ISSN 1335 - 0692
':/If UJoo
H

.

"..t.(' ..'/'

P.

Ill"."

f.

.

h t,

l

.

-n

l~ . t

t
..-

Jednota Or I'"'

........

(.1

•(:: "I

_io-

.'

k

J

E GiT' IV1. CtA .

.
:

, w-<

"

'",

.' '\

,

'; ~ ... ~~~
ťl

-,

,
.. -' l

----_.
':;"
l

.

\

J

.

---,.

!

t .... ,4!

,..1" 'P.i(v.,~

InťeligenciaobceRajecv roku 1910
Horný rad zľava: Michal Wirgha (notár), Gejza Baltay (učiteľ), Ján Kalužay (učiteľ), Jančovič,
Karol Kállay (richtár), Kl'ačanský - Majko .
Dolný radz/'ava: Arnold Kalužay (pernikár), Šujanský (krajčír), Karol Baroš (farár), Dr. Ferdinand
Pokorný (lekár), Pavel Chilko (kaplán)

Členovia tičitel'ského zboru rímskp-katolíckej I'udovej školy v Rajci v roku 1898
František Nedbálek (organista), Jozef Kada (učiteľ), Ján Kalužay (učiteľ), Ján Hollý

Zľava:

(učiteľ)

1.- 4. strana obálky: Novozískané fotografie a písomnosti zo zbierok Mestského múzea
v Rajci (viď článok na str. 3)
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NOVINKY V MÚZEU
Danka MAJERČÍKOVÁ

V júli tohto roku získalo Mestské múzeum do
svojich zbierok cenný súbor rôznych písomností z
pozostalosti Jozefa Kállaya, učiteľa a niekdajšieho
kronikára mesta Rajec.
Najpočetnejšiu skupinu dokumentov tvoria fotografie
zo života v Rajci. K tým najvýznamnejším patrí napr.
fotografia učiteľov miestnej rímsko-katolíckej školy z
roku 1898, alebo fotografia miestného predstavenstva
z konca 19. storočia. Cenné sú aj fotografie z
divadelných predstavení v Rajci. V medzivojnovom
období vládol totiž v Rajci čulý spoločenský ruch a pri
takmer každej spoločenskej udalosti sa hralo aj
divadlo. Získané fotografie dokumentujú niektoré
divadelné predstavenia z 20.- 30. rokov 20. storočia,
napr. detské divadlo "O dvanástich mesiačikoch" z
roku 1929 - 193 O. Pre dnešného obyvateľa Rajca majú
mimoriadny význam fotografie stavieb, ktoré dnes už
nestoja. Z nich najcennejšia je fotografia tzv.
Obecného domu na námestí, na ktorého mieste dnes
stojí Dom služieb. Väčšina fotografií zachytáva
priamo obyvateľov Rajca, žiaľ bez identifikácie osôb,
ktoré sú na nich zachytené.
Ďalšie dokumenty netvoria súvislé celky, to však
nijako neznižuje ich význam. Veľmi zaujímavé sú
napríklad dokumenty viažúce sa k sporu rajeckých
cenzualistov so šujskými urbárnikmi. Podstata sporu
spočívala v tom, že rajeckí cenzualisti odkúpili od
lietavského panstva veľkostatok v Rajci, ku ktorému
okrem budov pri kostole (dnes už neexistujúce) patrili
aj rozsiahle pasienky. Tieto využívali aj šujskí
urbárnici, argumentujúc tým, že ich využívali a
udržiavali už za lietavského panstva a dlhodobým
užívaním (podľa nich od nepamäti) získali právo držby
na tieto pasienky. Rajeckí cenzualisti naopak
oponovali, že odkúpili od lietavského panstva všetky
pozemky, vrátane sporných pasienkov, a teda Šujania
ich užívajú neoprávnene. Spor sa tiahol v 20-tych
rokoch 20. storočia dlhšiu dobu a dostal sa až pred
najvyšší súd. Žiaľ, konečný rozsudok sa nezachoval.
Veľmi cennými dokumentmi, ktoré svedčia o
bohatom kultúrnom živote v Rajci, sú pozvánky na
rôzne kultúrne podujatia. Napríklad z roku 1905
pochádza pozvánka na zábavný večierok rajeckej
mládeže spojený s divadelným predstavením. Z 12.
februára 1928 je pozvánka na večierok Miestneho
odboru Matice slovenskej v Rajci, kde okrem tanečnej
zábavy bolo v programe aj divadelné predstavenie.
Zisk z večierka bol venovaný na pamätnú tabuľu Juraja
Slotu. V tom istom roku (9. septembra) sa konala aj
slávnosť pri príležitosti odhalenia tejto pamätnej
tabule. Takisto bola spojená s divadelným
predstavením, čo dokladá zachovaná pozvánka. Toto
podujatie organizovali spoločne "protektori slávnosti"

- Ústredie Matice Slovenskej, Spolok Sv. Vojtecha a
obec Rajec. Zaujímavosťou je, že čistý zisk z divadla a
zábavy venuje sa v prospech rajeckýchpohorelcov.
Osobitnú skupinu tvoria rôzne osobné
doklady Jozefa Kállaya ajeho rodiny. Za veľmi cenné
pokladáme členské preukazy Matice slovenskej, ktoré
jej predsedom J. Škultétym a
sú podpísané
podpredsedom J. C. Hronským. Netreba ani
zdôrazňovať, že patrili k významnľm predstaviteľom
vtedajšieho kultúrneho života. Dalšie legitimácie
dokladajú členstvo v Jednote Orla v Rajci. Na tomto
mieste možno spomenúť, že jedna zo získaných
fotografií zachytáva sprievod pri založení Orla v Rajci
v roku 1920. Dnes je už kuriozitou preukaz Antona
Kállaya ako držiteľa a užívateľa bicykla, kde sa okrem
ďalších údajov uvádza aj tvar nosa či brady.
Z ďalších dokumentov treba ešte spomenúť
písomné materiály, ktoré pravdepodobne slúžili
Jozefovi Kállayovi ako podklad pri písaní kroniky.
Jeden materiál hovorí o činnosti Národnej rady v Rajci
v roku 1918. Druhý o stavebných aktivitách v -meste
počas Slovenského štátu. Význam dokumentov
zvyšuje fakt, že ich písal očitý svedok opisovaných
udalostí. Spomenuté materiály na ukážku
uverejňujemev doslovnom prepise.
Okres: Žilina.

Jozef Kállay, učiteľ·
kronikár obce.

Obec: Rajec.
Predmet: Súpis národných rádhistória prevratu.-

Ťažké chvíle posledných dní svetovej vojny
pociťovalo

obecenstvo našej obce jak po stránke
hmotnej, tak aj po morálnej. Strach pred rekviráciou
zemedelských výrobkov, ktoré
beztak chatrne
poskytuje pôda nášho chotára doliehal na našich
občanov, smutné zprávy opadlých manželoch a synoch
zvyšovaly utrpenie manželiek a rodičov, ktorí doma
zostali. Obchody z väčša prázdne a keďpredsa, tak len
to najnútnejšie bolo možno dostať na lístky. Je koniec
októbra 1918, vojaci sa vracajú z fronty, rozbúrené
mysle, nedostatok potravín, šatstva a duch akejsi
slobody ovieva aj ľudí našej obce. Je prevrat - sloboda
- ako to začať? Podráždeníjednotlivci vydávajú heslá:
"Urobíme poriadok s tým a potom príde rad na
toho... ". Po vyhlásení Martinskej deklarácie asi 2.3.
novembra bol Karol Smieško, obchodník v Rajci v
Žiline. Tam sa stretáva s popredným občanom
Štefanom Tvrdým, obchodníkom zo Žiliny, ktorý sa ho
pýta: ''Ale, pán Smieško, povedzte mi, čo sú to za ľudia
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tí Česi?" Karol Smie,~ko dal odpoved' v lom smysle. že
('echov pozná ako dobl~vch rudí. ved' sa tam on sám
vyučil a len po dohrom na nich ,1]Jomína. ,~/efan Tvrd.V
vzal Karola Smiešku so sebou na obecn)í dom v Žiline.
kde bolo slávnostné shromôždenie obóanstva, kde
Vdp. Tomáš Ružička.farár žilinskV jJrečÍla/ Martinskú
deklaráciu. Žilinské obecenstvo s ve/'kim oduševnením
prijalo túto deklaráciu a pri za.\píevaní "Hej,Slováci"
mno/~ým v očiach slzy hra~v.
Asi 4.- 5, novembra 1918 aj u nás v Rc{jci
založená ho/a národná rada a tie= na shromáždení
občianstva na obecnom dome prijatá bola lvfarlinská
deklarácia s vel'lrym odu.i:evJleJlim a nadšením.
Predsedom národnej rady hol Peter Rybárik.
hostinský, podpredsedovia boli f'Iktor MadovčÍk
mäsiQl; a Karol Smidka, obchodník.
Proti utvorenej národnej rade so sIrany
miestnych úradných úniterov nebo~v kladené žiadne
prekážky. ba čo viac. obecné predstavenstvo. notôr
Michal Wirgha a starosta Imrich Rybárik všemožne
podporovali národnú radu a holo patrné. že súhlasia.
čo v srdci sh~)ívali už dl/Zlí čas slavianské cítenie.
Okresn;v úrad v Žiline na cele s hlavn)ím služn;ÝI1l
TaifernerolI1 tiež podporoval miestnu národnú radu.
Ochotne poukázal patričn,~ípočet zbraní a nábojov pre
zriadenú národnú gardu pri miestnej národnej rade.
Maďarskí četníci (žandári) zmi::li.. Ozbrojená národná
garda prevzala na seba úkol udr::at' poriadok v obci,
keď treha i so zhraiioil l' ruke. Títo ozbrojeJJci mali
svojho veliteta, ktorí sa občas meli il. Velitelia boli:
Viktor Rvbárik. notá,; Jáll Smieško. ,i:tudent CI Rudolf
Bánocz;v. notál: Stráž držali pravidelne a presne po
vojensk}í. Kon/rolu robili, abv sa zvláH s
nedostačl~júcimi potravinomi ncrobily keťazné
obchody. Vierohodn.V svedok Mikuláš Uhlárik udáva,
že pri zriadení národnej ra(~v cestou tejto oNednall.v
bol jeden vagón múky telegn?/icky Telegram v
slovenskej reči nechcela pr{jat' úradníčka miestlleho
poštového úradu. Tento telegram bol odoslan,v z
Rajeckjích Teplíc. kde ho v slovenskom znení už prijali.
SpomenU!.ý vagón ,i/úky pOI'olilo pre Rc~jec
ministerstvo pre Slovensko. na leJJ čas v Žiline
zriadené a kúpa tejto múky mala sa uskutočnil' cestou
národnej rady v Nitre CI záležitost' táto išla veliJú
hladko. nakol'ko v tClmoj.i:ej národnej rade vlivní
činitelia boli Vdp. D,: Andrej ,~krábik, rodák rajeck.V a
Dr. Jozef Tiso, b.VvaZlí rajeck)í kaplán. Táto múka bola
sprevádzaná dvoma ozbrojen,vmi členmi národnej
gardy rc{jeckej a shovievavost'ou železničn,vch úradov
bola pripojená k osohn}ím vlakom. takže s kupujúcimi
naraz prišla domov.
Medzi časom sa stalo. že istí nespokojenci
nesúhlasili s predsedom národnej radyasvolali
shromáždenie. Na tomto shromáždení Karol Smieško
znovu prečítal Martinskú deklaráciu a dal dotaz či
chcejú v smysle tejto nažívat: Všetci súhlasili a sporná
záležitost' sa vyriešila tak. ::e toto protestné
shromáždenie z lona svojho lys/alo deputáciu k
predsedovi Petrovi R.vbárikovi a spornú záležitosť

priaznivo v;vbavili.
Národná rada mc~júc po ruke ozbrojenú moc.
vyhlási/a i .štatárium. Toto opatrenie holo namierené
zvláš!' pre zvch súsedn,vch cudzincov, (okolité dediny)
ktorí chceli pod neprav)ím dojmom slobody il nás v
Rajci rabovat: Už sa qj c/~)lstali. Bolo ich pozorovat'pri
cintoríne. avšak strel'hou z námestia boli odohnatí.
Národná Garda zasiahla so zbrai10u jedenh-át i so
smrtel'n.Vm koncom. Niekoľkí fačkovci v miestnych
krc:rnách alkoholom rozjarení začali na ''pivováre''
poriadok konajúcich členov národnej gardy palicami
bit: i zbrmí ktorémusi vytrhli a tak došlo k streľbe a
výsledok dvaja ranení fačkovci. z ktorých jeden v
nemocnici zomrel. Počas učinkovania národnej rad.y
prešlo cez Rqjec 2 krát vojsko. Jedenkrát prišiel oddiel
vojska dte madarského (bol.i:evici), ktorí i kulomet
rozstrojili na námestí na postrach tých, čo chceli
rabowit: Č'eskoslovenské vojsko na čele s ist'ým
nadporučíkom prišlo od Povážskej Bystrice. Miestnou
národnou radou bolo priví/ané. pohostené. Sám velitel'
hol host'om podpredsedu národnej rac~v Karola
Smiešku a menovan;v s velitdom vojska priaznive
l:vriešil záležitost' miestnych ohčanol~ ktorí dľa
soznamu ve/ite/'ovho mali hyl' internovaní, A1iestna
národná rada tomu/o internovaniu predišla (Vili. že
plnú záruku vzala 110 seba za t,}ích. ktorí mali byt'
internovanÍ. Národná rada asi po 2-3 mesačnom
učinkovanÍ. Ilím. že sa pome/}' konsolidova~v (j úra(~v v
duchu novej vlá(~vjJracova~v. úkol svoj skončila.

