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abstract:
Paulovičová  z.  2018:  Textiles  with  woven  decoration  from  the  „čilejkársky“ 

microregion  in  the  collections of  the Tekov museum  in levice. acta musei 
Tekovensis levice 11: 160 – 178.

 The study of materials is devoted to handmade home-made textiles from the 
„čilejkársky“ microregion, which refers to nine municipalities in the northern 
part of the Levice region, distinguished by their specific vernacular speech 
and traditional clothing. The data is the result of a study of the collection fund 
of the Tekovské museum in Levice, in which this group of textiles is currently 
represented in number of 144 pieces, making up over 11 % of the items in 
microregion in collection of the museum. Textile fabrics with woven decoration 
are divided according to the shape and function of the blankets (domestic fabric, 
part of clothing and transport), tablecloths, napkins, towels and sheets for pillows 
and duvets. For each group of textiles, the material, manufacturing procedures, 
appearance of decoration, period and cause of origin of the fabric were examined. 
The conclusion includes a summary of the set of cloth textiles from „čilejkársky“ 
microregion.

key words: home-made fabrics, blanket, tablecloth, towel, sheet for pillow, sheet for 
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ÚVOD

Čilejkársky mikroregión1 ležiaci v severnej časti okresu Levice tvorí deväť obcí 
(Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Nová Dedina2, Podlužany, Rybník, Starý 
Tekov, Tlmače, Veľké Kozmálovce), ktorých obyvatelia sa od obyvateľov susedných 

1 HoLboVá, Katarína. Súpis etnografických a regionálnych skupín na Slovensku - „čilejkári“. In 
Národopisné informácie, 1988, 2: 25 - 29; HoLboVá, Katarína & DaNo, Ján. Mikroregióny Levického 
okresu v 20. storočí. In Etnologické rozpravy, 1997, 1 - 2: 106 - 122; boTíK, Ján & SLaVKoVSKý, 
Peter (eds.). Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. bratislava : Veda, 1995, p. 75.

2 obec Nová Dedina vznikla spojením troch v minulosti samostatných obcí, a to Tekovskej Novej Vsi, 
opatovej a Gondova.
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obcí líšia špecifickým nárečím a tradičným odevom. Z etnologického hľadiska sú 
považovaní za etnografickú skupinu.3 V minulosti sa pri výskume viac pozornosti 
venovalo najmä čilejkárskemu odevu4, predovšetkým ženskému, ktorý prešiel v prie-
behu 20. storočia výraznými zmenami v materiáli i strihu a jeho každodenné nosenie 
je spojené s poslednou generáciou žien.

Etnografický fond Tekovského múzea v Leviciach5 (ďalej TMLv) uchováva vo 
svojich depozitároch i predmety z tohto mikroregiónu, ktoré v súčasnosti tvoria pri-
bližne jeho 10 %. Textílie s tkanou výzdobou z čilejkárskeho mikroregiónu sú doteraz 
zastúpené v počte 144 kusov, čo predstavuje vyše 11 % predmetov zo sledovanej 
3 boTíK, Ján & SLaVKoVSKý, Peter (eds.). cit. d., p. 75.
4 VaLENToVá, Viera (1.). Ľudový odev v Tekove. In Slovenský národopis, 1968, 3: 345 - 410; 

HoRNIaČIK, Ján. Rybník. Historicko-národopisná monografia, Komárno : KT Komárno, 2010, 327 pp; 
HoLboVá, Katarína. Dekoratívny prejav na ženských živôtikoch tradičného ženského „čilejkárskeho“ 
odevu. In Etnologické štúdie, 1998, 6: 49 - 67.

5 Fond obsahuje takmer 13 tisíc zbierkových predmetov.

obr. 1. Mapa čilejkárskeho mikroregiónu. autor: Zuzana Paulovičová, 2017.
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oblasti. Pri použití triedenia podľa E. Markovej6 ich môžeme zaradiť medzi bytové, 
hospodársko-osobné a hospodársko-bytové textílie.

Textílie zo sledovanej oblasti sme rozdelili podľa formy a funkcie na plachty 
(bytová textília, súčasť odevu i transportný prostriedok), obrusy, obrúsky, uteráky 
(s bohatou tkanou výzdobou môžeme zaradiť medzi bytové i hospodárske textílie) 
a obliečky na vankúše a periny. Toto delenie vychádza z roztriedenia textílií v rámci 
depozitára múzea a ich uloženia.

Cieľom tejto materiálovej štúdie bolo zistiť obdobie a dôvod vzniku vybraných 
predmetov zo sledovanej oblasti, identifikovať materiál a techniky výroby a výzdoby 
tkanín a na základe týchto údajov, spolu s údajmi o farebnosti výzdoby charakterizo-
vať skupinu textílií z fondu TMLv.

