.
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obliekli ešte rukávce. Hrubšie ľanové plátno vystriedalo na
začiatku 20. storočia najjemnejšie ľanové plátno, respektíve
také, do ktorého sa pritkávala kupovaná bavlna. Rukávce sa
vyšívali bavlnkami alebo pamukovými niťami malými krížiko-
vými stehmi; bolo veľmi náročné ich vyšiť na hustú štruktúru
plátna. Pôvodné geometrické tvary čiernej výšivky nahradila
v medzivojnovom období farebná pestrosť a rukávce, ktoré
sa na rukávoch začali vyšívať kvetovaným vzorom plnou
výšivkou. Pôvodné zaväzovanie na tkaničku vystriedalo 
v tomto období háčikové alebo gombíkové zapínanie. Do
módy prišli košieľky s okrúhlym golierom, ktoré sa začali
farebne vyšívať. Ako ich ozdoba slúžili prišité široké čipky, re-
spektíve krajky kupované od handrárov. 

Na kasanicu si žena obliekla zásteru nazývanú záscera.
Pracovné sa šili najmú z kartúnu, pretože bol lacný a tak dos-
tupný aj pre chudobnejšie ženy. Sviatočné sa, naopak, zho-
tovovali z glotu alebo listeru. Takzvané listerky mali na spod-
nej časti prišité zámyky, respektíve volániky nazývané gar-
niére. Sviatočné záscery boli v spodnej časti vyšívané kve-
tovými vzormi. Slobodné dievčatá nosili biele, vydaté a star-
šie ženy už len tmavé, zväčša čierne alebo tmavomodré 
a zelené záscery. Všetky sviatočné, ktoré sa už príliš opotre-
bovali, nosili ženy ďalej do poľa ako pracovné: „Už to zno-
sím!“ Bohatšie ženy používali už začiatkom 20. storočia úzke
kabátiky nazývané vizitky. Od pása mali našitý volán a boli
nastrihnuté z viacerých strán, aby pôsobili širšie. Mladšie

ženy používali ako sviatočné bledé vizitky, staršie ženy nosie-
vali tmavomodré, čierne a iné tmavé látky. Vizitky boli buď
jednofarebné, alebo s kvetovou farebnou potlačou. Hoci išlo
o sviatočnú časť odevu, na sviatky ich najviac nosievali vy-
daté a staršie ženy. Slobodné dievčatá, aj keď už mali svoje
vizitky, chodievali do kostola a na veľké sviatky vo vyšíva-
ných rukávcoch. V horúcom lete chodili ženy bosé, inak
nosili kožené krpce, do ktorých si obtočili onuce – zvyškové
kusy plátna používané ako dnešné ponožky. Súkenné papu-
če boli tiež pracovnou obuvou; pripravovali sa zväčša z tma-
vého súkna a podšívali ďalšou vrstvou hrubého súkna. Už 
v 30. rokoch minulého storočia sa nosili aj nízke papuče;
muži však častejšie používali vysoké, siahajúce pod kolená.
Ako sviatočná obuv sa nosili čierne kožené čižmy s pevnou
sárou. Tie mali ohybnú časť v členku, kde bola koža nazber-
kaná. Práve preto sa čižmy nazývali zhŕňačky alebo chľa-
pačky. 

Zimným odevom boli vesty – brusliaky z ovčej vlny. Bo-
hatšie sedliačky mali z ovčej vlny ušité dlhé kožuchy lemo-
vané kožušinkou. Dávali si ich šiť do Rajca. Chudobnejšie
ženy nosili okrem jednoduchých brusliakov najčastejšie čier-
ne vlniaky prehodené cez plecia. Účes slobodných žien bol
veľmi jednoduchý. Vlasy si česali hladko stredom na pútec 
a zaplietli jeden vrkoč. V ňom mali vždy vpletenú farebnú
stužku. Pri sviatočných príležitostiach ich bolo aj viac, pri-
čom nezriedka prichádzalo k peknému zladeniu vo farbách
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Vpravo Agáta Kavecká, rodená Martinková (narodená 1923), Hana Toma-
šovská. Fotografia pochádza z roku 1940. Rodinný album Ondreja Jančíka.

Kristína Baraníková vo sviatočnom odeve (1927). Fotografia: J. Vydra. Rodinný album Ondreja Jančíka (1930).

Rodinný album Ondreja Jančíka.



a uväzoval sa do nich úzky kožený opasok. Na stehnách sa
zdobili bielou vlnou jednoduchým vzorom štvorlupeňového
kvetu alebo osmičky. Súkenáky boli zakasané do čižiem, pri
krpcoch s onucami sa ale nosili odeté navrch. V dvoch ráz-
porkoch obšitých hnedou vlnou sa používal približne 5-cen-
timetrový široký kožený opasok s mosadznou prackou. Hne-
dé lampasy sa prišívali aj po bokoch a predstavovali jedinú
ozdobu súkenákov. Plátenná košeľa bola široká, mala široké
rukávy a šila sa v jednoduchom tvare písmena „T“. Rukávy sa
ku košeli prišívali ozdobným spojovacím švíkom dierkované-
ho charakteru; takzvaným dierkovaním sa ukončievali aj ru-
kávy. Pracovné košele neboli nijako zdobené ani vyšívané. 
V Zbyňove sa používala najviac čierna, červená a šedá farba.
Výšivka pozostávala z jednoduchých geometrických tvarov,
najmä hviezdic a kosoštvorcov. Pred 2. svetovou vojnou sa
začali používať pestré farby a ich kombinácie. Vyšívané boli
len sviatočné košele okolo záhrenia krížikovou výšivkou;
staršie košele majú vyšité aj iniciály svojho majiteľa.

O iniciálach a písme v ľudovom textile môžeme hovoriť
už od konca 19. storočia. Vplyv na častejšie uplatnenie písma
mali na textíliách nesporne aj vzorníky (takzvané mertichle)
techník, motívov a tiež písma, ktoré sa koncom 19. a začiat-
kom 20. storočia vyhotovovali pri výučbe ručných prác na
školách. V tom čase sa písmo ako iniciála, meno alebo dátum
objavuje už i na posteľných plachtách, obrusoch či odev-
ných súčastiach ušitých z domáceho plátna. Písmo ako sú-

časť náročnejších ornamentálnych kompozícií (niekde ako
ich priamu časť) nachádzame na predmetoch z jemnejších
kupovaných textílií, ktoré boli často príležitostným darom.123

Najmä starší muži nosievali v chladnejších dňoch súkennú
huňu z bieleho alebo hnedého súkna. Huňa mala široké ru-
kávy, ktoré si však muži neobliekali, pretože ju nosievali pre-
hodenú iba cez plecia. Na hrudi bola zopnutá sponou, prí-
padne slučkou a väčším gombíkom. Huňa sa po okrajoch
zdobila farebnou vlnou -  jednoduchým obšitím. Muži tiež
nosili krátke nezdobené kožuchy, najmä tí, ktorí chovali
ovce; disponovali tak materiálom na výrobu kožuchov pre
seba i svoje ženy. Chlapi používali aj vestu bez rukávov nazý-
vanú bruslek. Vyrábala sa taktiež z ovčej vlny a kože. V zime
slúžila na zohriatie tela. Stávalo sa však, že si ju muži obliekli
i v lete a na jeseň pri kosení, ale naopak, aby ich koža z brus-
leku chladila. Keďže v obci žili aj chudobní muži, ktorí si
nemohli zaobstarať kožuchy ani brusleky, používali iba hu-
ne. Na hlave nosili chlapi čierny klobúk – širiak a v zime
baranice, ktoré sa šili v Rajci. Širiaky zdobené pierkom mali
iba slobodní chlapci. Keď sa oženili, museli si dať pierko preč
a viac ho nepoužívali. Najbežnejšou mužskou obuvou boli
krpce. Zručnejší muži, ak mali kúpenú spracovanú kožu 
z Rajca, si ich vedeli vyrobiť sami. Nohy si najskôr omotali
kúskami bieleho plátna, ktoré sa strihali zo starých obnose-
ných košieľ, sukní či plachiet. Toto plátno sa nazývalo onuce
- obtáčali sa od chodidiel až do polovice lýtok. Spevnené
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ostatných výšiviek. V 40. rokoch minulého storočia sa začali
česať aj dva vrkoče, prípadne nahladko dozadu, respektíve
si ženy učesali cestičku vo vlasoch na boku. Zaujímavosťou
je, že stužky vo vlasoch sa prestali nosiť veľmi skoro, zrejme
už v medzivojnovom období. Naše informátorky si pamäta-
jú, ako sa smiali dievčatám z Jasenového, že majú stužky
stále vo vlasoch, aby boli krajšie. Dievčatá zo Zbyňova ich
totiž nenosili... Vlasy predstavovali pýchu každého dievčaťa,
preto si dávali záležať na ich výzore. Aby nemali vši, umý-
vali si občas vlasy petrolejom a potom vývarom zo žihľavy;
inak sa používalo obyčajné šichtové mydlo. Vlasy si ženy
nestrihali a česali ich dreveným hrebeňom. Muži spravili 
z drevených lát okrúhle nízke kade, v ktorých si ženy zmý-
vali svoje vlasy. Tieto kade sa nazývali žbéry. Vydaté ženy si
zapletené vlasy učesali do drdola a zapli sponkami – horno-
dľami. Na hlavu si pripevnili biely plátenný čepiec, ktorého
jedinou ozdobou bola čipka prišitá  na prednej strane čepca.
Čepiec sa zaväzoval dlhými tkanicami ich niekoľkonásob-
ným previazaním okolo hlavy a zaviazaním na malú mašličku
na temene. Fotografia ženy z roku 1927 dokumentuje, že sa
na čepci nosievali zaviazané rovnaké šatky, aké používali aj
ženy z Ďurčinej, Rajeckej Lesnej a z Fačkova. Ide o dlhší pás
plátna obdĺžnikového tvaru, ktorý sa viazal tak, aby bolo vi-
dieť celú ozdobu čepca - teda až od polovičky temena hlavy.
Pod bradou sa šatka zaviazala na dva uzly práve tou užšou
stranou, aby jej dlhšia strana visela až niže pása ženy. Fo-

tografie z neskoršieho obdobia však už tieto šatky nezachy-
távajú. V medzivojnových rokoch ich ženy vymenili za biele
štvorcové šatky, preložené do tvaru trojuholníka. Tie sa oz-
dobným stehom obšili po všetkých stranách. Kvetový vzor
zdobil šatku v tom rohu, ktorý žene visel na chrbte. Biele plá-
tenné šatky si ženy škrobili zemiakovým škrobom. V móde
však boli aj kupované takzvané delinky, respektíve hrubšie
pestrofarebné vlnené šatky, ktoré sa už neškrobili. Šatky sa
viazali na dva uzly pod bradou; na vrchu sa ako ozdoba vy-
tvoril špicatý cíp. V poslednom vývojovom štádiu šatiek po
2. svetovej vojne sa používali moderné šatky so strapcami.
Kupovali si ich však len bohatšie ženy, prípadne im podobné
šatky posielali muži a príbuzní z Ameriky. 

MUŽSKÝ ODEV 

Spodnú časť mužského odevu predstavovali plátenné ga-
te nazývané cvilichy, ktoré mali jednoduchý rovný strih a v pá-
se sa sťahovali tkanicou, respektíve motúzom. V horúcich
letných mesiacoch si ich muži obliekli do práce na poli aj
bez vrchných nohavíc. Počas zimy sa nosili cvilichy ušité z čo
najhrubšieho, teda najteplejšieho plátna. Vrchné nohavice 
z hrubého súkna sa nazývali súkenáky. Nosievali sa tiež 
z čierneho, hnedého alebo bieleho súkna. Hnedú a čiernu
farbu nazývali čertova koža. Čierne súkenáky boli sviatočné
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Rodinný album Ondreja Jančíka.Rodinný album Ondreja Jančíka. Nákres predstavuje výšivku pravdepodobne zo záhrenia mužskej košele
(1941). Autorka nákresu: Marta Marsinová.



boli remienkami z krpcov. Okrem krpcov nosievali muži sú-
kenné papuče. K ich známym výrobcom patril v Zbyňove
napríklad Adam Jánoš. Papuče bývali buď nízke zašucho-
vačky, alebo vyššie, ktoré siahali až pod kolená; mali našité
aj dve - tri vrstvy ďalšieho súkna, ktoré slúžilo najmä v zime
proti chladu a šmýkaniu. Obuv na sviatočné príležitosti pred-
stavovali čierne kožené čižmy, nazývané zhŕňačky. Starí mu-
ži nosievali dlhé rozpustené vlasy, nahladko učesané dozadu,
a fúzy. Mladí chlapci a muži mali vlasy ostrihané a fúzy ne-
nosievali vôbec. Obraz starého muža dokresľovala fajka.
Odev mladých a starých mužov sa odlišoval okrem pierka za
širiakom najmä v tom, že mládenci nosili výšivky pestrejších
farieb. Starí muži mali len čierne a šedé výšivky na košeliach. 

DETSKÝ ODEV 

Detský odev sa prispôsoboval mestskému odievaniu pos-
tupne od konca 1. svetovej vojny. Najdlhšie sa z pôvodného
detského odevu zachovala ľanová košieľka. Detské súkenáč-
ky sa vymenili za trakové nohavice, klobúk za čiapku so šil-
tom. Dievčatá si pôvodný odev obliekali dlhšie, a to až do
konca 2. svetovej vojny. Pri narodení zavili dieťa do pláten-
ných plienok, ktoré natrhali zo starších plachiet, prípadne
nepoužívaných sukní či košieľ. Následne ho zavili do perin-
ky, ktorú ešte previazali vyšívaným povojníkom. Po niekoľ-
kých mesiacoch dostalo každé dieťa dlhú ľanovú košieľku;
v nej chodilo dovtedy, kým nešlo do školy. V 40. rokoch minu-
lého storočia dostávali dlhšie šatové sukne aj dievčatá, ktoré
už vedeli chodiť. Zväčša išlo o šatové sukne šité z červenej
látky. „Aby sme ľahko dzecko zbadali, nech sa z očí nestra-
cí.“ Odev, aký nosili dospelé ženy, dostali vtedy, keď nastú-
pili do školy, prípadne i neskôr. Dievčatá používali spodnú
sukňu, kasaničku, rukávce aj zásterku. Na detskom odeve sa
šetrilo najviac. Šil sa zo starších látok, viac opotrebovaných
alebo tmavších, pretože deti sa rýchlo zamazali a taktiež
rýchlo rástli. Počas roka chodievali stále bosé, v chladných
dňoch dostali súkenné papučky. Dievčatám cez zimu dávali
na hlavu biele šatky. Po 2. svetovej vojne sa detský odev vy-
tratil úplne. Nahradil ho odev mestského prostredia. 

SVADOBNÝ ODEV 

Začiatkom 19. storočia bol svadobný odev nevesty z bie-
leho plátna, pričom len záscera mohla byť z kupovanej látky
a lesklého materiálu. Už v tomto období sa nosili biele kabá-
tiky, nazývané vizitky; boli obtiahnuté, zapínali sa na gom-
bičky alebo háčiky. Najmä tie svadobné sa zdobili niekoľký-
mi radmi našitých zámykov a ozdobnými golierikmi. Dva
týždne pred svadbou chodili mladí družbovia s drevenými
paličkami po domoch a pozývali ľudí na svadbu. Za svoj spev
a pozvanie dostávali od dievčat na palice zaviazané stužky.
Veniec pre nevestu vili družičky, ktoré boli večer pred svad-
bou v jej dome. Veniec mohol byť dvojradový, troj i štvor-
radový; podľa toho aj ostatní videli, aká majetná je nevesta.
Veniec zdobili biele stuhy, ktoré viseli neveste na chrbte až

po pás. Nevesta mala krížom cez prsia pripnutý pás myrty.
Malý kúsok bol aj v čižme, aby ju nikto neuriekol. Pri oltári
musela tou nohou skočiť ženíchovi na jeho nohu, aby videl,
že sa ho nebojí a že mu je rovnocenná...

Okrem venca sa pripravili aj pierka pre mládencov; nosili
ich pripnuté za klobúkom. Družičky spravili dva druhy pierok:
pre kmotrov, starejšieho a váženejších účastníkov svadby
uvili pierka z krušpánu, družbom z myrty. Do oboch zaplietli
biele stužky a takto ich rozdelili na dva drevené taniere.
Účastník svadby, ktorý snímal neveste veniec, sa ho však ne-
smel dotknúť rukami. K dispozícii mal drevené alebo kovové
vidlice, ktorými veniec neveste zobral z hlavy a zabodol ich
vysoko na drevenú hradu. Nevesta medzi tým sedela na
drevenej putni, pretože ľudia verili, že tak bude mať ľahší
pôrod. Svadobný odev ženícha sa od jeho sviatočného špe-
ciálne neodlišoval. Košeľu mu vyšila nastávajúca nevesta 
v tých istých farbách, v akých mala vyšité rukávce. Jedinou
ozdobou mladého ženícha bolo pierko, ktoré mu nevesta
uvila deň pred sobášom. Už v 30. rokoch minulého storočia
sa začal používať svadobný oblek mestského strihu. Nevesty
taktiež prechádzali od svojho pôvodného odevu k svadob-
ným šatám, aké sa nosili napríklad v Rajci, keďže toto mesto
najviac ovplyvňovalo odievanie v okolitých obciach. 

Manželia Ondrej Jančík (1873 – 1954) a Terézia, rodená Vavrová (1873 –
– 1957). Fotografia pochádza z roku 1934. Archív Ondreja Jančíka.
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<  Starý muž v kroji, Pavel Beránek (1927). Fotografia: J. Vydra. Archív SNM v Martine.



SMÚTOČNÝ ODEV 

Predpokladáme, že smútočný odev v 19. storočí bol v Zby-
ňove biely. Keďže to však nie je zdokumentované, použité
tvrdenie ostáva len v rovine hypotézy. Od 20. storočia ale
možno s určitosťou hovoriť výlučne o čiernom smútočnom
odeve. Iba ženy nosievali aj na pohreby biele kasanice a ru-
kávce. Pod mŕtveho sa položila biela plachta z ľanového
plátna, ktorou ho nakoniec aj prikryli. Biely odev dali mŕtve-
mu len vtedy, ak išlo o mladého slobodného človeka alebo
dieťa. Vtedy predstavoval smútočný obrad symbol svadby 
a mladý pár bol oblečený do svadobného odevu. Tmavý
smútočný odev sa používal na pohreby i v čase pôstu.

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Od dávnejších čias patrili v Zbyňove medzi najobľúbenej-
šie spoločenské udalosti páračky, priadky a muziky: „Óóój,
Bože môj! To bolo ono! Hneď po kostole sme šli na muziku
– bývali v nedeľu, nie každú, ale boli často.“ Práve muziky
ponúkali príležitosť, aby si najmä dievčatá dávali oveľa viac
záležať na svojom zovňajšku, pretože sa chceli zapáčiť
chlapcom: „Ženy sa parádzeli, boli aj chudobné a tie sa há-
dam viac parádzeli, ako tie bohaté.“ Medzi sebou dokonca
súperili, ktorá má krajšiu stužku vo vlasoch. „I ja som bola
taká parádnica!“ Červeným krepovým papierom si farbili líca
a tie, ktoré to prehnali, vyšli nakoniec na muzike na smiech
všetkým ostatným... Inak sa tunajšie ženy vôbec nemaľovali
a nenosili žiadne ozdoby. Dievčatá boli veľmi hanblivé, pri-
čom najviac zaujali chlapcov práve svojou skromnosťou. 
V 40. rokoch minulého storočia si začali dievčatá kupovať
ozdobné sponky s ružičkami. Okrem muzík boli obľúbené

aj majálesy. Často na nich hrávali napríklad cigáni z Ledníc
alebo iné muziky. V obci ale taktiež žilo niekoľko muzikan-
tov: primáš Čech, jeho syn Jano – tiež primáš, učiteľ Fero
Batala, Štefan Janek (hral na basu), ďalej Štefan Baranik,
Jožko Baranik, Putera, Ďuro Súkeník, Machala starší (hral na
bubon),  Machala mladší (hral na harmonike nazývanej or-
gance). Chlapci, ktorí vedeli hrať na organce, si sadali naprík-
lad pred krčmu a hrávali dlho do noci. Dievčatá otvárali okná
a spievali spolu s nimi. 

Spoločenský život bol veľmi živý a pestrý. Jeho neod-
deliteľnú súčasť predstavoval práve odev; pri spoločenských
udalostiach si tak na svojom výzore dal záležať každý. Diev-
čatá mali naškrobené rukávce čo najkrajšie povyšívané,
kasanice boli tiež naškrobené, stužiek vo vlasoch muselo byť
čo najviac. Chlapci nesmeli mať pokrčenú vyšívanú košeľu,
pierko za klobúkom nemohlo byť zlomené. Mládenci nosili
pierka nazývané sojky. Pôvodný odev sa v prípade mužov
začal vytrácať priebežne od konca 1. svetovej vojny. Týkalo
sa to najmä mladšej generácie mužov, ktorí šli do sveta 
a prebrali aj do odievania prvky mestského odevu. Starší muži
odev nosili až do posledných dní svojho života. Posledným
mužom, ktorý pôvodný odev používal do smrti, bol Blažej
Baraník. Staršie ženy nosili odev aj po 2. svetovej vojne, preto
zanikal pomalšie. Aj odev posledných žien, ktoré ostali verné
jeho tradičnej podobe, však prebral niekoľko prvkov mest-
skeho odevu. Namiesto krpcov a papúč nosili kupované to-
pánky a bačkory, šatky nosievali tiež len kupované, ľanové
kasanice vymenili sa tie, ktoré sa zhotovili z kupovaných
látok – už neboli skladané, mali našité vačky a zapínali sa na
gombičky. Ženský odev menili najmä mladé ženy a dievčatá.
Tie buď chodievali za prácou mimo domova, alebo sa chceli
prispôsobiť móde okolitých miest. „Už je popanštená!“

Ľudové odevy využívali od prelomu 30. a 40. rokov minu-
lého storočia divadelní ochotníci. Naštudované hry, ktoré sa
stretli s veľkým úspechom, vychádzali z dedinského prostre-
dia. Žiaci ľudovej školy pripravili hry Pani richtárka, Svedo-
mie, Kocúrkovo, Bacúchovie dvor, Hriešnice, Nevesta zo
žalára, Život, Páva a iné. V nedávnej minulosti kultúrne vyži-
tie v obci kulminovalo najmä počas fašiangov. Konali sa tu
populárne fašiangové sprievody v maskách a krojoch, ktoré
končili pochovávaním basy. Obľúbené boli aj oslavy Jána 
a s nimi spojené jánske ohne. Počas vianočných sviatkov
chodili po obci koledníci. To všetko boli príležitosti, pri kto-
rých sa tradičný odev alebo kroj plnohodnotne využíval. Pos-
tupne však tento odev zanikol a v súčasnosti sa na fašiangy,
respektíve veľké hodové slávnosti používa už len niekoľko
jeho posledných zachovaných častí (alebo ide o nové kroje
ušité podľa poslednej fázy vývoja ľudového odevu). Dievčen-
ské kroje sú zhotovené z červeného kvetového menčestru.
Kvetované košieľky s okrúhlymi goliermi predstavujú posled-
ný vývojový typ; už to ale nie sú pôvodné rukávce. V Zbyňo-
ve nepôsobí folklórna skupina, ktorá by zaoberala zachová-
vaním tradícií. 
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Katarína Slyšková (2011).

KAMENNÁ PORUBA
„V tej Porube pri kostole lipka zelená, 

stoja pri nej mládenci s panenkami vo venci, muzika im hrá...“



Obec je písomne doložená v roku 1511 ako Kewporuba
(kö v preklade z maďarčiny znamená kameň); v roku 1598
sa spomína ako Kamenná Poruba. Pomenovanie obce bez-
prostredne súvisí so skutočnosťou, že vznikla vo vyklčovanej
(porúbanej) hore na kamenistej pôde. Kamennú Porubu za-
ložili pravdepodobne tak, že niektorý kastelán Matúša Čáka
vyčlenil z chotára Konskej územie pre novú osadu. Tunajšie
dedičné richtárstvo prevzal niekedy v druhej polovici 14. sto-
ročia Žilinčan Albert, predok zemianskej rodiny Kardošov-
cov. Obec sa prvýkrát písomne spomína v listine nitrianskeho
konventu z roku 1368 ako Stephanburbaya; ide o súvislosť
so zakladaním kostola v Stránskom. V tom období prislúcha-
la spolu so Stránskym a Konskou gemerskému rodu Balo-
govcov. Z názvu obce možno usudzovať, že jej vlastníkom
bol nejaký Štefan. Neskôr patrila zemianskemu rodu Kar-
došovcov. Ich predkovia žili ako dediční richtári na prelome
15. a 16. storočia v Sádočnom. Kamenná Poruba sa vyvíjala
ako zemianska dedina. Bývali v nej zemania, ktorí podliehali
Lietavskému hradu. Podľa urbára z roku 1543 tu žilo 13 roľ-
níckych rodín (z nich tri mali nemecké mená: Gloczner, Pa-
czuot, Wurcz), 10 želiarov a 2 richtári. Príbuzenskými vzťah-
mi počet zemianskych rodín v Kamennej Porube postupne
vzrastal. V roku 1798 tu boli zemepánmi barón Sobek a ze-
mianske rodiny Motešických, Serdaheliovcov, Kvašajovcov,
Beňovských, Borčických, Rašovkých, Uhliarikovcov, Višňov-
ských. Okrem prvých troch rodín všetci sídlili v Porube. 

O 33 rokov neskôr (1831) bývali v obci zemepáni Balaša,
Beňovský, Huljak, Sobek, Pongrác, Uhliarik, Velič, ďalej Ada-
movič, Borčický, Motešický, Rašovký, Vrana a Višňovský,
ktorí však vlastnili malé parcely. Neskôr k nim pribudli Frý-
valdský a Otlik. Zemianskych kúrií sa v obci nachádzalo viac.
Z celého chotára patrila poddaným len štvrtina. Keďže Ka-
menná Poruba bola zemianskou obcou, v roku 1887 tu zria-
dili poštový úrad a v roku 1904 notársky úrad. Zemianske
tituly sa úradne zrušili v roku 1918. 

Obyvateľstvo pozostávalo prevažne z roľníkov a čiastoč-
ne i z robotníkov. Ľudia sa živili obrábaním pôdy a chovom
dobytka, najmä malých prasiat a oviec. Chovu silných koní
sa venovali furmani, ktorí zvážali drevo z hôr. V panských
rybníkoch chovali ich vlastníci pstruhy. Pestovala sa tu repka
olejná a cukrová repa. V minulosti jestvovali v obci dve mlie-
karne na výrobu masla, pivovar, dva mlyny; tri sušiarne ovo-
cia a dve pálenice spracúvali zo záhrad ovocie.   

Kedysi žilo v Kamennej Porube viac židovského obyvateľ-
stva; v dedine mali aj svoju modlitebňu a školu. Na území
obce žili a žijú prisťahovalci z Moravy, Kysúc a Terchovej. 

V rokoch 1511 a 1539 sa spomína 13 roľníckych usadlostí,
v roku 1598 tu bolo 38 domov, v roku 1720 15 daňovníkov,
v roku 1784 81 domov, 105 rodín a 652 obyvateľov, v roku
1828 102 domov a 709 obyvateľov. Podľa výsledkov sčítania
ľudu, ktoré sa uskutočnilo v roku 1991, žilo  v obci 1631 oby-
vateľov.124

ĽUDOVÝ ODEV

Pôvodný odev v Kamennej Porube bol typologicky rov-
naký ako v susedných obciach Konská, Kunerad a inde. Ľu-

dia však podľa detailov na odeve (týkalo sa to najmä výšivky)
vedeli rozoznať, z ktorej dediny ten-ktorý človek pochádza.
V obecnej kronike si môžeme prečítať záznam z roku 1933:
„Počet obyvateľov činí podľa posledného sčítania 1016 duší.
Kroj v obci zachovaný neni, ľudia sa obliekajú po mestsky.“
Znamená to, že ľudový odev vymizol v obci pomerne skoro,
najmä ak hovoríme o mužskom. Naznačenú skutočnosť zrej-
me zapríčinila blízkosť Rajca a Rajeckých Teplíc, ako i schop-
nosť tunajších ľudí rýchlo sa adaptovať na mestský štýl odie-
vania. Od konca 19. storočia sa k tomu pridružil aj odchod
značnej časti populácie do zámoria, kde si ľudia hľadali 
v zložitých podmienkach lepšie pracovné príležitosti. Naj-
viac mužov a dokonca celých rodín sa z Kamennej Poruby
vysťahovalo v medzivojnovom období. Svedčia o tom do-
dnes zachované cestovné lístky – šífkarty a fotografie posiela-
né z Ameriky. Ľudia sa po trvalom, dlhodobejšom či krátkom
návrate domov k pôvodnému odevu už nevrátili. Naopak,
panským, mestským odevom aktívne a veľmi rýchlo ovplyv-
ňovali ostatných obyvateľov obce; tí ich nazývali svetári. Gaz-
dovia, ktorí mali veľké pozemky a role, za prácou nechodie-
vali a robili len na svojom. Okrem Ameriky chodievali ľudia
tiež na sezónne práce do Čiech. „Išli na jar do sveta, zabili
okná deskami a išli.“

Ďalším z dôvodov, prečo obyvatelia obce prešli pomerne
rýchlo na odev mestského štýlu, bola skutočnosť, že tu existo-
vala pošta, notár, pálenica. Dennodenne tak chodilo do Ka-
mennej Poruby mnoho ľudí aj zo vzdialenejších obcí a miest,
a tí so sebou prinášali i mestský spôsob odievania. Hoci sa
uvádza, že v roku 1933 sa už ľudový odev nenosil, nemožno
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Porubské kroje na bábikách ušité v roku 1980. Archív Márie Dávidíkovej.

<  Jozef Hulín a Katarína Hulínová. Archív Vilmy Linetovej.



dozadu a v samostatne čiernej kombinácii; čierny podklad 
a čierna výšivka sa využívali pri smútočných obradoch a v pôs-
te. Zápony, ktoré neboli vyšívané, sa v spodnej časti zdobili
viacerými radmi ušitých zámikov. Všetky zápony bývali veľ-
mi široké a stávalo sa, že pri najširších nebolo v zadnej časti
vidieť ani kasanicu. Tie najširšie nosili staršie ženy, mladšie si
na naskladaných kasaniciach dávali ešte viac záležať. 

Z hrubšieho domáceho plátna sa šili rukávce. Približne
po 1. svetovej vojne hrubšie ľanové plátno vystriedalo tenšie
a jemnejšie, prípadne kupované s kombináciou bavlny. Ru-
kávce mali dlhšie rukávy niže lakťov. V lete si ich pri práci
vykasali ženy vyššie. Rukávce boli krátke, siahali pod prsia 
a mali hlboký výstrih (najmä kvôli kojeniu), obšitý a zdobený
výšivkou. Výšivka sa taktiež nachádzala na golieri, pleciach
a ukončeniach rukávov. Pod krkom sa zaväzovali na tkanič-
ku, niekedy pletenú farebnou niťou, čo nazývali ručná tkanič-
ka. Najstaršou farbou, ktorou sa rukávce vyšívali, bola čierna.
Často sa však objavovala aj hnedá, modrá, žltá a ich vzájom-
ná kombinácia. Smútočnú a pôstnu farbu predstavovala čier-
na. Predpokladáme, že v 19. storočí sa v obci vyšívalo dvomi
spôsobmi: krížikovým stehom, len čiernou farbou s geome-
trickými tvarmi, a plnou výšivkou nazývanou šmotlaná, do-
plnenou retiazkovými stehmi. Týmto spôsobom sa vyšívali
staršie typy kvetov – tulipány, šesť a osem lupeňové kvety 
a iné. Približne od začiatku 20. storočia sa vyšívali aj takzva-
né kostky v jednej alebo v kombinácii dvoch farieb. V prísluš-
nom období sa vyšívané kostky považovali za sviatočné; tie,

ktoré sa urobili plnou výšivkou, boli zväčša už pracovné.
Predpokladáme, že uvedený druh výšiviek priniesli ženy z Ku-
neradu, respektíve Konskej, ktoré sa do Kamennej Poruby
vydali. V spomínaných obciach sa totiž toto vyšívanie použí-
valo častejšie. Na Nový rok šli slobodné dievčatá do kostola
v najnovších rukávcoch, aby sa jedna pred druhou pochválili
krajšou výšivkou... Dodnes si ženy spomínajú na vychýrené
miestne vyšívačky, akými boli napríklad Karolína Majčinová,
rodená Hodasiková, a Mária Štrbová, rodená Hodásová. Po-
slednú vývojovú fázu rukávcov predstavovali košieľky s okrúh-
lym golierom, ktoré boli vyšívané s výraznými farebnými
kombináciami v tvare kvetov. Košieľky tohto typu sa najmä
od čias 2. svetovej vojny rozšírili takmer po celej doline. Svia-
točným odevom bol už od začiatku 20. storočia kabátik
mestského strihu zúžený v páse. Šili ho z barchetu alebo
kartúnu a podšívali ďalšou vrstvou látky, ktorá bola od pása
nadol rozstrihaná, aby v páse netlačila. Cez prsia sa ušilo nie-
koľko radov zámikov. Golier ozdobili jemnou výšivkou a ka-
bátik sa zapínal na pukačky, gombíky či patentky. Dievča-
tá nosili kabátiky z bledých látok, staršie vydaté ženy použí-
vali len tmavé. Predchodcom kabátikov bol vlniak, ktorý sa,
zložený do trojuholníka, nosil prehodený cez plecia a držal
sa rukami na hrudi. V tuhej zime sa tiež nosil prehodený cez
hlavu. Do Rajca si ženy dávali šiť v páse stiahnuté vlnené
kožuchy; vrchná koža bola leštená – ľagovaná. Tieto kožu-
chy nosili iba bohaté ženy. Chudobnejšie mali jednoduché
nezdobené a bezrukávové vesty – brusliaky.
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hovoriť o rýchlej adaptácii na odev mestského štýlu. Viacero
jedincov z radov staršej generácie sa novému odievaniu ne-
prispôsobilo, respektíve ostali verní aspoň niektorým tradič-
ným odevným súčastiam. Jeden z posledných mužov, ktorý
nosil ľudový odev až do svojej smrti, bol Martin Jasenovský
(narodený 1898, zomrel 1969). Sukňový typ odevu šitý podľa
starších kasaníc, ale už z tmavých látok nosila ešte v roku
2010 Mária Mičechová, rodená Marunová. Látky a doplnky
k odevom si ľudia kupovali na jarmokoch v Rajci, prípadne
od podomových obchodníkov - plácenkárov, čipkárov či
handrárov. 

ŽENSKÝ ODEV 

Spodnicu tvorila ľanová spodná sukňa zošitá so živôti-
kom; nebola skladaná ani zdobená, iba spodnú časť zdobila
úzka kupovaná čipka nazývaná štikeraj. Spodnica bola stia-
hnutá a naskladaná len v páse zvýšenom tesne pod prsia. 
V medzivojnovom období sa spodnica začala nosiť bez živô-
tika, teda len od pása. Spodná sukňa ale mala aj iný význam:
„Kec mala kerá žena tú svoju vec, tak si tú spodnicu zepla
špindlíkmi, aby sa ochránela.“ Už v 30. rokoch minulého sto-
ročia nahradili spodnú sukňu široké spodné nohavice, nazý-
vané bombarďáky. K nim si ženy obliekli pančuchy – štrimfle
so spevňovacou gumou štrumpadlou. Na spodnicu sa obliek-
la vrchná sukňa nazývaná kasanica, s dĺžkou do polovice

lýtok. Predná časť bola z jedného dielu zrebného plátna,
zadná zo 4 dielov hrubšieho alebo tenšieho ľanového plátna.
Ku spodnej sukni sa prišil vrchný živôtik, ktorý sa pod prsiami
zaväzoval bielou tkanicou. Pôvodné ľanové kasanice sa v me-
dzivojnovom období vymenili za damaškové. Okrem pred-
ného dielu sa kasanica skladala na drobnejšie, približne 
2 centimetre úzke sklady – faldy. Sviatočné kasanice museli
byť vždy naskladané, pričom na prácu sa používali i tie naj-
staršie (už neskladané). Damaškové kasanice sa nosievali aj
neskladané, boli nazberkané len v páse. V medzivojnovom
období sa začali používať lacné, a preto cenovo dostupné
kartúnové sukne. Tie nakoniec úplne nahradili ľanové i da-
maškové kasanice; udomácnil sa tiež názov šorc. 

Navrch kasanice/šorcu si ženy obliekli zásteru – záponu,
neskôr nazývanú záscera. „Rovno šorcom musela byc!“ Ako
pracovné sa používali z modrotlače, s potlačou malých kve-
tov, pretože išlo o lacnejšiu a ľahšie dostupnú látku. Modro-
tlač s potlačou veľkých vzorov sa používala aj do kostola
alebo počas sviatočných dní, ale len v prípade vydatých
žien. Sviatočné zápony boli pre slobodné dievčatá a mladé
ženy biele, vyšívané a zdobené prišitou čipkou. Staršie ženy
používali tmavé zápony, napríklad z najjemnejšieho ľanové-
ho plátna zafarbené na modro, prípadne z čierneho alebo
tmavého glotu. Čierne sviatočné zápony z glotu bývali po
okrajoch zdobené výšivkou na zúbky (mali modrú, červenú,
žltú, oranžovú, prípadne inú svetlú farbu). Uvedené farby sa
však využívali až od vojnového obdobia. Zápony sa viazali
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Sprava Ilona Kavecká, rodená Rybáriková, Karolína Majčinová-Hodásová, rodená Hodasíková (narodila sa 31. 12. 1898, zomrela 31. 12. 2005), Mária
Štrbová, rodená Hodásová, dcéra Karolíny, rodenej Hodasikovej (narodila sa 1. 9. 1923, zomrela 30. 6. 2010). Fotografia vznikla okolo roku 1935.
Archív Anny Štrbovej, rodenej Hodásovej.

Anna Hulínová, rodená Mičechová (narodila sa 11. 2. 1920, zomrela 4. 11. 2004), a dieťa Vilma Linetová, rodená Hulínová (narodená 29. 5. 1942). Archív
Vilmy Linetovej.
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Slobodné dievčatá si vlasy česali na pútec a mali zaple-
tený vrkoč. Dievča, ktoré malo veľmi husté a bohaté vlasy,
si zapletalo dva vrkoče. Na konci vrkoča boli vpletené a za-
viazané farebné stužky, ktoré si dievčatá kupovali na jarmo-
koch, respektíve ich do dediny priniesol handár. Už v ob-
dobí pred 2. svetovou vojnou začali byť moderné na hladko
vyčesané vlasy. Z tohto dôvodu si ich dievčatá prestali česať
na pútec. Strihať vlasy na kratšiu dĺžku si začali približne v 50.
rokoch minulého storočia. Vlasy si umývali šichtovým myd-
lom a mastili domácou masťou, prípadne takzvaným vite-
lom. Vydaté ženy si vlasy rozdelili na pútec a zaplietli vrkoč,
do ktorého vplietli stužku; ňou si potom vlasy upevnili do dr-
dolu nazývaného krkuľa. (Predpokladáme, že išlo o pod-
ložku, na ktorú sa vlasy pripevňovali a tvarovali.) Na spevne-
nie účesu používali aj dve – tri sponky nazývané hornodle.
Na takto upravený účes sa upevnil biely plátenný čepiec
jednoduchého tvaru. Sťahoval sa tkanicou pod účesom 
a upevnil na temene hlavy. V prednej časti ho zdobili našitou
čipkou – štikerajom, prípadne výšivkou. Používal sa buď
krížikový steh, alebo kostky. Na výšivke sviatočných čepcov
si dala každá žena obzvlášť záležať. Pripomenieme, že na
čepiec sa ešte uviazala šatka. Starší typ šatiek sa zhotovoval
z bieleho jemného plátna, sviatočné šatky boli obšívané, 
s našitými čipkami a vyšité v jednom rohu kvetovanými vzor-
mi technikou plného stehu - šmotlano. Na staršie šatky si
ženy vyšívali svoje monogramy. Žena, ktorá ovládala tech-

niku háčkovania, si šatku obháčkovala samostatne. Biele
šatky sa škrobili zemiakovým škrobom a uviazali tak, aby sa
vytvoril na vrchu hlavy cíp – čipček. Šatky sa viazali na dva
uzly pod bradou a nosili v každom počasí. Malým dievčatám
dávali šatky len v prípade, ak bolo veľmi chladné počasie.
Bohatšie ženy si zadovážili aj drahšie šatky (štofovky, delínky,
teplé vlnené šatky s potlačou), ktoré si kupovali na jarmo-
koch, respektíve ich priniesli muži z Ameriky alebo miest,
kam chodili za prácou. Zachovalo sa viacero vzácnych maľo-
vaných a vyšívaných šatiek, ktoré ženy využívali iba na svia-
točné príležitosti. Literatúra nám však ponúka i doklad o star-
šom type šatiek v tvare obdĺžnika 70 x 90 centimetrov. Užšiu
stranu si oboma rožkami šatky zaviazali pod bradou, pričom
celá dĺžka šatky im spadala na chrbát až po pás. Tieto šatky
nosievali ženy v Ďurčinej, vo Fačkove či v Rajeckej Lesnej,
kde sa zachovali dodnes. V Kamennej Porube sa zrejme pre-
stali používať už koncom 19. storočia.127

V letnom období chodievali ženy väčšinou bosé, v chlad-
nejšom počasí nosili cez pracovné dni súkenné čierne kapce
až pod kolená, a kožené krpce. V krpcoch nosili obkrútené
biele kusy – handerky staršieho plátna (napríklad z košieľ),
ktoré sa nazývali onuce. Pripevňovali sa pravidelným uvia-
zaním remienkov z krpcov až do polovice lýtok. Čierne ko-
žené čižmy nosili iba bohaté sedliačky. Najkvalitnejšie čižmy,
takzvané zhrňovačky, sa šili v Rajci u tamojších obuvníckych
majstrov. Topánky a čižmy však vedelo zhotoviť aj niekoľko
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Sprava v tmavom Záňová z Konskej, Anna Domanická (narodila sa 22. 2.
1903). Fotografia vznikla okolo roku 1920. Archív Agneši Verešovej, ro-
denej Dolinajovej.

Mária Hodásová, rodená Turancová (narodila sa 7. 4. 1897, zomrela 22.
3. 1978). Fotografia pochádza z roku 1920. Archív Anny Hodásovej, ro-
denej Albertovej.

Druhá sprava Tekla Mičuchová, rodená Kavecká (približne 1939). Archív rodiny Mičuchovej.

Speváčky zo Zväzu žien z Kamennej Poruby (1977 – 1978). Archív Paulíny Domanickej.



obyvateľov Kamennej Poruby. Papuče šil napríklad Martin
Kavecký, čižmy a topánky Bertin Hodás. Nakoľko si ženy
svoju sviatočnú obuv veľmi šetrili, do kostola chodievali bosé
a obuli sa až pred vstupom do chrámu... 