***

Starodávne mestečko Rcy'ec ako od sveta
zahudnuté leží II prostriedku R~jeckej doliny. Málokto
vie, čo všetko sa v tomto malom mestečku z hl'adiska
hO!:Jpodárskeho vybudovalo v f,Ých niekoľk,Vch rokoch
jestvovania Slovenského štátu. Je smutnou pravdou. že
::a b,ývalej ("'SR na Rc~jec kcáÚí zabúdal. hoci
plánovalo sa toho ve/a. A osIalo to zväč.i:a len pri
plánoch. lebo realizovanie (ých sa neuskutočnilo pre
príčiny. kloré boly pre tú dobu veľmi príznačné.
Sh-átka politická rozcapartenosť zmarila mnoho
dobrého. ba bolo určizvm povedomím politického
vít'azsf1'a. keď si politické strany prekážať lllOh~v
navzájom dobré snahy. Napríklad: s kanalizáciou
Rajca vtedy už len pre/o nemohlo sa zapo(.~at: lebo pn:v
úsek tej - inác~ najpotrebnej.H kanalizácie projektovan.ý bol tou čiastkou mestečka. kde býval
vplvvn)í pracovník. hlavný propagátor kanalizácie.
"A~o. on len svoje chce osu.šiC", hovorili protivníci a
ku zlému isteže menej námahy bolo treba než k
dohrému. ostalo to po starom už len preto, že pod/'a §§
maliprávo rozhodnút: aby sa nekana/izovalo.
Takto Io bolo s viacer'ými ho~podárskyl11i
podnikaniami. na ktoré sa hlade/o pod zom.Vm uhlom
politiky. egoizmu a častokrát i konfesionálna otázka
bola príčinou. prečo sa nejaký iná(.~ celku pro!:Jpešn,V
plán neuskutočnil. A tak Rajcu uš~y tie roky za b.Vvalej
ČSR. kedy bolo možné situáciu využit: jako to mnohé
ohce urobi~v. No. stalo sa,
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Prišiel Slovenský štát. Predo.šlé príčiny začaz-v pon1a~)l
slábnut; lebo politika, ako hlavnú príčina. stratila
svoje sparagrafované ohrnenie a s duchom
Slovenského štátu začína aj náš Rqjec ožíval: Dobré
snahy, pre obec úžitočné plány začínajú sa ponw~v
uskutočňovat: i keď ešte chvil'ami badaťvliv minulosti,
ľudskú slabost Duch času však vil'ad, bližšie poznanie
svojeti akosi odvahu vlieva do údc k dolJlým činom. A
už sa to aj začína; hneď v prvom roku Slovenskej
samostatnosti vymeria sa nová ulica "Za Závodim" a
stavia sa cesta v tejto ulici s nákladom do 50.000 K,.
Rím.-kat. škola nutno potrebovala 110VÚ strechu;
spravila sa aj tá s nákladom asi JO. ODO Ks. V roku 1940
postavený bol most v Nádražnej ulici, ktorá ináč
svojim chvil'ami povestn.ÝIl1 blatom dosiaľ ešte v
nedobrom reprezentuje ohec Rajec. zvlá/iť pred
cudzincami, ktori od vlaku idúc. touto ulicou
prechádzajú. No, most bol vprvom rade potrebný už aj
preto, aby - keď i po zahlatenej ceste - bezpečnosť
zaistená bola. Na stavbu rollOto mostu 'ynaložilo sa do
220.000 K,. Pri.iila na rad i kanalizácia. Prvá čast' tejto
prevedená bola v roku 1941 a l~vžiadala si nákladu do
1.400.000K5'.

nl',

nákladom do 140.000 Ks. Vzhľad tejto ulice, ktoráje
dnes najkrc{jšouulicou Rajca. ocenil by najlepšie ten,
kto ju poznal v predo.šlOln stave s jej vodou a hlatom
"po kolená". Stratila sice na v.ýzname pre husi, ktoré tu
nachádza~v prirodzené prostredie pre ich husí život a
preto čast' tejto ulice ešte aj dnes má meno "Husací
rýnok".
V roku 1942 vysadilo sa v rajeckom chotári
200.000 sadeníc čiernej borovice a tak neplodné
plochy, ktoré behom času vlivom počasia pust~v, sú
zalesnené. .Ie nádej, že na tých miestach, kde sa pôda
od piesku a kameňa belela, vyrastie časom
tmavozelen;í. oku lahodiaci les.
.
Toto sú za krátkych pár rokov realizované
prospešné podnikania. V programe je toho ešte veta.
Sú to ďaWe úseky kanalizácie, ďalej otázka vodovodu,
lebo kanalizácia pozbavi/a sice Rajec spodnej vody,
ale cd studní, ktoré, keď i nehygienické boly, zaolay~v
potrebu. Urobil sa síce v ulici Jána Hollého nákladný
pokus, vl'-tanie studne do híbky 70 m, ale stále bola tá
nepriepustná suchá vrstva "žabec" a na vodu sa
neprišlo. Tento pokus je posledným vážnym
argumentom. že vodovodpre Rajecje nutnepotrebn'ý.
Predpár ryždňami vzkrslq dobrá my.menka, G~i
by Rqjčania nemohli mal' vlastné kino. A to Rajčania
na podiv dokázali. že majú pochopenie aj pre takýto
podnik. lebo sotva sa s vecou započalo, upísalo sa na
tento ciel' vyše 100.000 Ks aje nádej, až sa prekon({jú
dohové ťažkosti pri zadovážení kinostroja, v krátkom
časefimgovat'bude naše vlas tné "rqjecké kino
Otázka Kultúrneho domu tiskne sa tiež do
popredia a nehyť vojnov'ých nesnádzÍ, snadno hy sa aj
tento plánllskutočnil.
Co všetko sa v Rcgci robi a podniká, to by bo~v
práce pre časy pokojné, lebo dnes naliehaveHie sú
otázky v.ýžil:v obyvatetstva a mnohé iné komplikácie,
ktoré vojna priná.iia.
Uvedené podnikania vyžiada~v sifinancií do
milionov Ks siahajúcich a je pravda. že hoci obci
dostalo sa značnej podpory od štátu, župy a ola-esu.
vyše polovice nákladu zaťažil 1110zolnaté ruky
RajčanOl': ktorí dokázali, že ked' treba, vedia, čo je ich
povinnost'ou a vedia sa zapojil'do pochodu doby.
Osobitne treba vyzdvihnút' zásluhy vedúcich
činiteľov obce p. notára Stefana B. Dvorského a vlád.
komisára Ondreja Paulinyho, ktorí i keď sú zaťaženi
n:ýšenoll prácou a povinl1ost'ami I);chto vojnových
časov. v neunavnosti svojej vedia pridať na energii,
aby prospech a všeobecné blaho obce R({jec pozdvihli.
Nech im. cd všetkým Rcdčanom dobrej vôle v ďalšej
práci pre obecné blaho Pán Boh pomáhal
ff.

I
J

r
J
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I
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Ú6nok prevedené/IO prvého úseku kanalizácie ui
dobre poznať. lebo vrchná voda, ktorá takrečeno topila
príbytky Rajčanov. zmizla. Pred kanalizáciou nebolo
zriedkavost'ou. že v príbytkoch pod podlahou 20-30
cm už stála voda. Predstavme si /~vgienu takých bytov.
Geologické složenie pôdv pod Rajco!11 i v celom
chotári je také. že p{)~llerlle 1" malej híbke je
nepriepustná vrstva CI lak vrchná voda uplatiíty'e si
svojefyzické právo až prive!ini. Pre uvedenúpríčinuje
veľk)í rqjecký chotár liež mok,:,;'. Prišiel však pod
operáciu odborníkov. Začalo sa meliorovat: A tento
veľký podnik . . y vrcholi/ v rokoch 1941-1942, kedy sa
osušily skoro všetky úsek.v chotára. ktoré toho najviac
potrebova(v, Tento podnikje veľa \:Vznamn.V zvláš!' v
terajších vojnov,ých časoch. lebo oSldenému
rqjeckému chotáru, ako hlavnému i.'illitel'ovi v.ýžÍl)!
Rcdčanov isteže stúplo percento prmperity. Meliorácia
stojíasi 2,000.000 Ks.
V skanalizovanej časti obce prikročilo sa aj k
úprave ulíc. Začalo sa s Kostolnou ulicou, ktorej
štrkovanie a valcovanie prevedené bolo v roku 1942 s
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Z HISTÓRIE VÝSKUMU RAJECKÉHO NÁREČIA (8.)
Nárečie v Rajeckej Lesnej
Miloslav SMATANA

OJce grúňom valasi doľinú,
ti valasi žebraňia ňeminú.
Ovečki baraňi košiar pováľaní
gdože mi ho spraví, ja som valach malí.
Ja som valach malí, valašku mi zaľi,
aj sa ma nabiľi, plakadz mi ňedaľi.
OJce moje oJce, potraceľi zvonce,
hubokej doľince, drobnej dzaceľince.
aľe

Nuocka cmavá nuocka, zľe po tebe chodzic,
dzejama, dze vršekjšadze musím skočic.
Aňi som tam ňebol, dze som sa postrojól,
moj vraní koňíček na nvoški ochromól.
(Úryvky piesní valachov z Rajeckej Lesnej)
Po pravej strane na ceste z Fačkova do Rajca
stráži vstup do jedného z prekrásnych zákutí Rajeckej
doliny obec Rajecká Lesná. Frývald, tak sa totiž do
r. 1948 táto dedinka oficiálne nazývala, bol od
minulosti otvorený svetu ako významné pútnické
miesto. V súčasnosti sa navyše dostáva do povedomia
nielen našincov, ale aj zahraničných turistov a
návštevníkov Slovenska ako lokalita, v ktorej je
umiestnený najväčší vyrezávaný, vskutku originálny
slovenský betlehem.
Aj keď Rajecká Lesná nebola počas svojho
historického vývinu pred svetom uzavretá, zachovali
si jej obyvatelia svoje nárečie (prislúchajúce k
rajeckému nárečiu) prakticky dodnes. Podobne ako
doteraz predstavené nárečia jednotlivých obcí
Rajeckej doliny (nárečie Čičmian a Fačkova,
Spravodaj mestského múzea, 1998 a 1999), je aj
nárečie Rajeckej Lesnej súčasťou západoslovenského
nárečového makroareálu, v rámci ktorého sa priraďuje
k hornotrenčianskym nárečiam.
Pri opise základnej charakteristiky nárečia v Rajeckej
Lesnej môžeme konštatovať, že toto nárečie síce nesie
na jednej strane niektoré stredoslovenské nárečové
prvky, no na druhej strane sa zásadne od
stredoslovenského typu nárečí odlišuje nielen
"dzekaním" a "cekaním" (t.j. prítomnosťouasibilácie),
ale aj niektorými ďalšími makmi.
Podstatné črty opisovaného nárečia možno sledovať v
ukážke prepisu nárečového rozprávania z Rajeckej
Lesnej:

záhon, oves tam, išiol už rípajúci proci mňe. A ja si
pavedám: - No šak ti si sa čiľej už do vreca vetkal.
Sedzól som pot chrástom, som si misľel, ti mi už
ňeujdzeš! Už ľen si ras pukňem a u_si mójl Nájako tak
som si misľel, narás počujem, dúpe podľa mňa, tag na
poldruha metra tak čaško. Aľe čo to idze? Aš kec tak
prišiol dúpajúci a tam bolo taká medzera, dobre bolo
vidzedz jemu na mňa a ja som jeho vidzel, teda
medvedza. Aja so_mu povedal: -No a čo ti tu chceš?
Gdo ca tu poslal? A von zabučal tak, ľen tag zareval.
Kedz zareval, ten brav sa schicól a vnohi preč. Ten mi
ušiól a medvec téš sa zvrtnú l a hibaj, otkeľprišiol, taja
bežalpredž do tí_huor. No aľe ja som už ňemalňišt.
Rozprával M. Tužinčín, nar. v roku 1895 v Rajeckej Lesnej
Analýzou nárečového prejavu a prepisov nárečového
rozprávania možno určiť nasledujúce typické znaky
nárečia v Rajeckej Lesnej:
1. Dvojhlásky ia, ie, iu sú pomerne frekventované:

siahovica, viac, po hoľiach, váľia,
viažeš, mláciačka, viprávialo sa; biedňe,
chľieb, mľieko, na treciem, doviezľi, ot šiestéj, rietke,
obie ľeľi, zbožie, daľiej, ňiekerí, ňiekedi, previedel,
miešala, do vriec, zriezaľi, odebierac, vľiekľi. predňie.
zadňie, i"ieskoriéj. od ňiej; spodňiu, višiu, z_mlačiu a i.
zemiak,

siaľi,

viciahňeš,

Popri nich sme však zaznamenali aj podoby s á, príp. a

najvác, voľáko, voľákí, pošľapaná,
na ratki, tamotál: otáľ = odtial', otkeľ =
odkial'), ale aj tvary od ňej, téš (= tiež),prvék, trecú (=
(zemáki,

pitľák,

pichľáče,

tretiu) a pod.
2. Znenie rot-, lot- je za pôvodné skupiny ort-, olt- s
cirkumfiexovou intonáciou (rokita, rosc!rvosc, kedz
narosce, rvostalo to, vloňi, lokec), proti
stredoslovenskému zneniu rat-. lat-o
3. Vo všetkých pozíciách je pravidelná jerová
striedenica e: chrbet, oves, ocet, deska, jeden, ľen (=
ľan), rež (= raž), piesek. cesnek, koňec, veňec, kedi,
.kerí, zeberem, zedrac, zemľec, ze sebu, ke mňe a pod.
Zaznamenali sme podobu osem, ale znenia sedzom,
sedzomnás, sedzomdzesiat.
4. Za pôvodné e je a: mad, smatanka, sňach, ľad, no
ľeví, bľedí, boľesc.

5. Za pôvodné nosové e je a (aj po perniciach): začac,
prijac, zac (= vziať), vacero, svatého, vačia, masová
poľiefka, pac (= päť), stopadzesiat, ot patnásteho,
pripatí (= pripätý),pasc a pod.
Za dlhé nosové e je ia: viac, piatek, priasc, robia, ale i
vác, najvác, zac (=vziať) a pod.
No, sedzól som po_takím chráscím smelo a 6. Za r: ďje c, dz (asibilácia): ňesece, kosci, dzakovac,
veru brav išiól z druhéj hori tam hňec, čo prešiel ces cisícsedzomsto, dze-kaje chodzeľi, sveceľní, dzedzina,
hori, ces také pielohi. Braj A proci mňe akurát, čo ból dzeň, hodzina,jedziňe, ňedzeľa, dzeci, dzesac, dvacac,
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tricae. hňee. vicínal'i. smrdzí, pL'eeené. dzierki, vidzíŠ.
ci (= tebe, ti), dzace/'inka, ceplo, cenúnko. poeme (=
potme), v augusee a i. Tvrdá v)'slovnosťjev prípadoch
rodičia. dal'eko, dal'iej, tebe, teba (popri ci, ca),
Zakončenie neurčitkových a imperatívnych tvarov je
tiež pod vplyvom asibilácie: roMe. kosic, držac. dac.
orae. siac; zaplae!, sec.' (= seď!) a pod.
7. Za d' býva j (kaje, .vaje, taje, chojic. choja), ale
kedzlc. Ako protetická hláska saj objavuje pri zámene
aký a pri všetkýchjeho odvodeninách, napr.jako,jaké,
jaká.jakísi atď.
Stretneme sa i s tvarmi póm. póš. pojdzeeelpóce
namiesto puojďem,puojďeš, puoj(j'et'e.
8. Protiklady I' - I a n - ií sú zachované: {utovae, pol'e.
rota, žľab, jel'eň, ľavóI; ľebo, I'eto, koľiba, boľi,
hnoje/'i, poľíhaľi si, are - sa siala repa. sa mhelo; ňie,
ručiíe, (1emaľipeiíiaze. sliach. kl/chiJia, iliedze, stud/ia,
na hWf11'1e, saňica, žilo sa bie(iJie, riad/ll! spravené bolo to biedne, riadne zemáki. prijedném, ohŕnalo sa.
9. Dvojica spoluhlások v -Isa asimiluje podľa znelosti,
nie je tu obojperné u: prestájka. po/'iefka, ofce, pr.f:
jednému Fačkofcovi, zajCasu ráno.
Sú tu podoby: šľvoga, v bl'orí, pvoda, rvos(alo.
hvoscie, kvóra a i., alebo znenia s kvantitou: pójdu,
pójdzeme. móže sa. Jiemóhl'i, rôzne \'fei.
Na začiatku slova hláska \' bud' z<lniká alebo sa mení na
l šetko, .šaje (= všade), ,<'echsl'Cltíc!l. ::duch (= vzduch),
::01 (= vzal), (ech}/edi, čiľ/čil'ek/Cil'ej aj
jčil'/fdl'kám/féiľej,féasJzemáki.
10. Za slabičné I je u: Simko, žUL', duh (= dlh), duhí,
(ustí. stúpki, dukšie, úsw'1ie (= úslnie), žutí, bucha.
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hutac,jabuká, hubokí, ale plní, vlk, vlna, vlchkí (často
počujeme mäkké ľ: plnú, vľna).

11. Zaznamenali sme prípady zmien k na ch (ChlO,
fach/), ch na k (abi to sklo = schlo, skod) a
zmenu ch na h v slove nechať (lle/we. ňehaj. ňehajce
to tak).
12. Je tu aj západoslovenská zmena 11iektorí na
ňiekerí, a teda aj tvary kerí. kerísi, a tiež podoby keľo.
keiKo, kel'orázi. teho, teľa, teiko, teloto a pod.
13. Zdvojené spoluhlásky sa vyskytujú len ojedinele
(spannú/), zdvojovanie obyčajne nenastáva (šeei
ľudzia, ocialmu sa, višiej, vačieho, najpručejšéj,
Kamená, deščenÍ, ociahnu sa (= odtiahnu sa).
Spoluhláskové skupiny sa zjednodušujú aj v slovách
céra, tížiíe, drusfvo.
ňie;:'hto,