Vďaka podkladom k dokumentom určeným do komisie na tvorbu zbierok múzea 
z 2. polovice 70. a z 80. rokov 20. storočia7, ktoré sú uložené na etnografickom oddele-
ní múzea, máme k niektorým textíliám podrobnejšie informácie. U väčšiny zo 42 osôb 
(35 žien a 7 mužov), ktoré tieto predmety darovali alebo odpredali múzeu, je uvedený 
rok narodenia, prípadne sobáša. Známy je aj predchádzajúci majiteľ či výrobca tkanej 
textílie a prípadne i dôvod jej zhotovenia. Vďaka týmto údajom môžeme uviesť, že 
väčšina posledných majiteliek textílií, ktoré sa narodili pred 1. svetovou vojnou, si ich 
vyrábala do vlastnej výbavy sama, prípadne za pomoci matky alebo sestier. Väčšina 
tých, ktoré sa narodili v medzivojnovom období uviedla, že textílie pre ne utkali ich 
matky, alebo ich po nich, prípadne po starých matkách či svokrách zdedili.

Tkaním zdobené textílie boli súčasťou výbavy dievok zo sledovanej oblasti pri-
bližne do 30. – 40. rokov 20. storočia.8 V tomto období bol vo výbave aj textil zdobený 
vyšívaním (napr. ozdobné uteráky nazývané uteráče9) a ozdobné obliečky na vankúše 
zdobené textilnými aplikáciami a sklenenými perličkami. V 50. rokoch 20. storočia si 
už dievky chystali kupovanú výbavu.10

Prenášanie výbavy z rodičovského domu nevesty do domu ženícha bolo súčasťou 
svadobného obradu (obr. č. 2). Podľa správy učiteľa zo Starého Tekova z roku 1927 sa 
dozvedáme, že: „Nevesty sa pri svadbe podľa toho cenia, koľko vankúšov prinášajú 
do domu a ako sú zdobené. Chudobnejšie, aby neutratili na cti aj s vypožičanými 

6 MaRKoVá, Ema. Slovenské ľudové tkaniny. bratislava : Veda, 1976, p. 91 - 107.
7 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM Leviciach - etnografia r. 1975 - 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach; Evidencia materiálov 
z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 173/2017, Podklady k zbierkovému fondu TM v Leviciach - 
etnografia r. 1980 - 1995. In: Tekovské múzeum v Leviciach.

8 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach - etnografia r. 1975 - 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach; Evidencia materiálov 
z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 173/2017, Podklady k zbierkovému fondu TM v Leviciach - 
etnografia r. 1980 – 1995. In: Tekovské múzeum v Leviciach.

9 Jediný datovaný vyšívaný ozdobný uterák (evidenčné číslo (ďalej ev. č.) 2831/E) v zbierkach múzea je 
z roku 1933. Podľa údajov na dokumentačných kartách môžeme aj ostatné vyšívané ozdobné uteráky 
zaradiť do 2. štvrtiny 20. storočia.

10 Rozhovor s annou Ivanickou, Hronské Kľačany č. 601.
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vankúšmi prichádzajú, potom ich vracajú.“.11 Rozália balúchová z Čajkova (naro-
dená 1908 v Hronských Kosihách) uviedla, že mala vo výbave 12 ozdobne tkaných 
vankúšov, 3 ozdobné uteráky, 1 ozdobne tkaný obrus (stolovka) a 3 plachty s tkanou 
výzdobou, ktoré slúžili ako ochrana v nepriaznivom počasí. Do výbavy si ich chystala 
sama vo veku 18 až 20 rokov, čiže približne v rokoch 1926 až 1928.12 Výbavu Mar-
gity Gajdošovej z Čajkova (narodená 1905 v Gondove, dnes súčasť Novej Dediny) 
tvorilo 16 ozdobne tkaných obliečok na vankúše, 1 obliečka na perinu (duchnu), 
1 kútna plachta (keťiežová plachta), 3 plachty s tkanou výzdobou, 3 ozdobné uteráky 
a 1 ozdobne tkaný obrus. Textílie si do výbavy chystala spolu so sestrou, keď mala 
približne 16 rokov, čiže okolo roku 1921.13

Textílie s tkanou výzdobou, ktoré sa nachádzajú vo fonde múzea, vznikli v období 
od konca 19. až do 2. tretiny 20. storočia. Základná tkanina je utkaná z bavlnených a 
konopných nití prírodnej farby alebo konopno-bavlnených nití, a to buď v plátnovej14 
alebo keprovej väzbe15, pričom osnovná niť je vždy bavlnená a útková konopná. 
Ripsová väzba (dupľík)16 je použitá na vytvorenie dekóru na textíliách plátnovej 
i keprovej väzby. Menej sa vyskytuje piketová väzba17. Z výzdoby sú zastúpené geo-
metrické i rastlinné motívy a ich vzájomné kombinácie. Máme zachytené aj niektoré 
ich pomenovania (obr. č. 3): krivičke/krivinke (krokvy18), stromke (ďatelinka trojka19), 
na hviezďi, na ruže. Ženy ich vytvárali dvíhanými väzbami, ako je preberanie20 
a brožovanie21 a používali na to farebné bavlnené nite. Najviac zastúpenými farbami 

11 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 175/2017, Materiál z výskumu – etnografia 
– Starý Tekov. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 228.