MUŽSKÝ ODEV 

Spodnú časť mužského odevu tvorili gate – gace z hrub-
šieho zrebného ľanového plátna; mali jednoduchý rovný
strih a sťahovali sa len tkanicou: „Boli ze zrebného plátna,
takého, až ich ric kúsala! Preto potom žena toľko dzecí
mala!“ V horúcom lete muži nosili gace na pole bez vrch-
ných nohavíc, ktoré sa nazývali súkenáky. Tie sa šili z hru-
bého domáceho súkna, boli širšie a v páse držali zapásaným
tenkým koženým opaskom, prevlečeným cez dve rázporko-
vé diery. K opotrebovaným pracovným súkenákom sa na-
miesto koženého opasku používal iba tenší povraz, prípadne
hrubšia šnúra z priadze. Košeľa mala jednoduchý téčkový
tvar so širokými rovnými rukávmi. Pracovné košele sa nez-
dobili a počas zimných mesiacov chlapi používali tie, ktoré
boli podšité s ešte menej kvalitnejšou vrstvou plátna. Svia-
točná košeľa bola vyšívaná na golieri, v prednej časti okolo
výstrihu na hrudi, na pleciach a koncoch rukávov. Košele sa
vyšívali výlučne čiernou farbou. Koncom 19. storočia sa po-
užívala krížiková výšivka s geometrickými tvarmi, začiatkom
20. storočia už aj technika na kostky. Rukávy na sviatočných
košeliach boli spojené ozdobným spájacím švíkom, podľa
šikovnosti ženy. V chladnom počasí nosili muži cez plecia
prehodenú súkennú huňu; tá sa nezdobila, iba na hrudi bola
spojená ozdobnou brošňou. Počas zimných mesiacov nosili
muži z vlny a kože ušité vesty - brusliaky. Ušil ich buď šikov-
ný garbiar v dedine, alebo odborníci z Rajca. Doplnok zim-
ného odevu predstavovala baranica z ovčej vlny. V lete nosili
chlapi namiesto nej široký čierny klobúk. Bežnou obuvou
boli u mužov kožené krpce, do ktorých si obtáčali zvyškové
kusy plátna nazývané onuce. V chladnejších dňoch nosili
vysoké súkenné kapce tmavej farby. Ako sviatočná obuv sa
používali kožené čierne čižmy. Bohatší gazdovia si ich kupo-
vali na jarmokoch v Rajci, kde čižmy vyrábali tamojší povest-
ní garbiari. 

DETSKÝ ODEV 

Dieťa po narodení zabalili do plienok, ktoré nastrihali zo
starších, už deravých plachiet, mužských košieľ či ženských
sukní. Zavili ho do bielej perinky, plnenej husími perami, 
a previazali bielym povojníkom. Na krst, k lekárovi alebo pri
výnimočných príležitostiach používali krásne vyšitý povoj-
ník, ktorý dieťaťu vyšila krstná matka, respektíve ho zdedilo
po starších súrodencoch. Krstná matka mu tiež dala malý
biely čepček, na ktorom mohla byť prišitá kupovaná čipka.
Malým novorodencom obliekali bez rozdielu pohlavia dlhé
plátenné košieľky s dlhými rukávmi. Ich jedinú ozdobu pred-
stavoval golierik s našitou čipkou. Košieľka sa tkaničkami via-
zala v zadnej časti. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že

košieľky nemuseli byť len bežnou súčasťou odevu malých
detí. Viac-menej išlo o príležitostný odev do času, keď dieťa
začalo chodiť. Nestávalo sa často, aby mamy balili svoje deti
len do látky s vystretými rúčkami a nohami. Zvyškové látky,
z ktorých sa deťom šili dlhé košieľky, nazývali hamaradziky.
Tieto rovnaké (nezdobené) košieľky nosili chlapci i dievčatá
dovtedy, kým nezačali chodiť do školy. V období, keď začali
navštevovať školu, dostali také isté oblečenie, aké používali
ich rodičia – chlapci súkenné nohavice a košeľu, dievčatá
kasaničku, rukávce aj záponku. Pokiaľ nenapadol sneh, cho-
dievali všetky deti stále bosé. Do školy chodievali len približ-
ne tri mesiace v zime, pretože inak mali veľa práce pri dome
a na statku. Každý si nosil do školy drevo - polienko, aby bolo
čím kúriť... Pôvodný detský odev sa začal vytrácať už v me-
dzivojnovom období. Chlapci začali nosiť nohavice na traky,
čiapky so šiltom a košele tak, ako deti v mestách. Dievčatá
síce stále používali sukne, ale tie už mali rôznu dĺžku a strih.
Tradičné rukávce vystriedali golierové blúzky, najskôr vyší-
vané, neskôr nezdobené. 

SVADOBNÝ ODEV 

Svadby sa konali vždy počas fašiangového obdobia. Vtedy
bolo najmenej práce okolo domu i na poli. Najdôležitejších
účastníkov svadby predstavovali z nevestinej strany jej krstná
mama (nazývaná široká), zo strany mladého ženícha zas je-
ho krstný otec s funkciou starejšieho. Nevesta mala pri sebe
aj takzvanú postelačku, ktorá mladým postielala na prvú
svadobnú noc periny. Svadobný odev nevesty pozostával 
z rovnakých súčastí ako sviatočný. Všetko však muselo byť
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Ján Stupňan (narodil sa 16. 11. 1884, zomrel 29. 5. 1947). Archív rodiny
Stupňanovej. 

<  Zľava Agneša Záňová a Žofia Hodásová (1920). Album Marty Pažickej.



laná. Okrem vlnkového obšitia okrajov pôlky boli vyšité oba
konce striedaním jednoduchých tvarov – šesťcípeho kvetu 
a jablka. Farba výšivky je čierna, čo nám umožňuje pred-
pokladať starší typ svadobného odevu. Ten sa vyšíval čiernou
a nie modrou farbou, ako to mohlo byť približne od začiatku
20. storočia. Nasvedčuje tomu tiež čierna farba, ktorou mal
ženích vyšitú svadobnú košeľu. Výšivka krížikovým stehom
alebo na kostky bola použitá na spodnej časti rukávcov, na
pleciach i hrudi. Svadobný odev ženícha taktiež pozostával
z rovnakých súčastí ako sviatočný. Okrem košele, ktorú mu
vyšila nevesta, si odev zadovážil sám. Na nohách mal obuté
čierne čižmy, ktoré však už začiatkom 20. storočia vymenil
za továrensky, prípadne domácky vyrobené takzvané mest-
ské poltopánky. Čierny klobúk na hlave bol skrášlený pier-
kom, ktorý ženíchovi pripravila nevesta; pripla mu ho v deň
sobáša. Tradičný svadobný odev sa používal ešte v časoch
1. svetovej vojny. Po jej skončení prešli muži na konfekčné
mestské obleky. Ženy začali tento odev opúšťať priebežne
po 1. svetovej vojne, s prichádzajúcou módou svadobných
šiat. 

SMÚTOČNÝ ODEV

Smútočný odev sa v obci spomína už len v čiernej farbe.
Stará forma bieleho smútočného odevu sa nezachovala ani
len v spomienkach tunajších ľudí. Biely smútočný odev oblie-
kali mŕtvemu len v prípade, ak išlo o mladého človeka, ktorý
ešte nebol v manželskom zväzku. V takom prípade kráčal 
v smútočnom zástupe mladý pár, odetý v bielom svadob-
nom odeve. Predpokladá sa, že ženy ešte začiatkom 20.
storočia chodili aj na pohreby v bielych ľanových kasani-
ciach a rukávcoch; ostatné vrchné súčasti odevu však už
mali z tmavej látky. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Naši predkovia nevnímali svadby, fašiangy či zábavy ako
možnosť na prezentovanie svojho odevu. Ten pre nich pred-
stavoval bežnú súčasť života. Prikladali mu síce veľkú dôleži-
tosť a vážnosť, no odev nebol prezentačným prvkom ako je
to dnes. Na druhej strane spomenuté spoločenské príleži-
tosti mali význam najmä pre slobodné dievčatá a mláden-
cov. Vtedy si na svojom zovňajšku dávali záležať azda naj-
viac. Dôkladne naskladaná kasanica, naškrobené a vyšité
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nové a prichystané iba pre túto príležitosť. Rukávce si neves-
ta vyšila tmavomodrou farbou krížikovým stehom s geo-
metrickými tvarmi. Biela tkanica, ktorou sa rukávce pod hrd-
lom zaväzovali, bola prepletaná modrou, prípadne nahrade-
ná kupovanou vyšívanou stužkou. Biela kasanica musela byť
nadrobno naskladaná, pričom ľanové plátno vystriedalo za-
čiatkom 20. storočia kupované damaškové. Látka na zásteru
– záscerku sa kupovala tiež; väčšinou ju zhotovovali z prie-
svitnej organtínovej látky s našitými okrajovými čipkami, prí-
padne krajkami s potlačenými vzormi. Bohatšie nevesty mali
na nohách obuté kožené čierne čižmy, chudobnejšie krpce
a vybielené onuce. Svadobný veniec mladej nevesty bol uvi-
tý z rozmarínu, respektíve krušpánu a mal polkruhový tvar.
Spevnili ho drôtom, na ktorý sa pripevňovali zelené vetvičky
spolu s modrými a bielymi kvetmi. Vlasy mala nevesta uče-
sané na pútec, vo vrkoči zapletenú modrú a bielu stužku,
ktoré jej viseli niže pása. 

Hoci sa v tejto oblasti zachovali v pamäti ľudí iba svadob-
né vence, patria už k novšej súčasti svadobného odevu; na
Slovensku im totiž predchádzali party. Išlo o vystužené pásy
látky, ktoré sa zdobili rôznym spôsobom. Aj keď sa v niekto-
rých častiach Slovenska používali súčasne party aj vence, 
v Rajeckej doline, a teda i v Kamennej Porube, sa používali
práve spomínané vence. „Tento znak dievčenstva si dievča

dávalo na hlavu prvýkrát asi v 14. až 15. roku, a poslednýkrát
na sobáš. Zvyk nosiť partu (veniec) každú nedeľu bol pravde-
podobne všeobecne rozšírený ešte v 19. storočí a v niekto-
rých oblastiach pretrval do začiatku 20. storočia." 126

Z rozmajrínu, krušpánu alebo myrty uvili družičky malé
okrúhle venčeky, ktoré mala nevesta pripnuté na zástere –
záscerke. Ak neboli upletené venčeky, pripla si nevesta aj
samostatné zelené vetvičky. Najdôležitejšiu súčasť odevu
nevesty predstavovala svadobná pôlka, čiže zhruba 50-cen-
timetrov široký a 1,5 až 2 metre dlhý pás látky. V 19. storočí
sa pôlky šili iba z tenšieho domáceho ľanového plátna. Za-
čiatkom 20. storočia si už bohatšie nevesty kupovali jemnej-
šie látky s prímesou bavlny, prípadne niektorého priesvit-
ného materiálu. Podľa zachovaných výšiviek v Slovenskom
národnom múzeu v Martine sa na staršom type pôlky (zrej-
me z polovice 19. storočia) používalo takzvané žilinské šitie
so zvieracími motívmi (napríklad jelene, pávy a iné). Tie plnili
z pohľadu nevesty ochrannú funkciu. Uvedený typ výšivky
sa v nezmenenej funkcii aj type zachoval v rámci doliny už
len v Čičmanoch. Pre súčasných obyvateľov Kamennej Poru-
by predstavuje taktiež starú a neznámu techniku výšivky na
svadobných pôlkach. Z prelomu 19. a 20. storočia sa zacho-
vali pôlky, ktoré síce ostali v pôvodnom tvare, ale majú zme-
nenú výšivku. Ide o čiernu plnenú výšivku nazývanú šmot-
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Ročník Márie Štrbovej, rodenej Hodásovej (narodená 1923), a Agneši Majčinovej, rodenej Hodásovej (narodená 1921). Fotografia vznikla okolo
roku 1930. Archív Anny Štrbovej, rodenej  Hodásovej.

Svadba Agneši Verešovej. Sprava otec Ján Vereš (narodil sa 18. 5. 1904, zomrel 29. 6. 1988), zľava matka Anna Verešová, rodená Domanická (naro-
dila sa 22. 2. 1903). Fotografia vznikla okolo roku 1940. Archív Agneši Verešovej, rodenej Dolinajovej. 



rukávce boli vizitkou každej nádejnej nevesty. V obci sa tešili
veľkej obľube predovšetkým muziky. Konali sa buď v krčme,
alebo „U Bacana“, „Na Otlikovskem“ či „U Hujov“. Posledné
hudobné zoskupenie v dedine pozostávalo z trojice muzi-
kantov: Gábor Kráľ (1. husle), Mikuláš Vereš (basa) a Blažej 
Pleva (kontra). Po nich sa tu už tradícia sláčikovej ľudovej
hudby neobnovila. Za zmienku stojí aj tanec, ktorý sa v Ka-
mennej Porube nazýval čardáš dvojkročák; dnes sa už vôbec
netancuje a ostal len v spomienkach starších obyvateľov. 
V súčasnosti pôsobí v obci detský folklórny súbor Kamen-

ček, ktorý spracováva hudobný a spevný materiál Kamennej
Poruby i širšieho okolia. Kroje, čo používa pri svojich vystú-
peniach, však neboli vždy len tie pôvodné. Členovia súboru
používali napríklad zdedené kroje, prípadne kroje zapožiča-
né z iných obcí. To, samozrejme, nebolo vhodné na prezen-
táciu ich vlastného dedinského folklóru. Miestni nadšenci sa
v súčasnom období snažia o renováciu zachovaných star-
ších súčastí odevov, ako aj o šitie nových krojov. Vychádzajú
z jednotného a čo najstaršieho vzoru ľudového odievania 
v Kamennej Porube. 
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Kroje DFS Kamenček. Kroje boli ušité podľa rozprávania Márie Štrbovej,
rodenej Hodásovej (narodila sa 1. 9. 1923, zomrelej 30. 6. 2010), a jej
mamy Karolíny Majčinovej-Hodásovej, rodenej Hodasikovej (narodila sa
31. 12. 1898, zomrelej 31. 12. 2005). 

KONSKÁ
„Ti konšťanské baby, staré klebetnice, 
na vás už len treba poriadne palice...“



Potom už pre nich prišli matky. Všetky doplnky potrebné na
ozdobenie alebo došitie odevu si ženy zadovážili od podo-
mových obchodníkov, respektíve handrárov (napríklad ihly,
stužky, novšie látky na sviatočné odevy a iné).

Aj keď nám chýba množstvo informácií o ľudovom odeve
z predchádzajúcich storočí, niečo sa predsa len zachovalo.
Každé obdobie so sebou prinášalo niečo nové, čo sa neod-
škriepiteľne odrazilo i na ľudovom odeve roľníckeho oby-
vateľstva. Zo 17. a 18. storočia sú napríklad zaujímavé rôzne
zákazy a nariadenia obmedzujúce nadmerný prepych. So-
ciálne rozdiely medzi sedliakmi, mešťanmi a šľachtou sa tak
mali zachovať i vo vonkajších prejavoch. V nariadeniach sa
okrem iného presne uvádza, akú kožušinu môže, respektíve
nemôže na kožuch či čiapku použiť sedliak, v akých farbách
má byť súkno, aké široké môžu byť čipky na golieroch či
rukávoch sedliackych odevov, prípadne aké ozdoby sa mô-
žu používať.128 V. Pražák píše aj o obruse, ktorý sa v Konskej
našiel (zrejme v rámci vizitácií) v roku 1707; bol vyšitý na ra-
cu, teda sieť, čo dokladuje staré a rozvinuté vyšívačské ume-
nie v obci.129

Uvedené skutočnosti ovplyvňovali vývoj odevu v celej do-
line, hoci sa nariadenia postupne menili a rušili. K najväčšej
diferenciácii odievania, a to aj v rámci jednotlivých obcí
prišlo až v 19. storočí. 

ŽENSKÝ ODEV 

Spodnú časť ženského odevu tvoril ľanový rubáč, ktorý
mal jednoduchý rovný strih. Zaväzoval sa cez plece na jednu
hrubšiu tkanicu, prípadne tráčik ušitý taktiež z plátna. Na svia-
točné príležitosti, svadby, krstiny, ale aj fašiangy si ženy oblie-
kali rubáč, ktorý bol na spodnom okraji zdobený širšou kupo-
vanou čipkou – štikerajom. V medzivojnovom období začala
pôvodný rubáč nahrádzať spodnica zhotovená z bavlnené-
ho plátna; siahala len od pása nadol. Spodnica mala širší
zvonový strih a v páse sa sťahovala tkanicou. Vrchnú časť
odevu tvorili vyšívané rukávce. Tie pracovné zväčša vyšívané
neboli. Pôvodná dĺžka niže lakte sa skrátila len na lakte,
vyššie si ich ženy nevykasali. Spomenutý posun sa na prelo-
me 19. a 20. storočia týkal najmä mladých žien. Staršie vy-
daté ženy ostali pri pôvodnej dĺžke. Rukávce mali kratší strih
siahajúci pod prsia. Viazali sa pod krkom bielou tkanicou,
niektoré sviatočné farebnou stužkou. Širokú výšivku, ktorá sa
používala na rukávoch, nazývali na kostky. Typickú kombiná-
ciu farieb predstavovala bielo-modrá; využívala sa na vyšitie
sviatočných rukávcov. Keďže už začiatkom 20. storočia boli
dostupné bavlnky a nite rôznych farieb, začala sa využívať
rôznofarebnosť a kombinácie najmä modrej, červenej, ze-
lenej a čiernej farby. Čiernu výšivku používali počas pôst-
neho obdobia. Rukávce boli na koncoch rukávov stiahnuté
- zriasené a opäť zdobené výšivkou rovnakej farby. Sviatočné
mali prišitú aj kupovanú čipku – štikeraj.

Vrchná sukňa, spojená so živôtikom, sa nazývala kasani-
ca. Dĺžka do polovice lýtok sa od 20. storočia začala krátiť
pod kolená. Kasanica bola drobno riasená, s maximálnou
šírkou faldu na 1 centimeter, a šitá z domáceho ľanového plát-

na. Živôtik sa zapínal tesne pod prsiami tenkými tkaničkami
taktiež bielej farby. Na kasanicu si žena obliekla zásteru, na-
zývanú zápona alebo záscera. Záponu zhotovovali z tmavej
látky. Chudobnejšie ženy si látku farbili napríklad modrou
farbou, ktorú si mohli dovoliť. Tmavú látku – glot alebo lister
si kupovali na jarmoku. Zápona mala ušitý širší 5-7 centime-
trový pás. Látka, ktorá visela z pása, bola drobno nariasená.
Zápona sa však neriasila, naopak, žehlila sa na hladko a mala
tú istú dĺžku ako kasanica. V spodnej časti sviatočných, ale 
i pracovných zápon boli ušité tri zámiky, čo sa nazývalo preš-
čepenie. Zápona sa viazala dopredu. K sviatočným záponám
sa okolo pása priviazala aj vyšívaná kupovaná stuha (použí-
vali ju však iba slobodné dievčatá). Sviatočnú látku, ktorá sa
používala na ušitie zápony, predstavoval jemný biely mušelín,
prípadne delín. Išlo o vzorovanú látku s vyšitým kvetovaným
vzorom. Vrchným odevom v mierne chladnom počasí a na
sviatočné príležitosti bol kabátik; šil sa buď z kartúnu, alebo
zo štofu. Vydaté a staršie ženy nosili kabáty tmavej farby,
slobodné dievčatá si do kostola obliekli zväčšia biely. V páse
bol kabát zúžený a mal prešité viaceré zámiky okolo celého
obvodu kabátika. Cez zimné obdobie a tuhé mrazy si ženy
chránili telo krátkymi kožuchmi siahajúcimi po bedrá. Bežnú
odevnú súčasť predstavovali tiež kožúšky bez rukávov z ov-
čej vlny, nazývané brusľeky. Tieto kožúšky mali v dedine aj
svoje obľúbené humorné pomenovanie - trtľajbik. Čierne
štvorcové vlniaky nosili ženy preložené cez plecia, v tuhých
zimách tiež na hlave a rukou si ich držali pod krkom či na
hrudi. Na drevených ihliciach si už od 19. storočia štrikovali
z ovčej vlny podkolienky a jednoduché rukavice.

Ako bežná obuv sa používali nezdobené krpce. Mali štyri
dierky na remienky, aby sa mohli pevne omotať okolo členku.
Remienky hrubé pol alebo jeden centimeter nazývali omotky
alebo nakončie. Do krpcov si ženy na nohy zakrútili onuce.
Tie v tvare obdĺžnika boli z bieleho plátna, a či sa používali
na pracovný deň alebo v sviatok, vždy museli byť pekne na
nohe zavité. Medzi známych dedinských šustrov patrili Ku-
bička a Peter Vdovičík, ktorí vyrábali obuv pre celú obec.
Topánky sa spevňovali drevenými klincami, čo predstavova-
lo v tej dobe samozrejmosť. Domácou obuvou boli aj čierne
kapce zo súkna; tie sa však dávali šiť majstrom do Čičmian,
respektíve Rajca. V 20. storočí sa začali používať štrimfle
a štrumpadle, ktoré sa ale nosili len k topánkam, nie k čižmám
či krpcom. Čierne kožené čižmy boli výhradne sviatočnou
obuvou, v chudobnejších rodinách však chýbali. V medzivoj-
novom období sa začali nosiť kupované čierne poltopánky
na šnurovanie. Ženy ich kupovali na trhoch, respektíve polto-
pánky podľa tých kupovaných vyrobili majstri v dedine. 

Slobodné dievčatá si vlasy česali na pútec a uplietli jeden
vrkoč. Spodok vrkoča ozdobili farebnou stužkou – šnórkou.
„Kedz sme sa začali dzievčic, tak sme si dva vrkoče urobeli.“
Dievčatá boli vždy pod dozorom matiek, podľa ktorých
jeden vrkoč stačil. Prísne matky tak aj na muziku dovolili
mladým dcéram učesať si len jeden vrkoč, pretože vlasmi by
mohli rýchlejšie privábiť mládenca... Vlasy sa nestrihali a všet-
ky ženy ich nosili dlhé. Podstrihli ich len ak boli veľmi zniče-
né alebo príliš dlhé. Ženy si vlasy umývali šichtovým myd-
lom, respektíve stačila iba čistá voda. Stužky či jednoduché
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Konská dostala pomenovanie podľa pôvodného zamest-
nania svojich obyvateľov. Vznikla ako poddanská služobníc-
ka osada, ktorá sa na vodnatej pôde s bohatstvom pasienkov
špecializovala na chov koní. Špeciálna skupina kráľových
služobníkov – koniarov chovala kone na rozličné účely: pre
potreby poľnohospodárstva (obrábanie pôdy), pre povozníc-
ke služby (preprava tovaru a ľudí, zvážanie dreva z okolitých
hôr), pre ochranu krajiny (vojsko). Obyvateľstvo tejto pastier-
skej osady bolo určite služobnícky spojené aj s obchodnou
cestou, a to poskytovaním konského záprahu pre neschodné
úseky. Stredisko chovu koní mohlo mať pôvodne názov Kon-
ská lúka, vo význame ohradeného priestoru pre chov koní.
Koniarska tradícia tu pretrvávala stáročia, lebo ešte v rokoch
1864 – 1865 na anketu, zorganizovanú maďarským histori-
kom Františkom Peštim, notár Rutšek odpovedal, že v Kon-
skej bol žrebčín Lietavského hradu. 

Najstaršia písomná zmienka o existencii Konskej sa nachá-
dza v neskorších cirkevných prameňoch. Viaže sa na rok
1228, keď tu bol postavený kostol. Konská vtedy patrila do
rozsiahleho panstva Rajec. Vybudovanie kostola v obci moh-
lo súvisieť s darovaním časti rajeckého majetku Ostrihomskej
kapitule kráľom Ondrejom II. Pôvodné sídlisko obce sa roz-
prestieralo v lokalite Predovsie. V roku 1287 Ostrihomská ka-
pitula vymenila majetok na rajeckom panstve s Kazimírom 
z veľmožského rodu Hont-Poznanovcov. Asi v roku 1297 sa
Rajeckej kotliny zmocnil Matúš Čák Trenčiansky; onedlho
(1299) ho však Hont-Poznanovci získali bojom späť. V roku
1301 Matúš Čák znovu dobyl rajecké panstvo. Po jeho smrti
v roku 1321 sa stalo kráľovým majetkom, ktorý mali v držbe
krajinskí sudcovia. V čase Tereziánskeho urbára (1770) sa 
v Konskej nachádzalo 17 sedliackych usadlostí, žilo tu 107
sedliakov, 10 želiarov a 2 podželiari. Zemepánmi v Konskej
boli v roku 1798 držitelia práv Mednianskovcov a Novomest-
skovcov - Balaša, Peréni, Pongrác, v roku 1831 Balaša, Sobek,
Zai, Pongrác, Turčáni, Záhorák. Nikto zo zemepánov však 
v obci nebýval. 

Dedením podielových čiastok sa postupne zväčšoval po-
čet majiteľov a pôda sa drobila na parcely. V rokoch 1870 - 
-1873 sa likvidovalo lietavské panstvo. Najväčšiu časť odkúpil
drevokupec barón Leopold Popper. Po jeho smrti  (1886) sa
barónovi synovia zadĺžili a majetky v roku 1895 odpredali.
Novými majiteľmi sa stali gróf František Ballestrém a Samuel
Hahn. Neskôr sa lesné majetky dostali pod správu drevárskej
spoločnosti. Pri pozemkových reformách prešla značná časť
veľkostatkárskej pôdy do vlastníctva miestnych roľníkov. Po
roku 1945 zvyšky veľkostatkárskeho majetku prevzal štát.
Konská prešla v roku 1456 pod panstvo Hradu Lietava; vtedy
získala aj určité výsady (pravdepodobne trhové právo). Mô-
žeme sa preto domnievať, že obec používala už v 15. storočí
svoje pečatidlo s vlastným symbolom. Odtlačok pečatidla
sa nám však zatiaľ nepodarilo objaviť. Možno predpokladať,
že bol na ňom vyrytý cirkevný motív (sv. Katarína?). Obec
používala dve pečatidlá s rozličným obrazom a rovnakým
datovaním (1700).

Obyvatelia Konskej sa pôvodne živili poľnohospodárs-
tvom, chovom koní a oviec, rybolovom a včelárstvom. V obci
sa zachovalo tkanie plátna, existovala tu tehelňa a výrobňa

cementárskych produktov. Konská sa vyvíjala ako potočná
radová dedina. V roku 1598 mala mlyn a 27 domov, v roku
1720 dva mlyny a 21 daňovníkov, v roku 1784 tu bolo 77 do-
mov, 90 rodín a 553 obyvateľov, v roku 1828 štyridsať domov
a 725 obyvateľov.125

ĽUDOVÝ ODEV

Ľanové plátno sa spracovávalo v každej domácnosti. Ve-
dieť priasť preto musela každá dievka; koľko žien žilo v ro-
dine, toľko v nej bolo kúdeľov. Chudoba sa prejavovala 
v rôznych životných situáciách. Často sa stávalo, že v mno-
hodetnej rodine, kde mali viacero dievčat, nemohla mať kaž-
dá svoje čižmy alebo topánky, predstavujúce nevyhnutnú
súčasť odevu na svätých omšiach. Z tohto dôvodu si ich me-
dzi sebou požičiavali, pričom nezriedkavo išlo dievča do kos-
tola v malých alebo, naopak, veľkých topánkach... Bosé nohy
boli preto v najchudobnejších rodinách aj na sviatky samo-
zrejmosťou. Popraskané boľavé nohy si ľudia umývali iba 
v potoku a mastili ich maslom. Stvrdnutá koža na nohách už
ani v prípade detí nereagovala na ostré kamene. Stávalo sa
tiež, že v rodine nemali potrebný počet sviatočných kasaníc
či rukávcov, preto ich nahradzovali starými odevnými súčas-
ťami, čo aj samotní nositelia často považovali za hanbu.
Odevu, najmä jeho sviatočnému variantu, venovali ľudia oso-
bitú starostlivosť. Keďže spracovanie ľanu či konope pred-
stavovalo mimoriadne náročnú prácu. Človek si preto svoj
odev vážil oveľa viac, ako je to zvykom v dnešnej dobe. Odev
sa starostlivo ukladal do drevených truhlíc, kde mali osobitné
miesto kasanice, rukávce, zápony či šatky. 

Dlhú tradíciu malo v obci ochotnícke divadlo. Jednotlivé
hry nacvičovali najmä kňazi a učitelia. Pri stvárňovaní tém 
z ľudového prostredia využívali herci svoje odevy. Členovia
ochotníckeho súboru boli zároveň udržiavateľmi tradícií. Na
Luciu chodili v bielych plachtách po domoch, mali oblečené
staré kasanice, zápony a biele šatky na hlavách stiahnuté
hlboko do tváre, aby ich nebolo poznať. Tradícia fašiangov
a pálenia jánskych ohňov sa vďaka divadelníkom a neskôr
zásluhou dobrovoľného hasičského zboru udržiavala dlhé
roky. Živú súčasť ročného zvykoslovia predstavovala až do
roku 2006; vtedy sa v obci poslednýkrát konali fašiangové
oslavy. Ochotnícke divadlo  postupne zaniklo po 2. svetovej
vojne a táto tradícia sa už v Konskej neobnovila. 

Hoci sa na dedine žilo ťažko a prevládala vrstva chudob-
nejších ľudí, naši predkovia si vždy vedeli aj ťažké chvíle sprí-
jemniť piesňou, zábavou či spoločnými stretnutiami. Každý
týždeň sa na Dvorisku vedľa hlavnej cesty, respektíve na
Pažiťoch konala zábava nazývaná muzika. Priestor na tan-
covanie organizátori ohradili mladými brezami. Na zábavu
stačili len jedny husle a basa, občas sa pridala píšťalka, v me-
dzivojnovom období i harmonika. Ľudia dodnes spomínajú,
že muziku dirigoval kaplán Bednár a na zábave si rád zatan-
coval aj farár... Dievčatá i chlapci prišli na zábavu vo svojich
najkrajších odevoch. Muzika sa začala už o druhej popo-
ludní a hoci trvala do neskorej noci, prípadne do rána, slo-
bodné dievčatá mohli na nej ostať iba do desiatej hodiny.

132 KONSKÁ

Z VŔŠKU DO DOLINY



zasúvacie sponky predával po dedine handár. Najmä mladé
dievčatá sa rady parádili sponkami, ktoré nazývali hornodle,
a stužkami. Dodnes v dedine spomínajú, že sa to hlavne star-
ším ženám nepáčilo. Vraveli: „Veď ťa Pán Boh potresce, že
to na hlave nosíš!“ Keď sa podarilo, vzala ich stará žena diev-
čaťu z hlavy a zahodila. Takto upravené chodili iba slobodné
dievky. Od vydaja sa už muselo každé dievča česať ako os-
tatné vydaté ženy v dedine. Vlasy ostali učesané na pútec 
s jedným zapleteným vrkočom, ktorý sa zaplietol na pevnú
podložku - krkuľu. Ak mala žena veľmi husté vlasy, upevnila
si na drdol hornodle. Na takto upravený účes sa uviazal biely
čepiec – čapec. V prednej časti bol ozdobený čipkou, prípad-
ne štikerajom a pevne sa sťahoval pod podložkou. Tkanice
z čepca sa previazali ešte navrch hlavy, aby čepec pevne
držal. Na čapec sa zaväzovala podvika. Išlo o šatku z ten-
kého plátna obdĺžnikového tvaru, ktorú si žena uviazala pod
bradou na dva uzly tak, aby spod nej bolo vidieť čapec. V ro-
botný deň (napríklad pri práci na poli) nosili niektoré ženy
iba čapec s podvikou, bez šatky. Ak šatky nosili aj v pracovné
dni, boli vždy staršie, prípadne tmavé, po 2. svetovej vojne
už iba tmavé, často z drahších látok. Sviatočné šatky mali
bielu farbu. Vyhotovovali sa z jemnej bavlny a po všetkých
okrajoch ich zdobili bielou čipkou alebo kupovaným štike-
rajom. Roh šatky, ktorý visel na chrbte, bol zdobený fareb-
nou výšivkou, zväčša kvetovým motívom. Plná výšivka použí-
vaná na šatkách sa nazývala na šmotlano. Literatúra ponúka
doklad i o staršom type šatiek, ktoré mali tvar obdĺžnika (70
x 90 centimetrov). Užšiu stranu si ženy oboma rožkami šatky
zaviazali pod bradou, pričom celá dĺžka šatky im spadala na

chrbát až po pás. Tieto šatky sa nosievali v Ďurčinej, Fačkove
či Rajeckej Lesnej, kde sa zachovali dodnes. V Konskej ich že-
ny zrejme prestali používať už koncom 19. storočia.130

Sviatočný odev slobodných dievčat a mladých vydatých
žien bol biely. Farebnosť vypĺňali len výšivky na rukávcoch
a vyšívaná stuha, ktorá visela do dvoch tretín kasanice, re-
spektíve po celej jej dĺžke. Staršie vydaté ženy alebo vdovy
nosili zápony z tmavých látok, v chladnejšom počasí aj už
spomínané tmavé kabátiky. Biele sviatočné šatky sa škrobili
zemiakovým škrobom, aby na hlave držali pevný tvar. V zi-
me ženy nosili hrubšie šatky nazývané štofky, na ktoré sa pri
tuhých mrazoch uviazal ešte čierny vlnený ručník. Ten sa
používal buď na hlavu, alebo prehodený cez plecia. 

MUŽSKÝ ODEV 

Odev z bieleho ľanu predstavoval súčasť pracovného 
i sviatočného odievania mužov. Ako spodné nohavice nosili
biele plátenné gate – cvilihuzne, ktoré mali rovný strih a sťa-
hovali sa v páse tkanicami. Navrch sa nosili súkenné nohavi-
ce – súkenáky. Biela ľanová košeľa mala široké rukávy. Na
prsiach okolo krčného rázporku bola vyšitá krížikovým ste-
hom jednoduchá geometrická výšivka. Pôvodnú farbu výšiv-
ky - čiernu - nahradila postupne modrá. Farebné kombiná-
cie sa začali používať až v medzivojnovom období. V tom
čase sa z pamuku alebo iných vyšívacích nití začali od oboj-
čeku pliesť vrkôčiky, ktoré slúžili na zaviazanie košele. Toto
zdobenie sa využívalo iba na sviatočných košeliach. Keďže
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Na prácach v Čeradiciach (1943). Rodinný album Márie Belanovej, rodenej Jánošíkovej.

<  Žofia Jánošíková s dcérou Máriou (1940). Rodinný album Márie Belanovej.



takže v jeho prípade nemožno hovoriť o pestrých výšivkách
a zdobených súčastiach.  

Archaický zvyk predstavovalo nosenie vencov na hlave
mladých dievčat a pierok u mládencov. Jestvujú doklady 
o starých Slovanoch, ktoré potvrdzujú, že vence dostávali
dievčatá, keď sa stali dospelými. Dodnes sa v našej ľudovej
kultúre zachovalo množstvo zvykov známych ako „prijíma-
nie do dievockého stavu“, či „dvíhanie za mládenca“. Novo-
prijatých mládencov ozdobili pierkami a dievky vencami.
Znamenalo to, že už majú právo zúčastňovať sa na zába-
vách a tancovať pri muzike.131

SVADOBNÝ ODEV 

Mladá nevesta si nemala šiť svadobný odev sama - nepri-
nieslo by jej to šťastie. Okrem ľanového plátna sa na zho-
tovenie svadobného odevu používal aj jemný delín. Svadob-
ný odev mal tie isté súčasti ako sviatočný; bol celý biely,
akurát rukávce sa zdobili modrobielou širokou výšivkou.
Zápona sa taktiež zdobila modrým vyšívaním. Staršie sva-
dobné zápony boli vyšité v spodnej časti krížikovým vzorom,
novšie (zo začiatku 20. storočia) plnou výšivkou. Odev
dopĺňala svadobná polka – dlhý pás jemne utkaného ľanové-
ho plátna, ktorého oba konce sa zdobili tkaním jednodu-
chými geometrickým vzormi. Svadobný veniec deň pred
sobášom uvili kamarátky, ktoré boli v deň sobáša nevestine
družičky. Krstná matka nevesty sa volala široká a medzi jej
funkcie patrilo i odpytovanie nevesty od rodičov. Po začep-
čení nevesty nahradil svadobný odev biely sviatočný s rukáv-
cami s bielou výšivkou. 

Pokiaľ ide o svadobný odev ženícha, od sviatočného sa
neodlišoval. Akurát košeľu s modrou výšivkou na kostky mu
vyšila a dala nevesta ešte pred svadbou. Košeľa musela byť
nová a nesmela sa požičiavať, pretože to prinesie nešťastie.
Ženích mal pierko – kystku pripnuté na prsiach a zdobené
bielou stužkou. Na základe výpovedí informátorov však mož-
no predpokladať, že svadobný odev ženícha aj nevesty bol
pôvodne vyšívaný iba krížikovou výšivkou v čiernej farbe.
Kystku ženíchovi deň pred svadbou pripravila nevesta. Slo-
bodné dievčatá a mladé ženy mali na svadbe taktiež obleče-
ný biely sviatočný odev, vyšívaný a v páse zdobený fareb-
nou stuhou. Odev starších žien sa na svadbe odlišoval iba
tmavou záponou. „Prvoradý bol odev nevesty a ženícha, kto-
rý vyjadroval nové postavenie mladého páru vo vzťahu  
k dedinskej pospolitosti." 132 Tradičný svadobný odev sa 
v Konskej vytratil už po 1. svetovej vojne. Ľudia sa prispôso-
bili svadobnej móde, ktorú si prinášali od obyvateľov mesta
Rajec; pod zmenu odievania sa podpísal i odchod za prá-
cou do Čiech či Ameriky. 

SMÚTOČNÝ ODEV

V období smútku za zomrelým, ktorý trval jeden rok,
nosili ženy na hlavách čierne šatky. Rukávce a mužská košeľa
sa taktiež vyšili čiernou farbou. Človek si už za života pripra-
vil oblečenie, ktoré mu mala rodina obliecť do truhly. Pod
mŕtveho človeka sa dávala biela ľanová plachta, ktorá visela
zo všetkých strán. Keď sa všetci blízki od mŕtveho odobrali,
prikryli ho touto plachtou. Ak zomrelo dieťa, do truhly mu
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pracovný odev (najmä mužský) sa pral len výnimočne, špina
sa na ňom usádzala veľmi rýchlo. Muži však dodnes spomí-
najú, že čím špinavšie oblečenie, tým im bolo pri práci teplej-
šie... 

Najstarší muži nosili dlhé vlasy po plecia, rozdelené na
pútec, ktoré si mastili maslom. Na hlavu používali čierne
klobúky užšieho okrúhleho tvaru, v zimnom období barani-
ce. K starým mužom neodmysliteľne patrila fajka, ako aj dlhé
či kratšie fúzy. Mládenci a mladší muži už dlhé vlasy nenosili;
strihali si ich nakrátko. Zimnou prikrývkou hlavy bola barani-
ca z ovčej vlny. Počas zimných mesiacov sa ako vrchné oble-
čenie používali kožuchy siahajúce niže pása. V 60. rokoch
minulého storočia začali bohatší gazdovia nosiť kožuchy
dlhé po kolená. Vyrábali sa z ovčej vlny a kože a spracová-
vali ich garbiari v Rajci. Krátke kožúšky bez rukávov – brus-
liaky nosili tak muži, ako aj ženy. Zo súkna sa vyrábali dlhé
hune, ktoré boli okolo okrajov zdobené čiernou výšivkou.
Hune sa zapínali mosadznou ozdobnou sponou, prípadne
väčším dreveným gombíkom. Ten sa k druhej časti hune u-
pevnil v ušku, ktorý nazývali zádrhlička. V pracovné dni nosili
muži i ženy kožené krpce a čierne kapce. Aj keď používali
onuce z plátna, v zime si do krpcov dávali tiež slamu, aby
zabránili prenikaniu silného mrazu. Muži však na rozdiel od
žien nechodili bosí vôbec, a to ani pri práci. V chladnom
počasí nosili z plátna vyrobené omotky, ktoré si upevňovali
až pod kolená. Začiatkom 20. storočia už začali používať
kupované čierne poltopánky a bačkory. Čierne čižmy boli
sviatočnou obuvou. 

DETSKÝ ODEV

Dieťa po narodení zavili do povojníka a perinky ušitých 
z tenkého plátna. Keď krstná matka niesla dieťa na krst, malo
oblečenú košieľku s bielou výšivkou a vyšívaný povojník 
s perinkou. Používala sa jednoduchá krížiková výšivka, pri-
čom na perinku tiež našívali ozdobené stužky. Plienky sa de-
ťom robili zo starých a nepoužívaných rubáčov, kasaníc či
košieľ. Samotné plátno, už nepoužiteľné na bežné nosenie,
sa takto mohlo využiť pre novorodenca. Deti bez rozdielu
pohlavia nosili v prvých rokoch života malú košieľku - kasa-
ničku, ktorá mala jednoduchý rovný strih s rukávmi. Keďže
išlo o odev, ktorý sa každodenným používaním rýchlo ničil,
nebolo potrebné ho zdobiť ani vyšívať. V medzivojnovom ob-
dobí sa v rámci detského odievania uplatňovali takzvané plá-
cenačky. Išlo o širšie plátenné nohavice s rozparkom v zad-
nej časti, ku ktorým sa nosila biela ľanová košieľka. Chlapci
už po 1. svetovej vojne opustili tradičné odievanie. Matky
ich obliekali do odevu takzvaného mestského štýlu. Dievča-
tá aj naďalej nosili rukávce, kasanicu a záponu. 

Po prvej svetovej vojne sa začali využívať viaceré druhy
dostupných tmavších látok, z ktorých sa dievčatám i ženám
šili zápony a kasanice. Deti chodili stále bosé, len v zimných
mesiacoch im obúvali krpce alebo topánky, často zdedené
po iných deťoch z rodiny. Deti a mládež chodievali so svo-
jimi rodičmi na púte, každoročne aj na Staré Hory. Chodie-
vali pešo a drahšie topánky si obuli až vtedy, keď prišli na
púť. Od detstva boli deti vychovávané k úcte k materiálnemu
i duchovnému majetku. Vedeli si preto vážiť aj najchudob-
nejšiu časť svojho odevu. Na detskom oblečení sa šetrilo,

136 KONSKÁ

Z VŔŠKU DO DOLINY

Vladimír a Vojtech Baránkovci (1952). Rodinný albumu Pavly Baránko-
vej, rodenej Capkovej.

Štyri triedy zo ZŠ Konská na výlete v Súľovských skalách (1937). Rodinný albumu Pavly Baránkovej, rodenej Capkovej.Prváci zo školy v Konskej (1935). Rodinný album Márie Janurovej, ro-
denej Capkovej.



pripravili veľa bielych kvetov a zimozeleň, z ktorého uvili ve-
niec. V prípade, že zomrelo slobodné dievča, obliekli ho ako
nevestu, takisto slobodného mládenca ako ženícha. V po-
hrebnom sprievode bol jeden pár oblečený ako nevesta so
ženíchom. Družička niesla v bielych stuhách uviazanú zlo-
menú sviečku. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Niekoľko mužov z obce odišlo za prácou do Ameriky. Tá-
to skutočnosť, ako sme už uviedli, taktiež ovplyvnila postup-
ný prechod na mestské odievanie. Muži sa k pôvodnému
odevu nevrátili a priniesli so sebou módnosť amerikánov.
Blízkosť mesta Rajec a obce Rajecké Teplice, kde žilo mno-
ho židovského obyvateľstva, spôsobila, že v priľahlých ob-
ciach (teda aj v Konskej) sa pôvodný odev začal vytrácať už
po 1. svetovej vojne. Najskôr sa zmena prejavila na mužoch,
potom na deťoch, mladých ženách a až nakoniec na starších
ženách. Tie nosili tradičný odev najdlhšie. Koncom 40. rokov
minulého storočia tak prešlo obyvateľstvo Konskej k mest-
skému typu odievania. Posledné zachované časti pôvod-
ného odevu využívala v obci už len mládež, a to  v období
fašiangov. Po niekoľkoročnej odmlke sa fašiangy opätovne
obnovili v roku 2010 - spolu s prezentáciou pôvodného
odevu alebo iných zapožičaných krojov. V Konskej však
nepôsobí žiadna folklórna skupina, ktorá by sa venovala
udržiavaniu miestnych zvykov, piesní či tancov. 
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Fašiangy. Zľava: Ondrej Kupka, Ladislav Vrábel, Mária Mikulová, 4. Pavla Baránková, Vladimír Tomaščík, Jozef Masár a Emil Hodás  (1958).  Rodinný
album Pavly Baránkovej, rodenej Capkovej.

Fašiangy. Zľava: Emília Vráblová, Mária Mihaľová, Pavla Baránková
(1958). Rodinný album Pavly Baránkovej, rodenej Capkovej.

KUNERAD
„Kuneradský zámek na peknej rovine, 
čeče voda z neho milej do kuchyne. 