Skupiny dl, dn sú zachované (t.j. ani v nich nenastáva
zdvojenie): jedna, žiadna, sadnúc, sedlo, žihadlo;
jedľa. vidli, podľa, vedIa ai.
Namiesto stredoslovenského št' je šč: ešče, deščení.
.\pú.\:(~al'i, kú.vček, hújičina, 1'1etreščól. Skupina.l:L~jeaj v
slovách do.šéiahňe, poščiavame ho.
14. Dížky samohlások nebývajú obmedzené
rytmickým krátením: vol'ákí, zamie.\:ia, dziefčiatko.
siacie bráni, múdrí. úské, pod chráscím, na lúkách.
Ani po dvojhláske sa nasledujúca slabika neskracuje:
dzesia(í, čierná. ot .šiest~j; po dlhej predchádzajúcej
slabike sa v nasledujúcej slabike dvojhláska
zachováva: I'íscie. siacie, súdzia, zháilÍam a pod.
Kvantitaje veľmi často prítomná aj v zneniach: ból. ze
susednéj dzedzini, prijednéj miske, prvéj, mój, naráz,
dúpe (= dupoce), ze sehú. dáľeko a i.
15. Popri tvaroch minulého príčastia (l-ové
particípium) typu hnojel'i,robel'i, koseľi, jedel, kúpel
si, už zell/reI a pod., ktoré sú v Rajeckej doline bežné a
typické, sú v Rajeckej Lesnej časté aj podoby roból si,
sedzól, ja som to J'1evidzól. ke_com tam kosól. zi'íiMI,
preskočól. l'iZllaČól nám, toeól si. išólli.šiól, Jiechcól
som, som ho hodzól. schicól sa. ušiól, odporučól. V
kontexte môže veta znief: Von strel'ól, aľe ho 1'1etrafól,
ho chiból (bravaj.
16. V nominatíve pL muž, rodu živ. je prípona -ia, ovia: bracia, ľudzia. sinovia. zacovia, rodičia.
17. V gen" akuz. pI. muž. rodu je charakteristická
prípona -voch: do tích vagónvoch, vie.\: keľo má
rohoch?, do sel1íkvoeh, ze dvaeaejeľeňvoeh, i'íeboló
va!covích mľinvoch, musel'i zme bučkvoch narúbac,
zemakvoch do jeho, ale zaznamenali sme aj podoby
hodňe stromoch, maľi zme tesári, ze dvacac
centimetrí. sedzom me/rí, jeľeňí (= jelei1ov) si čiľ
opatrujú, kelko je jeľeiíich, ľebo srne 1'0. na takich
dves/o l11e(rích, prv iíemal'i aňi (íh rc~itárich.
cisí_cedzol11sto l'itrí, za .~ez dňíchjepo žafve.
18. V inštr. pI. muž. r. je prípona -oma (pocahovalo sa
z háko1ľ1a, mlácelo sa cepoma), v žen. r. prípona -ámi
(ženámi, sestrámi),' inštr. sg. v žen. r. je ze sestru, s tú
mladú babu, s ;lU, s tlÍ novú pi/u. halušieg z_brilldzú.
ohádže si ho pelale hľinu apod.
19. Prídavné mená majú tvary: mladi, mladého. dobré
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dzieca. bratové dziejča. mladí ľudzia. mladé ženi.
dobréj roboce. cudzéj žeiíe. aJe slaršie dzieca.
mlačieho chlapca, mlačiemu, l'ep.i:ie. star.fiu.
Zámenné tvary sú: jeho, za /ieho. mojeho. .Ni.
111ojéj/mojej, moju. leho. léj. a tiež: k liiej, nm"iej, našiu;
hu (= ju), bežal ta (= tam), gdo ca (= ťa).
Nominatív pI. ukazovacieho zámena má pre všetky.
rody tvar ti/ti (henli, tilo): ti ľudzia, ti dzeci. ti ženi,
henli vidli, ti dvori. ti zubi. ti poľíéká, ti pe/iiaze, li
slamňíki. Ii husi, ti ojce. liporlie, lilojarmá.
20. V lok. sg. muž. a str. rodu je o dohrém. cudzém,
mojém/mojem, o ňem. no i na dolííiem konci, pri
našiem a pod.
21. Zaujímavosťou (pravdepodobne však.
výnimočnou, navyše s nepotvrdenou pravidelnosťou)
je podoba lok. sg. v stred. rode senovi: kedisi sa
narobelo aj pri tem seno vi (.') dosc. Celkom bežná je
podoba chcia: lí Ňemcl chcia ",ad:: jel'd1G, ale aj
prípady chodzeto sa domoch. na sánkach a pod.
Genitívna podoba číslovky ~·to je (ze) sta: Ze stoje ren Charakter "frývaldského" nárečia môže priblížiť aj
ukážka nárečových výrazov (výber z pripravovaného
dzesadz dohrich svr6n.
22. V komparatíve prísloviek je zakončenie -hy/-iéj: nárečového slovníka Rajeckej doliny) a niektorých
slovných spojení a viet s ťrazeologickým zafarbením.
daľiej. mei1iej, horiej, višiej. niiiej. hl'ižiej, račiej.
slahiej (~ervená, hup.i:iej, dužiej. cižiej = tichšie, V nasledujúcom texte využívame okrem bežných aj
ľepšiej, ,íeskori~i, ríchľie). Pozoruhodný je tieto skratky: bat. - botanický termín, expr. expresívny výraz, nov. - slovo novšieho pôvodu v
superlatívny tvar v najpruéšejšej zákruce .
23. Na zdôraznenie divnejšej mjllul~sti je v Rajeckej nárečiach, v spoj. - v spojení, zool. - zoologický termín
Lesnej ešte i dnes živá forma tzv. dávnominulého času
napr.: Oňi 111i hati už zal'i moju gUI'oVlíicu; Som hól agáčie - porast agátových stromov
kúpe/... a pod.
bagatel' - niečo zanedbateľné, maličkosť
V starousadlíckych rod inách je celkom bežné barák - jednoduchá budova: deNené baráki
"onikanie", pričom 3. os. pl. sa namiesto 3. os. sg. borsuk - zool.jazvec obyčajný (Meles meles)
používa aj pri hovorení o starších a vážených ľuďoch: hrav - kanec divý (Sus scrofa), diviak
Máj tato, tísa zmohľi; Prišľi lam pÓ/lfarár a pod.
bvorie - borovicový porast
24. Z ďalších znakov opisovaného nárečia eeľelka - druh bieleho pečiva, pletenička
spomenieme podobu (~erevo (nie äevo. napr. čerevá z cep/o - teplo
jeľeňa), koncové k obyčajne b);va v slovách typu cižiej - tichšie
zasek, dzesik. tak/ok, vyskytuje sa tu ,: (prett:halo sa, čiľ/čil'ej - teraz
obhŕnalo sa. Umne zemáki, v,:baj. ale aj r bez kvantity, čo - ako (pri porovnaní): Bollaf!, hrubí (buk), čo tá
(vivrtané. vrba). môžeme tu počuť zámenné tvary von pila = bol hrubý, ako tá píla
(= on), vona (= ona), príslovku ven (= von, napr. íse dlapa - šľapa
ven), vokalizované predložky ve dvore. ze sesiru. ke dlávie - tlačiť, utláčať
nuíe.
dopratae - priniesť, doviesť
Popri tvare pásavaľi využíva sa aj podoba pásaľi dzekaje - kade-tade, hocikde: dzekaje po hatiach
Oeľeňi sapásaľi). podobne napr.lí. (~o to sádzal'i.
jčiľkám - teraz: To líie ako féiľkám
Časté je využívanie prechodníkových tvarov: išiol ješter - úradník lesnej správy, lesník
rpajúcí procí nuíe, prišiol dúpajúci. išiel hore' gu/'ovllica - pol'ovnícka puška
dzedzinu spiévajúci a pod.
Itájlíik - človek poverený hájením lesa al. poľa
25. Z oblasti tvorenia slov vyberáme aspoň niektoré /w/'ahurda - hlúposť: Ňeviprávaj laké haľahurdi!
typické podoby: chrá.i:čie, agáóe. prasce. Ii ,~imúňia. v . Itllojovľíičky - sánky na hnoj
Rakúsoch, ve Francii. jednélllu Faékojcovi, v: Itrallol'ec - menší hranol
zempľínskej (= Zemplínska stolica), skalka, kiíihovi'ía, : Iturl - hluk, lomoz
hranoľec, lagaňec, slromek. plúiek. zúhek, c!7vosCÍk, ! hl'oscie - porast pichliačov
studzienka. jl'ašečka, cenúnko (tenučko), ľesák; bál i Itvozd - pichliač, burina
ustali (= boľunavený, ustatý).
' chibic - netrafiť (napr. strelnou zbraňou)
Niektoré miestne názvy (chotáre, lúky, miestne cItráscie, ehráščie - hustý porast kríkov, krovie
lokality a pod.) sú: Brčná. ve Vrickém, Kaľvária. ; chrást - hustý krík, krovina
Ko.i:ariská, Andrísková, ,~iroká. Kamená, Kozárska. jačmeň - druh obilniny a jej zrno, bot. jačmeň siaty
Duhá. Trscená.
(Hordeum sativum)
i
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koľiba - l. obydlie baču a pastierov na salaši 2.
drevená búda na sezónne bývanie pre pastierov,
koscov a pod.
kontingent - povinné dávky obilia, mlieka, mäsa a
pod.
kosňisko - rúčka na kose: Na šírku, takí pás,
sedzomnás kosňísk
košiar - ohradené miesto pre ovce
krma - pokrm pre statok
krošňa - košík
kúb - l. kÍb 2. šunka
kvartíl' - byt
lagaňec - malý chlapec
ľedvi -ledva: Ľedvi som uskočól za skalí
ľesák - zamestnanec správy polesia, lesník
lúki - obdobie kosenia na lúkach: Potom zas prišľi
lúh = začalo sa kosiť
mačka, obyč. mn. Č. - mački - háčiky na obuv (proti
šmýkaniu): Mački mal na nohách, abi sa ňekľízalo
mandoľínka - škodlivý hmyz na zemiakoch, zool.
pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)
míto - mlynárovačiastkaznamletého obilia
muhár - rastlina z rodu stoklas Bromus (Bromus
giganteus)
náhľic (sa) - ponáhľať (sa)
natkac - napchať, vopchať: Slama sa natkala
odebierac - ukladať po koscovi
odojic - (postupne, všetko) podoj iť: Odoje ľi šetki ofce
oprec sa - podporiť niečo: Kebi sa na to šeci ľudzia
opreľi= keby to podporili
osiečic, osiačic sa - vzpriečiť sa, zachytiť sa: Strom sa

povrieslo - l. ušúľaný zväzok slamy na
viazaniesnopov 2. ušúľaná slama slúžiaca na
upevnell1e
viazaničky konopí
prach - nov. umelé hnojivo: Ftedi prachu ňebolo
prc - úzka cestička, chodník vyšliapaný dobytkom al.
zverinou
prebierka - prerezávanie stromov v hore: Prebierka to
je v hore, čo sa prerezáva drevo, to hájňik ci viznačí,
keráje udusená
priam - akurát, presne (miestne al. časovo): Ra_zme
vľiekľi tamotáľ a priam na téj najpručšéj prci sa nám
rostrhla tá slač .. Dobehnúlpriam ke mňe
prieloh - roľa ležiaca dlhší čas úhorom: Brav išól z
druhéj hori tam hňec, čo prešiel cez hori, ces také
prielohy
pripuscic - umožniť párenie: Ňechceme hu pripuscic,
ľebo hu chceme predac
puknúc - expr. vystrel it' (napr. z pušky)
rajs - ryža: Rajz ze slatkím mľiekom
rajtár - nástroj na čistenie obilia, vejačka
restovaňie - povala v humne, kde sa ukladá
pokosené obilie, slama
rezať - oddeľovať rezaním: Cez obet uš sa čaško
reže - zle sa kosí
riečica - sito: Má plot jag riečicu - veľmi deravý
rupnúc - zlom it' sa, prasknúť: Ruplo to napoZi
rupsak - plecniak
ružiaki - zemiaky s nádychom ružovej farby
sedzom - čísl. sedem
sená - obdobie prác okolo sena: Fčiľ sú sená, potom
budze zbožie
osieči
ošmeknúc - podviesť, oklamať: Hňe_ca ošmekľi
schodzic - začať rást' (o úžitkových plodinách):
otkeľ - z ktorého miesta, odkiaľ
zemáki schodzia
otruhí - odpad pri mletí múky
siahovica - uložené drevo porezané v dÍžke siahy,
oves - obilninaajej zrno, bot. ovos siaty (Avena sativa) metrovica
panák - útvar z viacerých snopov obilia, uložených slač, slače - jednoduché sane
hore klasmi
strach - v spojeniach aš strach = veľmi veľa, mnoho;
pasienek - miesto na pasen ie statku
aš strach sa pozrec = je strašné, hrozné vidiet' niečo
pekné časi - pekné počasie
studzienka - malá studnička
pír - burina, bot. pýr plazivý (Agropyron repens)
stúpek, stúpik - stÍpik: žeľezné stúpki
pitľák - človek poľujúci bez povolenia, pytliak
súci - I. dobrý, kvalitný 2. vhodný
pl'evi - šupinovitý odpad z obilia
suché - suchá, nevarená strava: Vidržal na suchém aj
pocme - potme
celí tíždžeň - nejedol varenú stravu
podľa - pri, vedľa: Jako som podľa tích skál stál
sveceľní prút - prúd na nov
pohlobic - postupne pozatÍkať,zatÍct': Boľi vivrtané svet - v spoj.: Tam bolo sveta! - bolo tam veľa ľudí
dzierki a ti zubi boľi v ňich pohlobené
Šechsvatích - Všechsvätých
pohromatkovac - uložiť, dat' na hromádky
šibnúc - expr. rýchlo utiect'
polodňe - obed; poludnie: Na polodňe kupusti a teho škripica - druh obilniny podobný raži, lesná raž
kúba (= šunky) do ňiej
šľahnúc - expr. vystrelit'
popravic - urobiť opravu, opraviť: Popravíš hrabľe, šľak - stopa: Spraví sa šľak, potom ti sánki ľen tag
bránu, pluch
za tími kravičkám i idú!
posriedek - prostredná čast', prostriedok: Preš po šľvoga - výrub časti hory, rúbanisko (často
posrietku
zúrodňované)
poviem - vyjadruje odhad, asi, napríklad: Potom ti špicovina - odpad (šupky) z obilia, hrubšie otruby:
kravi, ti ofce, to každí mal, poviem, tích dvacac - Spicovina s_teho jačmeňa
tricac ovečiek
šrotovák - mlynský kameň na šrotovanie obilia
povichodzic - začať rásť, povschádzať, vyrásť (o štvernoški - súčasne na rukách aj na nohách,
úžitkových plodinách)
štvornožky
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šústi - v hore odseknuté konáre mladých stromov na
zvliekanie nákladu (napr. sena): Musel z bučkvoch
narúbac takích šústoch
švacnúc - expr. streliť
tácac sa - motať sa, potácať sa
tilo - zadná časť krku al. hlavy: Aj som ho trajil do
tila
toj; toť- 1. nedávno, pred chvíľou: Vec som im toj
dohováral 2. tu, neďaleko: To je !'en toj, za humnom
toporisko - porisko, rúčka: toporiská do motík
udlávic - poriadne utlačiť, stlačiť
udusenÍ strom - prekrytý inými stromami: Sú tri
stromi a štvrtíje medzi ňimi udusení, tag už ho dusí,
že ňemá vzduchu aňi svetla
úplaz - strmý, prudký svah, strmá prudká stráň
ustalí - unavený, ustatý
úsuňie - miesto, kde intenzívne svieti slnko, výslnie
vedľa mojeho - podľa mňa: Ved!'a mojeho je vinovatí
vedľa svojeho - podľa seba: Robic ved!'a svojeho =
podľa

vlastného uváženia
- drevená lopata (naberák) na zbožie
vetkac sa - vopchať sa: Ti si sa čil'ej už do vreca
vetkal = chytil si sa do pasce
vicínac - rúbať, vysekávať
vičičrac - vyhrabať
vistrenÍ - expr. mŕtvy: Už hól brav vistrení
vivlačovac - postupne vynášať, vláčiť
vÍžin, vÍžinek - zárobok v naturáliách: Chodzieval'i za
vížin robic
zahamovac na hlatko - zabrzdiť bez okrútenia
reťaze okolo bahry
zahamovac na ostro - okrútiť reťaz okolo bahry a
zabrzdiť (reťaz priamo cez ráf kolesa drela o cestu)
záhon - vymedzená časť obrobenej pôdy s jedným
druhom rastlín
založic (sa) - zachytiť (sa): A miie sa ci akurád
založel s téj mački ten zúbek, tu više čižmi, za .
nohavice
zaobierac sa (niečím) - venovať sa (niečomu) napr.
chovu oviec: Z ofcami sa hodňe zaobieral'i.
zaplakac - zaplakať (nad niečím): Bi si zaplakal
na_tím - o neutešenej, zlej situácii
zápraha - oddelené miesto v pivnici na zemiaky
zaseknúc sa - expr. ostať odrazu stáť
zbožie - obilie
zeľina - burina
zemák - zemiak: Zemáki jako pasc = pekné a veľké
zrichtovac - pripraviť na používanie, nachystať:
zrichtujú sa saňe
zval'ic sa - postrelený spadnúť (o vysokej zveri)
žito - druh obilniny a jej zrno, bot. pšenica obyčajná
(Triticum vulgare)
vejačka