12 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 081 – 082.

13 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 065.

14 Základná väzba, kde útková niť viaže každú druhú niť (pozri: MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 230.).
15 Základná väzba. V skúmanej lokalite sa používal štvorväzný keper, ktorý sa vytváral striedaním vždy 

štyroch osnovných a štyroch útkových nití v rôznom previazaní, ktoré sa stále opakuje a tým sa vytvára 
uhlopriečne riadkovanie (pozri: <http://sk.texsite.info/Keprov%C3%a1_v%C3%a4zba>. Dostupné 
online dňa 19. 4. 2017). Keprovou väzbou boli tkané vankúše a periny.

16 Ripsová väzba je odvodeninou plátnovej väzby s charakteristickými vrúbkami, ktoré idú v smere osnovy 
(pozri: MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 230.).

17 Piket (fr.) je tkanina, ktorá má na lícovej strane väzbu a výplnkovým útkom vytvorený efekt podobný 
stehom, a to alebo ako vrúbkovanie alebo ako geometrické obrazce (pozri: <https://sk.wikipedia.org/
wiki/Piket>. Dostupné online dňa 19. 4. 2017). V zbierkach múzea máme z tohto mikroregiónu len dva 
predmety, ktoré sú tkané v piketovej väzbe. Sú to obrusy, ktorých výrobu môžeme datovať do 2. štvrtiny 
20. storočia.

18 MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 265 – 266. Popisy k obrazovej prílohe č. 72 – 77.
19 MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 265 – 266. Popisy k obrazovej prílohe č. 72 – 77. ako E. Marková uvádza, 

tento vzor je typický pre oblasť Tekova, kam sledovaná oblasť patrí.
20 Preberanie patrí medzi väzby odvodené dvíhaním, kedy vzniká vzor tak, že vzorovacie nite ležia 

nad väčším počtom osnovných nití cez celú šírku tkaniny ponad útkové nite základnej väzby (pozri: 
MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 57 – 58.).

21 brožovanie taktiež patrí medzi väzby odvodené dvíhaním. Je podobné preberaniu, no pri tejto väzbe sa 
vzorovacie nite pohybujú v rámci jedného motívu, čiže sú zatkané medzi určitými osnovnými niťami. 
Taktiež sa táto väzba nazýva aj vyšívanie pred brdom (pozri: MaRKoVá, Ema. cit. d., p. 61, 228.).
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výzdoby je červená, čierna a ich kombinácia. Menej sa vyskytujú aj iné farby, a to 
najmä na ozdobných uterákoch, pri väčšine ktorých vieme ich vznik datovať do 2. 
štvrtiny 20. storočia22. Kompozícia výzdoby pretkávaného textilu sa sústreďuje buď 
v pásoch po celej ploche tkaniny, na jej koncoch, alebo po obvode a je tvorená útkovou 
niťou. Na vankúšoch je sústredená v strede pásu tkaniny po celej jeho šírke a zošitím 
do tvaru obliečky vytvára ozdobné čelo.23

batohové plachty (hospodársko-osobné, resp. transportno-osobné textílie)
V sledovanej oblasti môžeme do tejto skupiny zaradiť plachty z troch šírok plát-

na – pôl24, s tkanou výzdobou, ktoré sa nazývali batohové plachty alebo plachty na 

batoh. Používali sa nielen na transport zelených krmovín (zeľinu), ale aj ako osobná 
textília. Ženy ich nosili do dažďa, do kostola, keď išli na svadbu, či kršťiny, alebo 
mimo obce.25 Margita Gajdošová z Čajkova (narodená 1905 v Gondove) a Rozália 
balúchová z Čajkova (narodená 1908 v Hronských Kosihách) si takéto plachty do 
vena utkali po tri.26

V zbierkach múzea je zaevidovaných 20 takýchto plachiet. Všetky sú z troch pôl 
plátna a výzdobu majú sústredenú v pásoch po celej svojej ploche. Na plachtách s ev. 
č. E7003, E10792 a E10894 je jednoduchý geometrický motív pozostávajúci z dvojice 
či trojice červených pásov a na plachte s ev. č. E10907 je motív pozostávajúci z trojice 
fialových pásov. Plachty sú z konopnej a konopno-bavlnenej textílie plátnovej väzby. 
Tri z nich sú nepoužité. V takýchto jednoducho zdobených plachtách sa podľa údajov 
od posledných majiteliek prenášali krmoviny a ťažšie predmety.27 Vznik plachiet 
s červenou tkanou výzdobou môžeme datovať do 30. rokov 20. storočia, plachtu 
s fialovou výzdobou utkala okolo roku 1968 Rozália Pastierovičová z Gondova.28

Plachty so zložitejšou tkanou výzdobou (16 kusov) sú z bavlnenej textílie plát-
novej väzby a sú zdobené preberaním, ripsom a ich kombinovaním. Takmer všetky 
22 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach; Evidencia materiálov 
z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 173/2017, Podklady k zbierkovému fondu TM v Leviciach – 
etnografia r. 1980 – 1995. In: Tekovské múzeum v Leviciach.