Milej do kuchyne, milému do lesy, spomeň si, 
má milá, spomeň si kdzeže si...“



gazdom bol Ondrej Horník-Majerčin, ktorý zomrel v roku
1953 vo veku 90 rokov. Ani majetkové rozdiely však ľudí 
v dedine príliš nerozdelili. Obyvateľstvo tu bolo odjakživa
vychované vo viere a pobožnosti. Ľudia pravidelne chodili
na púte do Frívaldu, Kláštora pod Znievom, na Staré Hory či
Kráľovu Hoľu. Po ťažkej drine si muži večer posadali na
drevá a za sprievodu harmonikára Štefana Dolníka vyspievali
nejednu pieseň. Vtedy sa otvárali všetky okná a dedinou sa
dlho do noci niesli pekné melódie. Na dedinských svadbách
a tancovačkách hrávali aj miestni husličkári Kováčik, Gašper,
Remenec, Ipoľ... V dôsledku častých požiarov vznikol v obci
Dobrovoľný hasičský zbor (1929). Vďaka obetavým ľuďom
funguje dodnes a v súčasnosti má 78 dobrovoľných členov.134

ĽUDOVÝ ODEV 

V každom dome, kde žili dievčatá a ženy, sa tkalo ľanové
a konopné plátno. Podľa kvality spracovaného ľanu každá
gazdiná už vedela, či to bude plátno lochcíkové, teda jem-
nejšie, fajnovejšie na sviatočný odev (napríklad ženám a diev-
kam na rukávce s bohatšou a hrubšou výšivkou), alebo vr-
chovné, čiže hrubšie – zrebné. Z neho sa šili napríklad plachty,
vrecia. Keď si žena ušila a povyšívala nové rukávce, obliekala
si ich iba na sviatok; tak to bolo s každým kusom jej odevu.
Po obnosení odevu ho pozašívala, respektíve poprešívala.
Ďalej tak slúžil, už na bežné pracovné dni, ešte dlhé roky.
Počas celého roku sa v Kunerade nosil odev zdobený fareb-
nými výšivkami (aj v dobe pôstu, bez rozdielu). Iba na pohre-
by sa ľudia odievali do smútočného. Takýto odev bol vyšitý
na čierno alebo bordovo. Na púte a do kostola zvykli chodiť
naboso, aby sa zbytočne nedrali  krpce či topánky. Držali si
ich v rukách a obúvali sa až pred vchodom. Veriaci z Poruby,
Konskej, Stránskeho a Poluvsia nosili podobné odevy. Počas
pútí sa vedeli rozoznať podľa výšiviek – veď išlo o jednu faru.
Na jarmeky do Rajca chodili predávať husi a prasatá, do Lúčky
zasa teľatá. Za utŕžené peniažky si kupovali odev a obuv. 

Hotové súkno sa kupovalo v Rajci, kde chodili kuneradské
ženy peši aj na valchu  a mangeľ. Určitý galantérny sortiment
(náprstky, ihly, stuhy) si kupovali priamo v dedine od handrá-
rov, ktorí ženy privolávali pískaním na malej kostenej píšťal-
ke. Ženy sa svedomito starali o každý kúsok svojho šatstva.
Prali piestom na potoku, gúľali gúľkom pomocou vrúbko-
vaného piestu, škrobili len sviatočný odev (šatky, zápony...).
Škrob si robili doma zo strúhaných zemiakov. Potom túto
„treninu“ precedili, odložili a podľa potreby varili. Čisto vypra-
té a škrobené háby patrili do drevených truhiel, kde boli,
pekne v rade, uložené kasanice, rukávce, zápony. Všetko
malo svoje miesto a až po starostlivom uložení sa truhly
zamkli na kľúč. Čižmy sa v páre zviazané povešali do sy-
párne na klinec.  

ŽENSKÝ ODEV 

Najintímnejšiu spodnú bielizeň každej slobodnej i vydatej
ženy predstavoval rubaček z tenkého ľanového plátna so

životkom na jeden rámik (ramienko). Obliekal sa na holé
telo, siahal nad kolená, bol užší, hladký, mal rovný strih bez
akýchkoľvek ozdôb. Na rubaček sa obliekali rukávce. Tie sa
šili z hrubého ľanového plátna, ktoré už začiatkom 20. sto-
ročia vystriedalo jemnejšie, prípadne také, do ktorého ženy
pritkávali kúpenú bavlnu. Pracovné rukávce vyšívali na esíč-
ka, kostky, krížiky žltou, modrou, bordovou a inými farbami;
nepoužívali sa však veľké vzory. Ich dĺžka na rukách siahala
po lochce, starším ženám aj poniže, pričom niekedy si pri
robote rukávce zvykli vykasať. Okraje rukávcov boli vyšívané
a stiahnuté úzkym vyšitým pásom – goliercom. Taký istý
golierec sa nachádzal aj pri hrdle, kde sa viazal tkaničkou na
mašličku. Rukávce na sviatok sa zhotovovali z jemnejšieho
výberového plátna a boli pestrofarebne vyšívané. Pri krku
na golierci sa niekedy ako ozdoba našíval aj nazberaný trág-
lik z krajky alebo štikeraja. Tie do kostola sa odkladali zvlášť.
Bľúzky začali ženy nosiť zhruba od 30. rokov minulého
storočia. Niektoré bľúzkami úplne nahradili rukávce, lebo
boli modernejšie, mali límček a ich výšivka sa líšila od rukáv-
cov. Pôvodné rukávce mali furmy – výšivky na kostky, bľúzky
zas výšivky kvetov; tie sa volali na šmotlano. 

Vrchná sukňa kasanica, ktorú si ženy obliekali na rukávce,
bola ľanová, biela, v páse a po bokoch bohato skladaná na
drobné faldy. Skladala sa zo sukne siahajúcej tesne pod prsia
a živôtika, ktorý sa viazal bielymi tkaničkami. V prednej ne-
riasenej časti sukne býval našitý vačok (kapsa) na ruženec -
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Prvýkrát sa obec spomína v roku 1490 pod menom Hy-
nyarad. V tom čase patrila zemianskym rodinám Praznov-
ských a Athalmyovcov. V prvej polovici 16. storočia prevzali
do zálohu určité majetné podiely v Kunerade zeman Hrano-
staj (do roku 1511) a turčiansky zeman Lehocký (v roku 1523
tri pozemky poddaných a polovicu dedičného richtárstva).

Jestvujúci písomný doklad lietavského panstva z roku 1511
poukazuje na chov koní v osade, čo je vyjadrené i v názve
obce Kunerad. Neďaleko Konskej a Kuneradu sa týči hora
Končšice - opätovný doklad toho, že v okolí sa už od počiat-
ku kolonizácie zaoberali chovom koní. Sedliaci podľa mož-
nosti mali jedného, prípadne dvoch koňov, niekde kone
nahradili voly. Z topografického názvoslovia a zo starých
dokladov vyplýva, že v údolí Rajčianky bolo pôvodne viac
dubových porastov ako v dnešných časoch. Najväčšie lesné
komplexy sa nachádzali práve v chotári obce Kunerad (3 153
jutár). Sedliaci si prenajímali horské pastviny, ktoré predtým
využívalo panstvo. Takto boli prenajaté pastviny a horské
lúky aj v Kuneradskej doline. Nad Kuneradom, ako i v chotári
obce Fačkov sú dva vrchy označené názvom Žjar; ide o slo-
vo, ktorého pôvod siaha do stredoveku. V roku 1543 žilo 
v tejto poddanej dedine hradného panstva desať rodín. Na
nemecký pôvod odkazujú mená ako Ďuro Puczul, Martin
Ssnap a iné. Kolonizácia údolia rieky Rajčianky sa dokončila
v prvej polovici 16. storočia. Pravda, rozličné pohromy ako
vojny či po nich nasledujúce epidémie často preriedili oby-

vateľstvo tohto kraja (ako všade inde). V roku 1598 bolo 
v obci 12 domov.133

V roku 1707 žil v Kunerade zákupný richtár s dvoma usad-
losťami a traja želiari. Neskôr (1831) nachádzame medzi ze-
mepánmi v Kunerade mená Beňovský, Huljak, Motešický,
Sobek a Uhliarik. Lesné podiely niekdajšieho lietavského
panstva v Kunerade odkúpil v roku 1873 barón Leopold Pop-
per, od Popperovcov zas nemecký gróf František Ballestrém.
Lesný komplex grófa Mikuláša Ballestréma, ktorý zahynul
koncom 2. svetovej vojny pri bombardovaní Drážďan, pre-
šiel v roku 1946 do vlastníctva Československej republiky.

Nemecký gróf Ballestrém, ktorý v 30. rokoch minulého
storočia vlastnil zámok v Kunerade, zamestnával niekoľko
ľudí priamo z dediny. Tí mu slúžili, starali sa o jeho zámok 
a okolie. Gróf sa na zámku nezdržiaval celoročne. Prichádzal
len dvakrát do roka, a to v dobe jarných a jesenných poľo-
vačiek. Vtedy bol veľmi očakávaný a ľudia sa na neho tešili.
Mal sedem chlapcov a s tunajšími ľuďmi udržiaval dobré
vzťahy. Vedel pochopiť a zmierniť ich biedu; okrem iného
napríklad poskytoval ľuďom drevo na stavbu chalúp. Chudá-
kom vraj zvykol dať päťdesiat korún. Ani bohatý gróf však
nemohol vyriešiť zúfalú situáciu chudobných. Preto aj ľudia
z Kuneradu odchádzali za robotou a vidinou lepšieho živo-
ta do Ameriky a Paraguaja. Mnoho z nich vo svete ostalo a už
sa domov nikdy nevrátili. Úspešnejší začali skupovať majetky
po židoch (Móric, Polák), ktorí žili v dedine. Najbohatším
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Storočná Katarína Dolníková, narodená 16. 3. 1890. Anna Dolníková v nedeľňajšom odeve (1940). Album rodiny Dolníkovej.



pátričky. Vrchná časť kasanice – životek bol v páse prišitý 
k bohatej riasenej sukni, ktorá siahala ženám do pol lýtok.
Od začiatku 20. storočia sa objavujú piknietové sviatočné
kasanice. Pikniet bola kupovaná látka podobná vzorované-
mu damašku bielej farby. O dvadsať rokov neskôr si ženy ši-
jú vrchné kasanice už barevné (kartúnové), v páse nazberka-
né, nie po celej svojej dĺžke skladané. Viazali sa šnorečkami
od pása hore. Na biele kasanice či sukne si pásali zástery –
zápony. Pôvodné najstaršie zápony z ľanového plátna sa
doma farbili kupovanou farbou. Na kartúnové pracovné suk-
ne si taktiež šili zápony z kartúnu, len inej farby. Parádnejšie
zápony (na sviatok) boli lesklé glótové, listerové, dolu s na-
šitým volánom. Hlavne staré ženy nosili k bielym kasaniciam
kartúnové zápony – vo farebnej kombinácii modrý alebo
čierny podklad, s bielym kvetinovým vzorom a iné. Na zápo-
nách visela vpredu uviazaná farebná tkanička, prípadne
kupovaná či vyšívaná farebná stuha; tie však nosili iba slo-
bodné dievčatá. 

V zime ženy nosili kožuchy po kríže, ktoré si dávali šiť do
Rajca. Zapínali ich na kovové háčiky až pod krkom. Na ko-
žuch si prehodili čierne alebo hnedé vlniaky so strapcami,
ktoré sa kupovali na jarmokoch na Mikoláša a na Šisvatých
v Rajci a Žiline. Keď padal sneh, nosili na hlavách aj menší vl-
niak, ktorému hovorili vlniaček. Vrchol parády žien pred-
stavovali veľké ozdobné ručníky, prehodené navrchu obleče-
nia. Svojim ženám a mamkám ich muži posielali v balíčkoch
spoza mora... Dievky sa česali nahladko dohora. Zapletali si
dva vrkoče a do ich koncov vplietali farebnú tkaničku, šno-
rečku. Na sviatok a do kostola si na konce vrkočov uväzovali

farebné mašle, prípadne obidva vrkoče spojili mašličkami na
koľečko. Aj keď sa slobodné dievky chceli páčiť vždy, v pra-
covné dni sa česali veľmi jednoducho. Do roboty paráda
nepatrila... Vydaté ženy sa česali stredom hlavy na pucec.
Zapletali si jeden vrkoč, ktorý skrúcali do drdola a pomocou
sponiek – hornodlí ho v tyle upevňovali. Po takejto úprave
vlasov si tkaničkami uväzovali vpredu biele čepce - čapce
tenkou ozdobnou čipkou. Na čapce si pod krkom viazali bie-
le šifónové šatky. Ženy oddávna nosili krpce s koženými re-
mienkami, do ktorých si ovíjali handrové onučky. Tie sa vyrá-
bali zo zvyškových kusov plátna, zo starších plachiet alebo
zodraných košieľ. Ku krpcom patrilo nákončie, tkanička, kto-
rú omotali od palca až nad členok a nákončím ukončili. Do
krpcov si ženy v zime obúvali aj štrikované dvôkolienky z bie-
lej, respektíve bieločiernej ovčej vlny. V 30. rokoch minulého
storočia začali krpce v lete nahrádzať čiernymi súkenkami –
habatkami s gombíkom; po okolitých dedinách ich chodili
predávať papučiari z Rajca. Do nich si ženy obúvali kupo-
vané biele cvernové ponožky. S príchodom zimy mával vždy
plné ruky práce šuster z Poruby, ktorý šil z čierneho súkna ku-
neradským ženám a dievkam zimné papuče, siahajúce niže
kolien po lýtka. Aby nohu neoziabalo od spodku, jeho zimné
papuče museli mať dracvou poprešívané viacvrstvové podoš-
vy. Čižmy so sárami sa obúvali iba na sviatok a ženy si ich dá-
vali šiť do Rajca. Spomenúť treba tiež skutočnosť, že hoci sa
vtedajšie kuneradské ženy nemaľovali, boli veľmi pekné a čis-
totné. Práve čistota predstavovala ich najväčšiu parádu.   
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Divadelná hra Kuneradská svadba. Z albumu rodiny Očkovej.

<  Oľga Baránková a Blažej Dolník v divadelnej hre (1986). Z albumu rodiny Očkovej.
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MUŽSKÝ ODEV

Gace sa šili z jemnejšieho ľanového plátna. Muži si ich
obliekali na spodok; boli rovné, dlhé nad členok, kde sa gace
viazali na šnorku okolo nohy. V páse mali tiež navlečenú
tkaničku na uväzovanie. Neskôr sa dĺžka spodných gací skrá-
tila po kolená, pričom boli aj trošku širšie. Na gace sa obliekali
súkenné nohavice nazývané súkenáky. Súkno na ich zho-
tovenie sa kupovalo v Rajci. Súkenáky šil v Stránskom krajčír
Eduš Matise. Nezdobili sa, iba tie sviatočné boli ozdobené
zeleným, prípadne červeným všitým pásikom, do ktorého si
muži navliekali širšie kožené remene. V horúcom lete sa sú-
kenáky nenosili. Používali sa jednoduché gace z hrubého
zrebného plátna. Do nich si muži navliekali tri centimetre 
široký kožený remeň, na ktorý sa samostatne kúpila kovová
pracka (predávali ju remenári väčšinou na jarmokoch a tr-
hoch). Dlhá ľanová biela košeľa sa kasala do gací. Pracovná
košeľa sa nezdobila, mala široké rukávy a obyčajne sa via-
zala pod krkom bielou tkaničkou. Koscelové, čiže sviatočné
košele sa vyšívali iba čiernou farbou na tenšom obojčeku pri
krku, na krajoch rukávov a na hrudi okolo rázporku. Ženatý
muž nosil na sviatok košeľu vyšitú v kombinácii kostiek s krí-
žikmi, s jednofarebnou ažúrkou. Viazala sa pod krkom stuž-
kou alebo tkaničkou na mašličku. Slobodný mládenec použí-
val na sviatok farebne vyšívanú širokú výšivku, pod krkom 
viazanú farebnou stužkou. V zime sa na košele obliekali biele
súkenné nezdobené kabáty – haleny. Siahali mužom až vyše
kolien, zapínali sa na háčiky alebo remienky s očkami a dre-
venými gombíkmi. Vieme tiež, že sa nosili aj brusleky, hladké
vestové kožúšky poniže pása olemované barančinou. Do
jari chlapi nezložili z hlavy baranice; vystriedali ich klobúky
z čierneho súkna s úzkymi strieškami, ktoré si mládenci na
sviatok prišvárili farebnou stužkou. Pôvodnú obuv mužov 
v Kunerade predstavovali kožené krpce s onucami, na svia-
tok sa nosili čierne čižmy, neskôr kupované bagandže. Pô-
vodný odev prestala používať najprv mladá generácia. Muži,
ktorí odišli za prácou do Ameriky, sa po návrate obliekali už
do panského obleku a veľkých klobúkov. Starí muži ostali
pôvodnému odevu verní dlhšie; v ich prípade sa úplne vy-
tratil v medzivojnovom období. 

DETSKÝ ODEV 

Súčasťou detskej výbavičky bola husími pierkami bohato
naplnená perinka s vyšívaným červeným, ružovým alebo
modrým povojníkom. Plienky sa zhotovovali z podriapaných
plachiet a košieľ. Mamky vopred našili novému prírastku do
rodiny niekoľko ľanových košieľok a čepčekov. Niekedy sa
do tkaného plátna určeného pre deti pridávala aj kupovaná
bavlnená priadza, aby bolo plátno jemnejšie. Košieľky mávali
golieriky, ktoré sa máličko vyšívali. Čapčeky vedeli mamky
taktiež prizdobiť výšivkou, respektíve našitím ozdobnej stuž-
ky - čipky. Ozdobnou stužkou sa viazali dieťatku pod briad-
kou. Ako sme sa dozvedeli, v medzivojnovom období, keď
deti vyrástli z periny, nosili bez rozdielu pohlavia plátenné
triká – kombinézy s rázporkom. V rovnakom veku niektorým

deťom po nástupe do školy obliekali aj košele siahajúce po
päty. Väčším chlapcom, ktorí už pomáhali pri ľahších robo-
tách, mamky ušili gate – cvilihuzne z ľanového plátna. Dievča-
tá v rovnakom veku zas nosili sukničky, záscerky, kabátky,
šatky na hlavu a previazané vlniačky. Povojnová doba prinies-
la šatové sukne, ktorým hovorili šuhajky. Deti chodili bosé,
na sviatočné príležitosti však nosili aj celé topánky, v zime
papučky zo súkna. Topánky pre deti ale predstavovali vzác-
nosť. Z tohto dôvodu rodičia často kúpili aj o dve-tri čísla
väčšie, aby im dlhšie vydržali. Deťom, ktoré už chodili do
školy, ušili matky taký odev, aký nosili dospelí. To však platilo
približne len do 30. rokov minulého storočia. Vtedy už aj
deti prestávali nosiť tradičný odev; najskôr ho kombinovali 
s rôznymi prvkami obliekania mestského odevu (napríklad
volánové zásterky, pre chlapcov nohavice z tmavých kupo-
vaných látok, šiltové čiapky). Odev detí sa tak mestskému
štýlu odievaniu prispôsobil dosť skoro, hoci ženský pretrval
v pôvodnom prostredí dlhšie. 

SVADOBNÝ ODEV

Najdôležitejšou osobou zo strany nevesty bola krstná mat-
ka, prípadne iná žena z jej rodiny, ktorú nazývali široká.
V prípade, že sa nenašla vhodná žena z rodiny, mohla si
nevesta prizvať hociktorú vydatú ženu, na ktorú bolo spoľah-
nutie. Keď široká strojila nevestu, muselo byť v izbe abso-
lútne ticho. Najskôr jej obliekla rubáč -  bielu plátennú spod-
nicu, ktorá mala okolo celého spodku vyšité na šmotlano
zúbky bledomodrej farby. Na rubáč sa obliekali nové ľanové
rukávce, vyšité na barevné kostky a vykasané. Potom široká
neveste cez hlavu prevliekla bielu piknietovú kasanicu, hod-
ne riasenú vzadu aj po bokoch. Nakoniec jej uviazala zápo-
nu ušitú z jemného bavlneného plátna, ktoré vytváralo vzor
tenkých pásikov. Záponka bola okolo spodného kraja zdobe-
ná vetvičkami zelenej mirty, podobne aj prsia nevesty. Fareb-
nú stuhu mala uviazanú a spustenú vpredu na zápone. Na
rukávcoch mala oblečený tenký biely štófový sedliacky kabá-
tik so zámikom. Ušili ho do pása, ku krku s límčekom, a za-
pínal sa sklenenými gombíkmi alebo patentkami. Nevestu
učesali na pucec stredom hlavy a mala jeden zapletený vrkoč.
Kúpený veniec zdobila krstná mama alebo birmovná mať
ešte zimozeleňom, asparátom a myrtou. Nevestin veniec bol
vpredu nad čelom vyvýšený v troje, s bielymi papierovými
kvietkami; vzadu z neho viseli široké a dlhé farebné stuhy.
Družice mali jednoduchšie venčeky, iba v jedno, tiež prizdo-
bené zelenými vetvičkami. Svadobná polka sa neveste pri-
kladala až nakoniec. Išlo o 60 centimetrov široký pás bielej
tenšej látky, pričom po celom obvode mal našitý štikeraj.
Polky neskôr ženy využívali po narodení dieťaťa  na jeho
balenie a nosenie. Modernejšie nevesty mali v 30. rokoch
minulého storočia už závoj - šľajer, čo znamenalo, že polku
nepotrebovali. 

Ženích si obliekol novú košeľu, ktorú mu vyšila jeho ne-
vesta. Za klobúkom aj na hrudi nosil pierko. Starejší mal tak-
tiež pierko, avšak omnoho väčšie a viseli z neho dlhé vyší-
vané stužky. Ďalej sa používala cez plece prehodená halena
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Svadba Jána Čaku - veliteľa DHZ (20. 2. 1930).

Divadelná hra Kuneradská svadba. Album rodiny Očkovej.



čiernej farby. Takto vystrojení sadali na ovenčené rebrináky
a za sprievodu svadobných piesní šli na sobáš. Čepčilo sa
po polnoci. Široká nemusela byť z rodiny, ale hlavné slovo
mala vždy ona. Na hlave nosila typickú pokrývku (červený
čepček), priloženú na zakrútených vlasoch. Na ňom sa na-
chádzala biela podvička viazaná pod bradou. Zakrúcala si ju
na boky až hore. Nakoniec na ňu ozdobnými špendlíkmi pri-
pevnila rôzne lesklé dukátiky a iné predmety. Čepček širokej
sa výlučne používal iba na takúto príležitosť. Keď prišiel čas,
odložili neveste veniec, skrútili vrkoč a omotali do drdola,
hornodľami ho upevnili a nasadili jej na hlavu čapec. Vzadu
na tyle čapec stiahli tkanicou, vpredu mal asi jeden centi-
meter úzky ozdobný štikeraj bielej farby. Na čapec ju za-
krúcali bielou škrobenou šatkou, vyšívanou okolo celého kra-
ja. Šatka bola v jednom rožku vyšitá technikou na šmotlano
kvetinovým vzorom. Keď šatku uviazali pod bradou na dva
uzle, vpredu sa spravil čipček a po bokoch museli byť urobe-
né ešte dva zámiky. Svadobný odev postupne nahradili biele
šaty so závojom a mestský oblek. Stalo sa tak v 30. rokoch,
u mužov už v 20. rokoch minulého storočia. Záležalo to od
majetnosti, dostupnosti látok a odvahy zanechať tradičný
odev a prispôsobiť sa mestskému odievaniu.

SMÚTOČNÝ ODEV 

Archaickým javom v rámci smútočných obradov bolo po-
chovávanie žien vo svadobnej polke. Ako už bolo spomenu-
té, polka slúžila okrem obradnej svadobnej funkcie aj na
nosenie novonarodených detí. Jej posledná funkcia v živote
ženy spočívala práve v zahalení tela do truhly... Tento jav regi-
strujeme ešte na začiatku 20. storočia. Neskôr svadobnú
polku vystriedala veľká ľanová plachta. V spomínanom ob-
dobí (začiatok 20. storočia) chodievali ženy na pohreby 
v bielych rukávcoch a kasaniciach s čiernymi výšivkami; zá-
pona bola čierna, prípadne tmavomodrá. Šatka na hlave

mohla mať čiernu alebo bielu farbu. Keď muži prestali nosiť
tradičný odev, chodievali na pohreby v čiernych nohavi-
ciach a oblekoch s doplneným čiernym klobúkom. Ak zo-
mrel mladý človek, za truhlou išli dievča s mládencom oble-
čení v svadobnom odeve. Najväčšia úmrtnosť sa vzťahovala
na malé deti. Na ich pohreb nechodila celá rodina, ani dedi-
na. Hovorilo sa: „Pán Boh dal, Pán Boh vzal.“

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Okolo roku 1920 vzniklo v obci divadlo. Hercami boli oby-
čajní ľudia z dediny; v začiatkoch s nimi nacvičovali učitelia
Dubec a Ďurian, neskôr Blažej Horník a pani učiteľka Po-
hanková. V roku 1977 viedla divadelný krúžok Angela Očko-
vá. Ochotnícke divadlo vydržalo v Kunerade dlho, až do ro-
ku 2001. Z naštudovaných predstavení spomenieme hry
Bačova žena, Krutohlavci, Keď chlebom vonia zem, Maryša,
Kamenný chodníček, Kuneradská svadba a iné. Mimoriadne
obľúbenou hrou bola Kuneradská svadba. V jej rámci sa spo-
jilo a prezentovalo množstvo tradičných svadobných úkonov,
pričom herci, samozrejme, plnohodnotne využili pôvodný
svadobný odev. Do roku 2001 pôsobila v obci aj ženská
spevácka skupina. V originálnych ľudových odevoch účinko-
vala nielen doma, ale i na rôznych folklórnych festivaloch.
Dnes najmenšie deti v materskej škole počas svojich vys-
túpení prezentujú kroje, ktoré im podľa originálnych predlôh
vytvorili mamy a staré mamy. Mnoho pôvodných odevov,
respektíve novo ušitých krojov sa teda v Kunerade zacho-
valo. Posledné nositeľky aspoň niektorých súčastí tradičného
odevu im zostali verné až do smrti. Barbora Dolníková zo-
mrela v roku 1988 a do konca svojho života nosila kasanice
a čapec. To isté platilo aj v prípade Kataríny Krajčiovej (zo-
mrela v roku 1962) a Márie Mladšíkovej (zomrela v roku
1981). „Kec som sa vydala, hnec som sa prezliekla – nenose-
la som už kroj.“ (Z výpovedí mladších žien.)
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Svadba rodiny Tuhej (60. roky minulého storočia). Album rodiny Tuhej. Vystúpenie detí materskej škôlky pri príležitosti Dňa matiek (11. 5.
2008). Archív obce Kunerad.

RAJECKÉ TEPLICE
„Bohatého škoda, má robotu doma, 

a chudobný je chlap dobrý, len ho tam do vojny.“
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O odievaní ľudí žijúcich na území Rajeckých Teplíc máme
len minimálne správy. Zachovali sa ale archeologické nálezy,
ktoré potvrdzujú podoby života v rôznych storočiach. Na
terase vrchu Skalka sa našlo výšinné sídlisko púchovskej kul-
túry. Okrem črepov, kostí a kameňov tu objavili aj bronzovú
sponu širokú 9 centimetrov. Spona patrí k typu norických
rímskych spôn a môžeme ju zaradiť na začiatok 1. storočia
nášho letopočtu. Takýchto dokumentačných správ však jest-
vuje len minimálne množstvo. Celé územie Rajeckej doliny
bolo pôvodne pokryté pralesom. Keď však toto územie za-
členili do majetku lietavského panstva, situácia sa zmenila.
Hrad postavili na využívanie, obranu a spravovanie kraja. Pra-
lesy ale úžitok neprinášali, preto bolo nariadené klčovanie.
Na vyklčovaných územiach začali postupne vznikať osady,
ktoré sa rokmi rozrastali na obce a mestá. Za najstaršiu osadu
sa považuje Rajec, od ktorého názvu je odvodené aj pomeno-
vanie Rajecké Teplice. Postupný rozvoj Žiliny a celého okolia
prerušil vpád Tatárov v roku 1241. Po plienení boli dovtedy
rozvinuté osady a mestá zničené, preto kráľ pozval cudzin-
cov – kolonistov z Nemecka, aby zaľudnili vyprázdnené osa-
dy. Kolonisti sa usadli na mnohých miestach celého Považia.
Z uvedeného dôvodu možno registrovať zreteľné vplyvy ne-
meckej kultúry aj v kultúre tohto kraja, hoci nemecké oby-
vateľstvo s pôvodným postupne asimilovalo. 

Prvá písomná zmienka o kolonistoch pochádza z roku
1376. Nachádza sa v listine, ktorou panovník Ľudovít potvr-
dzuje výmenu majetkov šľachtického rodu Balogovcov v Ra-
jeckej kotline za kráľovské majetky v Novohradskej stolici.
Teplice sa tu spomínajú ako „villa Tapolcha“. Vtedy boli Tepli-
ce zrejme iba malou osadou, ktorá mala význam azda len
ako hospodárska jednotka. Ako príslušenstvo lietavského hrad-
ného panstva sa uvádzajú v darovacej listine kráľa Vladislava
II., adresovanej Štefanovi Zápoľskému v roku 1496 („posses-
sio Thoplycza“). Začiatkom 17. storočia dali Turzovci, lietav-
skí hradní páni, vybudovať pri teplých prameňoch murovaný
kúpeľný dom so siedmimi hosťovskými izbami a hostincom.
Odvtedy sa Rajecké Teplice vyvíjali ako kúpeľná osada.

Prvým užívateľom žriedla bol pospolitý ľud, bývajúci 
v blízkosti prameňa. Rieka Rajčanka pretekajúca Rajeckými
Teplicami sa do 14. storočia nazývala Lietavka – pod vply-
vom hradného panstva v Lietave. Prvým právnym majiteľom
prameňa sa stalo panstvo Lietavského hradu, ktorý patril od
roku 1512 rodine Kostkovcom a od roku 1556 slávnym Tur-
zovcom rodine. Tí pramene spravovali až do roku 1882; už
ako malé kúpele ich vtedy odkúpil verejnou dražbou JUDr.
Valér Šmialovský so svojím strýkom Alojzom Pichlom. Počas
rokov 1918 – 1925 boli vlastníctvom súkromníka Stočeka 
z Moravskej Ostravy. V uvedených rokoch však ešte nemož-
no hovoriť o kúpeľoch v zmysle kúpeľného centra, s možnos-
ťou ďalšieho rozvoja. Jama nad teplým prameňom, odkiaľ
voda vyvierala, bola totiž obložená len drevom a delila sa
na 3 - 4 časti alebo oddelenia: pánske, meštianske, sedliacke,
istý čas aj židovské. Voda z pánskeho oddelenia pretekala
do meštianskeho a tá zas do sedliackeho. Na 90% slúžili
kúpele iba aristokracii. V okolí kúpeľov bolo vystavaných
niekoľko panských víl a pri nich drevenice, v ktorých žili ľudia
pracujúci ako obsluha pre aristokraciu. Takýto stav pretrval

až do roku 1925, keď kúpele odkúpila firma Revírna bratská
pokladnica z Moravskej Ostravy. Spomínaná firma zmenila
kúpele od základov. Postavila kúpeľný dom, sanatórium, par-
ky, záhradníctvo, upravila a vybudovala cesty. Rajecké Tepli-
ce tak nadobudli úplne iný vzhľad i novú myšlienku. V tomto
období dostalo vďaka budovaniu kúpeľov prácu množstvo
ľudí. Robotníci prichádzali nielen z blízkeho okolia, ale až 
z Nitrianskeho Pravna. V roku 1937 Národná banka v Prahe
vybudovala hotely Veľká a Malá Fatra. Hotel Veľká Fatra mal
zvláštnu miestnosť (dnes bar), kde  uložili zlatý poklad ČSR.
Počas rušných dní v roku 1939 ho odviezli späť do Čiech,
odtiaľ išla časť pokladu do USA. Prírodné kúpalisko tu vybu-
dovali v roku 1943. 

Obyvatelia Rajeckých Teplíc boli prevažne rímskokato-
líckeho vierovyznania; z pohľadu histórie však nemožno ho-
voriť len o tomto náboženstve. Ako sa zvyklo hovoriť: „Čie
kráľovstvo, toho aj náboženstvo.“ Juraj Turzo bol evanjelik,
preto všetky osady spadajúce do lietavského panstva striktne
vyznávali evanjelickú konfesiu, čo sa zrejme zmenilo až v 19.
storočí. Rajecké Teplice sa od obce Konská osamostatnili v ro-
ku 1951. Od 1. 1. 1980 územne pričlenili k Rajeckým Tepli-
ciam aj Poluvsie. Štatút mesta získali 8. 2. 1989.135

ĽUDOVÝ ODEV 

O ľudovom odeve Rajeckých Teplíc sa hovorí ťažko naj-
mä z dôvodu, že až do roku 1920 boli osadou susednej obce
Konská, a do roku 1951 pod ňu patrili aj ako obec. Rôzne in-
formačné pramene prezrádzajú, že už za čias Turzovcov ma-
lo panstvo ľudí, ktorí ho v kúpeľoch obsluhovali. Toto platilo
počas celého vývoja kúpeľníctva v Rajeckých Tepliciach. 
V okolí kúpeľov, ako sme už spomenuli na inom mieste, sa
vybudovali vily aristokratov a niekoľko dreveníc, kde žili tí,
ktorí sa o aristokratov starali a slúžili im. Kúpele sústavne na-
vštevovali vyšší úradníci, gróf, šľachtici, o čom svedčí viace-
ro písomných dokladov. Kronika mesta poskytuje informá-
ciu, že v roku 1907 tu žilo približne 150 ľudí v 27 rodinách.
Drvivú väčšinu z nich tvorili obchodníci, bankoví úradníci,
robotníci, poštári, železničiari, krčmári... V tomto období žili
v Rajeckých Tepliciach len 4 rodiny, ktoré teoreticky moh-
li ako jediné používať ľudový odev v pravom slova zmysle.
Išlo o rodinu Jozefa Sandanusa (roľník a robotník), Martina
Sandanusa (hájnik – horár), Viktora Slamku (krajčír) a Gaš-
para Šimčeka (roľník). Pohľadnica z konca 19. storočia síce
dokladuje roľnícku vrstvu aj v Rajeckých Tepliciach, zrejme ju
však tvoril len minimálny počet ľudí. Kronika podáva o spolu-
nažívaní miestnych obyvateľov takýto obraz: Obec ako sa-
mostatná jednotka mala od prvopočiatku až do roku 1920
obyvateľov rôzneho zamestnania, vzdelania, záujmov, nábo-
ženstva, zvykov. Preto tu nemôže byť o spoločných zvykoch,
plynúcich zo spoločného zamestnania, ani reči. Nielen Ra-
jecké Teplice ako osada, ale i každá rodina žila veľmi svoj-
sky, tak, ako jej to z pohľadu vlastných záujmov najlepšie vy-
hovovalo. Na druhej strane, ľudia v okolitých dedinách žili
veľmi svorne a navzájom si vo všetkom pomáhali. Keďže 
v obci žilo mnoho židov, obchodníkov, podnikateľov, od
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Železničná stanica (koniec 19. storočia). Zo zbierky súkromného zberateľa.

Bránenie rolí (40. roky minulého storočia). Archív Róberta Uškovitša.



Ako vieme z literatúry, gombičky bývali najčastejšie gala-
litové, teda zhotovené z galalitu, ktorý sa vyrábal z kazeínu
(mlieka). Ženy obľubovali i perleťové gombičky vykrajované
z perlete. Okrem spomínaných sa používali tiež drevené,
kostené, rohové, korytnačie, kovové, sklené a iné gombič-
ky.136 Ženy bohatých aristokratov si už od začiatku 20. sto-
ročia obliekali takzvaný „anglický kostým“. Ten predstavo-
val symbol demokratizácie ženského oblečenia a pozostával
zo sukne, kabátika a blúzky.137

MUŽSKÝ ODEV 

Mužský sviatočný odev, používaný najmä v nedeľu a na
veľké sviatky, pozostával z vyšívanej (takzvanej slovenskej)
košele a vyšívaných súkenných nohavíc; v zime sa nosili
kožuch a baranica. Niektoré súčasti odevov spomína aj opis
zvykov v roľníckych rodinách. „Gazdovia zapriahali kravy,
majetnejší kone, voly, na bič a do chvostov dobytka privia-
zali červenú kystku – strapec. Gazdiná uvarila 4 - 5 vajíčok
oráčovi, pokropila svätenou vodou kone, zápraž, siatiny 
a oráčov. Oráč podvihol klobúk, prežehnal sa, urobil krížik
pred zápražou a odchádzal orať. Keď oráči prišli z oračky
domov, museli sa pred dverami vyzuť, hlinu z krpcov vytriasť

a gazdiná ich obliala studenou vodou, aby na poli nezaspá-
vali. Ustatý zaspal aj na kožuchu na lavici za stolom.“ 138 Pra-
covné košele v 19. storočí vyšívané neboli. Začiatkom 20.
storočia sa už aj pri práci používali vyšívané; išlo však zrejme
o opotrebovanejšie sviatočné košele. Vyšívané boli okolo
krčného rázporku, na pleciach a v dolnej časti rukávov. Aj
keď o farbách a kompozíciách výšiviek nemáme bližšie in-
formácie, predpokladáme, že ich vyšívali čiernou farbou 
v jednoduchých geometrických tvaroch. Odevy ako kožu-
chy, kožušinové vesty, prípadne čižmy si roľníci dávali šiť
remeselníkom z Rajca. Keďže väčšina mužov patrila medzi
obchodníkov, železničiarov či štátnych zamestnancov, ich
odev korešpondoval s oblečením mestských vrstiev oby-
vateľstva (čiže s oblekom). 

DETSKÝ ODEV 

Jeden kus detského odevu sa spomína aj v kronike pri
príležitosti skončenia 2. svetovej vojny. „Deti i maličké v ko-
šieľkach bosé vybehávali z domu a radovali sa, lebo radovali
sa všetci.“ Podrobnosti o tradičnom detskom odeve sa nám
však v ústnom podaní nezachovali. Možno len predpokla-
dať, že bol podobný tomu, aký nosili deti v okolitých obciach,
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roku 1895 aj železničiarov či úradníkov, ich odev možno jed-
noznačne priradiť k vtedajšiemu mestskému odievaniu. Na-
koľko sa však formou mestského odevu podrobne neza-
oberáme, sústredíme svoju pozornosť len na niekoľko ľudí,
ktorí v tej dobe žili ako roľnícka vrstva obyvateľstva. Predpo-
kladáme teda, práve oni nosili ľudový odev. Bohužiaľ, v sú-
časnosti už nežijú informátori, ktorí by si túto vrstvu oby-
vateľstva v tradičnom odeve pamätali. Vychádzať preto
budeme len z veľmi strohých informácií z kroniky a opisu fo-
tografického materiálu. S určitosťou však možno povedať, že
roľnícka vrstva obyvateľstva si svoj odev zhotovovala z prí-
rodných materiálov, ktoré si sama vedela zadovážiť - teda 
z ľanu, ovčej vlny a kože. 

ŽENSKÝ ODEV 

V kronike sa v súvislosti so ženským odevom spomína len
jedna veta: „V nedeľu sa ľudia sviatočne vyobliekali. Ženy si
obliekli vyšívané rukávce, sukňu a krpce.“ Kronika nám teda
dokumentuje odev roľníčok tak, ako ho vidíme aj na po-
hľadnici z konca 19. storočia. Predpokladáme však, že žen-
ský odev tvoril aj rubáč – spodná časť odevu, šitá rovným
strihom a viazaná zrejme iba tkanicou cez plece. Na rubáč

si ženy odeli spodnú a potom vrchnú sukňu. Obe boli zrej-
me šité tak, ako sa šili kasanice či šorce aj v okolitých ob-
ciach. Sukňa sa teda prišívala k živôtiku. Staršie typy sa určite
šili z domáceho ľanového plátna. To však už pravdepodobne
v období po 1. svetovej vojne vystriedalo tmavé kupované
plátno - zrejme modrotlač, prípadne kartún. Na sukňu sa odie-
vala tmavá alebo biela zástera a vyšívané rukávce. O bliž-
šej špecifikácii výšiviek, žiaľ, nemáme potrebné informácie.
Slobodné dievčatá nosili vlasy učesané na pútec a zapletené
vo vrkoči. Vydaté ženy mali účes upravený v niektorom z ty-
pov drdolov; možno používali aj podložku, na ktorú si vlasy
pripevnili. Na hlave nosievali čepiec a šatku. Ako obuv sa
spomínajú len krpce, pretože sedliačky si zrejme nemohli
dovoliť kúpiť čižmy. Iné informácie o odeve roľníckej vrstvy
sa nám z dostupných materiálov už nezachovali. Odev žien
z bohatších vrstiev obyvateľstva bol tmavý. Ženy si obliekali
dlhé tmavé sukne, zástery a kabátiky doplnené šnurovacími
topánkami, ktoré si zrejme zadovážili od obuvníkov z Rajca.
Na hlavách nosili biele šatky, ktoré boli symbolom vydatej
ženy. Bohatšie ženy si určite dávali šiť odev z drahších látok,
ktoré sa kupovali na jarmokoch v Rajci, Žiline či Bytči; mohlo
ísť o vzácne hodvábne látky, farbené teplé súkno... Používali
tiež kabátiky, ktoré sa zapínali rôznymi druhmi gombíkov. Aj
pri nich bolo možné odlíšiť, do akej sociálnej vrstvy žena patrí. 
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Žatva (koniec 19. storočia). Zo zbierky súkromného zberateľa. Na poli (30. roky minulého storočia). Archív Róberta Uškovitša. Kosec na lúkach (začiatok 20. rokov minulého storočia). Archív Róberta
Uškovitša.



najmä v Konskej, pod ktorú ešte ako osada Rajecké Teplice
patrili. Deti ale určite zavíjali do perinky a povojníka. Kronika
tiež dokladuje košieľky, ktoré boli v 19. storočí rovnaké, bez
rozdielu pohlavia, väčšinou dovtedy, kým dieťa nezačalo
chodiť do školy. Potom už deti dostali odev podobný odevu
dospelých. V medzivojnovom období však už deti s určitos-
ťou nosievali šaty mestského strihu, šité z kupovaných látok. 

SVADOBNÝ ODEV 

V mestskej kronike sa dočítame, že kvôli rôznorodosti
obyvateľstva sa nezachovali spoločné zvyky, ktoré zdieľala
a rozvíjala každá obec v okolí i v celej doline. Preto dnes ne-
nájdeme stopy po zvykoch na svadbách, a už vôbec nie
obraz svadobného odevu. Aj keď sa tradičný svadobný odev
roľníckych vrstiev nezachoval, predpokladáme, že jeho „ľu-
dová“ forma sa menila už od konca 1. svetovej vojny. Možno
išlo o mestský typ svadobného odevu, ktorý bol charakteris-
tický pre odievanie mladých párov už od začiatku 20. sto-
ročia. Fotografie z medzivojnových čias dokladujú už len
svadobné šaty mestského typu. 

SMÚTOČNÝ ODEV

O pohrebných zvykoch a odievaní sa nám vďaka kronike
zachovalo najviac údajov. Ľudia sa na smrť pripravovali po-
čas celého svojho života; starí ľudia sa na ňu dokonca tešili...
Dôvodom bola skutočnosť, že sa vo svojom živote veľa trá-
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Oranie (30. roky minulého storočia). Archív Róberta Uškovitša.

Pasenie husí (40. roky minulého storočia). Archív Róberta Uškovitša.

Matka s dieťaťom v poľnej kolíske (40. roky minulého storočia). Archív Róberta Uškovitša.