označujeme mäkčeňom

v každej pozícii, t.j. aj pred e,
i, na mieste, kde sa vyslovuje tvrdo, píšeme tvrdé
spoluhlásky, v teoretických popisoch nárečia
označujeme znakom i tzv. neslabičné i, nepoužívame
osobitný znak pre slabičné r, l (ŕ, Í) a pod.
Jako zme sušeľiseno
KeJom chodzela na lúki, zme doma navarel'i
halušieg z brindzú a!'ebo aj s kapustu. Aj kapusné
chucel'i na tíh lúkách. Ná a na to polodňe kapusti a teho
kúba do ňiej, zemakvoch, ná tag bolo. Káva sa
ňenosela, jako čir Prada, !'en kávu. Mi zme !'en tag
mal'i. Ml'ieko sa tedi ňedávalo, kel'o bolo, te!'o sa šetko
upotrebelo doma.
Som chodzievala no až nazadek, jako to voláme, nad
Brčnú, taje. Ve Vríckém ešče zme chodzel'i, ešče tam,
ke_ci nahrabal, musel z bučkvoch narúbac takích
šustoch. Aj ti šústi, jako sa čaško vivlačoval'i kel'orázi.
Sa ho navl'iekel ten chlap a!'ebo aj kerá žena tam išla
pomósc. No a potom na ňe. A ras. RaJme vl'iekl'i
tamotá!' a priam na téj najpručejšéj prci sa nám
rostrhla tá slač. To bolo roboti, kím sa to potom
spravelo. Úské. Aňi statek pristupidz aňi pohnúc. No
teda naozaj, kedisi sa narobelo ajpri tem senovi dosc.
Ňiekedi sa ajpodarelo, že sa dobre zvl'ieklo.
Rozprávala U.

Venceľská,

Pripájame aj ukážku prepisu nárečových rozprávaní,
ktoré boli nahraté v Rajeckej Lesnej v domácnosti
alebo na dvore jednotlivých informátorov.
Poznámka. V ukážkach z nárečia používame
zjednodušený fonetický prepis: zapisujeme napr.
zložky dz, dž, ch, v prepise používame len i, mäkkosť
SPRAVODAJ CA MESTSKÉHO MúZEA RAJEC 2000
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Práce okolo gazdovstva

I
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V poli januári, ke_napadlie sliahu, práda, sa
pripravia sánki, ná lIŠ sa nakidá hnoja. CJdo má kraviG'ki vozí
na kravic'kách, gdo kOtla l7a kOIii. Talll dze sú nojvašie kopce,
gdze sa ňemóže doslo_::. vo::'oIl1. Ľebo nl1 sánkoch lo I'ochšie
vindze. SpravÍ sa šľak, sWlica, poloIlI ti sánki I'en log za tÍmi
kravic'kámi idú. Kedz vozí na kO/ii I'eho no koňoch. dá.l'i na
he zvonce, I'eho ke_Io herohí hurljako FOS, chitro hi ňiekeho
pri.::;/'apel, li zvonce dajú vedziec, že idú kOIle.
Ná navozí sa ten hnoj na kopli. už lIIusí vedúec, kol'ko
talll treba rázi hnoja na fen kú.i'c'ek pod zel7láki. No ľ1iekerí
ke_dze vajšÍ kúsek sa vive::e aj patnáz aj dvacaJázi hnoja.
Na jednu kopu sa'lo dá, udl/rri sa dobre, abi iievisichal a
kedz_uš presfahe vozic, abi illU tievilllrznúl. ešče si ho aj
sňa/10m pekl1e ohádže. Teli hnoj. tú kopu. iVa jar kec sliah
:.:ejdze, tag idze. veziie vidli, G'O uprm'í kopu a lopatu a
ohádže si hu pekhe hľinu, abi 11111 tievisichal.
Palom ke_ca prídu zellláki. práda, zaorávac, ke_ca
idze zaorávac pod zeJ71ôki, :ebere sa tam vOs s kravál/ú
al'ebo s kOliol7l, hnoj sa roz\'eze pekiie po kúsku, po
hromálkách a pripravísa {/OI0J7111Ž lIU oraňie. Roskidá sa, ná
sa ::.eherú zel7lóki. kec .\'ce.( zaorac. ta Jedz roskidó.::; hnoj,
tag ord po jJostrielku, ahi si Illal, prúdc/. lit rialki riadne, lag
ohejd:.:e: dokola a ked:_ e úhOl; rag dávajú hňe_ZO lehu
zemóki. Roskladajú ženi za lehll IlIkdz zellláki. Zel71ág od
::el7láka asi lak. .. na Iricac_cenlÍlllelri. '/(lg na dlapu. Lebo
ked:: zaoreš ich a zejdú, potom sa pozrd po ňich a kec krivo
oreš, ľebo ci krivo chod:í kvo/ll'eho krm'i, polom si povie,~, a,
jaké som to roból kl'llG'ki l
Ked: ::.emáki sa zaorú, potoml1š ke_ca majú vichodzic,
pretim. ke_ca uš chicia. pravda, korok puscia, zeberež
bránki a !/ž ich pobrálii.\'. Abi si lú huril/u vibráliol, abi to
vischlo. Kedz zejdú, POfo//l sa okopú, riaeliie, Ilžjak sa patrí,
c'eslňe, zel'ina sa viherá, vitrose sa píl: Kedz ih //Iáž okoponé
a viroscú ll.::; také súce na ohorávalíie, pnej sa lo ohhwlo.
al'efc'il'ej IL" lo... Na kOlli ohorávac lo cije I'úto, ke_ten kvoi7
staile ci l1a len ::.emák, 11Iie_ci ho zlomí. iViekerí I'ud::.ia
oborávajú aj l1a kravách...Vajednéj krave, Al'e aj Io sa mi
11el'úbi.
Mi zll1e oboral'i teraz zemôki Ila sehe. Fachl. Na sebe
oral. títo dvaja mladí pálii oral'i, G'U tli hol'i. Tí oral'i,ja som
pIzížeg držal a krástie zme ohoral'i. /VI.(t slÍ l?elii poškod:enJ.
L'en to je horšie, d::.ivJ ~'\'''''le Ilóm ich riilÍ ve/llli. Už bol'i .';ez
rázi lamj'-IÍchjedních. Prví ras, ke_ilie ih zaoral'i, hadám Iri
diú zaorané, ti brázdi tak peki/e prewocoľi a potom eš,-'e aj
fakJ hrbi robel'i. lag zme lo ľen zrovna/'i. ,-'o lIŽ aj si iievedze/
dze je zemák teho iiie a ked::. v i.í: I'i, ://Ie si dal'i prelkljú/d::.
zen;áki, tag dze ňeholozmezas od::.e I'i. A Iť U.::; schodúa. Ffedi
zme zasadzel'i peť kro.::;ní zemá... Peľko.i:íkvoch zemákvoh po
tih dzivích sviňiach. Slra.í:nú ."kodll rohia. i\liekerí (?j
i1ezcžere, ľen ho viríje, prehri::Jíe. popu6, idze daršia a robia
také kolá, že aš strah na lO pozrel'.
A potOI11UŠ ke_cú obo1'Gl1é, potom mandoľínkimusíšsi
dac POZOI: .. Ke_cú tag ich vi::.bieraš, l1á, pOliičí,š to,
najl'epšie. ke_to vizbieraš do kíMa a ikjakého igeľitového
sáC-'ka visipeš a spál'iš. To je 11 aj iscejšie. Hod::.íŠ do ,šporhl'a
ze sáčkom a už_e ::iíičellé. Moc teho je. Už na jat; keJi
/šimI1i, lIŠ si aj staré vikopával, olii sIÍ v zemi vrilé vol'adze.
Prez imujú.
To prvéj sa kopaľi zemcíki v októbri, luk. práda. Ii
flldziu pl/kedz liechodzel'i do cukrovaru, kopalo su lo tak po
polovici oklóbra, a/'efc.'il'ej sa nóhl'ia, tag 1/,::; kopú ich prvej
{?j. Pl1lého októbra už začl1lí. A I'e laké zemóki keré sa u?!'G'asll
kopú. a ňeiíi sú vizreté verIlIi, htiíjú. To liehi dohre. Jako

jabuka. Ked: olrh/tež a iieiii do::.relé. Račej ih l'Jehadz vi::rec.
kedz opáG'iš kopac a chicíž a vitrl1l1ež bil' a sa ci držia, ešG'e
hodhe ich sa ci drží bil'e, eŠc.'e ih treba iíehac, I'ebo sú ešče
mladé, iievi::.relé. Kec sú dozrelé kec chicíš bit. vitrht1eš, oňi
ostamí lom. A kedz_o opác.'i.{ taklo kebi si ho ze zeme
omieľal a sa ci omeľi. sa ci tag olúpi, aj kvora s_leho
zemáka, laklo, no kvora vrchná. tedi dG'e sú mladé. Sa .vúpia.
Potom taki, kedz_o li lag fJoomieľa.::; lú kvoru pootl'ha.::;, no
vonje U.::; fakí obrazení, no tag on ci uš hňíje palom, fo tldú
na trvácnos.

Fc.'iI'slÍ .::;el'íjaké sorti. Záľe-ží modz na sorce, ľeho kerési sorlí
sú dobré, ti odrodi, a kerési :fé. lifi tu máme/čiI' možno aj
,šesloré ti... Každú inačú a to sa zvláž dáva do pivňice do
lakej záprahi. Pn' bívaľi ajféasé zemóki, ružiaki savolaľi. Ti
sa samé prvé kopal'i. Boľi laké ružové. Dobré boľi, al'e tích
sa :asad:elo I'en fag najed:eI1ie.
A sú kh7lne. Také biele. Ti majú také zeľené I'isoké biľe
a duho sú zeľené. To ja to mii li odrodi vellni liepo::nám. To
sa ženas_t ím... Kedz_me zasadzel'i. zaoral'i, som napísal do
kaľendára naopak, keré zme na jakí kúš'-'eg jaké zasadzel'i
jakú sorlu a uš si ten po::.rem. .
A máme ešče kapuslu. Pre seba kapustu. Kapustu,
zemáki, lú hwgiňu pre kravi, aj prasa zežere hurgiiiu. Ná
lrochutam_e aj mrklli. patružľenu, cihuI'e, cesl1eku... EHe {?j
cvikľu. Cvikf'u fé.v. Trochu. To /'en pre nás. To ľúbitn To žeje
zdravé. Toje na krvinki a som počul, že to ajjakosi rakovinu
ľieči. To žena spraví. Víbort1e to robí. Takí náI'efna Io. Aj
céra, čo je v Žiľine, aj fá. léš, kedz_ej dam hu, také
dzieféialko má, to hu má též rado.
Kúpel'i zme vloňi semeno a... To kúpal ten chlapec v
Braťislave. A vravím želie. pekná je veru kerási tá. .. A to ci
bola burgilia červená:' To sa rozezná. Táto rosce tag do
okníhlajako lobda... Cvik/'a. A lá bola též hrubá. al'e trochu
poduhovastá. A bola o malé po::.naňie slabiej červená.
Henlo bola G'ervená burgiňa.