23 MaRKoVá, Ema. cit. d., 446 pp.
24 Pola je šírka pásu plátna, ktorá závisela od veľkosti krosien. Pri skúmanom textile sa pohybuje v rozmedzí 

od 40 do 55 cm.
25 V. Valentová vo svojej štúdii o ľudovom odeve v Tekove uvádza ako jeden typ vrchného odevu plachťičku, 

ktorá bola zošitá s dvoch pôl bavlneného alebo konopno-bavlneného plátna, zdobenú jednoduchou 
červenou alebo tmavomodrou prietkou (jednofarebná alebo dvojfarebná stáčaná útková niť) usporiadanou 
v pásoch, neskôr zdobenú preberaním. V 2. polovici 20. storočia, keď tento typ vrchného odevu vystriedal 
dáždnik (parazól) a pršiplášť, sa plachťička používala na nosenie bremien na chrbte. Tento typ tkaniny sa 
však v zbierkach múzea nenachádza, preto ani nie je v príspevku zaradený. (VaLENToVá, Viera (1.). 
cit. d., p. 345 – 410.).

26 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 065, 081 – 082.

27 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach - etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 074.

28 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 173/2017, Podklady k zbierkovému fondu 
TM v Leviciach – etnografia r. 1980 – 1995. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 113. Taktiež uvádza, 
že posledný krát videla tkať v Gondove u Števkov okolo roku 1972, kde tkali koberce (pokrovce).
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sú kávané čiernou niťou, okrem plachty ev. č. E10793, ktorá je pretkávaná červenou 
niťou. Výzdobu tvoria rôzne varianty krokiev, ďatelinka trojka, hviezdy kombinované 
s ružami, kvety s listami, šachovnicový vzor a vzory odvodené z obliečok na vankúše 
(obr. č. 6). Ich vznik môžeme datovať až do začiatku 30. rokov 20. storočia.

keťiežové plachty
V zbierkovom fonde múzea sa nachádza 16 plachiet s tkanou výzdobou, ktoré sa 

v tomto regióne nazývali keťiežové alebo aj keťiažové (obr. č. 4). Sú to reprezentatívne 
bytové textílie. Toto pomenovanie dostali podľa starohorskej paličkovanej čipky 
zvanej keťiež, ktorá sa vkladala medzi poly plátna a našívala sa aj na oba kratšie konce 
plachty.29 Takáto plachta bývala vo výbave iba jedna. bola ňou prikrytá truhlica s vý-
bavou nevesty pri prevoze do domu ženícha.30 Tá istá plachta slúžila do konca 1. tretiny 
20. storočia, keď ženy rodili doma, na oddelenie rodičky od ostatných členov rodiny.31 
Po strate tejto funkcie sa používala na postielanie postele na spôsob komárno.32

Keťiežové plachty, ktoré sa nachádzajú v múzeu, sú z dvoch, prípadne troch pôl 
bielej bavlnenej textílie plátnovej väzby. Takmer všetky majú poly spojené pásmi 
strojovej čipky (obr. č. 4), na plachte s ev. č. E10795 je doplnená bielo-modrou 
továrenskou stuhou. biela továrenská čipka je našitá aj na kratších koncoch týchto 
plachiet. Výnimkou je plachta s prírastkovým číslom (ďalej prír. č.) 354/77, na ktorej 
sú poly plátna spojené bielou, ručne paličkovanou čipkou. biela ručne paličkovaná 
čipka je aj na jej kratších koncoch.

Výzdoba je spravidla tvorená ripsom a dvíhanými väzbami ako preberanie 
a brožovanie, na plachte s prír. č. 196/77 je tkaná výzdoba kombinovaná s vyšívanou. 
Umiestnenie výzdoby na plachtách je v priečnych pásoch na oboch koncoch symetric-
ky, v menšej miere asymetricky. Na plachte s prír. č. 227/77 sa výzdoba nachádza aj 
pozdĺž pôl a na jednom konci je krížikovým stehom vyšité meno majiteľky.33 Tkaná 
výzdoba je prevažne červeno-čierna, na plachtách s prír. č. 144/78 a ev. č. E9588 
čierna a na plachte ev. č.  E9789 je fialovo-modrá.

Motívy, ktoré sú na týchto plachtách zastúpené, sú brožované a vyšívané hviezdy 
a preberané krokvy, ďatelinka trojka, hviezdy, ruže a ďalšie motívy, ktoré sú prebrané 
z tkaných vzorov obliečok na vankúše (obr. č. 5).
29 VaLENToVá, Viera (1.). cit. d., p. 392.
30 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému 

fondu TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 065; Evidencia 
materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 175/2017, Materiál z výskumu – etnografia – Starý 
Tekov. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 228.