Mesiac úcty k starším. Vpredu Irena Kostelná, rodená Šáleková (naro-
dila sa 21. 2. 1908, zomrela 5. 1. 1998). Fotografia pochádza z konca
90. rokov minulého storočia. Archív mesta Rajecké Teplice.



pili a keďže vďaka katolíckej viere verili v posmrtný život,
tešili sa a pripravovali naň už za života. Predzvesť smrti videli
v mnohých prírodných úkazoch: „Kuvik na strome kuviká,
niekto z domu zomrie. Pes v noci zavýja, vidí prichádzať
smrť s kosou na pleci a iné.“ Mŕtveho umyli, v dome zastavili
hodiny, zastreli zrkadlo, aby sa v ňom duša neukazovala, 
a otvorili okná, aby duša mohla vyletieť von. Potom zosnu-
lého vystreli na dosku a prikryli bielou plachtou (domnie-
vame sa, že ľanovou). Do truhly mu vložili peniaz, aby mal
čím zaplatiť prievozníkovi za prevoz na druhý svet, odkiaľ
už niet návratu. Rodina svoj smútok, samozrejme, prejavo-
vala odevom - „kedysi biele košele, dnes čierny oblek.“ Aj
táto veta dokladuje, že roľnícky ľud používal na pohrebné
obrady biele ľanové košele. Mohlo to byť ešte na prelome
19. a 20. storočia, pričom biela farba v smútočnom odeve
predstavovala zachovaný archaizmus. Mŕtve dievčatá a mlá-

dencov obliekali do svadobných šiat tak, ako by išli na sobáš.
Ak zomrel niekto pred sobášom, snúbenica alebo snúbenec
išli za rakvou oblečení vo svojom svadobnom odeve. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI

V súčasnom období nemožno hovoriť o nejakých po-
zostatkoch ľudového odevu. Uvedené dôvody a historické
fakty stavajú Rajecké Teplice do úplne inej polohy, než ako
to bolo v prípade obcí v celej Rajeckej doline. Niekoľko sta-
rých žien, ktoré bývali v meste Rajecké Teplice, nosilo do
konca svojho života sukňový typ odevu, čiže tmavú sukňu,
zásteru, kabátik a šatku na hlave. Ide o oblečenie kombino-
vané s mestským typom odevu, takzvaný polokroj, ktorý sa
v takejto podobe zachoval vo všetkých okolitých obciach.
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POLUVSIE
„Tak mi moja stará mamka povedala, 
aby som sa v tem Poluvsí nevydala, 

a ja predsi nosím v srdci, pretože sú v tem Poluvsí švárni chlapci.“

Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý, o vašom vzniku 

i povesť to vraví: 

Keď anjel Boží v spravodlivom hnevu von z raja vyhnal Adama a Evu, 

meč – plameň v ruke, zachmúrená tvár a od raja zem ohraničil stenou – 

sotvaže zatresli sa nebies vrátka, strhol sa medzi Adamom a ženou 

pre jablko to hriešne prvý svár.

Bola to, milí, preukrutná hádka! On vinil ju a ona jeho. Skrátka – 

nechcela Eva uznať svoju vinu aj tiež k hriešnemu 

sa priznať činu – 

a hoc to nikdy nie je ženským zvykom, začala ona 

s nárekom a krikom:

„Ej, ale som sa zle vydala! 

Pripravil si mi peknú česť! 

Prečo si jedol, čo si nemal jesť?“ 

„Ty si ma zviedla, uznaj, moje zlato!“ 

„Mal si mať rozum!“ pohotová nato. 

„Všetko sme mali v tom nebeskom stánku 

a zlakomí sa na mizernú plánku...“ 

„A kto ju trhal a mne podal – há?!“ 

„Mal si mi zabrániť, keď som trhala", 

a pustila sa znova v náreky, 

že môžu teraz blúdiť naveky, 

vyhnaní kamsi v kiesi pusté svety 

bez komfortu, bez módnej toalety, 

každému v nebi na posmechu istom, 

odiata iba figovým toť listom – 

tá hrdá dievka – teraz žena padlá – 

a bez zrkadla ešte – bez zrkadla!!! 

A ako slávne sedeli si v suchu! A plakala, 

až brnelo mu v uchu, 

a plakala a vinila ho z činu, až skrúšene sám uznal svoju vinu. 

Ba zaprisahal sa jej napokon, že nezhrešila ona, ale on! 

A na dôvažok prisľúbil jej aj vystavať pre ňu nový zemský raj.

Tak umierený hneď sa pribral k činu: nazvážal v polkruh 

vrchov – spevnil hory, 

nasadil vonných jedlíc – dumné bory a romantikom že bol ináč vždycky, 

skalami všetko skrášlil fantasticky. 

Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny, 

načiaral prstom v hore serpentíny, 

nechže si žienka horou pekne chodí! 

A naposled mu ešte napadlo: 

vydlabal jamku, nalial do nej vody: jazero dneska - vtedy zrkadlo.

Keď Eva uvidela túto krásu, hoc na nebeské zvykla svetlice, 

rukami spľasla, skríkla od úžasu... Adam jej spravil Rajecké Teplice.

Ľudmila Podjavorinská

RAJECKÉ TEPLICE
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pomocne vyrobených látok si ľudia kupovali občas aj iné
látky, s ktorých dostupnosťou nebol nikdy problém. Z Kysúc
chodilo mnoho ľudí po drotárkach a nosievali so sebou i pár
kusov nových látok. Mnoho Kysučanov sa do okolitých obcí
priženilo, konkrétne do Poluvsia, Stránskeho, Jasenového či
Zbyňova. V Poluvsí žila istá stará židovka, ktorá bola medzi
obyvateľmi veľmi obľúbená. Okrem iného vedela zabezpe-
čiť mnohé látky, ozdoby pre dievčatá a súčasti potrebné na
ušitie odevov. Od nej, ako i od podomových obchodníkov si
ľudia kupovali látky, stužky, sponky, čipky, rôzne tkanice či
riad do domácnosti. Hoci mali ľudia neustále veľa práce, žili
spoločenským životom. Veľmi radi využívali všetky príleži-
tosti, ktoré umožňovali stretávanie sa s ľuďmi z celej obce.
Obzvlášť obľúbené boli dedinské zábavy – muziky. Bývali 
v krčme alebo v budove bývalej školy (na jej mieste je dnes
kostol), postavenej v roku 1903. V nedeľu  mali v škole ženy
tretieho radu (ružencové) kázne a „prednášky“ pre ľudí.
Počas horúcich letných dní bývali muziky aj vonku, presnej-
šie „Dolu pod vŕbami“, kde sa do štvorca postavili brezy;
tancoval sa tam čardáš. 

V obci pôsobili asi tri dychové kapely, ale až od povoj-
nových rokov. Predtým tu jestvovala sláčiková ľudová hudba,
ktorá hrávala na svadbách aj muzikách. Obzvlášť pre slo-
bodné dievčatá to bola príležitosť, keď si najviac dali záležať
na svojom odeve, dokonalom naškrobení rukávcov, vyžehle-
ní faldov a množstve mašlí vo vlasoch. Odvážnejšie si natreli
ústa aj líca farbou z krepového papiera. Za dievčatami na
muzike stáli ich matky a chlapci si dievky vyberali do tanca.
Okrem zábavy však museli mať svoje odevy dokonale pripra-

vené najmä na púte, pretože obec bola vždy silne veriaco
založená. Najčastejšie sa chodievalo do Rajeckej Lesnej, ale
aj do neďalekého Višňového a veľmi vzdialených Starých
Hôr. Všade šli peši a bosí, obúvali sa zásadne až pred vstupom
do kostola. V prípade mladej generácie sa pôvodný odev vy-
tratil už v medzivojnovom období. Dôvodov mohlo byť viac:
blízkosť kúpeľného mestečka Rajecké Teplice, kde chodilo
mnoho pánov, grófov a zámožných ľudí v mestských ode-
voch, ale i odchádzanie za prácou do Čiech a Ameriky. Po
návrate späť sa už nikto k pôvodnému odevu nevrátil. Okrem
toho množstvo ľudí z Poluvsia slúžilo v kúpeľnom dome 
a v bohatých židovských rodinách v Rajeckých Tepliciach.
Ku skorému zániku odevu prispel tiež vznik železničnej trate
spájajúcej Žilinu s Rajcom. Rodiny železničiarov už boli so-
ciálne dobre situované a snažili sa prispôsobovať panskému
mestskému odevu. 

ŽENSKÝ ODEV 

Spodnú časť ženského odevu tvorila dlhá košeľa nazý-
vaná rubáč. Siahala po kolená, mala rovný strih a cez plece
sa viazala jednou tkanicou. V rubáči ženy aj spávali, hoci bol
šitý z nekvalitnejšieho, takzvaného zrebného plátna. Ženy
nechodievali nahé ani pred deťmi, vždy sa zahalili aspoň do
rubáča. Naň si odievali spodnú sukňu, ktorú tvorila sukňa
zošitá so živôtikom; v páse bola nazberkaná a pod prsiami
stiahnutá tkanicami. Spodná sukňa nebola skladaná ani inak
zdobená. V medzivojnovom období sa už nosila bez živô-
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Najstaršia písomná zmienka uvádza názov Pol wsy. Podľa
urbára z roku 1688 sa obci nachádzali dve polrichtárstva.
Maďarský názov Palosnya (Palošňa) z rokov 1907 – 1913
tiež naznačuje delenie (preťatá palošom?), na rozdiel od
maďarského pomenovania Poluvsia v Prievidzskom okrese
Erdöret (obec v poluvží). Názov obce sa vyskytol v prvej
polovici 20. storočia aj v nemeckom preklade – Halbesdorf
(pol obce). Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku
1483 (posessio Polwsy) a objavuje sa v súpise majetkov Hra-
du Strečno. Do jeho panstva patrila i v rokoch 1508 a 1520.

V roku 1543 obec podliehala Kostkovcom sídliacim na 
Lietavskom hrade. Nachádzalo sa v nej 6 roľníckych usad-
lostí, žilo tu 9 rodín (z nich jedna mala nemecké meno Knap),
3 želiari a jeden richtár.

Po rozdelení strečnianskeho hradného panstva na dve
časti (1601) získali Poluvsie Esterháziovci.

Koncom 17. storočia tu dostala majetkový podiel žilinská
rezidencia jezuitov. Podľa urbára z roku 1688 boli v obci dva-
ja dediční polrichtári, 13 sedliakov a 3 želiari. Vyskytovali sa
tu  mená Ančušina, Brodnianský, Burianec, Chrachalec, Jan-
koviech, Katrenčík, Kianica, Kianička, Knapec, Mackovič, Mi-
čekovský, Mladenek, Šušol, Vereš. Esterháziovci, ktorí bývali
v Kiss-Matone, v roku 1862 prenajali a o šesť rokov neskôr
(1868) predali svoj majetkový podiel v Poluvsí veľkopodni-
kateľovi s drevom Leopoldovi Popperovi. Ten získal kúpou 
v obci i podiel niekdajšieho lietavského panstva. Miestni oby-
vatelia sa živili prácou v lesoch a poľnohospodárstve. Zaobe-
rali sa tiež chovom dobytka, predovšetkým oviec. V dedine
boli kedysi aj lomy na vápenec. Obec mala v roku 1598 pílu,

mlyn, 20 domov, 32 rodín a 270 obyvateľov, v roku 1798 to
bolo 302 domov, v roku 1828 sa uvádza 34 domov a 379
obyvateľov. V obecných listinách sa v roku 1783 objavila
obecná pečať s náboženským symbolom. Nedatovaná ovál-
na pečať má priemer 23 x 27 milimetrov. V obraze vidieť
žehnajúceho biskupa (sv. Mikuláš?), ktorý v ľavej ruke drží
biskupskú berlu. Nad svätcom je v oblúku nápis POLVSZIE.

V roku 1820 postavili v obci drevenú zvonicu. Približne v
roku 1936 tu urobili zvonicu z kameňa. Nízka stavba s roz-
mermi jednej štvorcovej siahy bola pokrytá plechom. V roku
1976 zvonicu zbúrali a na jej mieste postavili do výšky 15
metrov vežovitú murovanú zvonicu s dvojkrížom na streche.
Vo vnútri sa nachádzala kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie, v ktorej sa slúžievala svätá omša. V roku 1903 posta-
vili v obci rímskokatolícku ľudovú školu. Keď sa v nej v 70.
rokoch minulého storočia prestalo vyučovať, budova pos-
tupne chátrala. V máji 1992 sa škola začala rekonštruovať
na kostol. Povyhadzovali sa priečky a prispôsobili obvodové
múry. Kostol posvätil 10. júna 1993 nitriansky sídelný biskup
Ján Chryzostom kardinál Korec. Od 1. 1. 1980 je Poluvsie
administratívne pričlenené k Rajeckým Tepliciam.139

ĽUDOVÝ ODEV 

V Poluvsí, ako aj v okolitých obciach si obyvatelia sami
dopestovali ľan a konope, z ktorých tkali plátno a šili svoje
odevy. Chovalo sa tu veľa oviec, preto bol dostatok vlny na
výrobu súkna a teda i súkenných častí odevu. Okrem svoj-
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Pasenie jalovíc na Veľkej lúke a Skalke v Medzihorskej (1940). Album Anežky Bielej. Dedinské divadlo v Poluvsí. Rodinný album Anežky Bielej.



období, najmä od konca 30. rokov, sa nosili aj volánové –
garnierové zápony. Tie bývali zažehlené a naskladané na
väčšie, približne 15 centimetrové faldy. Staršie ženy mali svia-
točný odev zložený z bieleho šorcu a tmavej zápony. Na
sklonku medzivojnového obdobia sa začali nosiť aj šorce
šité celé z tmavých látok, napríklad z modrotlače alebo kar-
túnu. Pracovný odev býval taktiež biely, len zápony sa zho-
tovovali zo starších tmavých látok. V 19. storočí boli aj pra-
covné odevy celé biele; používali sa však staré, viac zodraté
či také, z ktorých sa už nedala dobre oprať špina. 

Slobodné dievčatá nosili sviatočný odev celý biely, farebná
bola len výšivka na rukávoch. Rukávce sa šili z domáceho
ľanového plátna, v 19. storočí z hrubšieho, začiatkom 20.
storočia aj z jemnejšieho plátna. Rukávce mali hlboký výstrih
i z praktického dôvodu: ženy mávali veľa detí a kojili ich aj
do šiestich rokov. Rukávce si ženy škrobili zemiakovým škro-
bom, keď boli dostupné modré svetličky, škrobili aj nimi.
Látka tak dostala bielo-belavý nádych a vydržala dlho naškro-
bená. Dĺžka rukávov siahala niže lakťov, v lete si ich však
dievčatá vykasali vyššie nad lakte; mali krátky strih a nesiahali
ani po pás. Golier sa začal zdobiť v 20. rokoch minulého
storočia čipkovaným okružím, ale len na sviatočné príleži-
tosti. Rukávce sa pod hrdlom na golieri zaväzovali na bielu

tkaničku, respektíve farebné spletené tkaničky ladiace s far-
bou výšivky. V porovnaní s okolitými obcami sa tunajšie ru-
kávce odlišovali tiež tým, že v mieste, kde sa na lakťoch
rukáv výšivkou zúžil, aby držal vykasaný nad lakťami, jeho
ukončenie nebolo len úzkym pásom výšivky. K rukávu sa ešte
našil hrubší, približne 15 až 20 centimetrový pás látky, vyšitý
a ukončený čipkou. Rukáv tak pôsobil veľmi esteticky. Starší
typ rukávcov mal namiesto hlavnej výšivky na rukáve všitý
tkaný pás, ktorý pôsobí ako plná výšivka. Tieto tkanice si že-
ny kupovali, nevyrábali sa doma. Výšivka geometrických tva-
rov zdobila všetky rukávce – tak pracovné, ako i sviatočné.
Išlo o rôzne druhy hviezdic, štvoruholníkov, najmä kosoštvor-
cov, a ich vzájomné kombinácie. Používala sa na rukávy 
v oblasti pliec, ukončenie rukávov a okolo krčného rázporku,
ktorý bol veľmi hlboký a celý lemovaný výšivkou. Na ruká-
voch sa vždy nachádzal vyšitý hlavný pás výšivky, ktorý bol
po bokoch na oboch stranách, s presnou kombináciou, zdo-
bený ešte jedným úzkym radom výšivky. Pôvodne sa vyší-
valo najviac v čiernej a červenej farbe. Čierna farba sa použí-
vala na pôst a smútok; ak už boli rukávce obnosenejšie, tak
aj na bežný pracovný deň. Až v medzivojnovom období sa
začali rukávce vyšívať i viacfarebne, napríklad s kombiná-
ciou v modrých farbách. Približne v čase 2. svetovej vojny za-
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tika, iba stiahnutá v páse a silno naškrobená. Vrchná sukňa
– šorc sa šila rovnako ako spodná sukňa. Ešte začiatkom 20.
storočia sa šorce šili z hrubšieho ľanového plátna. Neskôr sa
používalo najjemnejšie plátno, prípadne damašek alebo sa
do ľanu pritkávala bavlna. Šorc sa šil z 9 kusov plátna. Predný
diel zhotovovali zo zrebného plátna a bol rozstrihnutý, aby
sa lepšie obliekal. Ostatných 8 dielov sa prišilo tak, aby bola
sukňa dostatočne široká a dala sa naskladať na približne je-
den centimetrové faldy. „To sme šli riasic šorce – aj namočic,
aj priškrobic trebalo.“ Ženy šorce riasili prstami s pomocou
dreveného piestu; pomáhali si aj dve-tri naraz. „Vygúľaj mi tí
sukne!“ Keď bol hotový, naskladali ho, preložili v páse a za-
balili do prednej neskladanej časti sukne. Takto ho mohli od-
ložiť do drevenej truhly navrch, aby sa faldy nenarušili. Šorce
sa nezdobili, iba v zadnej časti na chrbte sa vystrihoval oz-
dobný cíp, obšitý bielou niťou. Na vnútornej spodnej časti
tmavých šorcov bol prišitý červený pás látky, aby žena ne-
dostala zoči, teda aby ju nikto neuriekol. „Nech nikdo neni
urečený!“ Keď sa tak náhodou stalo a červená farba na sukni
nepomohla, šesťkrát sa opakom ruky priložilo k ústam a po-
vedalo: „V rici zoči!“ V čase pred 2. svetovou vojnou, teda 
v období nosenia tmavých vrchných sukní, sa spodnica no-
sila tak, aby kúsok vytŕčala spod sukne. Išlo o zaujímavosť,

pretože v okolitých dedinách sa takto spodnice nenosili. 
Dĺžka šorca siahala do polovice lýtok. Rovnakú dĺžku ma-

la aj spodná sukňa a vrchná zástera nazývaná zápona, ktorá
sa tkanicami viazala dozadu. Sviatočné zápony slobodných
dievčat a mladých žien sa zhotovovali z bieleho jemného
plátna, pričom neboli farebne vyšívané, ale zdobené dierko-
vou, takzvanou vybieranou výšivkou. Zápony sa zdobili viace-
rými radmi zámykov, našitými čipkami, prípadne si ich šikov-
nejšie ženy obháčkovali. Neboli naskladané, iba nazberkané
v páse a predstavovali pýchu každého dievčaťa či mladej
ženy. Sviatočné zápony starších žien boli tmavé (čierne,
modré, tmavozelené), napríklad z glotu. Po 1. svetovej vojne
sa v bohatších rodinách nosili už aj jemné saténové. V 30.
rokoch minulého storočia sa začali nosiť listerové zápony.
Na prácu sa nosievali tmavé zápony, zväčša modrotlačové
(nazývané iba tlačové), pretože boli ľahko dostupné a lacné.
Sviatočné zápony zdobila ešte široká stuha, vpredu zopnutá
tak, aby jej konce viseli aspoň do dvoch tretín sukne. Ozdob-
né stuhy (farebné alebo kupované vyšívané) už však staršie
ženy nenosili. Staršie zápony boli takzvané trojpolové, čo
znamená, že sa šili z troch šírok látky. V ich spodnej časti sa
nachádzali ušité zámiky a každá zápona musela byť veľmi ši-
roká, siahajúca až na zadnú časť šorca. V medzivojnovom
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Anna Splaha, rodená Staškovanová, sa ako 19-ročná vysťahovala do USA.
Táto vyučená krajčírka odišla do Ameriky vo svojom odeve (narodila sa
19. 8. 1908). Fotografia pochádza z roku 1927. Rodinný album Anežky
Bielej.

Mária Brodňanová a Karolína Bínová, obe rodené Staškovanové (1920 –
– 1930).  Rodinný album Anežky Bielej.

Karola F. venovala túto fotku na pamiatku Michalovi Kianicovi (začiatok
20. storočia). Album rodiny Kianicovej.

Manželia Ondrej a Kristína Janurovci (okolo roku1916). Album rodiny
Kováčovej.



Na podviku, neskôr už len na čepiec sa viazala ešte biela
šatka vyhotovená z jemnejšieho plátna. Pracovné šatky ne-
boli zdobené vôbec, sviatočné sa vyšívali farebnými kve-
tovými vzormi po dvoch stranách a na troch rohoch. Na
každej strane sa spravili dva zámiky a na vrchu hlavy čepiec
vytvarovali do cípu nazývaného ščipec. Šatka sa na dva uzly
zaviazala pod bradou; sviatočná bola vždy silno naškrobená.
V pôstnom období nosili ženy tmavofialovú šatku, na smú-
tok čiernu. Niekedy použili aj bielu, čo zrejme predstavovalo
pozostatok bielej smútočnej farby z dávnejšej minulosti.
Počas medzivojnového obdobia sa už nosili vzácnejšie šatky
z jemného saténu, teplej vlny, prípadne s rôznou potlačou,
kupované na jarmokoch a od podomových obchodníkov.
Do poľa cez horúce dni chodievali ženy len v čepcoch, ak
si dali šatku, tak staršiu, ale vždy bielu. 

Obľúbenou súčasťou odevu mladých aj starších žien bol
už od začiatku 20. storočia krátky kabátik, ktorý sa nosil do
kostola, respektíve na všetky sviatočné a výnimočné príleži-
tosti. Mladé dievčatá nosili biele a bledé kabátiky, staršie iba
z tmavých látok. Kabátiky mali okrúhle alebo špicaté golieri-
ky, zapínali sa na gombičky, prípadne háčiky a v páse boli
strihovo stiahnuté. Zdobili ich rôznymi zámikmi a prešívaním
nadobudli výrazné črty mestských kabátikov. Krátke ženské
kabátiky sa šili z barchetu a boli podšité rôznymi staršími
látkami, čím plnili aj funkciu tepla.

MUŽSKÝ ODEV 

Spodné oblečenie mužov tvorili gate-cvilichy ušité z hrub-
šieho ľanového plátna. V prednej časti, na rázporku, sa na-
chádzali dva cípy látky predĺžené na zaväzovanie. Na konci
pri členkoch boli cvilichy zúžené. Túto časť odevu nosili
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čali byť aj v Poluvsí moderné golierové košieľky s mnoho-
farebnými výšivkami kvetov. Nové farby sa používali nielen
v odeve, ale najmä na úžitkovom textile a tkaných plachtách.
V obci sa tiež vyskytli rukávce vyšívané na kostky. Tie pri-

niesli mladé nevesty z iných dedín, napríklad z Kuneradu 
a Konskej, kde sa spomenutá výšivka používala veľmi často. 

V chladnom počasí sa najviac používal čierny vlnený ruč-
ník zdobený strapcami. Počas tuhých mrazov sa nosil aj na
hlave; chudobné ženy inú ochranu pred mrazom a chladom
nepoznali. Veľká ľanová trojuholníková šatka, v tvare štvorca
a zložená na trojuholník, slúžila ženám každý deň. Šatka
bola tenká a ženy ju nosili, prehodenú cez plecia, aj na prácu
do poľa. Chránila tiež pred vetrom a dažďom. Zadným cípom
siahala až po pás. Na ochranu zápästí v zime a pri práci slú-
žili vlnené štrikované zápiastky. Muži ich štrikovali na ihli-
ciach a boli vzorované geometrickými tvarmi alebo pásmi
so striedaním čiernej, hnedej a bielej vlny. Rovnakým spô-
sobom sa šili aj vlnené ponožky, ktoré siahali až po kolená
a spĺňali funkciu tepla i estetiky. Bohaté sedliačky a gazdiné
si v Rajci dávali šiť vyšívané kožuchy. Tie mali na bokoch roz-
parky a obšité boli bielou jemnou kožušinkou. Siahali až na
stehná a boky spolu s prednou stranou kožucha boli farebne
vyšívané kvetovým vzorom. Kožuchy sa zapínali na háčiky 
a predstavovali jednu z najdrahších odevných súčastí žien. 
V lete chodievali ženy okolo domu aj do poľa bosé, prípadne
mali v neprajnejšom počasí obuté kožené krpce. Do nich si
zo starších kusov plátna nastrihali pásy nazývané onuce,
ktoré si obtáčali od chodidla až do polovice lýtka. Prichytili
si ich remienkami z krpcov, ktoré si od spodku navrch na no-
he obtáčali. V medzivojnovom období prišli do módy panču-
chy – štrimfle s gumičkou – štrumpadlou a začali sa kupovať
teplé vysoké ponožky. V tom istom období začali byť mo-
derné aj nízke súkenné topánky nazývané habatky. Bežnú
obuv predstavovali súkenné kapce sivej, čiernej alebo bielej
farby; boli veľmi teplé a podšité hrubou podošvou. Šili ich
skúsení obuvníci v obci, ktorí opravovali a šili obuv pre celú
dedinu. Bohaté ženy si kupovali čierne kožené čižmy na
jarmokoch, prípadne priamo u obuvníkov v Rajci. 

Slobodné dievčatá si vlasy česali na pútec a uplietli jeden
vrkoč. V 40. rokoch minulého storočia sa prispôsobili móde
a vlasy si začesávali dozadu na hladko, čo však platilo len
pre mladé ženy. Staré ženy ostávali verné až do smrti tradič-
nému účesu. Od polovice vrkoča si vplietali farebnú stužku,
pričom na konci sa vrkoč zviazal a stužky boli spustené až
po pás. Vlasy sa nestrihali a predstavovali pýchu každého
dievčaťa. Keď sa dievča vydalo, o polnoci ju vydaté ženy 
a hlavne krstná matka začepčili; odvtedy nosila účes ako os-
tatné vydaté ženy. Vlasy ostali rozdelené na pútec, vrkoč sa
tiež zaplietal ako u slobodných dievčat. Vydaté ženy si však
vrkoč obkrútili do drdolu, ktorý nazývali chomuľa, a vlasy
uchytili sponkami – hornodľami. Na účes sa zaviazal biely
plátenný čepiec (čapec), ktorý mal v prednej časti našitú
bielu čipku. V zadnej časti čepca (na tylku) boli spravené via-
ceré zámiky. Tie vytvárali ešte pevnejšiu formu čepca.  Pokiaľ
ide o čepiec, zaväzovali ho dlhými tkanicami tak, že sa vzadu
stiahol, pretočil okolo hlavy opäť dozadu a tam sa zaviazali
tkanice na pevnú mašličku. Začiatkom 20. storočia sa ešte
na čepci nosila vyšívaná podvika – pás látky uviazanej pod
krkom, ktorej vyšívané konce zdobili hruď. Spomínaná sú-
časť sa však z tradičného odievania vytratila; o jej presnom
spôsobe zdobenia či tvaru sa nám podrobnosti nezachovali.
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Magdaléna Brodňanová, rodená Kanitrová (narodená 1890). Rodinný
album Anežky Bielej.

Veronika Knapcová, rodená Stupňanová ( narodila sa 18. 10. 1909, zo-
mrela 25. 9. 2001), Vavrín Knapec (narodil sa 13. 8. 1901, zomrel 3. 12.
1971). Fotografia pochádza z roku 1930. Album rodiny Knapcovej.

Začiatok 20. storočia. Album rodiny Kianicovej. Ukončenie prác – dožinky na robotách v Čechách. Rodinný album Anežky Bielej.



muži v každom počasí. V horúcich letných dňoch si na
cvilichy namiesto vrchných nohavíc obliekli do poľa širo-
ké plátenné gate uviazané len tkanicou. Vrchné nohavice sa
nazývali súkenáky a šili ich z bieleho súkna. Na bokoch mali
našité vlnené lampasy ako ozdoby; tie boli našité aj vpredu
okolo rázporkov a siahali až na zadok. Sviatočné súkenáky
sa v spodnej časti zvykli zdobiť strapčekmi farebnej vlny. No-
havice mali dva rázporky, do ktorých si muži navliekali tenký
kožený opasok. V súkenákoch nosili zakasanú bielu ľanovú
košeľu; tá mala rovný strih s rovnými rukávmi, pod krkom sa
zaväzovala bielou tkaničkou. Pracovné košele neboli nijako
zdobené, výšivka sa používala iba na sviatočné košele, ktoré
sa vyšívali na pleciach, ukončení rukávov aj okolo výstrihu
na hrudi. Pôvodne sa mužské košele vyšívali len čiernou far-
bou krížikovým stehom a s geometrickými tvarmi. Po 1. sve-
tovej vojne pribudla modrá farba, prípadne kombinovaná 
s červenou. Sviatočné košele sa zaväzovali farebnou tkani-
cou rovnakej farby, akú mala výšivka. Ako zimný odev slúžila
mužom súkenná huňa, ktorá sa nosila prehodená cez ple-
cia; vo väčšej zime si obliekli aj rukávy. Huňa siahala takmer
po kolená, bola široká a zapínala sa mosadznou sponou.
Bežný odev predstavovali tiež kožené vesty s ovčou vlnou
našitou zvnútra, nazývané brusliaky. Zapínali sa prackami
alebo väčšími gombíkmi za pomoci slučiek. Starí muži nosili
na hlavách teplé hnedé, respektíve čierne baranice, mladí
klobúky nazývané širáky. Širáky sa zhotovovali z čierneho
súkna a mali širokú okrúhlu striežku. Počas práce na poli či
v lese z nich muži pili vodu. Pri práci používali štrikované zá-
piastky na rukách, ktoré sali pot a ochraňovali ruky. Najbež-
nejšou obuvou mužov boli kožené krpce. Do nich si v pra-
covné dni obtáčali obdĺžnikové kusy plátna nazývané onuce.
Tie sa na nohe spevňovali do polovice lýtok remienkami 
z krpcov. Pri práci okolo gazdovstva muži nosievali aj vysoké
kožené kapce zo súkna, v medzivojnovom období tiež čier-
ne kupované topánky – bagandže. Sviatočnú obuv predsta-
vovali čierne čižmy, ktoré si však mohli zaobstarať u výrob-
cov v Rajci len bohatší gazdovia. 

DETSKÝ ODEV 

Plienočky pre narodené deti ženy zhotovili zo starých pla-
chiet, obliečok alebo mužských košieľ. Dávali si záležať na
tom, aby boli plienky v potoku dobre opraté a najmä vybie-
lené. Najlepšie sa bielili v lete na slnku, prevesené na dreve-
ných plotoch. Dieťa bolo na úzko pevne zviazané v pápero-
vej perinke, previazané ešte vyšívaným povojníkom. Už pri
krste dostali deti čepiec – čapček s čipkami, a to buď od krst-
nej mamy, alebo vlastnej matky. Svoje postieľky nemali. Matky
ich kolísali v ľanovej plachte pripevnenej v kuchyni na dreve-
nej hrade. Dievčatá aj chlapci nosili v predškolskom období
dlhé rovné košieľky s dlhými rukávmi. Neboli zdobené a v zad-
nej časti sa zaväzovali tkaničkou. Deti väčšinu roka chodili
bosé. Počas zimných mesiacov nosili súkenné kapce, vždy
však o niekoľko čísiel väčšie, lebo im rýchlo rástla noha. V me-
dzivojnových rokoch sa už deti začali obliekať do šiat mest-
ského strihu, a preto detský odev vymizol pomerne rýchlo.

SVADOBNÝ ODEV 

Nevestin odev musel byť ušitý z nového natkaného a ku-
povaného plátna; predtým sa nemohol využívať inak. Súčasti
odevu boli tie isté, aké sa nosili vo sviatočné dni. Vrchný bie-
ly šorc sa síce zhotovoval z jemného ľanového plátna, už za-
čiatkom 20. storočia ho ale ženy vymieňali za jemný dama-
šek, respektíve inú dostupnú bielu látku. Rukávce s bielymi
čipkami sa vyšívali modrou farbou, ktorá bola od konca 19.
storočia svadobnou farbou pre nevesty. Zápony sa zho-
tovovali z kupovaných látok, najmä lesklých a drahších, vyší-
vaných, teda takých, aké si nevesta mohla dovoliť kúpiť. Deň
pred svadbou jej družičky doma uvili veniec zo zimozelene,
rovnako tiež pierko pre ženícha a všetkých slobodných
chlapcov. Zimozeleňové vetvičky mala nevesta ako ozdobu
a ochranu pripevnené aj na zápone. Veniec bol polkruhové-
ho tvaru a viseli z neho niže pása modré a biele stužky. Sva-
dobnú súčasť odevu každej nevesty predstavovala svadobná
polka. Išlo o dlhý a široký pás plátna, obšitý po všetkých stra-
nách a po oboch koncoch jemne zdobený modrou výšivkou
s geometrickými tvarmi. Polku mala nevesta prehodenú cez
plecia a držala si ju rukami. Po svadbe sa polka využívala
napríklad na nosenie detí do poľa. V 19. storočí ju žene pri-
ložili aj do hrobu. Na nohách mala chudobnejšia nevesta
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Svadba Jozefa Brodňana a Márie Brodňanovej, rodenej Staškovanovej
(1931). Rodinný album Anežky Bielej.

<  Pavlína Knapcová a Michal Knapec (1910). Z albumu rodiny Knapcovej.



obuté krpce, bohatá čierne čižmy. Počas medzivojnového
obdobia sa už používali čierne šnurovacie poltopánky. V tom
čase nosili niektoré nevesty na krku aj biele perličky; dostali
ich buď darom, alebo si ich kúpili. Svadobný odev roľníck-
eho obyvateľstva vymizol v Poluvsí pomerne rýchlo. Odev
ženícha už cez 1. svetovú vojnu nahradil mestský typ obleku.
Môžeme sa teda len domnievať, že tradičný svadobný odev
tvorili tie isté súčasti ako v prípade sviatočného. O nejakých
konkrétnych a výsostne svadobných častiach odevu však in-
formácie nemáme. Aj ženy prešli k šatovému typu odevu 
a závojom veľmi skoro, postupne od konca 1. svetovej vojny. 

SMÚTOČNÝ ODEV 

Odev do hrobu si ľudia pripravovali ešte za svojho života.
Žena ho prichystala tak sebe, ako aj svojmu mužovi. Išlo 
o takzvaný batôžek do jamy. Súčasť odevu tvorili ruženec –
patričky a plachta, ktorou sa mal mŕtvy prikryť. Plachta mu-
sela byť vybielená a dôsledne vyžehlená - vypigľovaná. Keď
v polovici 20. storočia zomrelo malé dieťa, obliekli ho do
bielej košieľky a čepčeka. Do truhličky mu naukladali veľa
svätých obrázkov. Truhličku s dieťaťom ženy niesli na rukách
a striedali sa pri tom. Smútočný odev bol ešte v 19. storočí
biely, len ak sa pohreb konal v zime, odeli si ženy čierne vl-
niaky.  Už na prelome 19. a 20. storočia však biely odev na
smútočné prejavy úplne vymizol a nahradil ho čierny. Do
bieleho odevu obliekli mŕtveho len v prípade, ak išlo o slo-
bodného mládenca alebo dievča, pričom vtedy mal odevom
obrad pripomínať svadbu. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Hoci sa pôvodný odev z obce vytratil pomerne skoro
(mužský po 1. svetovej vojne, detský v medzivojnových
rokoch,  ženský po 2. svetovej vojne), dodnes sa v niektorých
domácnostiach zachovalo niekoľko jeho pôvodných súčastí.
V povojnovom období jestvovalo v Poluvsí dedinské ochot-
nícke divadlo. Pre potreby svojich hier využívali herci okrem
masiek i pôvodné odevy. V obci pôsobila v druhej polovici
minulého storočia aj ženská spevácka skupina, ktorá si pre
svoje vystúpenia ušila kroje. Tie však už presne nezodpo-
vedali pôvodnému ženskému odievaniu v Poluvsí. Šorce šili
z kvietkovaného menčestru a živôtik sa zaväzoval do kríža
prepletenými tkaničkami. Rukávce boli buď s pôvodnou
výšivkou, alebo sa používali košieľky s goliermi a vyšívanými
farebnými kvetovými vzormi. Zápony svojím štýlom s veľký-
mi kvetmi dokonca pripomínajú zápony z Terchovskej doli-
ny. V Rajeckej doline sa totiž tento typ nenosil... Od zániku
speváckej skupiny už v obci iná folklórna skupina nepôso-
bila. Kroje sa využívali iba na fašiangy a hodové slávnosti.
Ako sa spomenulo na inom mieste, mladá generácia zane-
chala pôvodný odev v medzivojnovom období, staršie ženy
ostali sukňovému typu odevov s kabátikmi (ale už bez pô-
vodných rukávcov) verné až do smrti. K posledným tunajším
nositeľkám pôvodného odevu patrili Agneša Mladšíková či
Veronika Knapcová, rodená Stupňanová, ktorá zomrela v ro-
ku 2001. Posledným mužom, ktorý až do svojho skonu no-
sieval niektoré časti tradičného odevu, bol Pavol Brodňan
(zomrel v 70. rokoch minulého storočia). 
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Fašiangy v Poluvsí (1980). Album rodiny Knapcovej. Ženská spevácka skupina v Poluvsí (80. roky minulého storočia). Album
rodiny Knapcovej.

STRÁNSKE
„To straňanské šíre pole, to je pekné políčko...“



v minulosti. Týka sa to aj medziľudských vzťahov, ktoré sa 
v priebehu desaťročí veľmi zmenili. Mužský odev sa u mlad-
šieho pokolenia začal vytrácať už pred 1. svetovou vojnou,
staršia generácia mužov ho používala ešte v medzivojnovom
období. Posledné varianty ženského odevu registrujeme v  60.
a 70. rokoch minulého storočia, avšak len v prípade naj-
starších obyvateliek obce. 

ŽENSKÝ ODEV

Mladé slobodné dievčatá sa snažili zapáčiť mládencom
rôznymi spôsobmi. Okrem čarovania v čase stridžích dní sa
snažili byť pekné a stále upravené. V bohatších rodinách si
dievčatá mohli dovoliť  dávať na tvár smotanu, aby mali jem-
nejšiu a krajšiu pokožku. Tesne pred 2. svetovou vojnou si už
odvážne dievky začali robiť kučery nielen zapletaním vlasov,
ale aj takzvanou koľmovačkou. Išlo o nahriaty kus železa,
na ktorý sa nakrúcali vlasy. „Keľo razy sme si vlasy spáleli 
a vypadali nám!“ Dievčatá sa stále držali spolu, pričom dob-
ré kamarátky chodili umývať sa do potoka takzvaným žaba-
cím mydlom (riečny ploský kameň a šichtové mydlo, ktorými
sa umývali). Jedna sa umývala a ďalšia dávala pozor, či nie sú
nablízku chlapci... Šichtovým mydlom si umývali aj vlasy, tie
sa však takmer vôbec nestrihali. Spodnú časť ženského ode-

vu predstavoval ľanový rubáč rovného strihu, ktorý sa zavä-
zoval cez jedno plece na tkaničku. Na rubáč si obliekli spod-
nú sukňu nazývanú aj spodnica; bola z bieleho hrubšieho
plátna, kupovaného čierneho i červeného plátna, prípadne
s kvetovaným vzorom. Starší typ predstavoval sukňu spojenú
so živôtikom a spevnenú tkaničkami. Novší typ nosili ženy
bez živôtika, upevnenú len v páse. V spodnej sukni sa bežne
chodievalo na pole, pri sviatočných príležitostiach a do kos-
tola si ženy na bielu spodnú sukňu obliekali ešte vrchnú
sukňu, takzvanú kasanicu. Tá sa so živôtikom skladala na
zhruba 1 centimeter faldy; jej skladanie ženy nazývali „idze
sa riasic". Sukne si skladali samé za pomocou dreveného
piestu na žehlenie. Živôtik nazývaný životek bol viazaný šnu-
rovaním bielymi tkanicami. Z ľanového plátna sa šili aj ko-
šieľky nazývané rukávce. Tie pôvodnejšie mali dĺžku niže
lakťa, novší typ sa v prvej polovici 20. storočia šil už iba po
lakte. Rukávce siahali pod prsia, boli široké a pod krkom sa
viazali na tkaničku. Vyšívali sa na pleciach, pri ukončení ruká-
vov a v prednej časti hrude (okolo výstrihu). Najviac sa vyší-
valo modrou farbou, tmavomodrú a čiernu ženy používali
ako smútočnú a pôstnu farbu. Rukávce ukončili výšivkou na-
zývanou zúbečky. Netypické pre túto dolinu bolo vyšívanie
kvetových vzorov krížikovou výšivkou už v prvých desaťro-
čiach 20. storočia. V okolitých obciach sa používali geo-
metrické výšivky, v Stránskom zas vzory kvetov na ženských
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Stránske viackrát menilo svoju príslušnosť k panstvám.
Pôvodne patrilo do rajeckého panstva, neskôr sa stalo kráľo-
vým majetkom. Prvýkrát je listinne doložené v roku 1368
ako rozvinutá dedina (possessio Stranska), pre ktorú miestny
zemepán Dominik z gemerského šľachtického rodu Balo-
govcov žiadal povolenie na stavbu farského kostola. Balo-
govci získali Stránske okolo roku 1360 od kráľa Ľudovíta ako
dar za preukázané služby. Už o šestnásť rokov neskôr (1376)
však vymenili Stránske za kráľovské majetky v Novohradskej
župe. Obec sa takto dostala z rúk zemepánov do kráľovej
držby. 

Načas patrila hričovskému panstvu, potom župnému streč-
nianskemu panstvu. Ako súčasť jeho príslušenstva sa spo-
mína v rokoch 1456 (possessio Stranske), 1483, 1508 i 1520. 

V roku 1456 sa Stránske spomína ako majetok Hradu Lie-
tava. Počas panstva Kostkovcov na Lietave žilo v obci v roku
1539 16 sedliakov, v roku 1543 tu bolo 16 roľníckych usad-
lostí, 15 rodín (medzi nimi figuruje jedno nemecké meno
Bart), 6 želiarov a 1 richtár. 

Za panstva Turzovcov žilo v Stránskom v roku 1604 16
sedliakov. Urbár lietavského hradného panstva z roku 1626
zaznamenáva v obci 16 sedliakov, 8 nemajetných želiarov
(domkárov) a 3 podželiarov (sluhov). V dedine sa vyskytovali
tieto priezviská: Bartík, Barto, Bierčak, Bučko, Čičkan, Ďurčo,
Ďurian, Hlodík, Jokel, Kováč, Lio, Majtan, Mateje, Nemec,
Rojík, Rojiček, Ščasný, Toman, Vicho, Vojko. 

Po rozdelení lietavského panstva v roku 1628 sa podiel
Lengyelovcov dostal v druhej polovici 17. storočia záložným
právom k ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Selepčéni-
mu. Ten v roku 1684 svoj podiel na lietavskom panstve testa-
mentárne venoval jezuitom na založenie ich domu v Žiline.
Zásluhou  jeho nadácie bola založená žilinská rezidencia
jezuitov, ktorá dostala majetkový podiel v Stránskom. Urbár
žilinského jezuitského domu z roku 1688 uvádza v Strán-
skom 5 svojich sedliakov (Rojko, Chlba, Roháč) a jedného
želiara (Ledabol). Po dočasnom zrušení jezuitskej rehole
(1773) prešiel ich majetkový podiel v obci naspäť na prí-
slušníkov rodiny predchádzajúcich držiteľov. V roku 1993
dal obecný úrad zhotoviť agentúre TOKO v Bratislave obec-
ný erb; vychádza zo zobrazovania svätej Heleny v gotickom
umení na Slovensku. Postava svätice je celá biela, má bo-
hato riasené rúcho, na hlave cisársku korunu a v rukách drží
kríž. Pozadie erbu je tmavomodré, koruna a kríž sú zlaté. 