Rozprával 1. Šimún, nar. 1920 v Rajeckej Lesnej

SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA RAJEC 2000

12

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V RAJCI
Miloslav SMATANA

l. Pri terénnych heuristick)'ch v)'skullloch a mapovaní
jazykovej situácie v rajeckom nárečovom regióne sme
si v oblasti tvorenia slov všímali okrem iného aj spôsob
tvorenia vlastných mien osôb pôvodných obyvatel'ov
mestečka Rajec. Overili a potvrdili
sme si fakt
(predtým nám známy z autopsie), že v systéme
pomenovania tamojších obyvateľov popri priezvisku
(úradnom mene) fungujú, a dôležitú úlohu plnia aj tzv.
živé mená.
Samotní obyvatelia ich klasifikujú ako prezývky
slúžiace na dešifrovanie označovanej osoby a
rozlíšenie občanov toho istého mena.
Podľa ústneho svedectva najstarších žijúcich
obyvateľov mesta sa prez)'vky väčšinou dedili, novšie
(ktorých je menej) vznikali v priebehu tohto storočia.
Zachované písomné záznamy svedčia o skutočnosti,
že prezývky mali dlhú a pevnú tradíciu. Podľa nich
možno spoznať, či ide o star)' rajecký rod, pretože
prisťahovaní obyvatelia prez)'vk) nedostali.
Podkladom pre zistené fakty sa stal vlastný nárečov)!
výskum, súpisy remeselníkov a občanov Rajca z
rôznych období zaznamenané v kronike mesta a údaje
z miestnej matriky a volebných zoznamov.

charakterizačná

antroponymická funkcia jedinca. S
súvisí aj orientácia a dôraz pomenovania na
motivovanosť, napr. výstižne označuje osobu s istým
(pre tlU) charakteristickým znakom, zvykom,
vlastnosťoua pod. (porov. Krištof, 1969, s. 26 - 27).
ňou

3. Rajecká dolina patrí medzi oblasti, kde sa najmä
vďaka

teritoriálnej izolovanosti nárečie udržalo
pomeme dlho a dodnes sa využíva v každodennej
bežnej kOlllunikácii. Toto nárečie patrí do skupin)'
hornotrenčianskych nárečí, pričom v sebe obsahuje
niektoré vlastné špecifické prvky.
Typické znaky nárečia, najmä z fonetickej, resp.
fonologickej roviny, z tvaroslovnej roviny a z oblasti
tvorenia slov sa prirodzene prejavili a postupne
stabilizovali aj v pomenovacej sústave.
Osobitne dedičné živé mená sa vo fonologickom
systéme a slovotvorbe adaptovali nárečovej norme.
Tak napr. za pôv. nosovku e v krátkej pozícii po
labiálnych (niekedy aj nelabiálnych) konsonantoch
stojí rexlex a (Palák, Mas iar), za staré jery vznikla
vokalizáciou striednica e (Cesnek. PokO/lee), je tu
výrazná prítomnosť asibilácie (Hrdzina, Rodziiíec,
Sfudzťllí, Cisíeduší. Maradzík), zmena slabičného I na
2. Relatívna zemepisná izolovanosť opisovaného II (ína ú) v pozíciách po všetkých spoluhláskach okrem
teritória, menšia migrácia obyvaterov a viazanosť na pern)'ch p, b, v (Bucha, Chúpek, Túček. DU/ll),
rodné územie v minulosti (rozvinuté remeslá a usadlý prítomnost" protikladu párov l-L 11-/í v štruktúre
konsonantizmu (Haľko, Veľikí, Kľemo, Vľk, Ľajäno,
roľnícky, resp. sedliacky spôsob života), spôsobili
Lako, Kap/áiiee, Ko/áreeh, Slávech. KordováiÚk.
značnú frckvcnciu a opakovan ic niektorých rodn)'ch
mien a priezvisk, a tým do veľkej miery skomplikovali Kalušíiiee, Sloiío. Dubelí, Hrdzina, Pl'undrík,
identifikáciu osôb prostredn íetvom oficiálnej úradnej ,~lrangál; ,~aJ1doreeh), výskyt spoluhláskových skupín
pomenovacej sústavy. Dvojmcnná pomenovacia ,5Č, ždž (Hviždžiak, ,~časní, ,~če.fCJlíee), fonalogické
sústava využívaná v úradnom styku vyvolala potrebu využitie kvantity, ktorú neredukuje rytmický zákon
(Máľík. Ko/áráeh, Slávéch) a pod.
ďalšej dešifrácie široko rozvetvcného pokrvného
V
každodennej bežnej živej komunikácii zaznievajú
príbuzenstva a nositel'ov rovnakého priezviska.
typické
~lárečové spojenia, súvisiace s pomenovaním,
Správne dešifrovanie a identifikáciu jedinca, rodiny
napr.: Neili si fi tích Slávech? Jdzem do Vlkoeh/
zabezpečil vznik živ)fch mien. Ukazuje sa, že na
vidieku sa vo väčšej miere vytvorila skupina živých Vl'kvoeh; išiel Pekarovi - Vlkovi; Bollu len Hárko, oňi
mien pochádzajúcich z pôvodn)/ch prímení alebo sa pí.~u,~imkovia... a pod.
priezvisk (podľa jedného z pokrvných príbuzných
predkov), resp. názvov do domu (porov. napr. Blanár- 4. Proces vzniku živých mien a ich vý'vinu bol aj v
Rajci podmienený praktickými spoločensk)fmi
Matejčík, 1978 a 1983). Túto skupinu ponechávame
nateraz bokom. Popri nej totiž v menších mestách a potrebami. Potreby spoločnosti totiž stále udržujú a
mestečkách s remeselnou tradíciou (typ Rajec) vznikla aktualizujú systém živých pomenovaní, aj keď
frekventovane využívaná skupina expresívnych konkrétny jazykový výsledok nezávisí len na čisto
živých mien, s často až pejoratívnym zafarbením. V jazykových okolnostiach a podmienkach, ale aj na
našom príspevku si viac všímamc práve túto druhú okolnostiach mimojazykových, predovšetkým
skupinu. Predstavujú ju prezývky. vlastne určitý druh psychicko-sociálnych. Jedinec v úlohe objektu
živých mien, ktoré slúžia nielen na vyjadrenie pomenovania vstupuje so svojimi charakteristickými
príslušnosti osoby k rodine, prípadne k domu vlastnosťami do vzťahov k ostatným členom
(podobne ako predchádzajúca skupina), ale súčasne sa spoločenstva, čo môže byť explicitne (alebo len
v týchto pomenovaniach dom inantne uplatňuje implicitne) vyjadrené v živom mene ako jazykovom
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implicitne) vyjadrené v živom mene ako jazykovom zamestnaní: /';L'esm; ,~tranKál; Kolárech, Bednál;
. Kordováňik. Krkuľiar (= výrobca krkulí). Misľiveček.
pomenovaní alebo vjeho štruktúre.

. ,~krohko, Kľingáč, Záhojňík, Postriháč, Kuchara,
4.1. Rajecké živé mená - prez)/vky ako ďalší Fráterka, Kap/áňec, Kurátor. .. V tejto kategórií je
determinant pomenúvania osôb, majú za úlohu často problematické vymedziť hranicu medzi
(podobne ako v iných oblastiach Slovenska) apelatívom a propriom (porov. Matejčík, 1987).
spresňovať identifikáciu osôb. Ich charakterizačná·
antroponymická funkcia je dominantná. Prímeno,
resp. prezývka
ako živé pomenovanie, býva v
každodennom styku viac zaťažené ako rodné meno a
priezvisko. Tvorí tretiu zložku pomenovacej sústavy,
ktorá ako trojčlenná, v hierarchickom usporiadaní:
živé meno (prezývka) - osobné meno - priezvisko,
funguje primárne vo vedom í obyvateľov skúmanej
oblasti pOllžívajúcich tento typ pomenovania (v
neoficiálnom styku), oproti úradnému pomenovaniu
(v oficiálnom styku) so schémou: osobné (rodné)
meno - priezvisko (a prípadn)' ďalší údaj).

5. Klasifikácia rajeckých živ)'ch mien - prímení
5.1. Živé mená uplatilujú funkciu druhého
determinantu buď formou privlasti10vania (zaradenia)
k rodine a takto ju charakterizujú, alebo formou
expresívnych slov (porov. Krištof. s. 50 - 5 I). Podľa
toho sú živé mená - prez)'vky :
a) neutrálne (ich základom je proprium rodné/rodinné meno alebo apelatívum) a
b) expresívne (ich expresivita prechádza na stupnici od
pólu lichotivé, cez posmešné a hanlivé až k vulgárnym
a obscénnym).
Sémantická štruktúra ŽiV)fCh m icn prevažne vyjadruje
pomenovacie okolnosti, za ktoľ)'ch dané živé meno
vzniklo. Názvy sú typické pre danú oblasť, sú späté s
konkrétnym prostredím, a sú ním zároveň
determinované.
Prímenia, prez)'vky b)'vajú utvorené pomocou:

A. nomen proprium
a) z rodných mien (často krstn)'ch mien hlavy rodiny):

Skupina fabrických robotníkov zo Sloveny vr. 1929
Hom.v rad zl'ava: ?, Špániková (I'. Dubravková), Golierová
(l'. Stráiíaiová), Špánik "Pilot", Rybárová "Kapláncová",
Vaváková (r. Voštenáková), Čerňanská (r. Tomšová).
Dolný rad zl'ava: Tordová, Voj tas, Vojtasová (r.
Zbyňovcová), praktikant, Jarinová (l'. Jakubíková), Uhlárik,
Hanzová (r. Mikolková).

d) z názvov telesných a duševných vlastností, teda
podľa onomaziologického príznaku, napr. podl'a
vzrastu postavy, podľa výzoru, vlastností, podľa
najčastejšie používaného slova a pod. Táto skupinaje
najpočetnejšia a môže sa členiť na rozmanité
podskupiny podľa špecifickej vlastnosti jedinca:
Striga, Máloha, ,~trka{a, Pukačka, Strečko. Pocikaní

Mojko, Bachor. Mančill. Darmoj, Vl'k. Bie/koš,
Mrákava, Mráz, Okidech. Faječka, ,~kríbel'a,
Figuríiíec, Sluchli, Pľundrík, Hrdzil1a, Bohech.
Individuálna prezývka sa stáva dedičnou, a tak sa
môže preniesť nielen na ostatných členov rodiny, ale i
na pomenovania rodinya mena domu.