31 Vychádzam z údajov z: Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady 
k zbierkovému fondu TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 
078, ktorá sa vydávala v roku 1923. Mala ju ešte na posteli, keď sa zľahla – išla rodiť.

32 Na rovné čelá postele sa uložili dve laty, cez ktoré sa prehodila keťiežová plachta. Na ňu sa poukladali na 
vysoko vankúše v obliečkach s tkanou výzdobou. Spávalo sa pod touto konštrukciou, ktorá sa nazývala 
komárno (pozri: VaLENToVá, Viera (2.). cit. d., 79 – 106.).

33 Túto plachtu vyrobila Viktória Stribulová, ktorá sa narodila okolo roku 1890 v Čajkove. Múzeum ju 
získalo od jej dcéry Márii Hraškovej, ktorá ju po matke zdedila. Evidencia materiálov z výskumu, SoČ 
a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 
1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 093.
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Na koncoch je výzdoba doplnená jedným i viacerými radmi ažúrovej výšivky 
hrachovinky, štepovaním bielou niťou na širšom leme, ktorý je ukončený čipkou. 
Vznik všetkých keťiežových plachiet môžeme časovo zaradiť od začiatku až do 40. 
rokov 20. storočia.

stolovky
V zbierke múzea sa zo skúmanej oblasti nachádza 19 kusov stoloviek (obrusov), 

ktoré zaraďujeme medzi bytové textílie. Ušité sú z dvoch pol bavlnenej, prípadne ko-
nopno-bavlnenej textílie plátnovej väzby, v prípade obrusov ev. č. E10861 a E10865 
je použitá piketová väzba (obr. č. 7). Medzi polami niektorých obrusov34 je všitá čipka 
alebo stuha. Výzdoba je najčastejšie sústredená v pásoch na oboch koncoch. No na ob-
rusoch ev. č. E9590 a E10861 je umiestnená aj na vonkajších stranách pol a na obruse 
ev. č. E10868 je tkaný jednoduchý lineárny vzor po celej ploche, ktorý je na koncoch 
zhustený. Väčšina týchto textílií je ukončená podhnutím rôznej hrúbky a v niektorých 
prípadoch doplnená vyšitou hrachovinkou. obrusy ev. č. E10827 a E10859 sú ukon-
čené bielou háčkovanou čipkou a obrus s ev. č. E9590 je po celom obvode ozdobený 
viazanými strapcami (obr. č. 8 a 9).

Farebnosť tkanej výzdoby je väčšinou červená a čierna, a to buď samostatne, alebo 
vo vzájomnej kombinácii. No v zbierkovom fonde múzea sú aj obrusy s inou fareb-
nosťou, kde je použitá rôzna kombinácia farieb ako modrá, fialová, ružová či zelená35. 
Výzdoba je tvorená ripsom, preberaním a brožovaním. Je v podobe jednoduchých 
pásov, šachovnice, variant krokiev, ďatelinky trojky, hviezd, ruží a kvetov s listami. 
Najstaršie obrusy sú z prelomu 19. a 20., resp. začiatku 20. storočia, vznik zvyšných 
môžeme datovať do 1. polovice 20. storočia. Slúžili na prikrytie stola vo všedný 
i sviatočný deň, avšak obrusy na sviatok boli ozdobnejšie.

obrúsky
Zo skúmanej oblasti máme v zbierkovom fonde tento typ bytových textílií zastú-

pený 2 kusmi. oba sú z jednej poly plátna, ktorá je na oboch koncoch ukončená jedno-
duchým podhnutím. obrúsok ev. č. 3364/E je z bavlnenej textílie plátnovej väzby. Na 
oboch koncoch sú plátnovou väzbou tkané viacfarebné pásy (modrá, zelená, červená) 
rôznej hrúbky. obrúsok ev. č. 3341/E je z konopno-bavlnenej textílie plátnovej väzby. 
Zdobený je na oboch koncoch bavlnenou prietkou36 (obr. č. 10). oba obrúsky si do 
vlastnej výbavy utkala Rozália Vetorová, rod. boldišová (narodená 1907 v Tekovskej 
Novej Vsi37) po roku 1921.38 Slúžili na vystlanie ošietky39.