Vlajka Stránskeho má bielu farbu, po okrajoch lemovanú
modrým pásikom. Uprostred sa nachádza obecný erb. Vlaj-
ka je ukončená troma cípmi, čiže dvoma zástrihmi. Miestni
obyvatelia sa pôvodne živili chovom dobytka a oviec, včelár-
stvom, ako aj prácou v lesoch. V roku 1621 tu bola píla, v 19.
storočí tri rybníky (chov kaprov a pstruhov), pivovar, pálenica
a dva mlyny. Obec sa vyvíjala ako potočná radová dedina. 
V roku 1598 mala 30 domov, v roku 1720 tu žilo 23 daňov-
níkov, roku 1784 mala 85 domov, 97 rodín a 648 obyvateľov,
v roku 1798 to bolo 706 obyvateľov, v roku 1828 mala 91
domov a 730 obyvateľov.140

ĽUDOVÝ ODEV 

V Stránskom žili veriaci rímskokatolíckeho vierovyznania,
ktoré im dovoľovalo zdobenosť a farebnosť odevu (fareb-
nosť odevu tu však nebola príliš rozvinutá). Odev mal ro-
vnaké súčasti ako v okolitých dedinách; zároveň mal svoje
osobitosti, vďaka ktorým sa od ostatných obcí rozlišoval. 
V ženskom aj mužskom odeve to bola najmä výšivka. V su-
sedných dedinách sa na konci 19. a v prvých desaťročiach
20. storočia využívala krížiková geometrická výšivka, na
rozdiel od Stránskeho, kde už v tomto období boli sviatočné
odevy žien vyšité plochým stehom v tvare kvetov. 

Vilém Pražák však vo svojej publikácii dokladuje staré
vyšívačské techniky aj v Stránskom. Pavol Socháň v sprievod-
ných článkoch o slovenských výšivkách uvádza viaceré obce
s najväčším výskytom prelamovanej výšivky. V prípade Strán-
skeho (i ďalších dedín) spomína najmä polky; tu sa najviac
vyskytovali motívy škriatkov, rastlinné ornamenty, hviezdy,
geometrické tvary... „Vzor tam býva vyšívaný bielou a nažlt-
kastou bavlnou farbenou šafranom, v pôste sa nosí vo farbe
bielej alebo čiernej, inokedy žltým alebo čiernym hodvá-
bom.“ 141 Ľudia si svoj odev veľmi vážili, pretože ho svojpo-
mocne a náročným spôsobom vyrábali. Starostlivo uložený
ho uskladňovali v drevených truhliciach. Vo zvláštnej úcte
mali najmä sviatočný odev, o ktorý sa dôkladne starali. Prali
ho v potoku, bielili popolom a sušili v tráve na slnku. V obci
sa pestoval ľan, z ktorého si ľudia okrem iného vyrábali aj
plátno na odev. Ešte v 19. storočí sa používalo na všetky sú-
časti odevu hrubé plátno; postupne sa v 20. storočí odev šil
z jemnejšieho a tenšie vyrobeného ľanového plátna. Tenké
plátno si ženy zdobili (krajkovali), hrubé – nazývané aj zreb-
né plátno – využívali na plachty pre dobytok, na slamu 
a inak. Všetky ozdoby ako stužky, čipky, ihly, mydlá (a iné)
si ľudia kupovali na jarmokoch v Rajci, Žiline, Bytči... Naj-
väčší jarmok býval v Bytči, zároveň však bol aj najďalej, preto
sa tam chodievalo len raz, respektíve dvakrát do roka.
„Predali sme prasiatka, kúpeli sme čipky, a tak sme to robeli.“

Ľudia boli prevažne chudobnejší, niektorí mali väčšie gaz-
dovstvo. Veľmi bohatí ľudia však v obci nežili. V dedine ne-
žili ani žobráci či tuláci. Ak sa tam nejakí objavili, pochádzali
z iných obcí (napríklad cigáni z Turia alebo žobráčka, ktorú
prezývali „Kača spod Ľapača“). Do obce často chodievali 
s nošami na chrbte drotári z Kysúc, ktorí drôtovali hrnce.
Okrem nich Stránske a okolité obce najčastejšie navštevo-
vali handrári, nazývaní handári. „Handry, handry, zbieram
staré handry a za to dám ihly, nite, krčiašky...“ Handrári boli
pre ženy veľkou pomocou a vždy sa ich návšteve tešili. Ak
sa do obce vydala žena alebo oženil muž z inej dediny,
prispôsobili sa tunajšiemu odevu. Ako sa v Stránskom menil
ráz odevu, menili sa aj medziľudské vzťahy. Ľudia si veľa
pomáhali, spájala ich chudoba, vzájomné problémy, ale aj
radosti. Napriek trápeniam sa vedeli zabávať a stále bolo
veselo; harmonika sa vytiahla v hociktorý večer po práci.
Veľkej obľube sa tešili všetky spoločenské stretnutia – párač-
ky, dedinské zábavy, svadby, fašiangy... Ľudia sa mohli na
nich stretnúť, rozprávať a spoločne zabávať. V súčasnosti
najmä starší ľudia pociťujú nostalgiu za spôsobom odievania
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Judita Slamková, rodená Majerčíková, Mária Ľalíková, rodená Slamková,
Petrina Majerčíková, rodená Majerčíková (1918). Rodinný album Mag-
dalény Gabčíkovej.

Jozefína Gabčíková, rodená Slamková (1932). Rodinný album Magdalény
Gabčíkovej.



obšili vzorom na zúbečky. Výšivka na šatkách bola plná,
pričom sa zásadne požíval kvetovaný vzor. V strede na vrchu
sa šatka vyzdvihla, aby sa vytvorila striežka nazývaná čipec.
Šatky škrobili zemiakovým škrobom alebo kupovanou mod-
rou svetličkou. Slobodné dievčatá museli s holou hlavou
chodiť aj v zime. V tých časoch boli na to zvyknuté. Krás-
nymi dlhými vlasmi sa chceli chlapcom zapáčiť v každom
ročnom období. 

Súčasťou sviatočného odevu mladých žien a slobodných
dievčat bol dlhý obdĺžnikový pás látky, nazývaný kostka.
Nosila sa prehodená cez plecia a vpredu na prsiach bola uvia-
zaná, prípadne si ju dievčatá voľne držali v rukách. Posledné
ženy, ktoré kostku nosili, sa narodili približne v rokoch 1880
– 1900. Kostka sa prestala nosiť pomerne skoro, postupne
po 1. svetovej vojne. Dievčatá sa veľmi rady parádili. Na mu-
ziky a sviatočné príležitosti nosievali koráliky – granátky. Naj-
obľúbenejšiu spoločenskú udalosť predstavovali práve muzi-
ky, kde sa utvorili takzvané „štyri kúty: muzika, lagani, mamky
a dzievky". Dievčatá si na muziku uplietli dva vrkoče; tak-
zvané škitky – vrkoče si večer zaplietli a na druhý deň, na
muziku, si ich zaplietli len do trištvrte dĺžky, pričom konce os-
tali zvlnené. V povojnovom období boli moderné vlasy do
kolečka (vrkoče vypnuté na hlave do kruhového tvaru). Ka-
marátky, dve a dve, si kúpili takú istú látku, chodili rovnako
oblečené i učesané, a takto sa chceli zapáčiť chlapcom na
muzike. „Ten sa mi neľúbel, tak som sa skrčela, aby ma nevi-
dzel!“ 

V obecnej kronike sa pri vymenovaní častí odevov spo-
mína aj pás. Nepodarilo sa nám však získať podrobnejší po-
pis a jeho charakteristiku. Možno sa domnievať, že išlo o vl-
nený pás, ktorý sa v ozdobnej forme nosieval napríklad vo
Fačkove, v inej forme zas v Čičmanoch.

MUŽSKÝ ODEV

Základnú súčasť mužského odevu predstavovala hrubá
plátenná košeľa so širokými rukávmi. Viazala sa bielou tkani-
cou a nemala stojačik. Pracovná košeľa sa nezdobila, svia-
točná však bola s čiernou krížikovou výšivkou v spodnej časti
rukávov, na pleciach a okolo rozstrihnutého krčného otvoru
na hrudi.  V súvislosti s košeľou sa v Stránskom dnes používa
termín slovenská košeľa. Po 2. svetovej vojne muži nosili mest-
ské košele s golierom, zakasané do nohavíc. Spodnou časťou
odevu boli biele ľanové gate – civilihuzne. Mali rovný strih,
nezdobili sa a sťahovali tkanicou v páse aj na členkoch. 
V horúcich letných mesiacoch ich muži na prácu nosili
samostatne, bez vrchných nohavíc. Tie sa nazývali súkenáky
a šili ich z bieleho, prípadne čierneho súkna. Chlapi si súke-
náky šili samostatne. Dodnes starší ľudia spomínajú naprík-
lad na Eduša Matise, ktorý ich vyrábal. „Nevedel čítať ani pí-
sať, ako meral, tak si robil uzlíky, a prezývali ho Motúzek. Šil
pre celú dedinu súkenáky.“ Valchovať súkno chodievali muži
najmä do Rajeckej Lesnej. Široké súkenáky sa používali pri
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rukávcoch a zásterách. Najskôr išlo o kombináciu (naprí-
klad) čiernej a červenej farby, v medzivojnovom období to
už bola pestrofarebná výšivka. 

Ďalšou odevnou súčasťou bola zástera – zápona. Sviatoč-
né biele zápony sa najskôr šili z jemného ľanového plátna,
neskôr z kupovaného bavlneného. V spodnej časti, prípadne
aj po oboch bokoch boli našité čipky kupované od handrára,
respektíve na jarmoku. Dievčenské väčšinou inak zdobené
neboli, mladé ženy však mali tieto sviatočné zápony vyšité
širokým pásom výšivky v ich spodnej časti. Zápony sa šili 
z dvoch šírok plátna, v medzivojnovom období tmavé zápo-
ny v strede zošili takzvanou mriežkou. Sviatočné biele neno-
sievali staré ženy, tie si obliekali tmavé glotové zápony, naj-
viac čierne a zelené. Tmavé zdobené neboli a viazali sa pod
prsiami. Na niektorých si ženy nažehlili široké faldy a spra-
vili po celej šírke drobné zámiky. Zápony sa najskôr na uzol
uviazali dozadu, potom dopredu. Na sviatočné si ženy ešte
uväzovali širokú jednofarebnú stuhu, prípadne bielu vyší-
vanú. „Také sme chodzili oparádzené. Na parádu to bolo.“
V 50. rokoch minulého storočia sa začali najviac využívať
modrotlačové zápony s drobnou kvetovou potlačou. Zápo-
na s kasanicou siahali do polovice lýtok, dĺžka odevu sa ani
počas ďalšieho vývoja neskracovala. „Nechodezli sme také
vylinené jak včil!“ Ženy prevažnú časť roka chodievali bosé.
Keď bolo chladnejšie, obuli si kožené krpce, do ktorých pou-
žili štrikované ponožky (takzvané dôkolenky) z ovčej vlny.
Na drevených alebo oceľových ihliciach ich štrikovali výluč-

ne muži. Robili sa v kombinácii bielej a čiernej vlny, so strie-
daním rôznych tvarov najmä okolo členkov a vyššie. Siahali
do polovice lýtka, prípadne až po kolená. Nosili sa však len
vo veľmi chladnom počasí, inak si ženy na nohy obviazali
plátenné onuce, ktoré lepšie sali pot. Okrúcali si ich tiež do
polovice lýtok a pripevnili koženými remienkami z krpcov.
Na týchto ihliciach štrikovali aj zápästky – zápiastky, ktoré už
nebývali príliš vzorované. Na prácu nosievali čierne, často
sa používali i hnedobiele a „biele na nedzeľu boli“. Čižmy
nosievali ženy iba v bohatších rodinách, aj to len na svia-
točné príležitosti. Do kostola v Konskej chodievali peši, buď
bosí, alebo v topánkach. Ak bolo blato či prašná cesta, v po-
toku ich umyli, vreckovkou očistili a až potom si topánky dali
na nohy a vstúpili do kostola. Bežnou obuvou bývali tiež
súkenné papuče, vyrábané v Čičmanoch. Siahali až pod kole-
ná a mali bielu, respektíve tmavú farbu. „Kedz bola ovca br-
ňavá...“ V Stránskom žil obuvník Martin Pleva, ktorý vyrábal
čižmy aj papuče, hoci nie pre celú dedinu. 

V zimnom období nosili ženy krátke slovenské kožuchy 
z ovčej vlny. Tri či štyri bohatšie ženy v obci mali aj dlhé biele
kožuchy. Kúpili si ich za peniaze, ktoré priniesli muži po
návrate z Ameriky. Kožuchy bohatých žien (šili sa v Rajci)
bývali vyšívané na chrbte i rukávoch. Ak mal gazda ovce, vlnu spra-
coval a odniesol garbiarom do Rajca. Stávalo sa všeličo:
„Odniesol jeden všecko do Rajca a tam sa akosi kus kože
stracel, tak mu ušil kožuch bez rukávov.“ Ďalším zimným
odevom boli vesty – brusliaky z ovčej vlny siahajúce po bed-
rá. Najbežnejší odev predstavovali čierne ručníky – vlniaky
so strapcami, z ktorých si uväzovali uzlíčky. Vlniaky sa nosili
prehodené cez plecia, prípadne aj cez hlavu a držali sa ru-
kami na prsiach. 

Slobodné dievčatá mali veľmi jednoduchý účes. Vlasy si
hladko učesali na pútec a zaplietli jeden alebo dva vrkoče.
Pri sviatočných príležitostiach si ich zdobili farebnými stuž-
kami. Keď sa žena vydala, zaplietli jej vrkoč sponkami – hor-
nodľami a pripevnili do drdolu, ktorý nazývali chomľa, cho-
muľka. V 60. rokoch minulého storočia sa takto česali už len
najstaršie ženy. Na chomľu si žena uviazala čepiec z bieleho
plátna, začiatkom 20. storočia na sviatočné príležitosti aj 
z bieleho šifónu. Prednú časť čepca zdobila biela čipka. Če-
piec sa stiahol, zaviazal vzadu pod chomľou a previazal ešte
navrch. Časť čepca, ktorú bolo vidno spod podviky alebo
šatky, sa vyšívala čiernou výšivkou. Z domáceho plátna si
ženy šili aj takzvanú podviku. Išlo o užší, zhruba 60 cen-
timetrov dlhý a 20 centimetrov široký pás plátna, ktorý bol
na koncoch vyšívaný poväčšine tou istou farbou ako rukáv-
ce. Podvika bola jemne vyšitá aj v prednej časti a uviazaná
na čepci tak, aby z neho kúsok vytŕčal. Zaviazala sa na uzol
dozadu a konce sa prehodili na hruď. Nosila sa len na svia-
točné príležitosti a predstavovala prvú súčasť ženského zavi-
tia hlavy. Postupne sa prestala nosiť už v období 1. svetovej
vojny. Na podviku sa ešte viazala šatka. Zhotovovali ju z jem-
ného ľanového plátna, prípadne z kupovaného bavlneného,
alebo takzvaného šáfolka. Šatky sa viazali na dva uzly pod
bradu tak, aby boli tieto uzly veľmi malé a ťahali šatku viac
dozadu. Sviatočné biele šatky boli vyšívané v cípe, ktorý visel
na chrbte; po celom obvode mali prišitú čipku, prípadne sa
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Mária Zimanová, rodená Ľalíková (1959). Rodinný album Magdalény
Gabčíkovej.

Procesia vo farnosti Konská (1952). Rodinný album Magdalény Gabčíkovej.



nočky zvykli bývať až o tri čísla väčšie, aby dlhšie vydržali...
Rodičia si nemohli dovoliť kupovať alebo vyrábať stále nové.
„Noha decku chytro rostla. Jednu zimu ponoselo a už bolo
malé. Aj tak mu ich mamka dala, skrčilo palce a bolelo to.“
V  medzivojnových rokoch sa začal už i detský odev prispô-
sobovať mestskému odievaniu. Chlapci prestali nosiť súken-
né nohavice. Nahradila ich tenšia kupovaná látka, kabátiky
a poltopánky. Dievčatá namiesto rukávcov a kasaničiek nosili
dlhé rovné šatočky s volánmi, mašľami, niekedy kombino-
vané aj s malou záponkou. Deti dávali po narodení krstiť čo
najskôr, do jedného, maximálne dvoch týždňov. Na krst ne-
chodila mama dieťaťa, len krstná matka. 

SVADOBNÝ ODEV 

V publikácii Mojmíra Benžu Prameň k poznaniu tradič-
ného odevu Slovenska konca 19. storočia nachádzame množ-
stvo vzácnych informácií o podobe odevu na Slovensku.
Jozef Durjan, bývalý učiteľ v Stránskom, vyhotovil krátky opis
odevu; dotazník vyplnil 25. 4. 1893. Informácie z tohto
dotazníka však nemožno obmedzovať iba na obec Stránske,
pretože Jozef Durjan začína vetou: „V kraji tomto...“ 142 V tex-
te sa napríklad spomína aj obec Fačkov. Za vzácnu infor-
máciu však treba považovať vetu týkajúcu sa práve svadob-
ného odevu: „Nosia ku svadbám v dajedných obciach i oso-

bitné zelené šorce.“ 143 Ide o dôkaz, že aj v Rajeckej doline
sa ešte koncom 19. storočia využívala staršia farebnosť sva-
dobných odevov. Biely svadobný odev nevesty je podľa in-
formátorov známy približne od začiatku 20. storočia. Zelený
odev bol teda koncom 19. storočia už len poslednou fázou
v jeho používaní. Biely svadobný odev sa skladal z bieleho
plátenného oplecka a rubáša. Na rubáš si nevesta obliekla
spodničku šitú do pol pása a zdobenú čipkou, na ňu ešte
pridala spodnú plátennú sukňu a na vrch bielu sukňu – šorc.
V tomto smere sa rozchádza aj terminológia, pretože ženy
dnes na opis odevu v minulosti používajú slovo kasanica.
Spomínaný Jozef Durjan však uvádza názov šorc, čo svedčí
o zmene terminológie alebo používaní dvojtvarov... 

Biele rukávce boli vyšité bledomodrou výšivkou, zástera
– zápona sa zhotovovala z drahšej bielej sviatočnej látky.
Vlasy si nevesta učesala na pútec, mala zapletený vrkoč a na
hlave  nosila veniec, ktorý jej zo zimozelene uvili družičky.
Do venca sa vkladali biele kvety, v zime sa kupovali umelé,
prípadne vyrobené z krepového papiera. Veniec mal polkru-
hový tvar,  stužky z neho siahali až po lopatky. Keď nevestu
zavíjali do čepca, uviazali naň ešte dlhú šatku – podviku. Tá
bola na koncoch vyšitá rovnakou bledomodrou výšivkou ako
rukávce. V medzivojnovom období sa pod sukňou nosili aj
podkolienky, respektíve pančuchy s gumou (štrumpadlou).
Ako svadobná obuv sa používali čižmy; počas medzivojno-
vého obdobia ženy nosili čierne šnurovacie poltopánky. 
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práci, pričom neboli zdobené vôbec, prípadne len čiernou
výšivkou okolo rázporku. Kožený tenký remeň  (opasok) sa
navliekal do takzvaných vrátok a opásal sa okolo pásu. Svia-
točné opasky mali kovovú pracku. Zimným odevom boli
nezdobené kožuchy. 

Do medzivojnového obdobia nosili starší muži ešte súken-
né haleny a hune. Haleny sa používali viac na pracovné dni,
hune zas pri sviatočných príležitostiach. Huňa mala dlhé
rukávy, zapínala sa prackou len pod krkom, nebola zdobená
a siahala až po kolená. Na nohy si chlapi obúvali kožené
krpce s remienkami, do ktorých ovili tenké plátno nazývané
onuce. Nebolo ich však vidno, pretože muži na nich nosili
súkenáky. Tie sa zastrkovali len do čiernych kožených čižiem,
ktoré predstavovali sviatočnú obuv. Ako bežná obuv (dokon-
ca aj v zime) sa používali drevenáky. V strede boli prerezané
presne do zhybu, ako sa ohýba noha. Drevenáky sa ničím
nepodbíjali; v zime sa na ne pridávali kvôli teplu aj kúsky
súkna. Chlapi si na ťažkú prácu v lese, respektíve na zimné
mesiace plietli z ovčej vlny na drevených alebo kovových ih-
liciach zápästky, nazývané aj zápiastky. Muži bežne nosili
na hlave súkenný čierny klobúk so širokou striežkou, mlá-
denci si ho na sviatky ozdobovali stužkami. Vydržal veľmi
dlho, pretože si ho chlapi mastili. V zime nosili tmavé barani-
ce. Účesy starších mužov a mládencov sa rozlišovali taktiež.
Chlapcom od mala vlasy strihali; tak to ostávalo približne do
stredného veku. V starobe si muži nechávali vlasy dlhé po

plecia. Mastili ich maslom, aby vlasy pevne držali. Niektorí
muži mali vlasy hladko sčesané dozadu, iní si ich česali na
pútec. Neoddeliteľnú súčasť starších mužov predstavovala
fajka spolu s hrubými fúzmi. 

DETSKÝ ODEV 

Deti sa po narodení viazali do bielej perinky naplnenej
husími pierkami. V Stránskom sa chovalo veľa husí. „Na dria-
pačkách sme perie drápali i pre nás, i pre deti. Joj, tam sme
šponovali hlasy!“ Perinka sa previazala bielym vyšívaným
povojníkom. Deti mali plátenné plienočky ušité alebo na-
trhané zo starých košieľ, spodníkov či kasaníc. V domácom
prostredí mohli nosiť hocičo, k lekárovi však museli ísť deti
v rámci možností vyparádené. Na hlave mali biely čepček 
s prišitou čipkou v prednej časti, a tkaničkami viazaný do-
predu. Košieľka sa nazývala čapčurka. Pôvodne sa nosili len
biele čapčurky, v povojnovom období šili dievčatám ružové
a chlapcom modré. Čapčurky sa zaviazali vzadu, vpredu sa
tkanica – šnórka naskladala. Keď začali deti chodiť, boli stále
bosé, len v zime im rodičia obúvali súkenné papučky. Dlhé
košieľky nosili od narodenia tak dievčatá, ako aj chlapci
(najmä z praktického hľadiska). „Kdze chodzelo, tam strace-
lo.“ Keď už šli do školy, dostali prvý odev ušitý ako pre dos-
pelých – zhotovoval sa však z tenšieho plátna. Prvé topá-

170 STRÁNSKE

Z VŔŠKU DO DOLINY

Gejza Gabčík (1908). Rodinný album Magdalény Gabčíkovej.Jozef Slamka a Judita Slamková, rodená Majeríčková. (1906). Rodinný
album Magdalény Gabčíkovej.

Časť speváckej skupiny pri dychovej hudbe v Stránskom (1979). Rodinný album Magdalény Gabčíkovej.



V tom istom čase prišli do módy biele i smotanové vypaso-
vané kabátiky. K nim si nevesty už zväčša obliekali svadobné
šaty mestského strihu, hoci stále kombinované so súčasťami
tradičného odevu (napríklad so záponou, vencom, rukávca-
mi). Podoba mužského svadobného odevu z konca 19. a za-
čiatku 20. storočia sa, žiaľ, nezachovala. Od čias 1. svetovej
vojny sa mladý ženích obliekal do odevu mestského typu
(košeľa, oblek, kravata a čierne poltopánky). Na hrudi mal
pripnuté pierko od nevesty s dlhými stuhami. Informátorky si
spomínajú na takzvanú slovenskú košeľu, čo mohla byť
tradičná košeľa, avšak s nezachovanou bližšou špecifikáciou. 

SMÚTOČNÝ ODEV 

V obci si na smútočný odev bielej farby nepamätajú. Iba
staršie ženy nosili na pohreb biele šorce - kasanice, skombi-
nované s tmavou záponou, tmavým kabátikom a šatkou.
Odev do truhly si ľudia chystali ešte za života. Išlo buď o no-
vé časti odevu, alebo súčasť svadobného odevu. Truhlu vy-
stlali tkanou ľanovou plachtou, pričom aj pod hlavu dali
nebožtíkovi kus plátna. Ak bola rodina bohatšia a plachtu
mohla obšiť krásnou čipkou, nechali ju vytŕčať z truhly. V prí-
pade, že zomrel mladý človek, družičky v smútočnom sprie-
vode mali oblečený biely odev. Muži nosili biele košele. 
Ostatné časti odevu boli tmavé, v povojnových rokoch iba
tmavé. K obleku alebo tradičnému odevu si pripínali bielu
stuhu - šerpu krížom cez plece. Ak zomrelo malé dieťa, re-
spektíve smrť bola jasná hneď po pôrode, mohla ho pokrstiť

aj pôrodná babica – babicuľa. Pri krste však nesmela na
konci povedať slovíčko amen. Dodnes v Stránskom spomí-
najú na „cetku Gabčíke. Aj kosci vedzela naprávac, aj lekári
ju odporučeli. Narodela sa asi kolo roku 1885.“ 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Obľúbenou spoločenskou udalosťou boli a ostali dodnes
fašiangy. V obci ich organizujú prevažne členovia dobro-
voľného hasičského zboru. Dievčatá a mládenci sa vtedy
obliekajú do krojov. Pôvodných súčastí odevu sa však za-
chovalo veľmi málo, preto si ich požičiavajú z iných obcí, re-
spektíve používajú rôzne masky. V dedine voľakedy pôsobila
aj ženská spevácka skupina, ktorá ale tunajší pôvodný odev
nepoužívala. Odev tejto skupiny tvorila menčestrová sukňa
so živôtikom a kvetovou potlačou, biela zástera s vyšívaným
kvetovým vzorom a golierové košieľky s výšivkou z Čičmian.
Z tohto dôvodu nemôžeme spomenutý kroj považovať za
pôvodný; kvôli košieľkam ho dokonca možno pokladať za
nevhodný ohľadom prezentácie obce. Nezachovala sa totiž
výšivka charakteristická pre Stránske, ale prevzali ju z obce
Čičmany. Kroje speváckej skupiny, ktorá už dlhšiu dobu nefun-
guje, sa využívajú len pri hodových slávnostiach a fašiangoch.
Pamätníčky však dodnes spomínajú, že ženský odev, použí-
vaný speváckou skupinou, bol celý kvetovaný. Išlo o takzvaný
letný typ a používal sa ešte v povojnových rokoch (nazývali
ho dinder). V Stránskom sa ale zachovali aj pôvodné staršie
súčasti odevov, hoci nie vo veľkom množstve
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Anna Slamková, rodená Thurzová; v kočíku jej vnuk Ladislav Slamka:
Fotografia pochádza z druhej polovice roku 1957. Rodinný album rodiny
Slamkovej.

Fotografia rodiny. Horný rad zľava: v čiapke Michal Slamka (narodený
1874), Veronika Slamková, rodená Majerčíková (nevesta a manželka
Lukáča, narodená 1914), na rukách je osemmesačný Ladislav Slamka
(najmladší syn Veroniky a Lukáča, narodený 1956), v bielej šatke Anna
Slamková, rodená Thurzová (stará mama, narodená 1875), vedľa nej 
v bielej košeli stojí Lukáč Slamka (jej syn - Michala a Anny, manžel
Veroniky, narodený 1914). V spodnom rade sú ďalšie 4 deti Veroniky 
a Lukáča. Zľava: Jana Slamková, vydatá Sandanusová (narodená 1943),
Oľga Slamková, vydatá Klimeková (narodená 1948), Ivan Slamka (naro-
dený 1945), Vojtech Slamka (narodený 1941). Fotografia pochádza z leta
1957. Rodinný album rodiny Slamkovej.

TURIE
„To turanské šíre pole hlboko zorané, 
rozpuscel Janíček štyri kone vrané...“



Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v Žilinskej kni-
he od zapisovateľa Václava Chalupeckého. Záznam pochá-
dza z roku 1386 a jeho latinský zápis znie: „Item nota, quod
Stephanus do Tuticz saluit Johani advocato XX flor auri.“ 
V slovenskom preklade: „Záznam, že Štefan z Tura platil Jáno-
vi Advokátovi dvadsať zlatých v zlate.“ Druhý záznam v tom
istom diele je až z roku 1416. V latinskom zápise pojednáva
o vene dcéry richtára z Petrovíc. (Nie je známe, o ktoré Petro-
vice  presne ide.) Terajšie meno obce Turo, latinsky „Turicz“
alebo aj „Taurycz“, sa spomína už v roku 1386. V zázname
z roku 1416 sa však spomínajú „tri dvory (tri kúrie)“ zemian-
ske, podľa ktorých sa obec až od roku 1930 volala „Turo tri
dvory“. Na terajší názov Turie bola premenovaná v roku
1949. V dávnych dobách patrila obec  hradným pánom z Lie-
tavy. Kto boli títo páni a ako sa menila dŕžava obce sa, bo-
hužiaľ, nepodarilo zistiť. Obec často menila svojich pánov,
najmä „tri dvory“. V roku 1713 bola zemepánkou grófka Má-
ria Pongrácová, v roku 1805 už gróf Ján Esterházi. Ako po-
slední páni pred zrušením poddanstva sa uvádzajú zemania
Turskí, ktorí ale schudobneli a svoje majetky postupne roz-
predali. Ich potomkovia žijú v Turí dodnes. Posledný zeman,
ktorý vlastnil už len „tri dvory“, bol Széghy. V roku 1890
predali Széghyovci „tri dvory“ Dr. Jánovi Milcovi, advokátovi
zo Žiliny. Ten však už v roku 1901 predal jeden dvor rodine
Verešovcov, ktorá ho obýva ešte i dnes. Druhý dvor v tom
istom čase odkúpil Žid Herz, ktorý ho už zakrátko predal ro-
dine Zábojníkovcov; jej potomkovia obývajú dvor dodnes.
Tretí, najväčší dvor nazývaný „Kamenica“, si ponechal s men-
šími kúskami poľa a celým lesom, ktorý patril ku „trom dvo-
rom“, Ján Milec. Po jeho smrti ho zdedil zať Andrej Bacher,
riaditeľ banky v Žiline. V dávnejších časoch sa život v obci
sústreďoval výhradne okolo „troch dvorov“. Podľa „Cano-
nickej visitacie“ z roku 1713 tu bolo len 13 rodinných mien,
konkrétne Pudíkovci, Škultétyovci, Danišovci, Vraňanovci,
Turskí, Fuskovci, Štepaničovci, Kováčovci, Mangovci, Brezo-
vianovci, Kočešanovci, Loncovci a Kúdelkovci.144

ĽUDOVÝ ODEV 

V katolíckej obci Turie sa pestoval ľan. Išlo o najpouží-
vanejšiu rastlinu na spracovanie väčšiny odevných súčastí
žien aj mužov. Približne v 40. rokoch minulého storočia žila
v dedine krajčírka – švajdlenka, ktorej si dávali šiť mnohé
náročnejšie súčasti odevov obyvatelia z celej obce. V nárečí
sa dzekalo, v povojnovom období sa už najmä mladšia gene-
rácia snažila prispôsobiť spisovnej slovenčine. „Rozprávali
sme po mestsky.“ Obyvatelia obce chodievali nakupovať 
a predávať na trhy do Žiliny a Rajca, pričom v Rajci sa trhy
zameriavali viac na dobytok: „Jak pojdzeš s tú kravu a predáš
ju, tak sa budzeš vydávac, kedz nepredáš, nevydáš sa!“ – „Aj
tak som sa už musela!“ 

Ľan, ovčia vlna a koža predstavovali základný materiál na
spracovanie odevov. Koráliky, stužky, hrebene, bavlnky, či
staršie látky a ostatné potrebné veci si kupovali od podomo-
vých obchodníkov alebo handrárov – handárov. Ľudový odev
sa prestal nosiť pomerne skoro, a to najmä v prípade mladej

generácie. Mladí ľudia totiž v medzivojnovom období od-
chádzali na zárobky do susedných Čiech a Moravy (naprí-
klad do Vyškova). Odtiaľ si  prinášali nové látky, šaty, ale aj
piesne, návyky, bytovú kultúru, mali pokrokovejšie zmýšľa-
nie... Pomerne rýchlo tak prešli na mestský spôsob života.
Spoločenské dianie sa orientovalo okrem výročných a kalen-
dárnych sviatkov najmä na spoločné drápačky – driapanie
peria, priadky a dedinské muziky. Chlapci sa kvôli dievčatám
mnohokrát pobili, pretože každá sa snažila zapáčiť a rady
svojou krásou provokovali. Odevné súčasti používali aj 
v rámci dedinského ochotníckeho divadla, ktoré tu pôsobilo
zhruba od 20. rokov minulého storočia.

ŽENSKÝ ODEV 

Spodnú časť odevu tvoril nezdobený ľanový rubáš jedno-
duchého rovného strihu. Zapínal sa šnúrkou cez plece, čo
ženám vyhovovalo, napríklad pri kojení. V chladnom počasí
sa pod vrchnou sukňou nosila aj takzvaná spodnia sukňa –
živôtik zošitý so sukňou. Spodnia sukňa nebola vôbec zdo-
bená ani skladaná. Vrchná sukňa nazývaná šorc sa skladala
z dvoch častí, ktoré tvorila sukňa v páse zošitá so živôtikom
a s dĺžkou do polovice lýtok. V páse boli urobené zámiky, 
z ktorých sa potom spodná časť riasila na tenšie, približne 
1-centimetrové sklady – faldy. Každá žena si šorc skladala – ria-
sila alebo rámovala sama. Takto nariasený sa starostlivo ukla-
dal do truhlice. Pracovné šorce boli taktiež ľanové, ale použí-
vali sa staršie, opotrebovanejšie. Sviatočný odev si ľudia veľ-
mi vážili a starali sa oň. Šorc sa sťahoval v páse a zaväzoval
bielymi, prípadne farebnými (napríklad ružovými harasový-
mi) tkanicami. Nezvyčajnejšiu súčasť odevu predstavovala
spodná, takzvaná červená sukňa. „To sme cez tie naše dni
nosili červenú sukňu, aby nič nebolo vidno.“ Sukňa sa zho-
tovovala z červeného barchetu, ktorý sa kupoval na trhu;
bola nazberaná v páse a upevnená len tkanicami. Tieto suk-
ne sa spomínajú už na začiatku 20. storočia. Do konca 1.
svetovej vojny slobodné dievčatá používali na sviatočné dni
odev, ktorého všetky súčasti mali bielu farbu.  

Už začiatkom 20. storočia vydaté a staršie ženy nosili aj
tmavšie alebo čierne šorce z kupovanej látky (napríklad z da-
mašku), respektíve modrotlačové, prípadne modernejšie
šaty mestského strihu nazývané šuhajky. K nim sa nosili biele
zástery (zápony) okrúhleho typu, takzvané okruhľačky via-
zané dozadu. Tmavé šorce z kupovaných látok sa už však na
drobno neriasili; buď si ich ženy stiahli v páse a na hladko
vyžehlili, alebo spravili široké, približne 10-centimetrové fal-
dy. Pod vrchnú časť šorca si ženy obliekli košieľku nazývanú
rukávce. Na prelome 19. a 20. storočia sa ešte používalo
hrubšie ľanové plátno. Po 1. svetovej vojne sa na sviatočné
rukávce využívalo jemnejšie ľanové plátno s pridaním bavl-
ny. V zimnom období sa nosili rukávce s dlhým rukávom, 
v letnom s krátkym, ktoré siahalo na lakte. Rukávce siahali
pod prsia, boli široké a na hladko vyžehlené. V prednej časti
boli rozstrihnuté, po okrajoch zdobené výšivkou a zaväzo-
vané na biele tkanice, prípadne biele zmiešané s farebnou
vlnou – harasom. Rukávce sa zdobili krížikovou výšivkou
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trojuholník. Ženy si ručník prehadzovali cez plecia, vpredu
ho držali rukami. Staršie ženy si ručník zaväzovali dozadu
na uzol. Na hlave nosili teplé šatky, v príliš chladnom počasí
mali vlniak okrem pliec prehodený aj cez hlavu. Z dvoch šírok
domáceho plátna šili biele plachetky, ktoré podľa opotrebo-
vanosti nosili v pracovný deň i na sviatok. Plachetky mali dĺž-
ku asi 1,5 metra, skladali sa na trojuholník a boli previazané
cez plecia a prsia. 

Z mestského prostredia si tunajšie ženy už začiatkom 20.
storočia prebrali vypasované kabátiky siahajúce do pása, prí-
padne v páse stiahnuté a ešte zhruba 15 centimetrov rozšíre-
né. Nosievali ich len ženy a dcéry bohatších gazdov, čím sa
pri sviatočných príležitostiach výraznejšie odlišovali od chu-
dobnejších ľudí. Kabátiky sa šili z kupovaného plátna a boli
jednofarebné, respektíve s farebnou, zväčša kvetovou potla-
čou. Zapínali sa na gombičky, mali dlhé rukávy a niektoré typy
pod krkom golierik. Sviatočné biele kabátiky mladých žien sa
zdobili našitou stužkou, lemovaním alebo jednoduchou vý-
šivkou v jeho prednej časti. Bežnú pracovnú obuv predstavo-
vali kožené krpce. Muži plietli ženám vysoké zdobené  ponož-
ky, nazývané dvojkolenky. Na chodidlá si ženy obkrúcali ešte
pás staršieho plátna (onuce alebo šačeny). Remienky z krp-
cov – naokončie sa viazali tesne nad seba po členky; nad ne
si ešte viazali do polovice lýtok šnúrky, nazývané naovlaky.
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alebo takzvaným prútikom na troch miestach: ukončenie
rukávcov na rukávoch, golier a plecia. Podľa informátoriek sa
pôvodne vyšívalo iba čiernou farbou. Na začiatku 20. storo-
čia sa už ale prevažne používala kombinácia červenej a tma-
vomodrej farby so vzormi (napríklad divé husy, šipy, cípy
a iné). V medzivojnovom období sa pridala ešte žltá a fialová
farba. Staršie geometrické tvary vystriedali vzory kvetov, nie-
kedy po 2. svetovej vojne aj vyšívanie na kostky. V povojno-
vom období sa pôvodné rukávce zmenili na golierové košieľ-
ky, výrazne farebne vyšívané plnou výšivkou s kvetovanými
vzormi. Tie sa už zapínali na cvočky a boli výrazne dlhšie
ako pôvodné rukávce. 

Na šorc sa zaväzovala zástera – zápona. Pracovné sa šili
z najlacnejších látok, napríklad z glotu, prípadne boli ľanové,
ale zafarbené. Modrotlačové vzorové látky, nazývané turča-
nina, sa kupovali na jarmokoch v Žiline; nosili ich najmä vy-
daté ženy. Sviatočné zápony slobodných dievčat boli biele
(pôvodne ľanové), od konca 19. storočia v spodnej časti vyší-
vané. Na začiatku 20. storočia sa však šili väčšinou už z kupo-
vanej látky, napríklad zo šifónu. V páse sa upevňovali širším
kusom látky, v ktorom bolo všité riasenie látky. Zápona sa
však neriasila, naopak, hladko ju vyžehlili. Zdobila sa iba priši-
tou kupovanou čipkou, väčšinou len v spodnej časti. V me-
dzivojnovom období sa používali čierne glotové zápony, svia-

točné po okrajoch zdobené plnou zúbkovou výšivkou. Tieto
zápony sa už skladali na širšie, zhruba 5-centimetrové faldy;
v spodnej časti boli zdobené niekoľkými radmi ušitých zámi-
kov. Pracovné zápony sa viazali vzadu. Na sviatočné sa pridá-
vali farebné alebo vyšívané kupované stuhy. Viazali sa na
dva uzly vpredu a boli voľne spustené. S obľubou sa použí-
vali tmavomodré a biele zápony, pričom sa však, podľa mož-
nosti získania či kúpy, zvykli využívať viaceré farby. V 40.
rokoch minulého storočia boli modernejšie listerové zápony
tmavej farby. Horizontálne sa zdobili bledými, respektíve
bielymi širšími pásmi látky. Ako zimný odev používali ženy
vlnený kožuch. Staršie ženy nosili kožuchy dlhé až pod ko-
lená. Bočné konce kožucha však mali pripevnené sponou
vzadu, aby mohli pohodlne chodiť a „aby bolo tú parádu
vidziec!“. Tieto kožuchy si dávali šiť garbiarom do Rajca;
málokto ich vedel zhotoviť svojpomocne. Chudoba sa pre-
javovala i v súvislosti s odievaním. „Bola dosť chudoba, na-
príklad u Machynov si robili sami, ovce zabíjali po jednej,
nie kvôli kožuchom.“ Kožuchy sa zapínali na štuplíky a sluč-
ky ze šnórečky. Krátke kožuchy prišli do módy približne v 40.
rokoch minulého storočia. Najbežnejšiu ochranu proti zime
v chladnom období predstavovali teplé vlnené ručníky čier-
nej farby. V medzivojnovom období sa začali nosiť aj hnedé,
prípadne modré. Ručníky mali štvorcový tvar a skladali sa na
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Ľudvík Zábojník s manželkou Máriou, dcérou Františkou a švagrinou. Foto-
grafia pochádza z obdobia 1. svetovej vojny.  Rodinný album Vlasty Kiššovej.

Katarína Rosincová, rodená Kováčová. Rodinný album Margity Kováčovej. Mária Mičkyová, rodená Knapcová, Ján Knapec, Jozefína Knapcová
(1925). Rodinný album Vincencie Knapcovej, rodenej Mičkyovej.

Alžbeta Danišová. (30. roky minulého storočia). Rodinný album Vincencie 

Nákres predstavuje výšivku pravdepodobne z rukávcov a je kreslený
pastelkami. Nákres je datovaný rokom 1941. Autorka nákresu: PhDr.
Marta Marsinová.



dina. „Aj poštárka mala mangeľ, no tá len svojim mangľo-
vala.“ Mangeľ sa v obci využíval veľmi dlho, s určitosťou ešte
v roku 1960. Turanskí majstri ho vyrobili niekedy koncom
30. rokov minulého storočia. 

Slobodné dievčatá sa rady parádili a skrášľovali, najmä
keď išlo o muziky a sviatočné príležitosti. Okrem farebných
stužiek vo vlasoch a vyšívaných stúh na zápone si odvážnej-
šie dievčatá maľovali aj líca. Farbu si vyrobili z červeného
krepového papiera, prípadne z červeného papiera, v ktorom
bola balená káva cigorka. „Len pár dzievčeniec sa tak maľo-
vali, šak aj na posmech tak vyšli.“ Mnohé ženy nosili ľudový
odev až do svojej smrti; platilo to ešte v 80. a 90. rokoch
minulého storočia. Jedna z jeho posledných nositeliek Mária
Chovanová zomrela v roku 1983.

MUŽSKÝ ODEV 

Muži ako spodnú časť odevu používali plátenné gate,
nazývané cvilihuzne. Vyznačovali sa rovným strihom. V páse
boli stiahnuté tkanicou, v spodnej časti síce rozstrihnuté, ale

zároveň taktiež stiahnuté tkanicou. Počas horúceho leta ich
muži nosili samotné, bez vrchných nohavíc; v zime kvôli
teplu aj spolu s nohavicami. Súkenné nohavice – súkenáky
sa šili rovným strihom. Zdobili ich farebnou červenou, re-
spektíve čiernou vlnenou niťou len okolo dvoch otvorov ráz-
porku, nazývaného rôzporek. Zdobili sa však len sviatočné
súkenáky, pracovné boli bez ozdoby. V súkenákoch sa nosil
tenký kožený opasok. „Daktorí ho mali aj vycifrovaný!“
Navrch muži nosili hrubé plátenné ľanové košele, zakasané
do súkenákov. Z tenšieho ľanového plátna s prevráteným
golierom sa košele používali až po 1. svetovej vojne. Košeľa
mala rovný obdĺžnikový tvar, do ktorého boli pravouhlo
našité rovné rukávy. Pracovné košele sa nezdobili a zaväzo-
vali iba na šnórku pod krkom. Sviatočné košele boli vyšívané.
Najstaršie košele v 19. storočí sa vyšívali iba čiernou farbou.
V 20. storočí sa vyšívajú aj na modro a červeno, prípadne
kombináciou uvedených farieb. Na záhrení sa využívala krí-
žiková výšivka v najčastejšej kompozícii osemcípej hviez-
dy. Rukávy boli spojené dierkovaním a niekoľkými radmi
výšivky vo vertikálnej línii, s dodržiavaním rôznych geomet-
rických tvarov. 
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Tak mali spevnenú nohu a zároveň pevne držali aj dvojkolen-
ky. V chladnejších dňoch používali ženy vysoké súkenné pa-
puče a nízke kapce zo súkna. Niektoré rodiny si  vyrábali
súkno doma. Valchovať ho nosili na valchu do Rajca. Svia-
točnou obuvou boli čierne kožené čižmy. Šili ich dedinskí
šustri, prípadne sa kupovali na trhoch v Žiline či Rajci. 