Urban. Doriak. Beták. Lajo.Š'ech. Kl'emo, Urban,
Šundorech, lŠlváiíec, SIavech. Komi/ech. Dzurnák,
Edušech, Tónech, Macejech. SIOIio ... ),
b) z miestnych a chotárnych názvov: ,~14anskí, 5.2. Na povrchovej (fonnálnej) štruktúre sa zIve
Dzurc'anskí, Zhíňofskí, Frivalckí. Rajčan, (;erňanskí, osobné meno - prezývka realizuje v rámci
Khlčanskí... (najčastejšie prešli do systému oficiálnych slovotvorného modelu rozmanitými slovotvornými
priezvisk).
typmi. Lexémy možno špecifikovať podľa slovných
druhov, napr.: substantívne (Mátoha. 5ľtriga. Hrdzina,
B. apelatív
a) z názvov živočíchov a rastlín, vznikli najčastejšie' Havran. Vahan), adjektívne (Mančin, SluchU,
metaforicko-metonymick)/mi postupmi: Raček SllIdzení, Pocikm1Í, Bie/koš), pronominálne (Jvfojko,
(červenie od zlosti), VI'k (prudkej a zlostnej povahy), Darmoj), numeratívno-subst. (Cisícdll.fí, TJ-zuha),
Č'il1G~a/a, Bukoví, Kravoš, Barw'úk. Škovránek, . verbálne (Postriháč,Strečko, Škríbel'a).
Základnou morfémou v živom osobnom mene býva
Koziiíec, Kuríiíec, Karas, Capko, Havran...
b) z názvov vecí: Rajtár. ,~trOl7gál; Pukačka. Pekáč, často citoslovce. Jeho emocionálny charakter
Kochon, Zábojiíík. Poslriháč. Faječka, Kuríiíec, zvýrazi1uje neobvyklá fonematická štruktúra korennej
Marcikáií, Vahan, Gapko. Tento typ sa často (pretože morfémy (,~trka/a, c~kríbe/'a. Frcík, Fujak, Pukačka,
pomenovanie remesla b)'va ni~kedy odvodené od Habakuk, Darmoj a pod.).
dominantného výrobku) zhoduje s nasledujúcim, ktorý Emocionálno-expresívny význam nadobúda živé
je tvorený:
meno aj príznakovými sufixami, napr. -aj (Komrnaj,
c) z názvov remesiel, remeselníkov, či rôznych. ,~amaj), -oj (Darmo)) -oš (Kravoš, Bie/kos), -uk
(Habakuk), -áč (Gráč, Poslriháč) a pod.
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snahy prispievali k zvýrazneniu niektorej z funkcií a
tak vnášali do pomenovania značnú dynamiku,
rôznorodosť a pestrosť.
Zaujímavosťou je už spomenutý fakt, že nepôvodní
6. S rozvojom a vývinom nárečia v rajeckej nárečovej obyvatelia živé meno nedostali. Nositeľmi prezývok
oblasti úzko súvisí aj rozvoj skúmanej skupiny živých sú najstaršie rajecké rody, ktorých priezviská sú na
mien. Ich vývin je tesne prepojený so sociálnou danom území najfrekventovanejšie. Medzi
skutočnosťou na danom území. Predpokladáme, že frekvenciou priezvisk a kvantitou živých mien tento vývin vrcholil v čase najväčšieho rozvoja prezývok platí vzťah priamej úmery, t.j. čím je
remeselnej výroby v 19. a zač. 20. stor. a so slabnúcou priezvisko frekventovanejšie, tým viac prezývok pre
jeho nositeľov existuje (porov. zoznam priezvisk a
intenzitou pretrváva dodnes.
príslušných živých mien - prezývok).
S rozsiahlymi sociálnymi zmenami v tomto storočí
Prisťahovaní občania však systém zaužívaných
zaznamenávame súbežný ústup pôvodnej formy rajeckých živých mien poznajú a na identifikáciu ich
rajeckého nárečja a jeho postupnú transformáciu do vlastníkov ich využívajú. A tak je bežné, že i občan,
súčasnej - formovanej podoby. Tým zároveň ustupujú
ktorý nie je rodák z rajeckej oblasti, no dlhšie tu žije
niektoré nárečové javy a prvky z bežnej každodennej (pričom v svojom prejave nevyužíva spontánne
komunikácie obyvateľov, o. i. postupne slabne aj nárečové prvky), je nútený (pri bežnej každodennej
používanie sledovanej skupiny živých mien. Naplno komunikácii) prispôsobiť sa miestnemu úzu a živé
ho využívajú pôvodní obyvatelia, ktorí ešte aj dnes mená- prezývky používať.
komunikujú nárečím, resp. tí, ktoré používajú (podľa
situácie) vo svojich prehovoroch nárečové prvky. Ide o Literatúra
vekovo najstaršiu skupinu obyvateľov a ich priamych Blanár, V. - Matej čík, J.: Živé osobné mená na
potomkov, zástupcov strednej aj najmladšej generácie strednom Slovensku 1./1. Designácia osobného mena.
Bratislava, SPN 1978, s. 416 a mapová príloha.
(asi 40 - 50% obyvateľstva).
Zaznamenali sme však čiastočnú zmenu funkcie v Blanár, V. - Matej čík, 1.: Živé osobné mená na
smere od najstaršej generácie ku najmladšej: kým strednom Slovensku U2. Distribúcia obsahových
medzi staršími obyvateľmi dodnes živé mená - modelov. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1983,
prezývky plnia funkciu diferenciačno-identifikačnú s.648 amapová príloha.
(táto zahŕňa v sebe v podstate i funkciu príbuzenskú, Matejčík, J.: Apelatíva v živých osobných menách. In:
sociálnoprávnu, resp. charakterizačnú), medzi IX. slovenská onomastická konferencia - zborník
zástupcami mladšej generácie táto primárna funkcia referátov. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
slabne na úkor charakterizačnej, s výrazným 1987, s. 245 - 251.
zdôraznením ironizácie, grotesknosti a zosmiešnenia Krištof, Š.: Osobné mená bývalej Tekovskej stolice.
pomenovanej osoby. Samozrejme, táto funkcia bola Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo
prítomná pri niektorých živých menách aj v minulosti. 1969, s. 306.
Je len prirodzené, že praktické spoločenské potreby a
Najfrekventovanejšími a charakteristickými sú sufixy
-ec (Fereňec" Barušíňec, Koziňec, Kapláňec) a -ech
(Šandorech, Okidech, Kolárech, Edušech}

Abecedný zoznam najfrekventovanejších úradných mien (priezvisk) v Rajci, ktorých vlastníci sú zároveň nositeľmi živého
mena- prezývky:
Slaboň - Dzurnák
Grajciar
Priezvisko - Živé meno - prezývka
Kavec - Kuruc, Gero, Pocikaní, Honko Slota - Faječka, Edušech
Buček - Beták
KJ'ačanský - Mojko, Šandorech
Smatana - Košút, Škríbel'a
Blunár - Urban
Koleda - BachOl; Habakuk
Smieško - Kuríňec, Figuríňec, Tónech,
Baraník - Doriak
Kováčik - Pekáč
Lajošech, Hal'ko, Havran, SfuchU,
Cibul'ka - Katušíňec, Maradzík
Kramara - Kravoš
Pl'undrík, Šujanskí,(Bachor)
Čerňanský - Komrnaj
Dubec - Kubáň, Šl'esar, Striga
Kučerík - Kochan
~mutný - Marcikáň
Lednický - !štváňec, Mančin
Stehlík - Šamaj
Ďurčanský - Čavara
Paulíny - Zábojňík, Bohdal'ík, Bl'aško, Ševčík - Macejech
Ďurech - Činčala
Eloga (vys!. Eľoga) - Rajtár
Kolárech, Fel'can (Fel'čán), Baraňík, Šupka - Medl'ík, Trnul'a, Borišíňec
Fábry - Štrangár
Šlesara, Zvoň ec
Špánik - Majbo, Staňo, Kramarík
Fabana - Rodzíňec, Bukoví
Pecho - Lako (Lakech)
CKramárik), Páns~i
Fraštia - Raček, Misl'iveček, Mátoha Pekara - Slavech, Vl'k-VI'kech,
Simko - Magát, Stal'iar, HálKo
Gazdík - Škrobko
Škovránek, Darmo), Bednár, Bielkoš
Uhlárik - Šuvajda, Hrdzina
Golier - Štrkala, Frcík
Madovčík - Postriháč
Veselý - Karas
Huljak - Čimbora, Majbo, Fereňec,
Mihálka - Koziňec
Vítko - Ľa/Čina
Barušíňec, Kl'ingáč
Mikolka - Mrákava, Dubňík
Zafka - Dubeň, Studzení, Vahan,
Rojík - Mráz, Kuchara, Škovránek
Trzuba, Gapko, Kordováňik, Capko,
Hollý - Lajošech
Igonda - Kl'emo, Drndzík
Rúčka - Fráterka
Vitko, Mrva, Král; Cisícduší
Jakubík -Mál'ik,Fujak,Krkul'iar
Rybár - Vechec
Židek - Trzuba, Gráč, Gapko, Vahan
Januš - Pukačka
Rybárik -Kapláňec, Okidech
Žilinčík - Kurátor
Jančovič - Strečko, Bohech,Mál'ik,
KamilechlKamil'ech
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Abecedný zoznam najfrekventovanejších živých mien - prezývok spolu s príslušným úradným menom
(priezviskom):

Živé meno prez.ývka - Priezvisko
Bachor - Koleda (aj Smieško?)
Baraňík - Paulíny
Barušíňec - Huljak
Bednár - Pekara
Beták - Buček
Bielkoš - Pekara
Bľaško - Paulíny
Bohdaľík - Paulíny
Bohech - Jančovič
Borišíňec - Šupka
Bukoví - Fabana
Capko - Zafka
Cisícduší - Zafka
Čavara - Ďurčanský
Čimbora - Huljak
Činčala - Ďurech
Darmoj - Pekara
Doriak - Baraník
Drndzík - Igonda
Dubeň - Zafka
Dubňík - Mikolka
Dzurnák - Slaboň
Edušech - Slota
Faječka - Slota
Feľcan (Feľcán)- Paulíny
Fereňec - Huljak
Figuríňec - Smieško
Fráterka - Rúčka
Frcík - Golier
Fujak - Jakubík
Gapko - Zafka
Gapko - Židek
Gero - Kavec
Gráč - Židek
Grajciar - Jančovič
Habakuk - Koleda
Haľko - Smieško
Hál'ko - Šimko
Havran - Smieško
Honko - Kavec
Hrdzina - Uhlárik

, II
I

I
I

Ištváňec -

Lednický
Kamil'ech - Rybárik
Kapláňec - Rybárik
Karas - Veselý
Katušíňec - Cibuľka
Kl'emo - Igonda
Kľingáč - Huljak
Kochan - Kučerík
Kolárech - Paulíny
Komrnaj - Čerňanský
Kordováňik - Zafka
Košút - Smatana
Koziňec - Mihálka
Král'- Zafka
Kramarík - Špánik (Kramárik)
Kravoš - Kramara
Krkuľiar - Jakubík
Kubáň - Dubec
Kuchara - Rojík
Kurátor - Žilinčík
Kuríňec - Smieško
Kuruc - Kavec
Ľa/čina - Vitko
Lajošech - Hollý
Lajošech - Smieško
Lako (Lakech) - Pecho
Macejech - Ševčík
Magát - Šimko
Majbo - Huljak
Majbo - Špánik
Máľik - Jakubík
Mál'ik - Jančovič
Mančin - Lednický
Maradzík - Cibuľka
Marcikáň - Smutný
Mátoha - Fraštia
Medl'ík - Šupka
Misľiveček - Fľaštia
Mojko - Kľačanský
Mrákava - Mikolka
Mráz - Rojík
Mrva - Zafka

Okidech - Rybárik
Pánski - Špánik
Pekáč - Kováčik
Pľundrík - Smieško
Pocikaní - Kavec
Postriháč - Madovčík
Pukačka - Januš
Raček - Fraštia
Rajtár - Eloga
Rodzíňec - Fabana
Slavech - Pekara
Staňo - Špánik
Strečko - Jančovič
Striga - Dubec
Studzení - Zafka
StuchU - Smieško
Šamaj - Stehlík
Šandorech - Kľačanský
Škovránek - Pekara
Škovránek - Rojík
Škríbel'a - Smatana
Škrobko - Gazdík
Šľesar - Dubec
Šl'esara - Paulíny
Štaľiar - Šimko
Štrangár - Fábry
Štrkala - Golier
Šujanskí - Smieško
Šuvajda - Uhlárik
Tónech - Smieško
Trnuľa - Šupka
Trzuba - Zafka
Trzuba - Židek
Urban - Blunár
Vahan - Zafka
Vahan - Židek
Vechec - Rybár
Vitko - Zafka
Vľk (Vľkech)- Pekara
Zábojňík - Paulíny
Zvoňec - Paulíny

VYDRA NA RAJČANKE
Peter BITU šÍK

Vydra riečna (Lutra lutra L., 1758) patrí v
celoeurópskom meradle k naj ohrozenejším cicavcom.
Šelma, kedysi rozšírená na rozsiahlom území
zaberajúcom celú Európu, severnú časť Afriky a
značnú časť Ázie, figuruje dnes v červených
zoznamoch väčšiny európskych krajín a v niektorých
je dokonca klasifikovaná ako vymiznutý živočíšny
druh. V červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov
rastlín a živočíchov bývalého Československa (Baruš