34 obrusy ev. č. E9590, E10827, E10859, E10861 a E10866.
35 obrusy ev. č. E10861, E10863, E10865 a E10866.
36 Prietka je jednofarebná alebo dvojfarebná stáčaná útková niť.
37 Tekovská Nová Ves, v minulosti samostatná obec, je dnes súčasť Novej Dediny.
38 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 074.
39 Ošietka je nádoba upletená zo slamy, ktorá mala v skúmanej oblasti miskovitý tvar so šikmými alebo 

mierne klenutými stenami, ktoré sa smerom k ústiu rozširovali. Používala sa na dokysnutie chlebového 
cesta a získanie príslušného tvaru hotového chleba.
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uteráky a uťeráče
Uteráky v zbierke múzea sú dvojaké, a to na každodenné a príležitostné použitie 

(uťeráče). oba typy textílií sú z jednej poly plátna. Uterákov na každodenné použitie, 
čiže na utieranie tváre, rúk a tela, ktoré sa radia k bytovým textíliám, máme 11 kusov. 
Sú z  konopno-bavnenej i bavlnenej textílie plátnovej väzby a zdobené symetricky 
i asymetricky jednoduchou lineárnou tkanou výzdobou na oboch koncoch, jeden 
uterák má zdobený iba jeden koniec. Tri uteráky40 sú na jednom konci ukončené 
strapcami z osnovných nití (obr. č. 11).

Uťeráče (28 ks) s bohatou tkanou výzdobou môžeme zaradiť medzi bytové 
i hospodárske textílie. Pri prevážaní nevesty do domu ženícha býval takýto uterák 
umiestnený vo fioku (zásuvke) kasňi (skrine), aby bolo vidieť, že ho nevesta má.41 Tiež 
býval súčasťou interiéru prednej izby a býval zavesený pod zrkadlom, ktoré viselo 
medzi oknami.42 Používal sa pri sviatočných príležitostiach v rámci zvykov a obradov 
životného cyklu človeka. Pretkávaný farebnými niťami sa používal na zakrytie kmot-
rovského koša s jedlom, keď sa išlo na svadbu, šestonedieľke alebo na krst (hospodár-
ska funkcia).43 Uterákom, ktorý bol pretkávaný čiernou niťou, sa zakrývalo zrkadlo 
v miestnosti, kde bol vystretý mŕtvy.44 Už spomínaná Rozália balúchová z Čajkova 
mala vo výbave 3 ozdobné uteráky, z toho 2 miešané.45

Výzdoba je na nich komponovaná v pásoch po celej šírke poly a na oboch koncoch 
najmä asymetricky, pričom niekedy zaberá takmer celú dĺžku uteráka, takže v strede 
dĺžky je len úzky pás nezdobenej tkaniny. asymetria spočíva v nerovnakom počte 
pásov na oboch koncoch a rôznosti výzdoby, hrúbky samotných pásov, či v rôznom 
ukončení oboch koncov konkrétneho uteráka.

Výzdoba je tvorená preberaním, brožovaním a ripsom, a tak ako na predchá-
dzajúcich textíliách, aj tu sú použité geometrické a rastlinné motívy. Majú podobu 
stáčaných dvojfarebných prietok, rôznych variant krokiev, ďatelinky trojky, hviezd, 
ruží a šachovníc a ornamentov odvodených z tkaných obliečok na vankúše. Na 
niektorých uterákoch46 je výzdoba doplnená krížikovou výšivkou, ktorou je vyšité 
meno majiteľky, v niektorých prípadoch doplnené datovaním a najmä rastlinnými 
motívmi. Farebnosť je čierna, červeno-čierna a rôznofarebná, pričom pridávanie rôzne 
sfarbených nití najviac vidieť od 20. rokov 20. storočia. Vznik uterákov s tradičnou 
farebnosťou, ktoré sa v múzeu nachádzajú, môžeme časovo zaradiť až do začiatku 40. 
rokov. 20. storočia.
40 Uteráky ev. č. 3320/E, 3321/E a 3322/E.
41 HoRNIaČIK, Ján. cit. d., p. 194.
42 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 074.
43 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 078.
44 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 082.
45 Pravdepodobne je tým myslená farebnosť uterákov. Podľa nejasného zápisu v prameni by mohlo ísť aj 

o konopno-bavlnenú základnú tkaninu, z ktorej boli uteráky utkané, no pri tomto type uterákov je skôr 
pravdepodobné, že sa na ich výrobu používali iba bavlnené nite.

46 Uteráky ev. č. 2599/E, 2809/E, 2812/E, 2813/E, 2819/E, 2821/E, 2823/E, 2828/E a 2829/E.
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Ukončenie uterákov bolo rôzne. Jedny sú ukončené na jednom konci viazanými 
strapcami z osnovných nití, prípadne našitou čipkou a na druhom konci sú podhnuté 
a prešité, niektoré majú pod pevným okrajom alebo pod strapcami či čipkou vyšitú 
hrachovinku47. Ďalšie sú ukončené na jednom konci inými strapcami alebo čipkami 
ako na opačnom konci48 alebo rovnakými strapcami alebo čipkami na oboch kon-
coch49. aj na niektorých z týchto uterákov sa pod strapcami, resp. čipkou nachádza 
hrachovinka. Uterák ev. č. 2897/E je ukončený na oboch koncoch podhnutím a zašitím 
(obr. č. 12 – 14).