Slobodné dievčatá si česali vlasy na pútec; mávali ich až po
pás a zapletali si dlhý vrkoč. Vo vrkoči sa nachádzala zaple-
tená farebná stužka, ktorá vždy visela aj na konci vrkoča.
Keď sa žena vydala, pri začepčení jej vrkoč obtočili na hlave
na malej podložke, nazývanej chomľa. Vrkoč sa na chomľu
pripevňoval skrútenými drôtikmi a sponkami (hornodle). Na
takto upravený účes sa uviazal čepiec. Pôvodne ľanový če-
piec sa už začiatkom 20. storočia striedal s čepcami, šitými
z kupovaných bavlnených látok. Čepiec sa pevne stiahol na
tyle hlavy, šnúrku z neho uviazali na temene. Sviatočné čep-
ce zdobili tenšími alebo širšími čipkami. V medzivojnovom
období sa začali na vrchnej vyčnievajúcej časti vyšívať, a to
krížikmi, prípadne na kostky. Na čepiec sa uviazala podvika,
zhruba 1 meter dlhý a 20 až 30  centimetrov široký pás plát-
na. Ten sa cez vrch hlavy pevne uviazal na uzol pod bradou,

aby oba konce viseli – „tak, aby sa podbradek nerobil!“. Kon-
ce podviky sa  najčastejšie vyšívali červenou i čiernou kríži-
kovou výšivkou, prípadne plnou výšivkou vyšité tvary kve-
tov alebo jednoduchších geometrických tvarov. Podvika sa
musela uviazať tak, aby na hlave bolo vidno aj zdobenú časť
čepca. Používala sa v pracovné i sviatočné dni, v horúcom
období sa nosila bez vrchnej šatky. Jemné ľanové plátno
nahradilo začiatkom 20. storočia kupované bavlnené plátno.
Podvika sa zo ženského ľudového odevu vytratila ako prvá
už po 1. svetovej vojne. Všetky šatky sa vyšívali kvetovaným
vzorom, dokonca aj pracovné, hoci tie len striedmo. Ženy si
šatku obháčkovali, respektíve prišili kupovanú čipku. Výšivka
bola len v jednom rohu visiacom na chrbte. Sviatočné šatky
sa tuho škrobili a úhľadne dvojito založené predstavovali
pýchu každej vydatej ženy. Škrob na šatky sa vyrábal naprí-
klad z múky, ktorú uvarili s vodou. Do nej vložili takzvanú
svetličku – modré farbivo. V tejto zmesi sa šatky máčali, aby
boli žiarivo biele a pevné. Po naškrobení ich dreveným valče-
kom – kuľkom alebo na mangli vyžehlili. Rovnakým spô-
sobom sa žehlili aj šorce a zápony, či ostatné súčasti odevu.
Ženy spomínajú na mangeľ u Loncov, kde chodila celá de-
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Jozef a Žofia Danišovci (40. roky minulého storočia). Rodinný album Jožky
Danišovej.

Štefan Brezovský (50. roky minulého storočia).  Rodinný album Augusty
Loncovej.

Katarína Tvrdá, rodená Straňanová, so svojimi deťmi Imrichom, Jozefí-
nou a s ich krstnou matkou Katarínou, ktorá bola prvou diplomovanou
pôrodnou asistentkou v Turí (diplom získala v roku 1919 v Turí). Fo-
tografia pochádza z roku 1906. Rodinný album Maximiliána Tvrdého.

Kristína Brezániová, rodená Zábojníková, so synom Ondrejom (začiatok
20. rokov minulého storočia). Rodinný album Augusty Loncovej.



jemnejšieho ľanového plátna, jednoduché rovné košieľky
siahajúce až po členky. Keď nastúpili do školy, väčšinou už
mali prichystaný taký odev, aký nosili dospelí. Niektoré diev-
čatká (dzievčacka) do 6 rokov dostali košieľku a prvú suk-
ničku, ušitú len do pása. V bohatších rodinách mali deti rov-
naký odev ako dospelí už vo veľmi nízkom veku (3-4 roky).
Deťom v takýchto rodinách hneď v prvom roku zdobili odev
čipkami, stužkami, prípadne ho šili z drahších látok. 

Deti väčšinu roka chodievali bosé a pásavali kravy. „Kec
mi budzeš kravy pásac, všetko ci porobím.“ Ráno chodili na
pašu s kravami, okolo desiatej šli do školy, kde boli do jednej.
Po príchode zo školy museli opäť pomáhať v domácnosti.
V súvislosti s učiteľmi ľudia dodnes spomínajú na istého prís-
neho maďarského učiteľa, ktorý trestal deti.  Zároveň spomí-
najú  na slovenského učiteľa Jarúnka; ten v 30. a 40. rokoch
minulého storočia učil deti vyrábať gombíky z bavlny (nazý-
vala sa karička). Ak deti nesmeli ísť kvôli práci do školy, učil
ich to aj pri pasení kráv. „Pri kravách sme gombičky robeli.
Päťdesiat som ich namotala pri kravách! Kontroloval ich, či
sú dobré. Placel nám za to, dával ich kdesi preč. Niekerá ich
mala ušmudlané, musel ich prac.“ Zdobenie a výšivky det-
ských odevov bolo možné vidieť len v bohatších rodinách.
Pri takto upravovaných deťoch sa dalo dobre rozoznať, ktoré
pochádza z bohatšej a ktoré z chudobnejšej sociálnej vrstvy.
Chlapci nosili na sviatočné príležitosti jednoduché vesty 

s háčkovým zapínaním (napríklad z plátna alebo kartúnu).
Bohatšie rodiny deťom od malička zadovážili topánky, krpce
či kapce. Ľudový odev sa začal z obce vytrácať už v 30. ro-
koch minulého storočia; jeho poslednými nositeľkami boli
vydaté ženy. Rovnako skoro začal ustupovať aj detský odev.
Deti už v tomto období nosili do školy košele mestského
strihu s goliermi, kabátiky s goliermi tmavšej i bledšej farby,
a nohavice šité z kupovaných látok. 

SVADOBNÝ ODEV 

Svadobný odev mladej nevesty sa v 19. storočí šil z bieleho
ľanového plátna. Už začiatkom 20. storočia si najmä v bo-
hatších rodinách nevesty zadovážili, napríklad na záponu,
jemnejšiu sviatočnú látku, ktorá sa vyšila a ozdobila čipkou.
Svadobný odev pozostával z tých istých komponentov, ako
sviatočný. Pridanú svadobnú súčasť predstavovala polka (pri-
bližne 1,5 až 2 metre dlhý pás, napríklad, z mušelínovej látky).
Nevesta používala polku vyšitú modrou farbou plným ste-
hom – prútikom. Prehodila si ju cez plecia a na rukách polku
držala počas celého sobáša. Cez pás mala uviazanú dlhú
vyšívanú stuhu, kúpenú na jarmoku. Typickou ozdobou ne-
vesty bol veniec. Sama si ho deň pred sobášom uvila z myrty
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Cez pracovné dni používali muži ako obuv súkenné kap-
ce a krpce; v nich mali upevnené onuce. Remienky z krpcov
– naokončie však nemali zaviazané tak vysoko, ako ženy -
iba vyše členkov. V chladnejších a zimných dňoch si do krp-
cov obliekli vlnené podkolienky, nazývané kopicá alebo
neskôr vlnáčky. Muži ich vyrábali z ovčej vlny na piatich
drôtených ihliciach, ktoré si kupovali od podomových ky-
suckých drotárov – krošňárov. Sviatočnou obuvou boli čier-
ne kožené čižmy. Nohavice však muži nenosili navrchu, ale
zastrčené do čižiem. Na ťažkú prácu v lesoch pri dreve sa
používali na spevnenie a ochranu zápästia vlnené zaopiast-
ky; muži si ich vyrábali výlučne sami. Väčšinou boli jedno-
farebné, z bielej alebo čiernej vlny, prípadne vzorovo kom-
binované oboma farbami. Ako zimný mužský odev slúžila
jednoduchá krátka vesta, nazývaná brusliak. Šili ju z ovčej
vlny a kože (muži svojpomocne). Sviatočným zimným ode-
vom bol trojštvrťový nezdobený kožuch s rukávmi. Staršie 
a opotrebovanejšie kožuchy sa používali v zime napríklad
pri práci v maštali. Zo súkna sa vyrábali aj hune ušité tesne
ku krku, so širokými rukávmi s dĺžkou až pod kolená. Hune
sa nijako nezdobili. Na hrudi sa zapínali mosadznou sponou
alebo jednoduchou šnúrkou. Ostatné zapínanie po dĺžke
hune bolo háčikové – na háčky. Z ovčej vlny si chlapi ušili
čierne, respektíve hnedé baranice na hlavu. Starší muži nosili
vlasy zastrihnuté na plecia a fúzy; mladší sa častejšie strihali

aj holili. Na hlave mali čierny klobúk zo súkna s okrúhlou
úzkou strieškou. K mestskému oblekovému štýlu sa tieto
klobúky prispôsobovali už po prvej svetovej vojne. V zim-
nom období nosili na hlavách vysoké baranice z tmavej
ovčej vlny. Približne do roku 1900 sa na odev používalo len
biele súkno, neskôr začali ľudia používať tiež čierne.

Aj z Turia odchádzali chlapi za prácou do Ameriky. Tí 
z nich, čo sa vrátili, už svoj pôvodný odev viac nepoužívali;
ostali pri mestskom type odievania. Počas 1. svetovej vojny
začali pôvodný odev zanechávať najmä mladší muži (využí-
vali ho len na prácu). Sviatočným oblečením sa už pre nich
stal oblek, klobúk, košeľa, kravata či kabát mestského strihu. 

DETSKÝ ODEV 

Deti boli po narodení okrem perinky zavité aj v polke
(dlhý pás látky z ľanového alebo kupovaného bavlneného
plátna). Matky ich v nej nosili na pole; polka sa však použí-
vala i na zavitie dieťaťa do jedného roka. Deti sa spravidla
krstili do týždňa po pôrode. Zvyčajne pri  ňom pomáhala
dedinská pôrodná babicuľa. Prvá vyštudovaná babicuľa
v obci sa volala Katarína Tvrdá, rodená Straňanová. Ako
plienky sa používali staré roztrhané šorce, spodné sukne či
mužské košele. Deťom matky obliekali biele čepčeky z naj-
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a bielych kvetov; tie sa zadovážili na trhu, prípadne od židov.
Bohatšie nevesty kúpili celý veniec na jarmoku. Keďže dedin-
ské spoločenstvo prísne strážilo dievčenskú poctivosť pred
sobášom, dôsledne sa dodržiavalo nosenie či nenosenie ze-
leného venca ako symbolu čistoty. Veniec nebol kruhový,
tvoril len polkruh a uplietli ho pomerne vysoko. Myrtou sa
ozdobila i spodná časť svadobnej zápony. Nevesta z nej uvi-
la pierko – kystku aj pre svojho nastávajúceho manžela. 

Hoci sa biely svadobný odev používal počas celého minu-
lého storočia, napríklad v 30. rokoch si niektoré nevesty ku-
povali na záponu bielu, jemne vzorovanú látku s tmavšou
potlačou (napríklad pásy). Šatka už taktiež nemusela byť
čisto biela. Na prahu 20. rokov minulého storočia začali ven-
ce postupne striedať závoje (šlajery) a šaty modernejšieho
mestského štýlu. V tom období už nevesty používali biele
pančuchy (štrimfle), spevnené gumou (štrumpadlou). Mo-
dernými sa stali biele vypasované kabátiky stiahnuté v páse
a zdobené viacerými zámikmi, pri krku so špicatým golie-
rom. Kabátiky tohto typu sa už zapínali na gombičky. Neves-
tu začepčili vydaté ženy z rodiny. Sňali jej veniec, učesali ju
ako vydatú ženu, uviazali čepiec, podviku a šatku. Mužský
svadobný odev pozostával z vyšívanej košele a nohavíc
(súkenákov), zdobených v prednej časti čiernymi alebo čer-
venými lampasmi. Po vypuknutí 1. svetovej vojny začali muži
ako svadobný odev používať oblek mestského strihu. Mest-
skému sa prispôsobil aj pôvodný súkenný klobúk. V letnom
období boli už na začiatku 20. storočia svadobnou obuvou
poltopánky, v zime zas vysoké čižmy. 

SMÚTOČNÝ ODEV

Starší ľudia si odev na vlastný pohreb pripravovali ešte za
svojho života. Mali ho úhľadne zložený a zviazaný vo veľkej
šatke uzlíčkom (vrátane obuvi). Ženy si dopredu nachystali
ruženec nazývaný patričky, peniaze a modlitebnú knižku.

Príbuzní vložili zosnulým do truhly obľúbené predmety den-
nej potreby; v bohatších rodinách to boli aj vreckové hodin-
ky. Ak zomrel mladý človek, kráčal v smútočnom sprievode
mladý pár predstavujúci ženícha a nevestu. Družička v bie-
lom odeve niesla vežičku – jabĺčko na tanieri nazývané korun-
ka. Išlo o symboliku svadby, na ktorej sa taktiež robila táto ve-
žička (nakoniec ju hodili do jamy). V prípade, že zomrelo malé
dieťa, obliekli mu biely odev. Nevnímalo sa to však tak tragic-
ky, ako keď skonal mladý človek. Hovorilo sa: „Pán Boh dal,
Pán Boh vzal.“ Nepokrstené dieťa pochovali mimo cintorína.
Odev ešte začiatkom 20. storočia kombinoval bielu s čiernou
farbou. Smútočný odev bielej farby sa zachoval už len v spo-
mienkach najstarších obyvateľov; nie všetci však s ním mali
osobnú skúsenosť. V medzivojnovom období sa nosili tmavé
odevy, len niektoré ženy ešte používali biele sukne – šorce. 

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Záverom možno skonštatovať, že mužský odev vymizol
v obci po 1. svetovej vojne. V medzivojnovom období sa vy-
tratil i detský, pričom práve vtedy postupne opúšťali svoj
tradičný odev aj ženy. Staršie vydaté ženy mu však ostávali
verné až do smrti. V ojedinelých prípadoch ho preto bolo
vidieť ešte v 80. a 90. rokoch minulého storočia (hoci len 
v kombinácii s časťami odevov šitými v módnom štýle prís-
lušnej doby). Jedinou príležitosťou na prezentáciu ľudových
odevov, respektíve novo ušitých krojov boli a dodnes sú
fašiangy. Od 60. rokov však máloktorá súčasť ženského či
mužského odevu predstavovala turanský originál. Kroje si
ľudia požičiavali buď z okolitých dedín, alebo z požičovne
krojov v Martine. Z tohto dôvodu nemožno hovoriť o pôvod-
nom odeve. V roku 1990 vznikla v obci dedinská folklórna
skupina Turianka. Jej členovia majú svoje kroje z veľkej časti
ušité podľa originálneho odevu, aký tu prežíval v období po
2. svetovej vojne.  
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okolo rozporčeku pod krkom, ako aj pri lakťoch v stiahnu-
tom ozdobnom obojčeku. Stávalo sa, že namiesto výšivky sa
našívali i ozdobné farebné kupované stužky. Vďačný námet
na modernejšie krížikové výšivky na rukávcoch žien a slo-
bodných dievok predstavovali šípové ruže a rôzne iné kveti-
nové vzory, ktoré sa vyšívali aj plnou výšivkou. Pracovné
rukávce sa nevyšívali a boli zdobené iba jemnou tenšou čip-
kou. Vrchná sukňa – šorc (s charakteristickou bielou ľanovou
farbou) sa odievala na rukávce cez hlavu; jeho v páse riasenú
sukňu zošili spolu so životkom. Vpredu bol životek otvorený
až po brucho, pod prsiami a v páse sa viazal tkaničkami. 

V medzivojnovom období nosili ženy do poľa tmavé šorce
z modrotlače. Niekedy si žena neobliekala šorc, ale len vrch-
nú sukňu – v páse nabratú, neriasenú, iba nahladko vyžehle-
nú s dĺžkou po lýtka. K týmto sukniam sa nosili ľajblíky do
pása, ušité z bieleho domáceho plátna. Niektoré sa nezdo-
bili, iné zas vyšívali vpredu cez prsia. Takto odetá žena si pri-
pásala modrotlačovú záponu. Viazala sa vzadu, tam sa pre-
krížila dopredu a na dva uzly uviazala. Na sviatok sa ženy
prepásali ozdobnými stuhami, vpredu so spustenými dlhými
koncami, narovno šorca. Zápona sa šila vcelku, teda z jed-
ného kusa látky, kde v úzkom, bohato nabratom páse bolo

Prvá písomná správa o osídlení obce pochádza z roku
1362, keď bola Porúbka zahrnutá do lietavského panstva.
Na ploche po zrúbanom lese založili osadu, ktorá dostala
meno Porúbka. S poľnohospodárskou činnosťou sa začalo
na rovinatom pobreží Rajčianky, kde bola pôda úrodnejšia.
Na týchto miestach postupne prišlo i k prerábaniu divej pôdy
na pôdu cennú (z pohľadu vnímania poľnohospodárskej kul-
túry). Naznačený prechod, čiže umelo vykonaná zmena kultú-
ry sa nazývala urbárom. V roku 1589 prislúchali lietavskému
panstvu pstruhové potoky, medzi nimi i riečka Porúbka.145

Obec patrila zemianskym rodinám Praznovských a Egres-
diovcov,  od roku 1439 až do 18. storočia panstvu Strečno.
Osídlenie územia sa formovalo pozdĺž vodného toku Raj-
čianky a okolo cesty; preto hovoríme o cestnej radovej de-
dine, ktorá sa aj v neskoršom období rozširovala výstavbou
okolo miestnych ciest a potoka Ušianky. V roku 1543 mala
poddanská osada iba tri rodiny, jedna z nich niesla meno ne-
meckého pôvodu Gecz. Neskôr (1598) bol v osade postave-
ný mlyn. Vtedy mala osada 7 domov, v každom z nich býva-
lo 9 osôb. V roku 1720 žilo v obci 8 daňovníkov. O 64 rokov
neskoršie (1784) tu žilo 175 obyvateľov a 22 rodín. Do obce,
kde bolo postavených 20 domov, patril tiež majer Podhra-
dek a žila tu i zemianska rodina Porubčanských. Veľkých
gazdov volali kulaci. V roku 1828 bolo v obci 23 domov a 255
obyvateľov, ktorí sa zaoberali chovom oviec, rožného statku,
spracovávaním dreva a prácou na píle. Pôvodní obyvatelia sa
venovali pestovaniu zemiakov, pohánky, ovsa, kapusty, ko-
nope a ľanu. V roku 1899 vzhľad krajiny zmenila železničná
trať Žilina – Rajec; v Porúbke vybudovali železničnú zastáv-
ku. Po roku 1918 sa dedina rozrástla a namiesto drevených
domov si obyvatelia začali stavať tehlové. V roku 1930 mala
obec už 59 domov a 402 obyvateľov. Počet ľudí sa mierne
zvyšoval, pričom najviac obyvateľov žilo v Porúbke v roku
1961. Konkrétne išlo o 504 osôb a obývaných bolo 126 do-
mov. Za robotou do Ameriky odchádzali muži aj z tejto
dediny - mnohí z nich tam ostali žiť natrvalo. V roku 1936 sa
obec plne zelektrifikovala; súčasne tiež prišlo k vybudova-
niu cesty zo Žiliny do Rajca. Po 2. svetovej vojne si občania
svojpomocne postavili kultúrny dom a prestavali zvonicu,
ktorá slúži ako kaplnka. Obec v roku 1960 pričlenili k Lie-
tavskej Lúčke, neskôr bola súčasťou Žiliny. Od roku 1990 je
Porúbka opätovne samostatnou obcou.

Porúbka leží v Žilinskej kotline, na terasovitých náplavoch
rieky Rajčianky, v nadmorskej výške 350 – 590 metrov. Situo-
vaná je po oboch stranách štátnej cesty I/64 s rozlohou
katastra 376 hektárov. Hlavný prvok osídlenia obce pred-
stavuje línia komunikácie – doterajšia hlavná tepna územia,
ktorou je tok rieky Rajčianky. Na juhovýchodnej strane sa
nachádza pohorie Malá Fatra, juhozápadným smerom ležia
Strážovské vrchy, ktoré so Súľovskými skalami (a nad Ra-
jeckými Teplicami skalným hrebeňom Skálie) tvoria rozhra-
nie Žilinskej a Rajeckej kotliny. Južným smerom po pravej
strane sa nachádzajú Poluvsianska ihla a Slnečné skaly, ktoré
v hojnom počte navštevujú turisti a horolezci. Okolitý po-
vrch je väčšinou vytvorený z mäkkých, málo odolných vrs-
tiev ílovcov a pieskovcov, čo miestni obyvatelia využívali na
výrobu tehál a iného stavebného materiálu. Povodie rieky

Rajčianky sa využívalo na pasenie husí a dobytka. Rieka so
sobou prinášala výhody  i nevýhody (opakujúce sa záplavy
v jarnom a letnom období). Kataster obce zo severu susedí
s Lietavskou Lúčkou, zo západu s Lietavskou Svinnou, z juhu
s Rajeckými Teplicami a z východu s katastrom obce Turie.
Od najbližšieho mestského sídla (Rajecké Teplice) je Porúb-
ka vzdialená 5 kilometrov.

ĽUDOVÝ ODEV 

Porúbka patrí k obciam, kde sa informácie o pôvodnom
ľudovom odeve získavajú len veľmi ťažko. Nežijú tu  priami
nositelia tohto odevu, chýba tiež dokumentačný fotografický
materiál. I napriek uvedenému sa však podarilo získať niekoľ-
ko informácií. 

Ako v okolitých dedinách, aj v Porúbke sa skoro v každom
dome po nociach a pri speve vyrábalo ľanové plátno. Dokon-
ca ho delili na kvalitné (fajnové) a menej kvalitné – zrebné.
Z fajnového sa chystala dievkam celá výbava; mužom sa 
z neho šili sviatočné košele. Zrebné plátno bolo hrubšie, pev-
nejšie a šili sa z neho vrecia, plachty na trávu a seno, strožlia-
ky (matrace plnené ražnou slamou). Neskôr, presnejšie v me-
dzivojnovom období, do fajnového plátna ženy zatkávali
kupovanú bavlnenú priadzu. Hotové utkané plátno sa bielilo
na bielisku. Ako je známe, už začiatkom 17. storočia chovali
sedliaci dva druhy oviec - hôrne a poľné. Ovce mali široké vy-
užitie. Slúžili nielen ako potrava, ale aj na výrobu odevu z vlny
a kože. Porubčani chodili na trhy do Žiliny a vzdialenejšieho
Rajca. Niektoré potrebné drobnosti z galantérneho sortimen-
tu (stužky, gombíky, háčiky) si kupovali od podomových pre-
davačov, prípadne ich vymieňali za opotrebované kúsky
plátna u handrára, ktorého príchod do dediny vždy krikom
ohlásili rozlietané deti. Ženy boli čistotné, mydlo si varili
doma z kostí a prali na rieke. 

ŽENSKÝ ODEV

Spodný rubáš z domáceho tenšieho plátna bol uchytený
na jeden tráčik šriegom cez plecia; ramená až po lopatky
ostávali nepokryté. Rubáš mal rovný strih, nezdobil sa a sia-
hal do polovice lýtok. Na rubáš sa odievala z rovnakého ma-
teriálu šitá spodná sukňa (len od pása dolu s dĺžkou nad kole-
ná). Vpredu, kde sa  v páse viazala tkaničkou, mala rozporek.
Niektoré takéto sukne bývali (napríklad na sviatok) obšité
okolo spodku kupovanou čipkou, nazývanou štikeraj. Na
spanie sa používala osobitná košeľa, ktorá mala jednoduchý
obdĺžnikový tvar, na dve šnúrky cez plecia, a v páse sa dala
stiahnuť. Táto košeľa sa taktiež šila z doma spracovaného
materiálu. Rukávce z kvalitného ľanového plátna boli veľmi
krátke, iba do pol chrbta. Na rukách siahali po lakte, kde boli
ukončené tenším obojčekom s výšivkou, prípadne našitou
jemnou čipkou. Taký istý obojček sa nachádzal i okolo krku
(niekedy aj s našitým štikerajom), na ktorý sa rukávce viazali
farebnou stužkou alebo len bielou tkaničkou na mašličku.
Sviatočné boli povyšívané krížikovou výšivkou na pleciach,
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dvakrát zložené plátno. Tak sa pás spevnil a dobre držal tvar.
Aj zápony na prácu boli veľmi široké, listerky na sviatok,
naopak, omnoho užšie. 

Keď sa zozimilo, na rukávce si ženy vo všedný deň za-
odeli krátke kabátky z modrotlače a vzorovaných kartúnov,
ktorým hovorili aj sedliacke. Vypasovali ich do pása, aby zvý-
razňovali peknú postavu ženy. Zapínali sa na háčiky a gom-
bíky, a to až po malý límček pod krkom. Sviatočné kabátiky
sa šili z kvalitných drahších látok. Keď už zima vrcholila, po-
vyťahovali ženy krátke kožúšky alebo vesty – brusliaky; na ne
si ešte prehodili teplé vlniaky zdobené krajom strapcami,
ktoré sa kupovali na jarmokoch. Nosili ich na hlavách, až cez
plecia voľne spustené. Schované ruky v kožúškoch si ešte
hriali bielymi pletenými zápäsníkmi. Vlasy sa bežne umývali
na potoku alebo doma šichtovým mydlom, občas sa potiera-
li aj maslom. Dievčatá si vlasy hrebeňom v strede hlavy pre-
delili pútcom a uplietli dva vrkoče. Niektoré nosili vo vrko-
čoch stužky - nie však do roboty, len na sviatok či na muziku.
Hoci boli dievčence veľmi pekné, chceli byť ešte viac. Na
muziku si preto potajomky, aby mamka nevidela, ružovali
červeným krepovým papierom líčka a opáleným korkovým
štupľom si primaľovali aj obočie (to sa však robilo až v povoj-
nových rokoch). Keď sa dievča vydalo, bolo po paráde. Svoje
dva vrkoče si muselo zameniť za kubo, upletené z jedného
vrkoča vzadu na tyle hlavy Na prichytenie vlasov do kuba sa
používali kovové sponky – hornodle, niekedy tiež kostené
hrebienky. Potom žene nasadili na vlasy čepiec (čapec) z jem-
ného bieleho plátna, viazaný šnúrkou okolo hlavy. Sviatočné
čapce boli širšie a s jemnou čipkou, omotávali sa poza uši tka-
ničkami, ktoré sa vpredu viazali. Na čapec sa dávala z hlad-
kej múky škrobená šifónová veľká šatka, v jednom rožku vyši-
tá väčšinou kvetinovým vzorom; volali ju kosatka. Pre úplnú
dokonalosť, aby šatky žiarili belobou, ich gazdiné ešte aj svetlili
(farbili) modrou svetličkou. Sviatočné šatky bývali obšité kraj-
kou. Viazali ich tak, že sa najskôr preložili  na trojuholník, na
sluchách sa rukou naznačili zámiky a následne sa uviazali na
dva uzle pod bradou. Nakoniec navrchu hlavy „zahli čipec“. 

Takto ustrojené porubské ženy sa priam niesli každú
nedeľu do kostola či na pravidelné púte, ktoré bývali vo
Višňovom alebo  Frívalde. Keď tam zbadali Čičmanky, zvykli
si pohundrať: „Tie si viac potrpia na kroje.“ V zime kosatky
zamenili za teplejšie farebné šatky – šáfolky. Po napadnutí
snehu ženy povyťahovali pletené ponožky z ovčej vlny. Na
nohy si obuli vyššie súkenné kapce šedej farby, s hrubšími 
viacvrstvovými podošvami a kovovými cvočkami. Kapce sa
kupovali na jarmokoch v Žiline. Na sviatok si obúvali čierne
kožené čižmy. V lete chodili na boso hlavne mladšie ženy 
a dievčatá; nosili však aj kožené krpce a do nich vložené
zbytkové onuce. Medzi vojnami sa v obchodoch a na trhoch
kupovali pančuchy – štrimfľe nad kolená s gumičkami –
štrumpadľami, ako i cvernové farebné podkolienky (nosili sa
do kožených poltopánok so šmihľami). Táto moderná „štrum-
padľová doba“ pomaličky otvárala dvere  novej, dovtedy
neznámej ženskej spodnej bielizni - takzvaným bombarďá-
kom. Sviatočným oblečením mladých dievčat a žien bol biely
vyšívaný odev. Staršie vydaté ženy však už nosili tmavé va-
rianty tohto odevu  (minimálne s tmavou záponou). 

MUŽSKÝ ODEV 

„Veru, pohľadní sú tí porubskí mládenci! Jój, a to sú ameri-
káňi, tí majú peňazí...“ Možno takto si nejedna dievka túžob-
ne vzdychla pri pohľade na slobodného mládenca. Bohatý,
chudobný, mladý či starý, každý muž nosil spodné plátenné
gace. S plátnom tu nešetrili; šili ich širšie, v páse stiahnuté 
a viazané na tkanicu. Pri spodku nôh si muži svoje gace (tak-
tiež tkanicou) uviazali a založili; na ne si obliekali biele
súkenné nohavice – súkenáky, v spodnej časti pri chodidle
trošku rozstrihnuté a obšité farebným harasom. Na stehnách
zvykli bývať zdobené jednou vlnenou – harasovou farbou.
Mali dva rozporky, do ktorých sa navliekal motúz alebo tenší
remeň. Pracovná košeľa, vyrobená z podradnejšieho plátna,
vyšitá nebola. Viazala sa iba pod krkom na bielu tkaničku.
Košeľu na sviatok, naopak, šili z jemnejšieho plátna tak, že
ho preložili, prestrihli rovný otvor pre hlavu s rozparkom
vpredu, a po stranách prišili dlhé rovné rukávy. Prišívali ich
pomocou ozdobnej ažúrky, a to tak, že povyťahovali nitky
z plátna a bielou ľanovou nitkou ažúrku vyšívali. Vkladanie
štvorcových klinov zabraňovalo tomu, aby sa v podpazuší
rukávy netrhali. Takáto košeľa sa veľmi šanovala; ihneď sa
preto vyzliekla a poskladaná uložila do truhly. Otvor (ráz-
porok) okolo krku na košeli mal úzku krížikovú výšivku. Pod
krkom sa viazala bielou tkaničkou, niekedy tiež upleteným
farebným vrkôčikom z pamuku. Košele sa spravidla nosili na
vrchu (na gatiach) a nekasali sa. 

Aj keď sa v Porúbke chovalo málo oviec, ženy štrikovali 
z domácej ovčej vlny mužom vesty a zápästníky. Tie si na-
vliekali na ruky proti zime alebo ich využívali pri ťažkej práci
v horách (s cieľom zabrániť zraneniu). V zime, keď napadalo
množstvo snehu, nosili chlapi kožušinové vesty bez rukávov
– brusliaky, prípadne kožuchy. Hlavu si chránili čiernou kožu-
šinovou baranicou. Počas roka bežne nosili čierne klobúky
– širáky menšieho priemeru. Mnoho chlapov sa pýšilo veľ-
kými vytočenými fúzami (bajúzmy) a fajčili fajky. Muži ne-
chodili bosí, nosili kožené krpce. Ich remienky museli byť
cez vrchné gace pravidelne namotané, s rovnakými medze-
rami a s veľkým dôrazom na presnosť. Do krpcov si na nohy
motali onuce z kúskov ľanového plátna. Na sviatok nosili
čižmy, v ktorých mali zastrčené gace. Čižmy si kupovali na
trhu a aby boli parádne, boxovali ich masťou. V takýchto
čižmách sa dobre tancovalo na zábavách vonku, v krčme
alebo na majálese Pod hacama. Odchod mužov za prácou
do Ameriky na sklonku 19. storočia, vznik železnice a blíz-
kosť mesta Žiliny spôsobili, že mužský odev sa v Porúbke
vytratil už začiatkom 20. storočia. Starší muži ho ojedinele
nosili ešte v medzivojnovom období. 

DETSKÝ ODEV 

Hoci v minulosti bola v tejto dedine bieda, detičiek sa 
v Porúbke rodilo dosť. Výbavu pre novorodeniatko mali na-
chystanú už vopred. Mamka pošila z kvalitnejšieho (fajnov-
šieho) plátna košielečky a zdobené čapčeky. Zo zvyškov
plátna natrhala plienok a spolu s krstnou matkou dieťaťa
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prichystali páperovú perinku s vyšívaným povojníkom. Ak
išlo o chlapca, povojník musel byť modrej farby, ak o diev-
čatko, bol ružový. Zvyčajne sa detské košieľky a čapčeky
dedili po odrastených deťoch. Neodpočívali však pridlho,
lebo detí sa tu rodilo pomerne veľa... Plienky sa neodkladali,
pretože sa častým praním ihneď zodrali. Keď dieťa vyrástlo
a bosé nôžky už vytŕčali z periny, mamka ho začala odievať
do dlhších košieľok -  bez rozdielu pohlavia. Prvé krôčiky ro-
bili deti naboso. Väčšie deti už chodili oblečené ako dospelí
ľudia; dievčatá nosili malý šorcík, chlapci sa obliekali ako
mládenci. Keď sa deti stali samostatnejšími, museli pomáhať
svojim rodičom pri prácach na gazdovstve. Hnali ovečky,
pásli húsky, pomáhali na roli... V lete chodili bosé, počas
zimy nosili do školy staršie obuté deti mladších súrodencov
na chrbte, pretože pre všetkých topánok nebolo. Po roku
1935 sa začali postupne vytrácať posledné stopy tunajšieho
detského ľudového odevu.

SVADOBNÝ ODEV 

Obyčaje a obrady tvorili oddávna neoddeliteľný celok živo-
ta dedinského človeka. Časom sa niečo mení, niečo ale zo-
trvá. Miestny pôvodný svadobný odev už nie je možné
opísať. V pamäti žijúcich ľudí utkvel obraz mladej nevesty,
odetej už v svadobných šatách mestského strihu. V 30. ro-
koch minulého storočia bývala nevesta celá v bielom. Z tra-
dičného odevu ostali azda iba zelené vetvičky rozmarínu,
symbolizujúce plodnosť a  prišité na odeve nevesty. Za-
choval sa tiež asparátom prizdobený kupovaný závoj – šľa-
jer. Aj pierko (kystka) pre ženícha bolo obohatené zelenou
ratolesťou.  Ak kedysi bývalo zvykom, že ženy siali, priadli,
tkali a vyšívali, aby nakoniec mohli milému darovať svadob-
nú košeľu - dnes už z toho neostalo nič. Plátennú košeľu a sú-

kenáky vystriedal  mestský oblek tmavej farby, ktorý si dávali
muži šiť krajčírom do mesta, respektíve si ho kúpili hotový.
Obaja mladí mali obuté fabrické poltopánky od Baťu, v kto-
rých  pretancovali celú svoju svadbu. Hrala im napríklad
husličková muzika Habrúnovcov... 

SMÚTOČNÝ ODEV

Ako človek začínal starnúť, jeho myseľ sa čoraz viac zao-
berala myšlienkou na večný odchod. Už počas života mali
starí ľudia nachystaný odev a obuv do jamy, a to aj s ľano-
vým plátnom, ktorým nebožtíka po smrti prikryli. Išlo o väčšiu
ľanovú plachtu a možno si vtedy prítomní uvedomili, že
plátno naozaj sprevádza človeka celým jeho životom - od
narodenia až po  skon. Mŕtvemu dávali do vrecka peniaze,
ruženec a fľaštičku, „vraj, aby mu bolo na druhom svete ve-
selo“. Smútočný odev bol čierny tak u mužov, ako aj u žien.
Biela farba sa používala len vtedy, ak zomrel mladý človek
(odeli ho do bieleho sviatočného odevu).

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Posledný ľudový odev bolo možné v Porúbke vidieť v 60.
rokoch minulého storočia; nosili ho najstaršie ženy v dedine.
Aj ten už však obsahoval prvky mestského odevu. Sukňový
typ so šatkou na hlave ale pretrval. Súčasný kultúrny život 
v obci nemá ani zďaleka takú intenzitu ako  v minulosti. Ľudia
si spomínajú, že posledné vynášanie Moreny sa konalo ešte
v roku 1948. Dnes už pozostatky odevu vidíme, obrazne
povedané, iba v nostalgických spomienkach tunajších star-
ších ľudí.... 
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pošľem ci perečko, pošľem ci perečko, na rybacem chvosce, 
hej, na rybacem chvosce...“



oberali prácou v lesoch, poľnohospodárstve, časť z nich pra-
covala v Cementárni v Lietavskej Lúčke. V roku 1924 sa zišla
skupina chlapov, ktorá pod vedením vtedajšieho richtára
Karola Štefánika založila prvý hasičský zbor v Lietavskej Svin-
nej. Veliteľom zboru bol Juraj Jamečný. O elektrifikácii obce
sa začalo uvažovať už pred druhou svetovou vojnou a počas
nej – za  richtára Gašpara Grečnára. Kňazovu Lehotu elek-
trifikovali v roku 1943.

Tunajšia pôda (ťažká, kamenistá a opukovitá) nie je naj-
výhodnejšia pre poľnohospodársku činnosť. Chotár bol veľ-
mi rozdrobený, úzke políčka ležali tesne vedľa seba. Dedina
sa podľa úrodnosti rozdelila na dve časti: úrodnú a neúrod-
nú. Bežným javom zvykol bývať kravský poťah, pretože nie
každý si mohol dovoliť kúpiť a chovať koňa. Najväčší roľník
mal 6 hektárov pôdy. Ženy vyhrabávali lúky drevenými hrab-
ľami a čistili polia od kameňov a nepotrebných porastov.
Veľmi zdĺhavé bolo oranie na kravách, pričom ľudia si vzá-
jomne požičiavali záprah. Motyčkami kučovnicami obrábali
svoje políčka, siali a kosili ručne, sušili a obracali; to bola ro-
bota pre ženy a deti – seno kládli do kôp a zvážali na kravách
a koňoch do stodôl. Žatvu ľudia vykonávali ručne (mlátili
cepmi) a obilie sa skladovalo v sýpkach alebo na povalách 
v drevených dlhých truhlách, ktorým hovorili štrichy.146

Kde sa gazdovstvu darilo, tam boli plné hlinené hrnce –
cedzáky mlieka (kýšelo sa v nich). Chlieb z obilia mletého
na kameni sa piekol jedenkrát do týždňa. Po zamiesení cesta

na chlieb gazdiná vyškrabala korýtko a hrudku cesta veľkú
asi ako päsť, ktorej hovorili naocesta, použila o týždeň ako
kvások. „Chudač“ mala iba obyčajné osúchy; často sa i oples-
nené  okrojili a pojedli. Keďže kapuste, kvaku a zemiakom
sa darilo pomerne dobre, piekli sa aj baby (zemiakové kys-
nuté cesto vcelku pečené na hlbšom plechu), podlisníky
pečené na šporheli atď. Tam, kde bola krava, nebolo biedy.
Na druhej strane, kde vyčíňal alkohol, tam  bolo biedy dosť.
Často sa stávalo, že deti chudobných chodili k bohatším gaz-
dom, ktorí parili zemiaky v hrncoch pre prasce, prosiť o je-
den zemiačik. Žili tu aj žobráci (Švajdleník a kuruc menom
Ondrej), ľudia bez domova, ktorí nemali nikoho. Nosili vrecko
na múku, do ktorého im gazdiné zo šťeľazne (poličky na
múku skrytej za závesom) po troške usypali. V dedine mal
svoj obchodík žid, ktorý predával to, čo doma nebolo –
cukor, soľ, petrolej. Tí, čo nemali peňazí, sa mu zadlžili, a pre-
to museli odrábať. Časté bývali aj exekúcie, ktoré nemilo-
srdne brali ľuďom posledné, čo ešte mali. Prvá škola bola
postavená v roku 1888 na spôsob malej drevenej chalupy.
Začalo sa kolektívne vyučovanie, pretože z celej dediny iba
dvaja ovládali základy počtových úkonov (sčítanie, odčí-
tanie, násobenie); o niečo viac ľudí vedelo slabikovať. V bu-
dove školy sa nachádzala i učebňa 4 x 4 metre, kuchyňa a iz-
ba pre učiteľa. Prvým učiteľom bol Pavel Melišík, tunajší
roľník bez vzdelania, ktorý učil 15 rokov. Po 1. svetovej vojne,
okolo roku 1920, veľa mužov z dediny odišlo za zárobkom
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Lietavská Svinná leží v severnej časti Strážovských vrchov.
Rozprestiera sa v údolí riečky Svinianky po oboch jej brehoch.
Po pravej a ľavej strane ju obkolesujú ihličnaté a listnaté lesy,
nad ústím do obce sa hrdo týči zrúcanina Lietavského hradu.
Obec je rozdelená na miestne časti Lietavská Svinná, Klin,
Zámostie a Kňazova Lehota. V obci sa nachádza historická
pamiatka – stará zvonica so vzácnym zvonom z obdobia
panovania Juraja Turzu. Na zvone je napísané: DE ARVA. F.
C: A´1606 + COMES GEORGIUS THURZO. Spomínaný
zvon vraj získali z Lietavského hradu, keď ho zabalený v sla-
me a plachtách pustili dolu kopcom Cibuľník (635 metrov
nad morom), na ktorom hrad stojí. Bohaté archívne záznamy
lietavského panstva, ku ktorému patrila aj vtedajšia osada Svin-
ná, sa uložili v Turzovskom paláci Lietavského hradu. V prie-
behu 18. storočia archív preniesli do Oravského zámku, kde
sa zistilo, že archív na Lietavskom hrade bol registračne vede-
ný do roku 1718. Po jeho presunutí do Oravského zámku bol
zostavený zoznam listín až do roku 1836, avšak ani tieto listiny
sa nezachovali. Lietavské panstvo sa  totiž medzi rokmi 1870
– 1873 odpredalo aj s poddanými barónovi Leopoldovi Pop-
perovi, ktorý spolu s panstvom prevzal i archív uložený 
v Oravskom zámku. V týchto rokoch bola na Lietavskom
hrade povolená rabovačka. Mnohé cenné hospodársko-his-
torické pramene, najmä urbáre, sú tak odvtedy nezvestné... 

Osada sa prvýkrát spomína v roku 1393 pod názvom Zy-
ne. Od tých čias bola viackrát premenovaná: 1474 Swynná,

1496 Zwynná  (vtedy mala osada 20 domov).  Dňa 24. apríla
1684 bolo lietavské panstvo aj s poddanými venované os-
trihomskému arcibiskupovi Jurajovi Selepčénimu, do rúk
ktorého prešlo v 17. storočí záložným právom v zmysle tes-
tamentu (založenie Jezuitskej rehole v Žiline). V roku 1720
mala obec 17 daňových poplatníkov, dávky (illes) sa odvádza-
li vo forme prasiat, hydiny a obilia. Orná pôda sa získavala
výrubom a klčovaním dubových a bukových lesov. Ako sa-
mostatná osada bola založená Kňazova Lehota; v roku 1393
sa spomína tiež ako Noua Lehotaya. Vznikla na základe zá-
kupného práva, taktiež patrila lietavskému panstvu a úžitky
z nej mala lietavská fara. V roku 1720 v nej žilo 7 daňových
poplatníkov, pričom šoltýs (predstavený obce, richtár) vyzý-
val osadníkov na plnenie peňažných a naturálnych podlž-
ností; súčasne bol aj sudcom. Potvrdzuje to urbár z roku
1543, obsahujúci podrobný súpis obcí lietavského panstva.
Dozvedáme sa z neho, že osada mala vtedy dve roľnícke
usadlosti a jedného šoltýsa. V roku 1784 mala Swinna (tento
názov dostala v roku 1773) 51 domov, 61 rodín a 380 oby-
vateľov. Kňazova Lehota dostala v roku 1773 názov Knezova
Lehota a v roku 1784 tu bolo 13 domov, 18 rodín a 86 oby-
vateľov. O 44 rokov neskôr, teda v roku 1828, mala iba 7
domov, 69 obyvateľov. Na prelome 19. a 20. storočia tu žilo
okolo 400 obyvateľov. V roku 1907 bola Kňazova Lehota
pripojená k obci Lietavská Svinná; dnešný názov jej priznali
v roku 1948. Obyvatelia sa počas existencie prvej ČSR za-
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Hrad Lietava (okolo roku 1900). Fotografia: Pavol Socháň. Archív SNM v Martine. Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: manželia Hodasovci.



a spriadali vlnu. Z napradenej vlny, väčšinou bielej farby, sa
začalo na krosnách tkať súkno v šírke 90 centimetrov. Takto
napradené súkno sa zaviezlo na konských vozoch do Rajca
na valchu. Pri príprave vlny na tkanie pomáhali po večeroch
všetci rodinní príslušníci. Z hotového súkna šili pre vlastnú
potrebu súkenáky, hune i papuče. Čo ostalo, nadelili rodine
alebo predali iným. Napradenú vlnu však nezužitkovali iba
na súkno, nechávali si ju aj na pletenie svetrov, šálov, rukavíc,
ponožiek, podkolienok (zošívaných po polovici) a zaopiast-
kov. Chýrnou štrikovačkou v dedine bola Irena Straňanková,
ktorá doniesla z Francúzska nové poznatky o pletení. V za-
čiatkoch dievky štrikovali na špajchniach z bicykla (to už ale
bolo v povojnovom období). 