II

et al. 1989) je hodnotená ako "náš naj ohrozenejší
cicavec". Vydra bola po stáročia lovená pre kvalitnú
kožušinu a doplácala predovšetkým na svoju potravnú
špecializáciu. Prenasledovanie druhu v strednej
Európe súviselo s rozvojom rybnikárstva a rybárstva
na tečúcich vodách. Ako potravný '''konkurent''
človeka sa vydry lovili do sietí, chytali do želiez,
organizovali sa na ne poľovačky. Najdramatickejší
pokles populácie vydry sa však odohral v posledných 2
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- 3 desaťročiach, teda v období, keď bol druh chránený
príslušnými zákonnými predpismi. Vydra už nemohla
vzdorovať úpravám brehov a korýt tokov,
odstraňovaniu brehovej vegetácie, narastajúcemu
znečisťovaniu a vyrušovaniu.
V posledných rokoch sa spôsob života a
rozšírenie tohto druhu stalo predmetom intenzívneho
výskumu v celej Európe a od roku 1989 aj na
Slovensku v rámci programu "Akcia vydra". Cieľom
projektu je získať čo najviac informácií o početnosti
populácie a rozšírení vydry na území Slovenska, ale aj
údaje o bionómii a hlavných príčinách jej ohrozenia
ako nevyhnutného základu pre vypracovanie návrhu
opatrení na ochranu vydry a biotopov, ktoré osídľuje.
Na stratégii ochrany vydry ako vrcholového
predátora tesne viazaného na vodné biotopy je vidno,
aké dôležité je pre záchranu jedného druhu chrániť
súčasne jeho prostredie so všetkými jeho živými i
neživými komponentmi. Chrániť vydru totiž znamená
chrániť súčasne aj kvalitné prostredie nielen pre ňu, ale
aj pre človeka.
Za viac ako desať rokov trvania programu boli
zmapované toky a časti povodí na mnohých miestach
Slovenska, predovšetkým však na teritóriách
chránených území. Výsledky týchto akcií sa
pravidelne publikuj ú v bulletine "Vydra", ktorý je
venovaný problematike rozšírenia, ekológii a ochrane
tejto šelmy.
Výskum rozšírenia vydry na hlavnom toku
a jej prítokoch sa začal v roku 1992 v rámci
akcie, ktorou sa mapoval výskyt vydry na území
CHKO Strážovské vrchy. Sledovaný bol od pramennej
oblasti až po Fačkov. Trus vydry sa našiel hlavne pod
mostami a konštatovalo sa, že vydra tento úsek
prelovuje v dosť dlhých časových intervaloch a bol
vyslovený predpoklad, že hlavné teritórium má v okolí
Rajca (Kaššák 1992).
V júli 1994 som našiel starý trus vydry pod mostom v
Šuji a výskyt vydry aj v tejto časti toku potvrdili v
auguste 1998 P. Urban a D. Baláž, ktorí našli
pobytové znaky aj pod mostom Rybnej a na viacerých
miestach v Čičmianskej doline (nad a pod Čičmanmi,
v ústí Žilinskej, pod Komatnou a pri Tiesňavách). V
júni 2000 som informatívne skontroloval 7 mostov
medzi ústím Ráztoky a Rajcom a výskyt vydry sa mi
podarilo potvrdiť v troch prípadoch. Najhojnejšie
trusové značky boli nájdené pod mostom potoka
Ráztoka pri horárni na križovatke ciest vedúcich do
Čičmian a na Fačkovské sedlo. Trus bol nájdený aj pod
mostom v osade Trstená a pod mostom v Šuji bola
nájdená tmavohnedá dechtová pachová
značka.
Pobytové znaky sa nenašli pod mostami dolného toku
Lesňanky, bezmenného potoka pod Fačkovom a
Rybnej. Negatívny bol aj výsledok usilovného
hľadania pod mostom niže Rajca a na balvanoch popri
brehoch pod ním.
Rajčanky

Rajčanka

je významným, 47,5 km dlhým,
prítokom stredného úseku Váhu. So
svojimi prítokmi odvodňuje územie s plochou takmer
360 km 2 • Hlavný tok predstavuje na väčšine svojej
dÍžky podhorský potok (metaritrál), resp. podhorskú
rieku (hyporitrál), ktoré zodpovedajú pásmu lipňa a
mreny. Z limnologického hľadiska patrí Rajčanka k
najlepšie poznaným tokom Slovenska, ako to už bolo
pred časom na stránkach Spravodaja mestského múzea
konštatované (Bitušík 1997). Vychádzajúc z
vykonaných biologických analýz je riečka v hornej
časti relatívne málo znečistená a ani úsek medzi
Rajcom a Porúbkou nedosahuje vďaka samočistiacej
schopnosti hodnoty saprobity horšie ako je
betamezosapróbny stupeň. To je dôležitý predpoklad
existencie trvalej rybej obsádky a viac-menej pôvodné
koryto hlavného toku dáva predpoklad trvalého
výskytu vydry aj v tejto časti rieky. Prítomnosť vydry
na znečistenom úseku Váhu s upravenými brehmi a
korytom, ktorý preteká intravilánom Žiliny (Kadlečík
1995) však naznačuje, že vydra sa môže vyskytovať aj
na dolnom toku Rajčanky tečúcom územím veľkej
Žiliny.
ľavostranným

Doterajšie kusé informácie a dohady však
bude treba doplniť podrobnejším terénnym
výskumom hlavného toku a prítokov, ako aj štúdiom
historických prameňov, muzeálnych záznamov a
informácií obyvateľov, predovšetkým rybárov a
poľovníkov. Tento príspevok nie je len zhrnutím
najnovších údajov o výskyte vydry riečnej v povodí
Rajčanky, ale aj určitou výzvou na započatie
intenzívnejšieho štúdia tohto druhu na území Rajeckej
doliny.

Literatúra:
Baruš, V. et aL, 1989: Červená kniha ohrožených a
vzácných druhu rostlin a živočiehO ČSSR. II.
Kol.: Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savcJ.
Praha, SZN, 136 pp.
Bitušík, P., 1997: Zmeny štruktúry makrozoobentosu
Rajčianky ako dôsledok vplyvu ľudskej
činnosti v intraviláne mesta Rajec. In: Spravodaj
mestského múzea, Rajec, IV, s. II 12.
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Kadlečík, J., 1995: Vydra riečna (Lutra lutra) v oblasti
vodného diela Žilina. In: Bulletin Vydra, 5, s. 55 58.

Kaššák, A., 1992: Správa o.E;,mapovaní výskytu vydry
riečnej na území CHKO Strážovské vrchy. In:
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PRVOSIENKA HOLÁ - PRIMULA AURICULA L.
Karol HULJAK

Už z názvu prvosienok (primula - primus =
prvý) sa dozvedáme, že patria medzi prvé jarné
kvitnúce rastliny. Názov Primula sa objavuje v
botanických spisoch už zo 14. storočia. Z rodu
prvosienok sa v našej Rajeckej doline bežne vyskytujú
prvosienka jarná (Primula veris), p. vyššia (P elatior),
vzácna je prvosienka holá. Vel'mi vzácne v našom.
regióne rastie p. pomúčená (Pfarinosa). Posledné dve
sú chránené zákonom. Niektoré druhy sa pestujú v
záhradkách ako okrasné v rôznych kultivaroch.
Prvosienka holá je trváca rastlina so stonkou
dorastajúcou až do 30 cm. Hrubé, mäsité, okrúhle až
obrátenovajcovité listy rastú v prízemnej ružici. Listy
sú celistvookrajové alebo tupozúbkaté s hladkým
povrchom, čím sa nápadne odlišuje od ostatných
prvosienok. Na vrchole byle vyrastajú žlté kvety v
jednostrannom okolíku. Voňavé kvety majú
zvonkovitý kalich so širokolievikovitou korunou
jasnožltej farby s rúrkou dÍžky 6 až 13 mm. Kvitne od
marca do konca júna, v závislosti na nadmorskej výške
a mikroklímy lokalít. Plodomje malá guľatá tobolka, z
ktorej vypadávajú vel'mi l'ahké semienka roznášané
vetrom.
Je to alpínska rastlina, na Slovensku sa
udržala hlavne na neprístupných skalách vo vyšších
pohoriach - Malá a Vel'ká Fatra, Chočské vrchy, a na
vápencoch Vysokých a Západných Tatier. V nižších
pohoriach ako sú Strážovské vrchy, sa vyskytuje v
štrbinách skalných stien, chladných mrazových
kotloch a vhodných severných expozíciách.
Prvosienka holá patrí medzi prvých osídl'ovatel'ov
holých vápencových skál. Nájdeme ju na skalných
vežiach nad Zbyňovom, známych pod názvom
"Baby", alebo na vrcholových bralách "Srnáku". Tieto
lokality sú vzácne pre svoju malú nadmorskú výšku
(600 - 800 m n.m.). V širšom okolí ju nájdeme na
Strážove i na Súl'ovských skalách. Najznámejší je v
našej oblasti výskyt v NPR Kl'ak na dolomitickom
vrchole (1352 m n.m.). Rastie tu v spoločnosti ďalších
klenotov našej prírody, ako sú horec Clusiov
(Gentiana clusii), iskerník alpínsky (Ranunculus
alpestris), soldanelka karpatská (SoldanelIa
carpatica), kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli) a
vel'a ďalších. Vytvárajú tu koncom mája nádhernú
zmes žltej s modrou, bielou, fialovou i červenou farbou
na zelenom koberci.

spoločenskom

ohodnocovaní chránených rastlín,
a drevín. Ohrozenie spočíva v
poškodzovaní turistami, zberom do herbárov, ako aj v
poškodzovaní a ničení jej biotopov zakladaním alebo
rozširovaním vápencovo-dolomitických lomov.
živočíchov

Literatúra:
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Z hl'adiska ochrany je označená ako ohrozená
so spoločenskou hodnotou 500,- Sk podľa vyhlášky Č.
93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a živočíchoch a o
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AUTORI CLANKOV
RNDr. Peter BITUŠÍK, CSc. (1957), absolvent PF UK v Bratislave, pracuje ako
vysokoškolský pedagóg na Fakulte ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene. Je členom Slovenskej zoologickej spoločnosti, Slovenskej entomologickej
spoločnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti.
Ing. Karol HULJAK (1956), absolvent SVŠT - EF v Bratislave. Je inšpektorom Slovenskej
inšpekcie životného prostredia v Žiline. Je členom gestorskej skupiny pre ochranu
vstavačovitých Slovenska.
Mgr. Danka MAJERČíKOVÁ (1973), vyštudovala na FF UK v Bratislave odbor archeológia,
história. Pracuje ako odborná pracovníčkav Mestskom múzeu Rajec.
PaedDr. Miloslav SMATANA, CSc. (1959), vyštudoval FF UK v Bratislave, pracuje v
Jazykovednom ústave SAV v Bratislave.

RESUME
The introductory article of this year' s issue informs us about the new collection of exhibits in the
Town museum. Danka Majerčíková, a historian, introduces them to us. You can find few of them
on the cover page.
Miloslav Smatanamakes us acquainted with the dialects ofRaj ec valley in its eighth part. Then on
you can find a very interesting Smatana's article about different surnames and nicknames in
Rajec. They have been a very important identificial family sign back then in history.
A reader may be interested in the alphabeticallist of the most frequent surnames and nicknames,
as well. Imagine, they have survived ages and are stilÍ used in Rajec and its district.
Peter Bitušík provides the most recent information about an occurence ofotter (Lutra lutra) at the
river Rajčanka. The river basin seems to be an important refugium of protected and endagered
species. But there are needed more data concerning its occurence, population density and ecology
in this territory.
Our well-known contributor, Karol Huljak, an expert in botanics, lets the readers know about
primrose (Primula veris) and its occurence in our locality.

Na záver...
pozorní čitatelia iste postrehli zmenu názvu nášho muzeálneho časopisu. Ťažko sa nám
lúčilo s "udomácneným" Spravodajom, ale podľa upozornenia Ministerstva kultúry SR sme
porušovali ustanovenia zákona o štátnom jazyku tým, že toto slovo nepatrí do spisovného
slovenského jazyka. Keďže zákon zaväzuje všetkých vydavateľov, museli sme náš časopis
premenovať na Spravodajcu mestského múzea.
oo.

... toto číslo sa vám dostáva do rúk práve v predvianočný čas. Vychutnajte si chvíle čítania
zaujímavých textov, ktoré sme sa snažili doplniť nostalgickými zábermi.
Aj keď sa takýto výtlačok rodí dosť ťažko, predsa sa snažíme, aby vychádzal aspoň na
dosiahnutej úrovni. Veľká vďaka patrí predovšetkým našim neúnavným prispievateľom, bez
ktorých by Spravodajca nemohol vychádzať.
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1. Jeden z nás sa musí

oženiť!

Veselohra v jednom dejstve od Alex. Vilhelma.
OSOBY:
p. Eugen Kullman
.
Vilem Krása f bratia profeSOri
p. Jozef Mišo
sl. Maria Hallá
Oršufa, jejich tetka
sl. Alojzia Ondrušová
Maria, jej chovanica

Vádav Krása \ .
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2. Slovenské piesne od Schneidera Trnovského'
spicva p. -Jozef Jakubek S doprovodom' klavíra.
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zábava.

Veselohra v jednom dejstve od Jozefa Štoibu.
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OSOBY:
PanI Mráziková Linka, je) dcéra PanI Reháková, je) švagrina
Julka, Jcj dcéra
Milan Rozkošný . Terka, služka p. Mrázikove)

tistý zisk "elluje sa na pamätnú dosku
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pokonanie, žart od Dr. Ivana Stodolu.

4. "Picknick" symfonia od Fritz SpindIera.
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sl. Anička Smatanová
sl. Klementina Milučká
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p. František Huliak
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Pozvánka na slávnosť, del'om ktorej bolo získanie
tabul'u Juraja Slotu - Rajeckého
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Pozvánka na zábavný večierok rajeckej mládeže
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