obliečky na vankúše
ozdobne tkané vankúše bývali pri prenášaní nevesty poukladané na truhlici a ich 

množstvom a výzdobou sa prezentovalo jej bohatstvo a šikovnosť.
aby bola tkanina pevná, obliečky na vankúše (tak isto aj na periny) sa tkali v ke-

provej väzbe. Tkanina bola buď čisto bavlnená alebo konopno-bavlnená. Tam, kde 
sa v útku použili aj konopné nite, sa tkalo tak, že sa začínalo a končilo konopným 
útkom. Na stred tkaniny sa použil bavlnený útok. Výzdoba bola po celej dĺžke tkaniny, 
pričom smerom k jej stredu sa zhusťovala. Následne sa tkanina v polovici dĺžky prehla 
a na dlhších stranách zošila. Tak vzniklo na vankúši zdobené čelo, ktoré pri postielaní 
ukladali na vonkajší okraj postele.

V zbierkach múzea máme zo sledovanej oblasti 45 kusov obliečok na vankúše 
s ozdobne tkaným čelom, pričom najstaršie sú z konca 19. až začiatku 20. storočia 
a najmladšie sú z 20. až 30. rokov 20. storočia. Na všetkých je tkaná výzdoba tvorená 
keprom, preberaním a ripsom, pričom je použitý geometrický (široké a tenké pásy, va-
rianty krokiev, hviezdy) i rastlinný ornament (napr. ďatelina trojka, ruže). Farebnosť 
sa drží farieb čiernej a červenej a ich kombinácie (obr. č. 15).

obliečky na duchny
Druhú najmenšiu skupinu zbierkových predmetov zo sledovanej oblasti, ktoré sa 

nachádzajú v zbierkovom fonde múzea, tvoria obliečky na duchny (periny) (6 ks). 
Všetky sú utkané z bavlnených nití v keprovej väzbe. Väčšina je zošitá z piatich pôl 
textílie, pričom jedna pola je po dĺžke prehnutá a tvorí tak súčasne vrchnú i spodnú 
stranu periny. obliečka prír. č. 3502 je zošitá zo šiestich pôl, a to tak, že krajné poly 
sú v polovici dĺžky prehnuté a tvoria súčasne spodnú i vrchnú stranu periny. Rozália 
balúchová uvádza, že po 2. svetovej vojne použila na perinu časť ozdobných obliečok 
na vankúše, ktoré si okolo roku 1928 utkala do výbavy.50

Všetky obliečky na periny sú zdobené v pásoch po celej svojej ploche, pričom na 

47 Uteráky ev. č. 2598/E, 2599/E, 2600/E, 2802/E, 2803/E, 2805/E, 2809/E, 2811, 2812/E, 2817/E, 2823/E, 
2824/E.

48 Uteráky ev. č. 2813/E, 2814/E, 2819/E, 2829/E.
49 Uteráky ev. č. 2801/E, 2804/E, 2810/E, 2815/E, 2818/E, 2820/E, 2821/E, 2822/E, 2825/E, 2827/E 

a 2828/E.
50 Evidencia materiálov z výskumu, SoČ a diplomových prác, č. 172/2017, Podklady k zbierkovému fondu 

TM v Leviciach – etnografia r. 1975 – 1979. In: Tekovské múzeum v Leviciach, č. 081. Táto perina sa 
v zbierkovom fonde múzea nenachádza.
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obliečke ev. č. E10737 sa vyskytuje na všetkých polách rovnaká tkaná výzdoba tvo-
rená červenými niťami. Zvyšné obliečky sú ušité z pôl, ktoré nie sú rovnako zdobené. 
Majú po dve poly s  jednoduchou červenou lineárnou výzdobou a na zvyšných polách 
je táto výzdoba zložitejšia a je tvorená buď červenou alebo červenou a čiernou niťou.

Tkaná výzdoba je tvorená preberaním a ripsom, pričom je použitý geometrický 
(pásy rôznej hrúbky, varianty krokiev, ornamenty odvodené z obliečok na vankúše, 
hviezdy) a rastlinný ornament (ďatelina trojka). Ich vznik môžeme datovať do konca 
19. až 30. rokov 20. storočia.

ZáVER

Pri skúmaní predmetov zo sledovanej oblasti, ktoré sa nachádzajú v zbierkach 
múzea, sme zistili, že ich vznik môžeme datovať do obdobia od konca 19. až do 2. 
tretiny 20. storočia, pričom najmladšia textília vznikla približne v roku 1968. Textílie 
zo skúmaného súboru si utkali samotné majiteľky do vlastnej výbavy, prípadne boli 
dedičstvom po matkách, svokrách a starých matkách majiteliek (majiteľov). Ďalej 
sme zistili, že prevládajú bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe. Výnimkou sú obliečky 
na vankúše a periny, ktoré sú kvôli pevnosti väzby utkané výlučne v keprovej väzbe.