Po dedine pravidelne chodili kožkári vykupovať zajačie
kožky; za kus dávali ihneď do ruky dve koruny. Väčšinou to
bývali cigáni a matere vtedy mali dobrú príležitosť postrašiť
svoje neposlušné deti: „Kožky perie, deti berie!“ Na bričke
ťahanej koňom chodieval aj handrár. Ohlasoval sa pískaním
na píšťalke a ľudia, najmä menšie deti, po ňom vykrikovali:
„Vyrilo, vitaj!“ On im za staré handry podaroval maľované
šialečky. V dedine pôsobilo viacero šikovných šustrov, ktorí
vedeli opraviť alebo ušiť novú obuv – Martin Melišík, Juraj
Barčiak, Miško Štefánik... 

Odev sa prával vo vedrách v zachytenej mäkkej dažďovej
vode. Zohriatu ju vyliali do dreveného koryta a v odmoče-
nom, doma varenom mydle z kostí a lúhu, uvareného z dre-

veného popola, prali odev na rumpli. Potom išli ženy s prád-
lom na rieku, kde sa na perácej stolici podľa potreby ešte
vytĺklo dreveným piestom. Čistý odev sa zavesený na dreve-
ných žŕdkach sušil pod stenou na pavlačiach a gánkoch. Na
spomínanej drevenej perácej stolici sa odev nielen pral; ženy
ju využívali tiež na riasenie vrchných ľanových šorcov. Pri ria-
sení museli byť dve ženy, respektíve im pomáhali vlastné
dievky, ktoré sa zároveň priúčali. Hotový nariasený šorc sa
opatrne zložil na troje (faldami dovnútra), previazal na troch
miestach tkanicami a následne odložil do drevenej truhly.
Na týchto laviciach sa pomocou drevených vrúbkovaných
piestov a gúľkov „žehlilo“ všetko potrebné.  

ŽENSKÝ ODEV 

Keď mala žena „svoje dni“, obliekla si na holé telo flanelo-
vú červenú sukňu, niekedy vzorovanú drobnými kvietkami.
Sukňa bola od pása dolu, omnoho kratšia ako vrchný šorc
a iba po kolená. V páse bývala riasená, viazala sa tkaničkou
a vpredu na bruchu mala krátky rázporok. Niekedy si ju zvykli
podľa potreby pri robote zopnúť v strede zicherkou. Aj keď
sa o „týchto veciach“ doma vôbec nehovorilo, išlo o samo-
zrejmosť a ženy i muži to brali ako súčasť normálneho života.
Keď už červená sukňa nebola potrebná, vyprala sa a odložila
na mesiac do drevenej truhly. Na spodek si ženy a dievky
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do Ameriky a Kanady. Po dedine sa ozýval nárek žien... Išlo
o odhodlaných mužov s drevenými kufríkmi, do ktorých im
matere vložili vyšívané košele a navrch priložili svätý obrá-
zok, aby na nich nezabudli v tom šírom svete, ktorý sa stane
na niekoľko rokov ich domovom. Tí, ktorí sa vrátili, boli sveta
skúsení, uznávaní, ovládali viacero rečí, často sa stretávali 
a politizovali. Chodieval k nim aj dedinský učiteľ Ľudovít Gre-
guš (1894 – 1965), rodák zo susedného Podhoria, ktorý bol
hybnou osobnosťou obce v čase svojho pôsobenia na tu-
najšej škole. Cez deň učil deti, po večeroch dospelých mu-
žov, gazdov ako skubíkovať drevo, ako štepiť ovocné stromy
v záhradách, ako urobiť parenisko, položil základy včelárstva
v obci atď. V roku 1935 vznikol v obci  divadelný ochotnícky
krúžok. Prvými herci boli Martin Barčiak, Štefan Barčiak, Vin-
cent Badík - Ďurkovský. Predstavenia sa hrávali v budove školy.

Dňa 25. septembra 1944 Nemci zaútočili na Rajeckú do-
linu. Stredným a ťažkým delostrelectvom útočili na Lietavskú
Svinnú smerom od Lietavskej Lúčky a Porúbky, od železnič-
nej trate a Bánovských lúk. V ten deň, od deviatej do štrnás-
tej hodiny, padli v dedine traja muži, niekoľko ľudí bolo ra-
nených, zhoreli viaceré domy. Obec Lietavská Svinná bola
oslobodená 30. apríla 1945. Po vojne školu v rámci poštát-
nenia premenovali na Štátnu ľudovú školu v Lietavskej Svin-
nej. Elektrinu do obce zaviedli už v roku 1942, telefón a te-
legraf až o desať rokov neskôr. V roku 1955 začal premávať
autobus, o dva roky neskôr tu zaviedli drôtový rozhlas. Vzni-

kom Jednotného roľníckeho družstva v roku 1958 sa zmier-
nil rozdiel medzi chudobnými a bohatými.147

Dňa 1. januára 1980 sa spojili obce Lietavská Svinná a Bab-
kov do jednej. Názov tejto obce znie Lietavská Svinná – Bab-
kov; dnes žije v samostatnej Lietavskej Svinnej 977 obyva-
teľov. Obec má svoju pečať vytvorenú podľa archívnych
dokumentov. Historické pečatidlo z roku 1785 (s priemerom
25 milimetrov) zobrazuje na mriežkovanej zemi stojacu
sviňu, pred ňou vyrastá ratolesť, ktorá svojím koncom za-
sahuje až do textovej časti – kruhopisu: SIGIL. P. SZVINNA.
Pre miestnu časť dnešnej Lietavskej Svinnej – Kňazovu Leho-
tu – sa zachovala podoba pečatidla z roku 1850, na ktorom
je pasúci sa jeleň na pažiti s kruhopisom: SIGIL. P. LEHOTA
PLEBANI.148

ĽUDOVÝ ODEV

Na odeve prevládala biela farba, čiže farba plátna, ktoré
sa vyrábalo v každom dome. Rozlišovali ho na tenké, zrebné
a kučné – to sa robilo z ľanového odpadu, ktorému hovorili
kuky. Svojou kvalitou bolo najpodradnejšie, vhodné akurát
na zemiakové vrecia, plachty na kone, strožliaky atď. Konope
ľudia siali menej; po vytrhaní sa močilo pri mlyne u Martina
Vrbu. Plátno bolo pevné, tvrdé, pichľavé, nie však príliš vhod-
né na šitie odevu. Šili z neho napríklad žochy na lístie, vlnu...
Biele ľanové plátno sa zdobilo výšivkami tmavomodrej, čer-
venej a čiernej farby. Nadanie jednoduchých žien, zúročené
v geometrických tvaroch výšiviek, robilo z každodenných
dní sviatok. Vyšívalo sa na krížiky, čo bol vo Svinnej najstarší
spôsob výzdoby odevu. Neskôr sa objavuje jemne vyplňo-
vaný kvetinový vzor – hlavne na ženských šatkách podľa vy-
drugovanej predtlače, ktorú ľudovo nazývali tašmano. Na
ženských rukávcoch sa objavujú krížikové výšivky v netypic-
kých pestrých farbách. Najčastejšie sú to štylizované motí-
vy ruže s výhonkami, ktoré si ženy priniesli zo sveta, kde
chodili za robotou, respektíve vydajom alebo príchodom 
z inej dediny. Tmavomodrá farba v kombinácii s bielou sa ob-
javuje na modrotlačových záponách, ktoré si ženy a dievky
kupovali u obchodníčky v Žiline za maslo, maliny alebo va-
jíčka. Na jarný jarmok sa pravidelne chodilo do Rajca na vo-
zoch ťahaných koňmi. Tam si ženy zvykli kupovať čižmy 
a gazdovia boli šťastní, že popredali prasce alebo jalovičku,
za ktorú utŕžili aj 2500 korún. A vtedy bolo aj deťom na
topánky! Gazdiné tiež chodili pešo okolo hradu cez Bánovú
až do Žiliny na trh predávať husi. 

Vo väčšom gazdovstve sa chovalo až okolo sto kusov
oviec. Pásavali ich malí šesťroční chlapci. Ovce Meriny, Ciga-
je a Valašky s ostrejšou vlnou sa ručne strihali dva až trikrát
do roka – na jar a v jeseni. Pri tejto ťažkej robote pomáhali
aj najmenšie deti, ktoré posúvali a usmerňovali ovečky. Pred
strihaním ich chodili kúpať až do Patúcha. V rodine gazdu
Matúša Barčiaka sa postrihaná vlna skladovaná v žochoch
čechrala (ručne rozoberala a čistila od hrubších nečistôt),
krampľovala (česala pomocou kovových hrebeňov), a tak
formovala do tenkých štvorcových vrstiev – plátkov. Tie sa
potom ukladali na úhľadné kôpky; z nich si už ženy brali 

Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: gazda Matúš Barčiak (1879 – 1974) s nevestou Jozefínou (1906 – 1978) pod Lietavským hradom (1930).Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: sviňanskí chlapci s učiteľom Ľu-
dovítom Gregušom pri štepení  stromov (1930).
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odievali ako prvý rubáč, ušitý z bieleho domáceho plátna na
dve ramienka. Tie niekedy mávali na konci prišitý gombík, 
a to tak, že keď žena kojila svoje dieťa, mohla si ho rozop-
núť. Spodný rubáč býval dlhý po kolená, pričom sa v ňom aj
spávalo (na rubáč sa obliekli rukávce). Typickou sviňanskou
farbou na výšivkách rukávcov bola tmavomodrá a červená.
V pôste a smútku sa nosili rukávce vyšívané na čierno. Pra-
covné rukávce sa zdobili veľmi málo, alebo vôbec. Najstar-
šie, dodnes zachované výšivky majú geometrické tvary, z kto-
rých sú poskladané srdcia, štvorlístky, kvety. Vyšívalo sa kríži-
kovou technikou, pravidelným počítaním nitiek na plátnovej
väzbe; preto plátno na rukávce muselo byť tkané kvalitne 
a veľmi presne. Na zachovaných nedošitých rukávcoch je
vidieť, akým spôsobom sa vyrábali. Ich rukávy (ako dva rov-
naké kúsky plátna) sa najskôr povyšívali na ramenách i pri
ich krajoch, lochcoch, tam, kde boli stiahnuté do malých gar-
nierikov. Až keď boli takto vyšité, riasili sa do tenkých paspu-
liek na krku i na rukách, a zošívali sa. Pod pazuchy  sa všívali
štvorcové kliny. Dĺžka rukávcov bola krátka, vzadu do pol
chrbta a vpredu iba tesne pod prsia. Pod krkom sa viazali
bielou, na sviatky farebnou tkaničkou na mašličku. Touto
mašličkou bol tenký vyšívaný obojček, pekne spojený pod
krkom ženy. Sviatočné rukávce mávali tesne pod tenkým
obojčekom ešte našitú kupovanú bielu čipku alebo štikeraj. 

Šorc bola vrchná sukňa, ktorú si ženy šili z ľanového plát-
na. Plátno na rukávce i šorc muselo byť to najkvalitnejšie 

a najbelšie, pretože šorc ušitý z takéhoto plátna predstavo-
val pýchu každej ženy. Na jeho ušitie sa spotrebovalo po-
merne veľa materiálu. Šorc šili z deviatich dielov; osem bolo
riasených od pása dolu na jeden centimeter faldy – riasy,
predný diel na bruchu býval na dĺžku trošku kratší (pridvih-
nutý) a neriasil sa. Našité mával „tajné vrecko“, do ktorého
si ženy dávali vreckovku, peniažtek a kľúč. Životek – vrchný
diel šorca – mal dve oplecká, vzadu v strede chrbta býval
malý ozdobný zúbok. Predná časť bola otvorená, pod prsia-
mi sa viazala bielymi tkaničkami napevno v dvoch pároch.
Pás býval posunutý trošku vyššie tak, aby pridŕžal aj s pevne
viazanou zásterou (záponou) prsia. Pôvodné zápony museli
byť šité z ľanového plátna, pričom z praktického hľadiska
boli určite farbené. Žiaľ, také sa však v obci nezachovali. Na
druhej strane sa zachovali zápony z turčaniny – modrotlače,
ktoré do dediny prenikli niekedy koncom 19. storočia. Ženy
mali v obľube veľké vzory, ktorým hovorili napríklad slimáky
(používali sa aj iné pomenovania). Väčšinou išlo o biele kve-
tinové motívy s bordúrou – furmou (okolo spodku na tmavo-
modrom podklade). Šili sa z jedného kusa látky a dĺžka bý-
vala niže kolien taká istá, ako bol dlhý šorc. Prekrývali boky
a siahali až dozadu, takže z krásne riaseného bieleho šorca
sa dalo vidieť vzadu iba malý kúsok. Vôbec sa nezdobili, pre-
tože látka sama o sebe bola veľmi pekná. Na takéto zápony
sa vždy viazala farebná vyšívaná stuha – vpredu na dva uzly.
Jej dva konce niekedy viseli ženám voľne až niže kolien.
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Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: žiaci s učiteľom Gregušom (30. roky minulého storočia).

Rodina Matúša Barčiaka (1917). Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: Mária Jamečná (1899 – 1984). „Sviňanské dzievčence”, zľava: Františka Grečnárová a Jozefína Doricová
(1941).



farebným vzorom. Aj okolo krajov bývala niekedy farebne
obšitá, obháčkovaná alebo mala našitú tenkú ozdobnú čip-
ku. Skôr, ako sa uviazala pod bradou na dva uzly, sa navrchu
hlavy prelomil (naznačil) cip a po bokoch sa spravili dva
záhyby. Slobodné dievky nosili šatky iba na hlavách (šifónové
alebo delinky), česali sa dohora nahladko, niektoré i na stred.
Na sviatok si zapletali dve vokoličky s farebnými mašľami,
stuhami „ako voda“, ktoré si kupovali na jarmokoch.

V období medzi vojnami ľan vystriedal kartún. Vrchné ľa-
nové šorce sa začali vymieňať za tmavé kartúnové; tie neboli
riasené, iba v páse trošku nabraté. Ich dĺžka sa pomaly skra-
covala. Modrotlačové zápony vystriedal glot alebo lister tma-
vých, zelených a modrých farieb s garnierom – volánom
okolo spodku, bez farebných vyšívaných stúh. Rukávce dlho
odolávali, vo výšivkách však začali prevažovať kvetinové
motívy, čím sa menila aj ich farebnosť. Namiesto štikerajov
okolo krku sa objavujú golieriky s fazónkou. Do módy prišli
tiež halenky s límčekmi a puchníkmi na rukávoch, mongo-
lové kabátiky (do pása strihané, vypasované, vzorované i jed-
nofarebné s malým golierikom), dindľe, dinder šaty s krátkym
rukávom, ktoré v dedine vedelo ušiť mnoho žien. Počas jar-
ných dní sa začali nosiť čierne súkenné papučky na jeden
gombík – habatky (zvykli im hovoriť aj smrtky, pretože ich
obúvali ženám do truhly). Neskôr si ženy dávali šustrovi šiť
kožené poltopánky, staré ženy zas celé čierne topánky z ten-
šej kože až nad členky, ktoré sa šmihľovali (šnurovali) po-
mocou kovových háčikov. Handrové onučky vymenili za ku-
pované ponožky, podkolienky alebo pančuchy – štrimfľe,
prichytené gumovými štrumpadľami. 

MUŽSKÝ ODEV

Po celý rok muži spávali v spodných gacoch, ktoré sa šili
z domáceho plátna. Nemali ozdoby, boli v páse stiahnuté
na tkanicu a uväzovali sa aj dolu okolo nohy pri členkoch.
Gace sa nosili oblečené pod súkennými nohavicami i v zime.
Počas leta si muži odievali tenšie ľanové biele gate, ktorým
hovorili cvilihuzne. Spomínané teplejšie súkenné nohavice,
ľudovo nazývané súkenáky, si muži odievali s príchodom
zimy. Starí muži ich nosili po celý rok. Ten, kto bol veľmi chu-
dobný a nemal na súkno, musel zimu pretrpieť len v tenkých
ľanových nohaviciach... Súkenáky šili v Rajci, kde sa chodili
aj kupovať - za utŕžené peniaze z jarmoku. Tieto nohavice
boli skôr užšie ako širšie, s ozdobným červeným alebo ze-
leným pásom po bokoch, dolu pri chodidlách trošku rozstri-
hnuté. Vpredu sa nachádzali dva otvory na úzky remeň,
ktorý si do nich navliekali. Bohatší gazdovia mali gate rozde-
lené na sviatočné a pracovné. Tie na robotu bývali často
ušpinené, ale pevné a chlapa vraj i prežili... Medzi posled-
ných mužov v dedine, čo do konca svojho života nosili sú-
časti ľudového odevu, patril Martin Barčiak (1898 – 1981),
ktorého, nevedno prečo, volali zeman. Za mlada bol šikov-
ným tesárom a murárom, pričom často si spieval svoju
obľúbenú pieseň: „Ja som zeman, ja nič nemám, iba jednu
košieľečku, aj tu predám.“ Starý ňaňko Matúš Barčiak (1879
– 1974), svetaskúsený cestovateľ, mu zasa kontroval: „Na

košeľi, na košeľi široké rukávy, a v maštaľi, a v maštaľi ani
jednej kravy.“ V oboch piesňach sa spomína košeľa; tá svi-
ňanská bola ľanová, biela a vyšitá čiernou farbou, pretože
iná farba sa nepoužívala. Rovnako ako na ženských rukáv-
coch, aj na mužských košeliach sa nachádzali geometrické
výšivky tvorené krížikom. Košele sa vyšívali niže pliec, na
širších rukávoch a okolo kraja; ukončené boli ozdobnou
ažúrkou. Najviac pútala výšivka pozornosť na hrudi, okolo
rázporku pod krkom. Aj dvojcentimetrový golierik pri krku
bol jemne vyšitý čiernou farbou. Viazal sa tenšou bielou
tkaničkou na mašličku. Košele bývali širšie a dlhšie. Muži ich
kasali do nohavíc, niektorí si však košeľu nechali iba tak na
voľno. Šikovné ženy šili košele z predného a zadného kusa
vyberaného plátna; oba diely boli kvôli teplu zvnútra podšité
ešte jednou vrstvou. Potom sa prišili širšie rukávy formou
dvoch radov ozdobnej ažúrky. Pod pažami sa všili štvorcové
kilny. Robotné košele sa nevyšívali vôbec. Ich rukávy boli
zdobené iba ažúrkou. Rukávy zvykli bývať kratšie, aby neza-
vadzali pri robote, alebo sa vykasali. 

V sychravom počasí nosievali muži voľné biele súkenné
hune po kolená, s dlhými rukávmi. Neboli zdobené, zapínali
sa na kožený remienok a drevený gombík. Pod huňami na
košeliach nosili štrikované vesty a svetre z domácej ovčej
vlny. V tuhej zime si namiesto hune odeli krátky nezdobený
kožuch pod zadok, ktorý si dali ušiť v Rajci z prinesených
ovčích koží.  Skoro ráno, keď išli ku statku s veľkým košom
sena, si prehodili iba kožušinovú vestu – brusliak. Ruky si
chránili proti zime pletenými rukavicami s jedným palcom;
na zápästia si navliekali zaopiastky. V zime nosili na hlave
neveľkú baraničku so srsťou z vnútra brčkavých čiernych
oviec (niekedy vyformovanú na lodičku). Okrem baraníc
muži nosili aj čierne širiaky, čiapky so šiltom a baretky. Vlasy
si umývali najradšej v mäkkej dažďovej vode šichtovým myd-
lom. Najstarší gazdovia nosili dlhšie podstrihnuté vlasy, za-
pletené do vokoličiek. Často sa stávalo, že deti strihali vlasy
svojim starým otcom nožnicami na strihanie ovčej vlny, aby
vlasy držali fazónu: „Veru, kec sa múcelo, aj si vlasy prima-
sľeli a rukami  ich uhladzeli.“ Neskôr sa na tento účel začala
používať kupovaná vazelína (vazelín) s konvalinkovou alebo
ružovou vôňou. Najstarší muži si nechávali vykrútené dlhé
fúzy - bajúzy, ale veľa chlapov nosilo iba úzky pásik pod
nosom. Fajčili fajky a žuli tabak. Obúvali si papuče a do nich
pletené hrubé fusakľe. V dedine žilo viac šikovných šustrov,
čo ich vedeli šiť, napríklad už spomínaný Matúš Barčiak.
Papuče šil  pevnými dracvami pre seba i celú svoju rodinu 
z domáceho súkna, na výrobe ktorého sa podieľali všetci 
v gazdovstve, vrátane detí, ktoré pásli ovce. Mužské papuče
boli vysoké až po kolená s viacvrstevnými podošvami. Nieke-
dy sa zvykli ponabíjať na spodky kovové cvočky proti šmýka-
niu, respektíve aby sa podrážky rýchlo nezodrali. Dodnes sa
zachovali drevené „klinčeky“ z tvrdého bukového dreva, hru-
bé asi ako zápalka so zahroteným špicom. Dedinskí šustri
ich nabíjali v troch radoch dokola podrážky. Hrubé súkenné
gate nosili muži natlačené vo vysokých sárach papúč. Kto
nemal doma šité papuče, kúpil si ich na jarmoku. Bohatší
gazdovia nosili aj kupované vyššie čierne vygľančené, vylís-
kané kožené čižmy. V Lietavskej Lúčke si u Baťu kupovali ba-
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Ženy často chodili po kamennej zemi bosé, dokonca i vtedy,
keď už začal padať prvý sneh. Krpce si šil gazda buď sám
doma, alebo ich dávali vyhotoviť šustrovi do Rajca. Dodnes
si ľudia spomínajú na šustra, ktorý sa volal Golier. Do krp-
cov si ženy obúvali štrikované vlnené ponožky; tá, ktorá ich
nemala, musela sa uspokojiť s onucami. Ženy, čo nemali
papúč, chodili v krpcoch aj cez zimu. Súkenné papu-
če sa šili doma, bývali vyššie (až po kolená), na bokoch mali
ozdobné lemovanie – šlice čiernej alebo sivej farby, s hrubý-
mi dracvou preščepenými podešvami. Niekedy si bohatšie
ženy do kostola obuli aj čierne čižmy s pevnou leštenou
sárou a malým podpätkom.

Kožúšky sa povyťahovali iba vtedy, keď prišla naozaj tuhá
zima. Ženy si ich dávali šiť z vlny a kože z doma chovaných
oviec do Rajca. Tam kožu spracovali, kožuchy sa ušili a bohat-
šie ženy si ich dali povyšívať. Vo Svinnej sa nosili iba krátke
kožúšky poniže zadku, alebo len brusliaky - kožušinkové ves-
ty bez rukávov, pestrofarebne vyšité kvetinovým vzorom po
bokoch pri vačkoch a vzadu na chrbte. Zapínali sa na kovové
háčiky celkom až ku krku. Na brusliaky si zvykli ženy vo veľ-
kých zimách prehodiť až cez hlavu strapcové vlnené ručníky
čiernej a hnedej farby, prípadne netypické, ale parádne šatky
zvláštnych tmavých farieb dovezené z Ameriky. Vlasy si umý-
vali v lavóre vo vode, do ktorej sa pridávala sóda na jej zmäk-
čenie (ak nebola k dispozícii dažďová voda). Používalo sa
buď šichtové mydlo, alebo také, čo sa z kostí a lúhu uvarilo

doma. Vlasy sa vždy opláchli octovou vodou, aby mali správ-
ny lesk a dobre sa česali. Potom sa potreli maslom. Zaují-
mavé bolo sledovať starú ženu pri česaní zmytých vlasov.
Kosteným oblúkovitým hrebienkom si mokré vlasy česala od
čela až po ich samé konce. Ešte zamokra si zaplietla vrkoč,
ktorý jej siahal do pol chrbta; hoci bol pri konci už veľmi
tenučký, tam si ho uviazala bielou tenkou šnúrkou. Vypada-
né vlasy z hrebienka skrútila na palci a hodila do šporheľa.
Aj keď vlasov vo vrkoči bolo už málo, do konca svojho živo-
ta si ich nikdy nestrihala. Potom vrkoč (vokolicu) skrútila do
koláča - chomľe, ktorý si prichytila na temene hlavy dvoma
sponkami (hornodľami). Následne zobrala biely šifónový če-
piec (čapec), ktorý mal vpredu nad čelom jemnú farebnú
výšivku, a tenšími tkaničkami si ho omotala okolo hlavy.
Vpredu nad čelom čapec uviazala a končeky tkaníc založila,
aby ich nebolo vidno. Čapec bol posunutý vpredu tak, aby
bolo spod neho vidieť vlasy česané na pútec; naň si priložila
bielu podvičku z tenšieho bavlneného plátna - pás dlhý asi
150 centimetrov a široký 15 centimetrov. Ženy veľmi dbali
na to, aby výšivka na rukávcoch ladila farebne i tvarovo s vý-
šivkou na koncoch podvičky. Viazala sa kolo hlavy a pod
bradou sa prekrížila tak, aby jej vyšívané konce vpredu viseli
a bolo ich vidno spod šatky, ktorá sa uväzovala ešte na pod-
vičku. Šatky bielej farby mali rozmer 80 x 80 centimetra. Šili
sa zo šifónu, prekladali do trojuholníka a tá časť, čo visela
na chrbte, bola v jednom rožku vyšitá kvetinovým pestro-
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Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: Alojzia Barčiaková (1882 – 1955). Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: z rodinného albumu Vincenta Ho-
dasa.



gandže do roboty a poltopánky na bežné dni. Počas letných
mesiacov sa chodilo na boso alebo v krpcoch s onucami,
ktoré sa pre vlastnú potrebu ušili aj doma, respektíve sa
kúpili. Keď prišli chlapi zo sveta, priniesli si plný kufor pán-
skych oblekov a košieľ; do konca života tak mali čo nosiť.
Starobou a drinou poznačený ohnutý chrbát si muži pri
chôdzi odľahčovali čakanom a palicou. 

DETSKÝ ODEV

Čerstvo narodené dieťa ihneď po kúpeli jedna z miest-
nych babicúľ Júlia Kasáková, ktorú volali Uliška, celé natrela
maslom. Vo vode, v ktorej sa dieťa kúpalo, plávali nahádzané
mince (symbolika toho, aby v živote netrpelo chudobou, aby
sa mu dobre darilo a nebolo chorľavé, pretože vtedy deti
umierali vo veľmi nízkom veku, často hneď po narodení).
Mamka už mala pošité košieľky z domáceho plátna  (málič-
ko vyšité na golieriku), volánikmi zdobené čapčeky, natrha-
né plienky a perinku plnú husacích pierok s farebným vyší-
vaným povojníkom. Do malého kúska handerky zabalila
cukor namiesto cumlíka. Ručne i na šijacej mašine, ktorú 
v 30. rokoch minulého storočia kúpil muž žene za peniaze

zarobené v Amerike, mamka pošila z kúskov plátna najmen-
šie šatôčky, košieľky a nohavičky. Detské hábiky sa často šili
aj zo zodratých rodičovských odevov (z košieľ, šorcov). Ku-
povanými farbami, svetličkou, ale i vyvarenou kôrou farbili
plátno, aby na ňom nebolo vidieť špinu z „detských robôt“.
Už štvorročné dievčatá totiž pásli husi a šesťroční chlapci
hnali ovce a kravy... 

Väčšie dievčatá (okolo desiateho roku) už nosili odev
podobný dospelým ženám: vyšívané rukávce, šorcík a zá-
ponku. Na hlavu si uväzovali bielu šatku, pričom niekedy ju
mali na prsiach prekríženú a uviazanú dvoma uzlami na páse
vzadu. Dievčatá väčšinou chodili bosé. Menší chlapci nosili
ľanové gate na jeden trak, väčší súkenáky, často so zelenými
kolenami a záplatami, ľanové košele a štrikované vesty z ov-
čej vlny. Neodmysliteľnými boli klobúky-iriačiky. Chlapci,
ktorí pásli ovce ďaleko od domu, často podojili ovcu do klo-
búka a napili sa z neho mlieka. Na svojich bosých nohách
mávali rany-odrazy. Keď prišli chlapci s ovcami večer domov,
mamy im rany ošetrovali tak, ako vedeli - odvarom z ďateli-
nového melu, mačačúchu a iných bylín, čerstvým kravským
trusom alebo močom... Z kúpenej kože, ktorá sa močila a tak
dávala na kopyto, niektorý z gazdov pošil deťom krpce. Bež-
ne sa stávalo, že keď sa krpec zo spodku podral, prišila sa pev-
nou dratvou nová kožená záplata. Do krpcov si deti omotá-
vali na nohy onučky z potrhaných handier, ktoré sa podľa
potreby museli prať. Počas zimy deti nosili papuče podobné
dospelým; mávali kovovými cvočkami podbité a zosilnené
prešité podošvy. Papuče sa šili v dedine alebo kupovali v mes-
te na jarmoku. Niektoré deti používali aj dreváky. V zime no-
sili štrikované svetríky z vlny, rukavice paľčiaky, kupované vl-
nené šatky na hlavu. Chlapci mali baranice, kožúšky pod za-
dok a s polienkom pod pazuchou utekali s krikom do školy,
pretože „...dobrý žiak miluje školu ako svoju matku,a úlohou
školy je vychovávať vzdelaných veriacich občanov.“ 149

SVADOBNÝ ODEV 

Začiatkom veseľja boli zvárky. Deň pred svadbou chodili
družbovia so spevom a s ozdobenými trstenicami v ruke po
domoch pozývať svadobníkov a družičky. Na druhý deň sa
začala svadba v dome nevesty, kde kamarátky družičky chys-
tali z natrhaného zimozeleňa alebo krušpanu venčeky, pierka
pre družbov a kystky pre svadobníkov. Nastávajúca nevesta
nesmela robiť nič, lebo by jej to vraj prinieslo nešťastie. Keď
sa začali schádzať svadobčania, družičky už česali, obliekali
a zdobili nevestu pri spievaní svadobnej odobierky: “Rodzi-
nečka moja, postaraj sa o mňa, dajce po grajciari, kúpce šaty
na mňa...“ Najskôr obliekli neveste bielu spodnicu na dve
ramienka; spodok sukne na nej bol obšitý asi trojcentime-
trovým štikerajom. Potom prišli na rad biele rukávce s jem-
nejšieho plátna (so zatkanou bavlnenou priadzou). Na ple-
ciach boli vyšité drobnou krížikovou výšivkou, ktorá podľa
počítaných nitiek v plátne tvorila dvojfarebné červeno-mod-
ré geometrické tvary. Aj v lakťoch, kde boli bohato nabraté
rukávy, sa opakovala takáto farebnosť v tenších obojčekoch,
ukončených menším farebne obšitým garnierikom. Na ten-
kom vyšitom obojčeku pod hrdlom sa uväzovali farebnou
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Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: starý ňaňko Matúš Barčiak (1879 –
– 1974).

Sviňanský chlapec (2003). Fotografia: Pavol Ďurčo.  >



tavy. Po sobáši bývala hostina v dome ženícha. Nevesta mala
pred sebou vežu z jabĺčok ako symbol šťastia a nového živo-
ta; do nej sa za spevu hádzali peniaze.  

Po zemi zakotúľali na spôsob venca upečený pletený
okrúhly koláč – radostník. Kto ho uchytil, ten koláč rozdelil
na viacero kúskov a rozdal svadobčanom. Dôležitú úlohu 
z nevestinej strany tu hrala takzvaná široká; ľudí, ktorých
bolo na každej svadbe veľa, častovala pálenkou a koláčmi.
Podobnú úlohu mal tiež starejší. Aj prvý družba musel dávať
pozor, aby nevestu „neukradli,“ lebo by ju musel nájsť a po-
tom draho vykúpiť. S príchodom polnoci nastalo skladanie
vienka, vyplatenie mladej nevesty, čepčenie, chuchmanie do
podvičky a uviazanie šatky na znak už vydatej ženy. Pri tom-
to obrade stojí ženích za mladou nevestou s dvoma zapá-
lenými sviečkami preloženými do kríža. Jedna zo starších
žien pritom položí do lona mladej nevesty malé dieťa na
znak novej rodiny. Primáš Ján Dolinajec, husličkár Martin 
s bratom Štefanom Majerčinom (hral na kontru) a basiarom
Vincentom Dolinajcom hrali a spievali množstvo svadob-
ných piesní. Niekedy chodievali na svadby hrávať aj cigáni 
z okolitých dedín. Po skončení svadby nasledovalo odnáša-
nie perín; nevesta nesmela zabudnúť doniesť do nového
domu svokre plátno, čo natkala na plachty. Svadby bohatých
trvali dlhšie (konali sa vo štvrtok). Najchudobnejší svadbu
strojili v nedeľu, aby mohli ísť na druhý deň pracovať. 

SMÚTOČNÝ ODEV 

Na pohreb mali ľudia už za života nachystané batôžky 
s tmavším odevom a topánkami, v šatke zakrútený ruženec
a jednu mincu na vykúpenie (nebožtík ju mal dať pri nebes-
kej bráne svätému Petrovi...). Tieto batôžky mávali odložené
v drevených truhlách – napríklad v sypárni –, oddelené od
bežného odevu. Robili to tak, aby sa o nich vedelo, keď príde
čas. Súčasťou batôžkov bola aj plachta na oči; išlo o  70 – 80
centimetrov široké dva pásy bieleho ľanového plátna potreb-
nej dĺžky, s ozdobnou zošívanou mriežkou a ažúrkou. Plach-
ta sa nedávala do hrobu, sňala sa a odložila pre ďalšieho
člena rodiny. Keď zomrel slobodný mládenec, v pohrebnom
sprievode išla v bielom odetá nevesta s vežičkou z jabĺčok 
a so stužkami. Za ňou kráčala žena celá v čiernom; v ruke
niesla zlomenú sviečku ako znak ukončeného (zlomeného)
života. V smútočnom sprievode kráčali za truhlou aj družičky
a celá dedina odetá do čierneho.
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modrou alebo červenou tkaničkou na mašličku. Na takýchto
sviatočných rukávcoch vždy bývala našitá biela kupovaná
čipka, prípadne širší štikeraj.  

Následne družičky prevliekli cez hlavu nevesty biely šorc,
ktorý sa šil z kvalitnejšieho ľanového plátna, niekedy aj z ku-
povaného bieleho damašku s drobným bielym kvetinovým
vzorom. Takýto šorc musel byť starostlivo nadrobno naria-
sený na jednocentimetrové faldy. Potom neveste dozadu 
uviazali svadobnú záponu z tenšieho bieleho plátna, s naši-
tým ozdobným štikerajom okolo spodku. Na záponke mala
pri spodku našité vetvičky zimozeleňa alebo rozmarínu, rov-
nako aj na hrudi. Učesaná bola na pucec stredom hlavy; pliet-
li jej jeden vrkoč siahajúci až po zadok, pri jeho konci zapliet-
li bielu stužku. Do pleteného vrkoča sa upevnili i malé ze-
lené kystečky z krušpanu. Svadobný veniec nebýval príliš
veľký, bol čerstvo uvitý a prizdobený bielymi  papierovými
ružičkami. Vzadu viselo viacero stužiek v jemných farebných
odtieňoch. Nevesta mala obuté čierne čižmy. Pred odcho-
dom na sobáš jej prehodili cez plecia až na ruky visiacu bielu
svadobnú pôlku, ktorej konce taktiež zdobil biely štikeraj.
Do rúk jej vložili modlitebnú knižku s pátričkami. Aj ženích
bol oblečený v bielej ľanovej košeli, zdobenej jemnou čier-
nou výšivkou na hrudi a rukávoch. Košeľu mal zakasanú 
v nových súkenných nohaviciach, zastrčených do čiernych
vygľančených čižiem. Na srdce mu pripevnili typickú sviňan-
skú kystku – vetvičku z jedličky; na jej koncoch sa nachádzali
biele husacie pierka. Takúto kystku mal aj za stužkou na čier-
nom klobúku. Dôležitý akt svadby predstavovalo odpyto-
vanie nevesty od rodičov. Potom sa všetci svadobčania odo-
brali na ovenčených rebrinových vozoch – alebo aj pešo cez
Krieš (kríž na hranici medzi chotárom) –  na sobáš do Lie-
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Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: okopávanie štepov v školskej záhradke (1930).Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: Jozefína Barčiaková, rod. Štefániková
(1906 – 1978), s dcérou Oľgou (1925 – 1987) a Mária Tomaščíková
(1910 – 1995). Fotografia pochádza z roku 1925.

Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: dedinská folklórna skupina Cibuľník (1980).



ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI

Každý človek by mal v sebe nosiť správny pomer dávky
hrdosti, ale i skromnosti. V tomto konkrétnom prípade je pa-
triotizmus ľudí žijúcich v Lietavskej Svinnej na mieste. Vďaka
úcte k dedovizni, ktorú výchovou a správnym príkladom všte-
povali rodičia oddávna svojim deťom, sa vzácne dedičstvo
zachovalo dodnes. Obec Lietavská Svinná sa môže hrdo
pýšiť typickým ľudovým odevom žien, mužov a detí. Aj keď
sa niektoré jeho súčasti medzičasom vytratili, vychýrené vyší-
vačky a krajčírky Anna Barčiaková, Matilda Barčiaková a Jo-
zefína Ďurkovská ich dokázali vytvoriť podľa starých neza-
budnutých obrazov, skrytých hlboko vo svojich mysliach. 
V obci od roku 2006 jestvuje Dom spomienok; ide o stálu
expozíciu historických predmetov, ktoré venovali ľudia z Lie-
tavskej Svinnej a Kňazovej Lehoty. V tomto múzeu sa nachá-
dza zbierka ľudových odevov, nástrojov na spracovanie ľa-
nu, konope a ovčej vlny. Uchovali sa aj textilné výrobky den-
nej potreby ako vyšívané ľanové uteráky, plachty, obrusy,
firhánky (záclonky), ale i spomenutá plachta na oči. Toto
všetko je tiež zdokumentované na originálnych fotografiách.
Osobitne sa treba zmieniť o tridsaťpäť rokov fungujúcej
dedinskej folklórnej skupine Cibuľník (vznikla v roku 1977),
ktorá účinkuje výlučne iba v originálnych ľudových odevoch.
Vizuálne i zvukovo sú jej vystúpenia mimoriadne cenné aj
preto, lebo v obci sa zachovalo pôvodné nárečie vo forme
ľudových piesní a hovoreného slova. Pokračovateľom dospe-
lých je detský folklórny súbor Cibuľníček (1981), ktorý pô-
sobí pri základnej a materskej škole v obci. 
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Dom spomienok v Lietavskej Svinnej: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
Pane!“

BABKOV
„ Tu je to ten Babkov, čo zme ho odešli, pre veliké vŕšky, 

ledva zme ho našli...“



ŽENSKÝ ODEV

Vydaté ženy i slobodné dievky nosili na holé telo odetú
spodnicu z ľanového, doma tkaného nefarbeného plátna.
Spodnica sa ušila z predného a zadného dielu v páse, nestri-
haná, cez plecia na dve ramienka; nebola dlhšia ako vrchný
šorc. Slúžila aj ako odev na spanie, pričom na spodnicu si
ženy obliekali jednoduchú barchetovú sukňu od pása dolu,
ktorá bola červenej farby. Rukávce si ženy šili z ľanového
plátna, ktoré sa tkalo takmer v každej chalupe. Šili ich krátke,
vzadu do pol chrbta. Skôr ako sa prišila časť rukávu, táto sa
vyšívala na krížiky jednofarebne modrou alebo červenou far-
bou. Najstaršie vzory výšiviek, ktoré sa zachovali dodnes,
mali geometrické tvary. Dievky si vyšívali rukávce pestrejšie
– viacfarebne, neskôr sa objavujú už i krížikom vyšívané
vzory kvetín. Okolo krku bol asi 1 centimeter široký vyšívaný
obojček, ktorý sa viazal šnorečkami na mašličku. Majetnej-
šia žena si mohla dovoliť naberanou krajkou – štikerajom oz-
dobiť rukávce okolo krku. Rukávce siahali po lakte, kde boli
ukončené nazberkaným malým volánikom. Pri stiahnutom
obojčeku boli zdobené ažúrkou a po krajoch tiež vyšité
farebným pamukom. Z rozprávania starších žien vieme, že
ich staré a prastaré mamy nosili  rukávce omnoho dlhšie – až
niže lakťov. Rukávce sa nerozlišovali na sviatok, pracovný

deň, pôst... Nové sa nosili na sviatok a keď sa obnosili, robilo
sa v nich. Keď sa potrhali, zašili a zaplátali sa. Na ne si ženy
obliekali ľanovú bielu sukňu nazývanú šorc, čo bola sukňa 
v páse zošitá so živôtikom. Životek siahal pod prsia a viazal
sa na dve šnorečky. Zošitý bol spolu so sukňou, ktorá sa šila
z ôsmich v páse riasených dielov lichobežníkového tvaru.
Deviaty predný diel vpredu s otvorom nebol riasený. Tento
diel mával na boku našité malé vrecko, ktoré slúžilo na vrec-
kovku, cukrík, fľaštičku a pod. Šorce si ženy riasili, skladali
na šírku jedného centimetra. Ich dĺžku určovala samotná výš-
ka postavy ženy; väčšinou im siahali do pol lýtok a skôr boli
dlhšie, ako kratšie. Na takéto šorce sa viazali zástery – zápo-
ny. Šili ich z modrotlače – turčaniny, ktorú si kupovali na  jar-
mokoch v Bytči a Rajci. Na sviatky nosili ženy aj zápony šité
z glotu a lesklé listerky. Opásali sa mašľou vzadu, niektoré
mali na spodku našitý volán, ktorý bežne volali ganier. Tradič-
ne si ženy uväzovali na zápony vpredu ozdobné farebne
tkané stuhy, asi 7 centimetrov široké, voľne visiace, ktoré si
kupovali od krošnárov (podomových obchodníkov) priamo
v dedine. Zápona musela byť taká dlhá ako šorc. Keď bolo
chladnejšie, na rukávcoch nosili odeté kabátiky, ktorým sa 
v Babkove hovorilo mongolové. Tieto kabátiky si dávali šiť 
z jednofarebného tmavšieho barchetu najmä staršie ženy.
Slobodné dievky nosili kabátiky bledšie – glotové, žltej, ružo-
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V severovýchodnej časti Strážovských vrchov, medzi vý-
chodnou obrubou Súľovskej kotliny a horným hrdlom kotliny
Sviňanskej (takzvanou Babkovskou tiesňavou – Stavišťom),
sa nachádza obec Babkov. Z troch svetových strán ju obkole-
sujú hory, iba na severe je otvorená; Z tejto strany susedí 
s obcou Podhorie. Zalesnené kopce, ktorými je ohraničená,
sa nazývajú Lietavská hora, Pavlové, Tomčenica, Južné zá-
lazie,  Horšince, Tobôlka, Pálenica, Háj a Brezie. Cez dedinu
sa vinie malý potôčik, ktorý preteká Stavišťom až do sused-
nej Lietavskej Svinnej.