Výzdoba je tvorená geometrickými i rastlinnými motívmi a ich vzájomnými kom-
bináciami. Motívy mali lokálne pomenovania, ktoré vychádzali z podoby geomet-
rických útvarov a rastlín, ktoré zobrazujú. Motívy sú vytvárané dvíhanými väzbami 
a ripsom, z farieb prevládajú červená, čierna a ich kombinácie. od 20. rokov 20. 
storočia k nim pribúdajú aj iné farby. Kompozícia výzdoby sa sústreďuje v pásoch po 
celej šírke tkaniny. Pásy sú komponované buď v ploche pásu tkaniny, na jeho koncoch 
alebo v jeho strede.

Je veľmi pravdepodobné, že možnosť zvýšiť počet takýchto predmetov v zbierko-
vom fonde múzea klesá najmä so znižujúcim sa počtom dnes 80 až 90-ročných žien, 
ktoré vo svojich domácnostiach ešte uchovávajú textílie zdedené po svojich matkách, 
svokrách a starých matkách. bohužiaľ už majú málo informácií o technikách výzdoby 
týchto textílií a preto sú veľmi cenné údaje získané v 2. polovici 70. rokov a v 80. 
rokoch 20. storočia od posledných majiteliek predmetov navrhovaných do komisie 
na tvorbu zbierkových predmetov.
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obr. 3. Ukážky tkanej výzdoby – 1. krivinke (rôzne varianty), 2. stromke, 3. na hviezďi a 4. na 
ruže alebo kvietki s ľístkami. Foto: Zuzana Paulovičová, 2017.

Obr. 4. Keťiežová plachta ev. č. E9583, z troch pol bavlneného plátna, zdobená tkanou výzdo-
bou krivinka a na hviezďi. Časti plachty sú spojené zošitím so strojovou čipkou. Rozmer 
plachty: 167 cm x 239 cm. Foto: Ján Kassai, 2014.
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obr. 5. Časť tkanej výzdoby z obradovej plach-
ty prír. č. 111/78, ktorý je odvodený 
z tkaných obliečok na vankúše. Foto: 
Zuzana Paulovičová, 2017.

obr. 6. Ukážky tkanej výzdoby na vybraných 
batohových plachtách. Foto: Zuzana 
Paulovičová, 2017.
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Obr. 7. Obrus stolovka ev. č. E10865 v piketovej väzbe. Rozmer obrusu: 112,3 cm x 87 cm. 
Foto: Ján Kassai, 2016.

Obr. 8. Obrus stolovka ev. č. E10827 z dvoch pol bavlneného plátna, spojené háčkovanou čipkou 
a s obrubou s háčkovanej čipky. Rozmer obrusu: 146 cm x 95 cm. Foto: Ján Kassai, 2016.
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Obr. 9. Obrus stolovka ev. č. E9590 z dvoch pol bavlneného plátna, zdobený po obvode. Poly 
spojené strojovou čipkou a viazanými strapcami po obvode. Rozmer obrusu: 170 cm x 
127 cm. Foto: Ján Kassai, 2014.

obr. 10. Dvojfarebná prietka votkaná do obrúska ev. č. 3341/E z  konopno-bavlneného plátna. 
Foto: Ján Kassai, 2010.
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obr. 11. Uterák na každodenné použitie ev. č. 3322/E z  konopno-bavlneného plátna s jednodu-
chou červenou geometrickou tkanou výzdobou a strapcami z osnovných nití. Rozmer 
uteráka: 100,5 cm x 67 cm. Foto: Ján Kassai, 2010.

obr. 12. ozdobný uteráč ev. č. 2812/E s čiernou tkanou výzdobou, vyšívaný krížikom a ukončený 
na jedom konci s viazanými strapcami z osnovných nití, na druhom hrachovinkou. Datova-
ný rokom 1925. Rozmer uteráka: 103 cm x 44 cm (bez strapcov). Foto: Ján Kassai, 2013.
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obr. 13. ozdobný uteráč ev. č. 2828/E s farebnou tkanou výzdobou, farebne vyšívaný krížikom 
a na oboch koncoch ukončený viazanými strapcami. Rozmer uteráka: 98,5 cm v 50 cm 
(bez strapcov). Foto: Ján Kassai, 2013.

obr. 14. ozdobný uteráč ev. č. 2897/E s čiernou tkanou výzdobou a ukončený na oboch koncom 
podhnutím a zašitím. Rozmer uteráka: 80,5 cm x 54 cm. Foto: Ján Kassai, 2010.
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obr. 15. Ukážky tkanej výzdoby na vybraných 
obliečkach na vankúše. Foto: Zuzana 
Paulovičová, 2017.

obr. 16. Tkaná výzdoba na obliečke na perinu 
prír. č. 33/64 nachádzajúci sa na troch 
polách z piatich. Rozmer obliečky: 170 
cm x 120 cm. Foto: Zuzana Paulovičová, 
2017.