Prvýkrát sa Babkov spomína v roku 1393. Tak ako všet-
kých 23 osád patrilo lietavskému panstvu, prislúchal mu aj
Babkov. Už v roku 1469 sa tu spomína šoltýsky rod Babčan-
ských. Neskôr, v roku 1539, mala osada 7 sedliakov a tiež sa
spomína „Mayer Babczansky“. Keďže sa hradný pán staral 
o sedliakov, boli mu povinní zabezpečovať do zámku dodáv-
ky.  Poplatky, ktoré jednotlivé osady odovzdávali panstvu, sa
volali poruby a vyberali sa v určitých dňoch v roku. Sedliaci
z osád museli odovzdávať zámku aj rôzne naturálie pod
názvom illes (z maďarčiny élés = živnosť); napríklad Babkov
odovzdával dve lukná chmeľu (1 lukno = 62,5 litra). V tej
dobe sa v Babkove vyrábal slad, vozil sa na hrad a bol tu aj
panský mlyn. V roku 1543 mala táto poddanská osada hrad-
ného panstva iba 12 rodín. Dodnes sa zachoval zoznam naj-
starších obyvateľov takmer všetkých obcí lietavského úze-
mia. Spomínaný zoznam, vyhotovený v roku 1543, podáva
obraz rodinných mien asi 100 – 200 rokov po založení jed-
notlivých osád. Počet všetkých rodín uvedených v zozname
je 315; niektoré z nich pripomínajú nemecký pôvod. V Bab-
kove to boli Martin Buss, Ďuro Czebel, Mikláš Milto. V roku
1612 panovník Juraj Turzo obnovil šoltýsku výsadnú listinu
Jurajovi Babčanskému v Babkove.150

Starí ľudia boli vždy príkladom mladým, a tí si ich vážili.
Volali starších pekne ňaníčko, mamička a onikali im. Keď
dokončili robotu na poli (napríklad vykopanie zemiakov),
všetci sa svorne zišli, doniesli niečo zajesť i popiť; zrobení,
ale šťastní vyspievali svoje radosti aj žiale. Neboli medzi nimi
veľké rozdiely, pretože spájali ich podobné osudy. Väčšie
gazdovské rodiny (ako Sedliakovci a Ondrejkovci) si nado-
budli svoje majetky poctivou prácou. Kasákovci, Makukovci
a Štefánikovci si za ťažko vyrobené peniaze v Amerike kúpili
pozemky od žida, ktorého neskôr ľudia z Babkova vyhnali za
bezcitné úžerníctvo. V starých urbárskych listinách z roku
1879 sa zachovala podobizeň pečate, aká sa v týchto rokoch
používala. Pečať je okrúhla, má priemer 24 milimetrov s tex-
tom Babkó a je na nej znázornená neidentická postava
staršej ženy, skláňajúcej sa nad troma klasmi (makovicami).
Aj keď bolo biedy dosť, ľudia si svoj život dokázali spríjem-
niť. Po robote hrávali divadlá v ochotníckom krúžku, ktorý
vznikol v roku 1928. Pod vedením učiteľky Evy Chudejovej
nacvičili ako prvú hru Ferka Urbánka Strašidlo; hlavné úlohy
stvárnili Jozefína Zavadzanová a Ján Sedliak. Divadelné pred-
stavenia sa hrávali v obecnej škole, ale ochotníci chodili so
svojím predstavením aj do okolitých dedín Rajeckej doliny,
ako i na druhú stranu do Ovčiarska. Neskôr sa režisérom stal
Jano Zavadzan; najdlhšie pôsobiacim ochotníkom bol Miko-
láš Chládek. 

Vianoce boli vždy túžobne očakávanými sviatkami, na
ktoré sa tešili mladí aj starí. Uvarila sa fazuľa na džob, há-
dzala sa za seba a hovorilo sa: „Sliepky, kury džobajce, a va-
jíčka niesajce...“. Na Božie narodenie sa nesmelo robiť nič.
Nemohol sa krájať ani chlebík, dievky sa nesmeli česať. Ne-
mohla chodiť ani návšteva, a keď, tak iba hore dedinou proti
prúdu rieky, aby sa neodnieslo všetko dobré, čo malo prísť.
Takejto osobe sa v Babkove  hovorilo polazník. Aj keď sviat-
kov bolo počas rok viac, ľudia ich prežívali v pokore a v náde-
ji, že bude na svete lepšie. Moderná doba zákonite priniesla
pokrok. Od roku 1948 je obec elektrifikovaná, prvé autobu-
sové spojenie so Žilinou má obec od roku 1961. Do vzniku
Jednotného roľníckeho družstva (JRD) pracovali v továrňach
iba muži, a to najmä v Žiline a Lietavskej Lúčke v Cementár-
ni. Niektorí chlapi robili v hore pri ťažbe dreva, ženy praco-
vali doma; sezónne pracovali v horách pri zalesňovaní. Dňa
1. januára 1980 prišlo k zlúčeniu Miestneho národného výbo-
ru (MNV) v Babkove s MNV v Lietavskej Svinnej. Neskôr za-
čala spojená obec používať oficiálny názov Lietavská Svinná-
-Babkov, ktorý platí dodnes. V súčasnosti má obec 632 oby-
vateľov. Pripomenieme ešte, že v roku 1903 postihol Babkov
mor, pričom zomrelo mnoho dospelých i detí.151

Poloha obce Babkov akoby sama určovala, akým spôso-
bom a čím sa budú živiť ľudia, ktorí v nej  žijú. V dedinke
skrútenej medzi kopcami veľa úrodnej pôdy nebolo. Na dru-
hej strane tu bola veľká bieda, avšak „vďaka“ nej ostali ľudia
pracovití a skromní. Na malých neúrodných políčkach plných
kamenia sa zrobený gazda snažil vytĺcť zo zeme maximum.
Často sa stávalo, že celú úrodu zemiakov zničili diviaky. Nie-
kedy sa nedalo robiť nič, iba pozbierať to, čo ešte ostalo –
zamrznuté i pohnité zemky, ktoré sa následne vysušili a zom-
leli. Z takejto múky sa varili šúľky, ktorým hovorili pachari
(tak aj volali obyvateľov Babkova). Ľudí ale krajne zložitá
situácia nezlomila, veď boli silne veriaci. Vo svojej biede sa
utiekali k Bohu; ráno prosili, večer ďakovali.

ĽUDOVÝ ODEV

Začiatky poľnohospodárstva v lietavskom kraji možno da-
tovať do 13. – 14. storočia. Ľudia sa živili tým, čo si sami do-
chovali, a obliekali sa do toho, čo si vypestovali a potom na
odev spracovali. Po kopcoch sa pásol dobytok, na roliach 
i v záhradách ľudia pestovali ľan a konope. V rokoch 1604 –
1621 robilo pre potreby lietavského panstva desať tkáčov 
z okolitých osád; medzi nimi boli aj tkáči z Babkova. Pre
vlastnú potrebu sa v každej chalupe tkalo: „Toto plátno sme
pri dome i na lúkach polievali, až ho žeravé slunečko vybie-
lilo, potom sa guľkom a piestom žehlilo a nakoniec sme ho
ukladali do drevených truhiel.“ Z takto vyhotoveného plátna
ženy šili všetko potrebné. Bohatší gazdovia chovali aj 60
oviec, ktoré sa strihali. Vlna sa spriadala, ženy štrikovali, ale
tkalo sa i súkno, s ktorým ľudia chodili na valchu až do Rajca.
Na jarmoky chodievali do Bytče a Rajca pešo, alebo na voze
cez horský prechod v Patúchu. Na jarmokoch sa kupovali
prasce, ale aj iný rôzny tovar ako turčanina – modrotlač,
čižmy, topánky, kožuchy... Do Žiliny sa chodievalo menej. 
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Manželia Žofia Ondrejková, rodená Cibulková, a Ján Ondrejka so synom
Ondrejom.

Anna Kučeríková, rodená Ondrejková (1922 – 1998).



vej a modrej farby, niektoré i vzorované, podšité plátnom.
Kabátik mal sedielko, vpredu tri záševky cez prsia, v páse
bol prestrihnutý s odstávajúcimi volánikmi. Zapínal sa na
patentky alebo gombíky, rukávy mali manžetku a pod krkom
bol malý límček. Spomínané kabátiky v Babkove šila Lucia
Makuková, rodená Pekarová (narodená 1913), a Žofia Kasá-
ková. 

Cez zimu nosili ženy kožuchy s dĺžkou niže zadku. Ko-
žuchy si kupovali alebo dávali šiť z doma chovaných oviec;
boli farebne vyšívané vpredu i vzadu, pričom ženy si na ko-
žuchy zvykli prehodiť kupované čierne vlniačiky. Vlasy sa
umývali vodou, šichtovým mydlom a opláchli sa octovou vo-
dou. Niektoré ženy používali brezovú vodu, ktorú získavali
tak, že na brezovom kmeni urobili dierku a vodu, čo vyteka-
la, zachytávali do misky. Slobodné dievčatá nosili vlasy zaple-
tené na dve okolice, v ktorých mali farebné stužky – partice,
kúpené od lacného Jožka priamo v dedine. Vydaté ženy
nosili vlasy česané na pucec v strede hlavy. Mali zapletený
jeden vrkoč, do drdola prichyteného dvoma alebo troma
drôtenými hornodľami. Niekedy si odstávajúce (vyrastajúce)
vlasy prichytávali aj kostenými hrebienkami. Na takto uče-
sané vlasy si dávali biely čepiec – čapec tak, aby bolo vidno
nad čelom trošku vlasov a pucec. Čapec bol vpredu vyšitý

jemnou farebnou výšivkou a zdobený ažúrkou. Viazal sa ten-
kou tkaničkou vzadu, potom okolo hlavy až dopredu. Na
čapec si zakladali podviku – pás bieleho plátna, na koncoch
vyšitý alebo zdobený čipkou, ktorý sa omotával okolo hlavy
až pod bradu a jeho konce vytŕčali spod bielej šatky (tá sa 
viazala na podvičku). Šatky boli vyšívané v jednom rožku,
prevažne farebným kvetinovým vzorom, plnou výšivkou. Po
okrajoch bývala celá obháčkovaná alebo zdobená našitou
jemnou krajkou – štikerajom. V Babkove sa nosili iba biele
šatky. Bohatšie gazdiné si mohli dovoliť kúpiť delinky – biele
šatky s drobnými kvietkami alebo vzorovaným okrajom.
Niektorým ženám posielali muži z Ameriky a Kanady šatky,
ktoré sa volali šáfolky. Tieto šatky sa viazali pod krkom na
dva uzle. Cez zimu nosili na nich prehodené hrubé vlnené
ručníky, aby ich neprefúkalo, keď chodili pešo do kostola až
do Lietavy. Ženy žili skromne, neparádili sa; ich ozdobou
bola čistota odevu, napríklad škrobené šatky na sviatok.
Pobožnejšie nosili na krku červenú nitku, na ktorej bol am-
núšček Panny Márie alebo Matky Škapuliarskej. Ženy štriko-
vali z ovčej vlny zápiastky, ktoré nosili cez zimu na rukách.
V zime chodili obuté do doma vyrobených súkenných papúč
sivej farby, ktoré v Babkove šili Alojz Pekár a Karol Imrišek.
Po večeroch im pomáhali dedinskí mládenci, ktorí dracvami,
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Mária Chládková, rodená Sedliaková (19. 2. 1902 – 22. 4. 1982), s dcérou
Emíliou.

Babkovské dievčatá (zľava): Mária Chobotová, rod. Srníková, Anna Ondrejková, rod. Kučeríková, Anna Imrišková, rod. Chodelková, Anna Vachanová,
rod. Koššová, Agneša Macová, rod. Makuková, Agneša Koššová, rod. Pialová (1940).

Zľava Jozefína Zavadzanová, rodená Mešková (16. 3. 1914 – 1. 6. 1998),
a Štefánia Menyhartová, rodená Ondrejková (10. 8. 1915 – 27. 10. 1995).

Františka Pekárová, rodená Zavadzanová (nar. 8. 8. 1915), dodnes žijúca
v Žiline s manželom Štefanom (1911 – 8. 11. 1979).

Klára Pekárová, rodená Ondrejková (nar. 1889), a Martina Súľovcová,
rodená Pekárová (1915).



Vykrútené fúziská nosili miestni muži ako Maďari. Pomá-
dovali si ich cukrovou vodou, aby dobre držali tvar, a dokon-
ca mali zvláštnu kefečku, s ktorou si ich česali a, vraj, „mali
s tým velikú robotu“!

Hoci ženy bežne chodievali bosé, v prípade mužov to tak
nebolo. Najčastejšie mali obuté kožené krpce s remienkami,
do ktorých si oväzovali kúsky ľanového plátna, nazývané
onuce alebo onučky. Sviatočnou obuvou boli čižmy; nosili
ich však len bohatší gazdovia. V období po 1. svetovej vojne
začali krpce postupne nahrádzať kupované baganče, neskôr
sviatočné poltopánky kupované na jarmokoch. Zimnou obu-
vou boli súkenné papuče siahajúce po kolená. Palo Pekár bol
drotár, ktorý zároveň predával rôzny galantérny tovar i pánske
nohavice. S celým obchodom, ktorý si nosil na svojom chrb-
te, pochodil kus Slovenska aj Moravy. Ondrej Studený bol
hájnikom a zároveň zvonárom v Babkove; do konca svojho
života nosil súkenné nohavice. Do smrti im ostal verný aj
Peter Sedliak. Starí dedovia nosili palice a čakany, fajčili fajky
a žuvali tabak. Obdobie vojen, ako i cesty za prácou do Ame-
riky a Kanady veľmi ovplyvnili odievanie mužov v Babkove.
Chlapi odchádzali v ľanových košeliach a tí, ktorí sa vrátili,
boli odetí po pánsky – v štráfkovaných oblekoch, vestách 
s hodinkami na retiazke, klobúkoch alebo šiltovkách a to-
pánkach. Už išlo o iných, elegantných ľudí a  pre zvyšok oby-
vateľov dediny boli do konca života amerikáňmi. 

DETSKÝ ODEV

V Babkove boli vychýrené gazdiné, ktoré okrem iného
chovali aj mnoho husí. Peria teda bolo dosť a ženy sa cez
zimu spoločne stretávali po chalupách, kde sa pjerje drápalo.
Hovorievali: „Toto budze na perinečku tej našej Mariške!“
Detí sa v tomto prostredí rodilo pomerne veľa. Keď sa za
pomoci dedinskej babicuľe dieťatko narodilo, perinečka
s povojníkom už bola nachystaná. Mamka dieťatka pred na-
rodením našila čepčeky a košieľky z domáceho plátna. Zo
starých košieľ a šorcov postrihala plienky. Deti mávali no-
žičky holé, pevne zakrútené v perine. Keď už nôžky vytŕčali 
z periny, mamky začali deťom obliekať sukničky, ktoré nosili
bez rozdielu chlapci aj dievčatá. Ako deti rástli, začali im
obliekať triká vzadu s otvorom. Väčšie dievčatká, čiže také,
ktoré už začali chodiť do školy, nosili šorcíky so živôtkom 
a dlhou sukňou. Do šorcíkov im obliekali malé rukávce; nosili
však aj z ovčej vlny štrikované svetríky. Na hlavy im rodičia
dávali šatky viazané na babku, chlapcom zas košieľky a plá-
tenné ľanové gate na jeden trák, ktoré niekedy farbili v ore-
chovom lístí i v atramente. Takéto deti zvyčajne chodievali
bosé. Keď sa pošťastilo a predalo napríklad prasa, kúpili de-
ťom topánky. Detské šaty – šúchy, ako im hovorili v Babkove,
nosilo jedno dieťa po druhom, až kým sa celkom nezodrali.

209BABKOV

Z VŔŠKU DO DOLINY

dvoma ihlami a jedným šidlom preštepovali podošvy papúč
zvané zoľe. Aj počas zimných mesiacov sa nosili kožené
krpce, do ktorých si ženy obúvali biele onučky z domáceho
plátna. Prichytávali si ich  remienkami – návlakami, ktoré im
siahali až po kolená. V Babkove vraj žila jedna žena z Ku-
čeríkovho rodu, ktorá šila krpce a v nich behávala na veselice
až na Lietavský hrad... V lete ženy chodili bosé. Po 2. sve-
tovej vojne nosili obuté poltopánky z čiernej kože, ľagované
a kombinované aj so súknom. Poltopánky sa kupovali u Baťu
a volali ich mentolky. V 50. rokoch minulého storočia, teda
už v modernejšej dobe, začali ženy nosiť doma šité letné
šaty, ktorým hovorili dindo alebo dindľe. Okrem uvedených
šiat nosili poltopánky továrenskej výroby a obúvali si pap-
čuchy – štrimfľe, prichytené nad kolenami gumovými štrum-
padľami. V tomto období sa prestalo dbať aj o dlhé vlasy 
a ženy sa začali strihať. 

MUŽSKÝ ODEV 

Gace boli spodným odevom mužov. Obliekali sa na holé
telo, spávalo sa v nich a nosili sa aj pod súkenné nohavice;
boli ušité z domáceho ľanového plátna, stiahnutého v páse
a dolu okolo nôh tkaničkou. Vrchné súkenné nohavice sa šili
z doma utkaného súkna. Okolo otvorov na remeň, ale aj po

bokoch boli zdobené červenou a čiernou výšivkou. Do sú-
kenných nohavíc si muži navliekali širší kožený remeň. Cez
leto nosili nohavice z ľanového plátna, ktoré volali cvilihuz-
ne. Mužská košeľa nebola zakasaná do nohavíc, nosila sa
voľne na vrchu. Košeľa bola biela, ušitá z domáceho ľanové-
ho plátna. Okolo krku mala vyšívaný užší obojček, ktorý sa
viazal tkaničkou na mašličku. Farebná výšivka zdobila okolie
rázporku na hrudi; staršie bývali vyšívané tmavou, zrejme
čiernou výšivkou. Pracovné košele vyšívané neboli. Takéto
košele šila v Babkove napríklad Mária Turoňová. Počas zimy
ženy štrikovali mužom svetre a vesty z ovčej vlny. Muži nosili
aj štrikované zápiastky, ktoré im chránili ruky pred zimou,
ale aj pred úrazmi – najmä v hore pri chystaní dreva. Na koše-
le si odievali hune i haleny, ktoré sa šili z bieleho súkna, ne-
boli zdobené a siahali mužom pod zadok; zapínali sa na
kovové háčiky. Niekedy hune zamenili za krátke kožuchy,
po zadok bez výšivky. Muži nosili čierne klobúky (širák) so
stredne veľkou strieškou, zdobené farebnou šnúrkou. Cez
zimu sa chránili hnedými a čiernymi baranicami. Z dobových
fotografií, ako i z rozprávania starších ľudí z Babkova sa do-
zvedáme, že muži nosili dlhé vlasy v strede hlavy rozdelené
na púcec. Vlasy boli zastrihnuté po plecia a po bokoch, na
sluchách, mali zapletené vrkoče, aby vlasy nešli do očí a ne-
prekážali pri práci. Vzadu splývali rovno na chrbát. Takto
učesaného si dodnes ľudia pamätajú napríklad Juraja Koššu.
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Vpredu manželia Vincent Ondrejka (22. 1. 1885 – 19. 12. 1970) a Katarína, rodená Sedliaková (13. 5. 1888 – 25. 11. 1969). Rodina Ondrejková, zľava: Ignác (1888 – 13. 4. 1956) a Klára (12. 8. 1899 – 12. 3. 1990) so svojimi deťmi-



basiarom bol Ondrej Galanský. Spomínaná muzika hrávala
na veselí – svadbách v období medzi vojnami a veľmi dobre
ju poznali v širokom okolí Rajeckej doliny. Keď sa svadobča-
nia vracali zo sobáša, deti ako prvé behom ku krížu a ra-
dostným, „Už idú“, ohlasovali príchod svadby do dediny.
Potom sa do rána tancovalo v chalupe u Peterkov.

SMÚTOČNÝ ODEV

Starší ľudia mali zvyk chystať si na sklonku života batôžček
do jamy. Obsahoval obuv a odev, v ktorom chcel byť človek
pochovaný. Nemohla chýbať ani modlitebná knižka s patrič-
kami, ktoré bral do ruky po celý život. Niekedy si ženy odkla-
dali svoj svadobný odev alebo aspoň jeho súčasť – svadobnú
šatku, ktorú chceli mať na poslednej ceste. Napríklad veľkým
prianím Petra Sedliaka bolo, aby ho pochovali vo vyšívanej
košeli, a tak sa aj stalo. V rodine, kde zomrel človek, opa-
trovali starú ľanovú plachtu, ktorá bola na potrebnú šírku
spojená ozdobnou ažúrkou bez farebnej výšivky; hovorilo
sa jej „plachta na oči“ a v rodine sa dedila. Na pohreboch sa
stretávala celá dedina odetá do čierneho. Keď zomrel mlá-
denec, vyprevádzala ho biela nevesta, žena v čiernom, so
zlomenou sviečkou, a družičky. Mladému či starému nebo-
hému vždy dievčence držali pri rakve horiace sviečky. Keď
zomrelo dieťa, uvili dievčatá z jedľovej čečiny veniec.

Ján Pekár bol vyučený tokár, ktorý vyrábal z dreva všetko
potrebné – krosná, iné náradie, ale aj truhly. V minulosti boli
truhly z nenatretých dosák, do ktorých na spodok dávali
režnú  slamu a na vrch plachtu. Takéto truhly robil v Babkove
napríklad Ondrej Vachan.

ĽUDOVÝ ODEV V SÚČASNOSTI 

Pôvodný odev mužov zanikol už v 30. rokoch minulého
storočia, ale niektorí starší muži ho nosili aj v 40. rokoch.
Ženský odev bolo u starších žien vidieť ešte v 60. rokoch, 
i keď už išlo o kombináciu s odevom mestského štýlu (na-
príklad topánky alebo košele). V obci sa, žiaľ, dodnes neza-
choval kompletný originálny ľudový odev. Vďaka malej hŕst-
ke ľudí, ktorí majú úctu k predkom a tradíciám, však môžeme
ešte aj dnes vidieť niektoré súčasti ľudových odevov – naprí-
klad svadobné šatky, kapesníčky, rukávce. Ľudia si ich opa-
trujú už len ako vzácnu pamiatku na svojich blízkych. V roku
1985 vznikla v obci ženská spevácka skupina Bukovinka,
ktorá v Babkove pôsobí do dnešných čias. Ženy využívajú
spevácky repertoár i nárečie priamo z obce. Speváčky však
neúčinkujú v originálnom ľudovom odeve, len si ho prispô-
sobili podľa starších vzorov. Klára Ondrejková (zomrela v ro-
ku 1990) bola jednou z posledných nositeliek tradičného
odevu, kombinovaného s mestským štýlom obliekania. 
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Počas zimy nosili dievčatá vlnené šatky a vlniačiky, chlapci
baraničky a kožúšky. Obuté mávali papuče a niekedy im
matere obkrúcali nohy handerkami – onučkami, pretože
jedny papuče nosilo aj viacero detí a niektorým boli príliš
veľké. Susedky boli priateľské, navzájom sa radili pri výchove
alebo chorobách detí. Keď napríklad pochybilo mlieko, po-
máhali si a pekne sa volali: „Jožinka, Teruška, pomôžeš?“ Pô-
vodný detský odev sa začal postupne vytrácať a nahrádzať
iným od konca 1. svetovej vojny. 

SVADOBNÝ ODEV 

„Lietava, Lietava, bodaj si lietala, bodaj moja nôžka po
nej nekráčala...“ Asi takto si spievali veselí svadobčania –
Babčani, keď išli pešo na sobáš do kostola v Lietave. Cesta
bola dlhá a preto ju nejedna pieseň krátila. Nevesta, oble-
čená celá v bielom, sa pešo a hrdo zároveň niesla po dedine
cez most okolo kríža až do kopcov. Odetá bola v riasenom
šorci, ktorý sa ušil z najkvalitnejšieho domáceho plátna, urče-
ného iba na túto príležitosť. K nemu mala oblečený aj biely
kabátik so záhybmi vpredu; v páse bol prestrihnutý, s trošku
odstávajúcimi volánikmi vpredu i vzadu. Kabátik sa zapínal
na lesklé sklenené gombíky s kovovými uškami, zaliatymi 
v skle. Záponka sa musela belieť, preto ju ušili z bieleho jem-
ného plátna alebo damašku s drobným vzorom pri spodnom

okraji so záhybmi. Okraj bol zdobený štikerajom. Na zápon-
ke, ktorá nesmela byť dlhšia ako šorc, boli poprišívané malé
zelené kystky z rozmarínu. Svadobný venček a kystku žení-
chovi robila nevesta sama s pomocou družičiek. Venček bol
uvitý z rozmarínu a vzadu ho zdobili dlhšie farebné stužky,
ktoré viseli voľne na chrbte nevesty. Niekedy si nevesta svoj
venček prikrášlila papierovými bielymi kvetinkami; obuté ma-
la čižmy alebo celé topánky. Modernejšie nevesty (okolo roku
1940) už nenosili na hlave venčeky, ale závoje – šľajere, obú-
vali si čierne poltopánky a biele štrimfľe nad kolená. V ruke dr-
žali bukrietu z bielych kvetov a zeleného asparátu. Prespánka,
teda žena, ktorá už mala dieťa, sa nikdy nesmela vydávať s ven-
čekom a v bielom odeve. Na sobáš išla napríklad v modrom.

Ženích nevesty bol tiež slávnostne vyobliekaný. Nosil svia-
točnú bielu ľanovú košeľu, farebne povyšívanú na hrudi i kra-
joch rukávov. Na ľavej strane hrude mal rozmarínovú kystku
– pierko, ktoré mu predná družica pripevnila ako znak žení-
cha. Oblečené mal nové biele súkenné nohavice, po boku 
s ozdobnými šnúrami červenej farby, a čierne čižmy. Našiel
sa aj taký ženích, ktorý si nechal narásť fúzy a práve na svad-
bu si ich vykrútil. Na hlave mal čierny širák s ozdobnou stu-
hou a pierkom, čo dokresľovalo pohľadnú postavu hrdého
ženícha. Svadby bývali záležitosťou celej dediny. Na sobáš
do Lietavy vyprevádzala svadobčanov chýrna muzika; na
husliach hrávali Fero Švec, Ján Ondrejka, Ján Sedliak a Juro
Chládek, na klarinet Justin Nižný, na harmaniku Paľo Sedliak,
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Deti s učiteľkou Emíliou Franckovou (1940).



DOSLOV

Fixácia tradície bola vedomým i nevedomým nosným pilierom v kaž-
dom lokálnom spoločenstve. Aj napriek mnohým paradoxom v rámci
každého spoločenstva (ako bohatstvo – chudoba, dostupnosť – nedos-
tupnosť miest, rýchle alebo pomalšie inovačné procesy a pod.) môžeme
hovoriť o neuveriteľne rozvinutom duchovnom i materiálnom kultúr-
nom dedičstve. Rustikálny charakter tohto dedičstva mal v sebe – a v mno-
hých prípadoch dodnes má – toľko špecifík, že v prenesenom význame,
vzťahujúcom sa iba na odevnú kultúru predchádzajúcich generácií, je ešte
i dnes výnimočným prvkom tradičnej kultúry. Ako sa voľakedy hovorie-
valo: „Aký kroj, tak sa stroj!“ Išlo o nepísaný zákon, ktorému sa bez za-
mýšľania nad jeho podstatou prispôsoboval každý člen tradičného lokál-
neho spoločenstva rurálneho charakteru. Ľudia vedeli o špecifikách svojho
odevu, boli hrdí na odchýlky, vďaka ktorým sa rozoznali aj s obyvateľmi
susedných obcí. Práve ženy boli tou konštruktívnou hnacou silou. Vďa-
ka nim vznikali stále nové osobitosti v odeve, najmä vo výšivke a dekorá-
ciách. Silným motivačným stimulom bola pre nich najmä skutočnosť, že
vďaka kráse výšiviek, odevu, farebnosti či možnostiam jeho výzdoby si
mohli takto aspoň čiastočne kompenzovať svoju chudobu a ťažký spô-
sob života. Aj keď vo väčšine obcí nami skúmaného územia môžeme ho-
voriť o silnej vyšívačskej analógii, predsa len sa všade udomácnila ženská
súťaživosť a túžba po špecifickej kompozícii. 

Dedinské spoločenstvo však atakovali aj politické snahy, ktoré viedli 
k presvedčovaniu o jeho zaostalosti a postupne vyústili do nového spô-
sobu života. Ako ideálny príklad pre nový životný štýl malo slúžiť mesto,
v ktorom bolo všetkého dostatok, s voľnejším spôsobom života bez
namáhavej práce s minimálnymi ziskami. Mesto bolo zviditeľňované ako
najlepšie, ľudia mali viac možností cestovať, spoznávať sa. Zároveň sa
veľmi apelovalo na vidiek, aby sa pokúsil dosiahnuť podobný obraz.152

Tento tlak na dedinské spoločenstvo mal (môžeme povedať) až silno psy-
chedelický charakter, ktorému obyčajný človek v konečnom dôsledku – aj
keď postupne a pomalšie – podľahol. Postupne sa tak začala vytrácať
tradičnosť a nastupovala odevná unifikácia. Cieľom našej publikácie bolo
predostrieť laickej i odbornej verejnosti práve túto časť tradičnosti, ktorá
sa z väčšiny obcí vytratila úplne. Hoci sa nedalo v niektorých obciach
dostať ku kompletnému pôvodnému odevu ani zo začiatku 20. storočia,
niektoré informácie predsa len zostali zachované. Tie vám v našej publi-
kácii ponúkame, doplnené o bohatý fotografický materiál, a veríme, že
kniha sa stane podnetným, doplnkovým a pre niekoho azda i komplet-
ným príspevkom o ľudovom odeve v obciach a mestách Rajeckej doliny.
Nevyhnutné však bude, aby sa kompetentní aj v súčasnosti zaslúžili aspoň
o petrifikáciu zachovaného odevu, prípadne v obciach s aktívnymi kultúr-
nym životom i o jeho ďalší rozvoj. 

Dokonalé vyjadrenie na margo uvedeného poskytujú slová umelca,
vedca a zberateľa vskutku národného Pavla Socháňa: „Národné vyšívanie
slovenské prechováva také množstvo prekrásnych vzorov, že by sme hrešili
sami na sebe, keby sme tak veľkolepé dielo tisícročnej práce národnej
nezachránili pre budúce pokolenia. Preto je nutné chytiť sa tohto die-
la, pokiaľ je ešte čas.“153 

MMggrr..  JJúúlliiaa  MMaarrcciinnoovváá--KKnnaappccoovváá
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PROFIL MARTY MARSINOVEJ

PhDr. Marta Marsinová sa narodila 11. mája 1922 v Žiline, zomrela 2. jú-
la 2010 v Bratislave. Svoj život venovala jazykovede a prehlbovaniu vlast-
ného náboženskému presvedčenia. V rodnej Žiline vyštudovala gymná-
zium, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvo-
vala aprobáciu nemecký a slovenský jazyk so všeobecnou jazykovedou.
Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka na gymnáziu v Banskej Bystrici.
Zakrátko však musela z politických dôvodov školu opustiť a čakalo ju vy-
nútené striedanie zamestnaní. V rokoch 1948 až 1950 pracovala v Matici
slovenskej v Martine ako referentka Jazykového odboru, odtiaľ prešla do
Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pre svoje
náboženské presvedčenie však musela zanechať odbornú prácu a zamest-
nať sa v žilinskej továrni – takzvanej súkenke. Odtiaľ sa na krátky čas mohla
opäť vrátiť k milovanej jazykovede, ale naozaj len nakrátko... V roku 1959
ju zatkla Štátna bezpečnosť (ŠtB); pre svoje náboženské presvedčenie 
a iniciatívu si musela odsedieť jeden rok vo väzení, kde bola veľkou psy-
chickou aj morálnou oporou svojim spoluväzenkyniam. Po návrate z vä-
zenia sa napriek perzekúciám opäť venovala jazykovede a kresťanskému
životu. Stala sa aktívnou členkou kresťanského ženského hnutia, pripravo-
vala kresťanské letné tábory pre dievčatá. V roku 1990 založila pri Blumen-
tálskej farnosti spoločenstvo Ženy ženám, kresťanské ženské hnutie re-
prezentovala aj v zahraničí, na medzinárodných stretnutiach prednášala
o situácii žien na Slovensku. 

To sú len stručné základné informácie o Marte Marsinovej, všeobecne
známe medzi tými, ktorí sa s ňou osobne poznali alebo sa stretli s jej prá-
cou. Mnohí však vedeli aj o jej láske a náklonnosti k histórii, k slovenskej
ľudovej tvorbe, špeciálne k ľudovému odievaniu našich predkov. Marta
Marsinová svoj čas, okrem iného, venovala aj vyšívačskému majstrovstvu
žien z Rajeckej doliny. K tejto odevnej kultúre mala veľmi blízko a špeci-
fickosť výšiviek Rajeckej doliny (pochádzala odtiaľ jej mamička, ktorú
nadovšetko milovala) ju upútala natoľko, že zbierala vzorkovníky výšiviek
a kroje. Dnes sú pre nás vzácnym dedičstvom, pretože dokazujú a prezen-
tujú vzory vyšívania v niektorých obciach Rajeckej doliny. Zároveň sa tak
stávajú príťažlivou a mimoriadne potrebnou prílohou tejto publikácie. 

Po smrti Marty Marsinovej sa toto dedičstvo dostalo do rúk manželky
jej synovca, ktorá ho odovzdala ďalej renovátorke krojov Zuzane Tajek-
-Piešovej. S ich súhlasom uverejňujeme niekoľko vzorov výšiviek, ktoré
môžu predstavovať cennú inšpiráciu pre ďalších milovníkov a obdivo-
vateľov ľudového umenia.  

„To sú veľmi ťažké veci, rešpektovať všetkých ľudí.“ (Marta Marsinová)

DDaanniieellaa  MMaarrssiinnoovváá

212

Z VŔŠKU DO DOLINY



POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili 
o vznik tejto publikácie. Naša vďaka patrí hlavne všetkým informátorom 
v každej obci, ktorí nám venovali cenné informácie, spomienky, ukážky ľu-
dových odevov a čas potrebný na rozhovor. Poďakovať sa chceme aj sta-
rostom obcí a primátorom miest, ktorí nám veľmi pomohli so zabezpeče-
ním prístupu ku kronikám, či fotografickému a archívnemu materiálu. V ne-
poslednom rade ďakujeme tým, ktorí pre našu publikáciu obetavo zháňali
fotografie a iný doplňujúci materiál. 

Osobitné poďakovanie adresujeme PhDr. Alžbete Gazdíkovej a Mgr.
Kataríne Beličkovej zo Slovenského národného múzea v Martine, ktoré
nám sprístupnili archívny písomný aj odevný materiál. Vďaka ich odborné-
mu, ale i priateľskému prístupu sme získali množstvo vzácnych informácií,
použitých v knihe. Za geografické znalosti a pomoc patrí veľké poďako-
vanie aj Ing. Lenke Hrúzovej. Za cenné informácie a zapožičanie niekto-
rých fotografií ďakujeme Zuzane Tajek Piešovej z Bratislavy a Martinovi
Kaveckému z Kamennej Poruby. Ďakujeme tiež Krajskému kultúrnemu
stredisku v Žiline a jeho riaditeľke PhDr. Soni Řehákovej za možnosť vy-
dania tejto publikácie a zabezpečenie podmienok pre výskum odievania
v obciach.

Bez vašej pomoci by táto publikácia vzniknúť nemohla. Vyslovujeme
preto presvedčenie, že si v nej nájdete kúsok svojej histórie, mladosti, spo-
mienok, respektíve že vám kniha spríjemní chvíle voľna a oddychu.
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EŠTE K VZNIKU 
TEJTO PUBLIKÁCIE

Keď v roku 2010 vyšla publikácia Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš
– ľudové odievanie mikroregiónu Terchovskej doliny, bolo nám už vtedy
jasné, že nemôže byť poslednou svojho druhu. Etnologické výskumy ľu-
dového odevu na Slovensku mali v minulosti svoju koncepciu, nikdy sa
však nezameriavali na všetky obce jedného geografického či iného celku.
Práve preto sú tieto dve publikácie svojím spôsobom jedinečné. Veľké
územné celky už nie sú delené presne podľa vymedzení geografických
kotlín či dolín, pretože obce bývajú spájané a delené, pričleňované do
iných okresov, vznikali nové okresy a nové členenia. Našou pôvodnou
myšlienkou teda bolo zdokumentovať ľudové odievanie vo všetkých ob-
ciach, ktoré patria do okresu Žilina. Pripomenúť, samozrejme, treba aj
„celookresové“ metodické pôsobenie Krajského kultúrneho strediska 
v Žiline – vydavateľa tejto i predchádzajúcej publikácie. Pracovať na
výskume ľudového odevu v obciach, kde sa v minulosti nijaký výskum ne-
realizoval, je veľmi náročné. Na viacerých miestach chýba fotografický,
informačný aj konkrétny odevný materiál. Keďže vo väčšine obcí strácal
odev svoju najkrajšiu formu už od skončenia 2. svetovej vojny, nie je ľahké
sa dopátrať k informáciám o odeve spred tohto obdobia. Našťastie sa nám
v mnohých obciach – minimálne na základe fotografií s doplnením spo-
mienok informátorov – podarilo spojiť celý rad vzácnych informácií do
jedného celku. Zrejme sami po prečítaní tejto knihy zistíte, kde sa za-
chovalo menej informácií, kde viac a kde s popisom ľudového odevu ne-
majú dodnes problém ani príslušníci mladšej generácie. 

Aj keď táto etnologická práca dopĺňa deficit informácií o odeve v Ra-
jeckej doline, je určená nielen odbornej verejnosti, ale i vám – obyvateľom
každej obce, ktorej sa príslušná odevná problematika priamo dotýka. Ve-
ríme, že pre mnohých bude publikácia zdrojom inšpirácie, ďalší si pri nej
zaspomínajú a ostatní, možno tí mladší, sa dozvedia o kúsku našej histórie,
ktorá v súčasnosti, žiaľ, zapadá prachom. 
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INFORMÁTORI 

Babčanová Agnesa, rod. Macáková, nar. 1941 (Ďurčiná)
Bajčiová Helena, nar. 1934 (Babkov)
Baránková Pavla, rod. Capková, nar. 1927 (Konská)
Barčiak Jaroslav, nar. 1931 (Lietavská Svinná)
Barčiaková Mária, nar. 1939 (Babkov)
Bátorová Karolína, rod. Dubovcová, nar. 1909 (Turie)
Bátorová Drahoslava, rod. Frková, nar. 1943 (Porúbka)
Belanová Mária, rod. Jánošíková, nar. 1937 (Konská)
Biela Anežka, rod. Brodňanová, nar. 1944 (Poluvsie)
Bieliková, Anna rod. Ševčíková, nar. 1948 (Fačkov)
Brosová Anna, rod. Bohdalová, nar. 1940 (Veľká Čierna)
Budovcová Oľga, rod. Digaňová, rod. 1938 (Rajecká Lesná)
Bucha Ján, nar. 1923 (Kľače)
Dávidiková Anna rod. Polačková, nar. 1926 (Jasenové)
Dobešová Žofia, rod. Kostelná, nar. 1933 (Poluvsie)
Dolinajcová Lýdia, rod. Jamečná, nar. 1937 (Lietavská Svinná)
Dolinajec Milan, nar. 1933 (Lietavská Svinná)
Dolník Blažej, nar. 1940 (Kunerad)
Domanická Anna, rod. Jankovická, nar. 1950 (Veľká Čierna)
Domanická Ľudmila, rod. Filová, nar. 1940 (Veľká Čierna)
Dubeňová Paulína, rod. Mladšíková, nar. 1922 (Kunerad)
Ďurčanská Justína, rod. Mihaľcová, nar. 1934 (Ďurčiná)
Ficeková Božena, rod. Gáplovská, nar. 1964 (Čičmany)
Filová Mária, rod. Linetová, nar. 1926 (Malá Čierna)
Gabčíková Magdaléna, rod. Kasmanová, nar. 1950 (Stránske)
Galicová Anastázia, rod. Jamečná, nar. 1934 (Lietavská Svinná)
Gáplovská Božena, rod. Kotercová, nar. 1937 (Čičmany)
Gazdíková Emília, nar. 1955 (Fačkov)
Gažúr Milan, nar. 1933 (Lietavská Svinná)
Gelatík Ján, nar. 1941 (Kľače)
Habrúnová Irena, rod. Frková, nar. 1939 (Porúbka)
Habrúnová Jozefa, rod. Frková, nar. 1934 (Porúbka)
Hodásová Emília, rod. Jánošíková, nar. 1931 (Turie)
Hollá Mária, rod. Myšiaková, nar. 1926 (Fačkov)
Hundáková Margita, rod. Uhliariková, nar. 1925 (Šuja)
Chupeková Anna, rod. Bôbiková, nar. 1928 (Čičmany)
Chupeková Marta, nar. 1957 (Čičmany)
Imrišková Anna, nar. 1938 (Babkov)
Jančík Ondrej, nar. 1940 (Zbyňov)
Jánošíková Anna, rod. Galanská, nar. 1932 (Kľače)
Janurová Mária, rod. Capková, nar. 3. 7. 1924 (Konská)
Jasenovcová Barbara, rod. Uhláriková, nar. 1927 (Šuja)
Kasáková Elena, rod. Barčiaková, nar. 1932 (Lietavská Svinná)
Kianičková Marta, nar. 1928 (Poluvsie)
Knapcová Vincencia, rod. Mičkyová, nar. 1936 (Turie - Poluvsie)
Knapec Ján, nar. 1937 (Poluvsie)
Krajči Martin, nar. 1934 (Kunerad)
Kucková Adela rod. Gabčíková, nar. 1935 (Stránske)
Kudjak Juraj (Čičmany)
Líšková Jozefína, rod. Benková, nar. 1924 (Zbyňov)
Loncová Augusta, rod. Brezovská, nar. 1924 (Turie)
Loncová Stanislava, nar. 1947 (Turie)
Mandák Anton, nar. 1937 (Šuja)
Martinka Michal, nar. 1929 (Zbyňov)
Mihaľcová Františka, rod. Balážová, nar. 1929, zom. 2011 (Ďurčiná)
Mihaľcová Mária, rod. Tepličancová, nar. 1924 (Ďurčiná)
Mikolková Anna, rod. Zachariková, nar. 1931 (Malá Čierna)
Očková Angela, rod. Kasmanová, nar. 1944 (Kunerad)
Ondrejková Irena, nar. 1939 (Babkov)
Pieš Vít, nar. 1931 (Čičmany)
Porubčanská Oľga, rod. Majchráková, nar. 1953 (Porúbka)
Rolinčinová Anna, rod. Venceľová, nar. 1927 (Rajecká Lesná)
Rybáriková Mária, rod. Čičková, nar. 1927 (Rajec)
Slamka Ivan, nar. 1945 (Stránske)
Slamková Marta, rod. Vdovičíková, nar. 1948 (Stránske)
Slyšková Melánia, rod. Labajová, nar. 1937 (Zbyňov)
Stanková Viera, rod. Balážová, nar. 1952 (Ďurčiná)
Šimková Štefánia, rod. Rybáriková, nar. 1922 (Rajec)
Šimúnska Františka, rod. Pastorková, nar. 1936 (Rajecká Lesná)
Škorvánková Agneša, rod. Hodásová, nar. 1945 (Kunerad)

Šupejová Mária, nar. 1940 (Babkov)
Tajek Piešová Zuzana, nar. 1964 (Čičmany)
Uríková Jozefa, rod. Ďurečková, nar. 1950 (Zbyňov)
Uškovitš Róbert, nar. 1928 (Rajecké Teplice)
Vdovičík Ján, nar. 1944 (Konská)
Verešová Anna, rod. Jarinová, nar. 1935 (Stránske)
Záborská Tatiana, nar. 1959 (Čičmany)
Zmrhalová Helena, rod. Rajčanová, nar. 1944 (Ďurčiná)
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