


 Čičmany sú obec na Slovensku v okrese Žilina. Známe sú 

svojou zachovalou ľudovou architektúrou.

 Čičmany is a village and municipality in Žilina District in the 

Žilina Region of northern Slovakia. It is known as the first folk 

architecture reserve in the world (founded in 1977).



 O pôvode a vzniku obce existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o 

nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne o 

bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej 

polovici 14. storočia, hoci je možné i staršie prechodné osídlenie, 

zodpovedajúce záznamu „o novej ceste, ktorá vedie od osady Cziczman“ v 

listine z roku 1272 (…ad quandam viam novam qua itur ad possessionem

Cziczman…). Obyvatelia Čičmian sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, 

chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom bryndze. Názov 

Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do 

staroslovienčiny a znamená „usadlosť vo vrchoch - Vrchovany“. Tak sa 

dodnes nazýva miesto za kopcom Javorinka, kde sa nachádzajú zvyšky 

zrubových domov z osady Malé Čičmany.

 The first preserved reference to the village dates from 1272. After a great fire 

in 1921, the village was restored to its original appearance with generous 

contributions by the state. Until the mid-20th century, the village was a centre 

of sheep raising.



 ČIČMANY. Kultúrne leto v Čičmanoch vrcholí. Cyklus prázdninových 
víkendov pod názvom Remeslá a folklór uzavrie počas posledného 
augustového víkendu podujatie Z doliny do doliny v réžii Považského 
múzea (PM) v Žiline. Informovala o tom Adriana Brzáková, kultúrna 
manažérka PM. Ako ďalej uviedla: „V rámci neho svoju remeselnú 
zručnosť budú prezentovať členky spolku Živena zo Žiliny pod 
vedením Daniely Daníkovej.

 Timberet houses with ridge roofs, galleries and pointed or linear wall
decorations have been preserved in Čičmany. Of particular interest 
are the very specific white patterns which are painted on the 
exterior walls of the houses to decorate them. The local folk musik , 
special folk costumes and folk dances of the village have been 
preserved as well.



 Ľudový odev – kroj

Ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna a je z výtvarného 

hľadiska najpozoruhodnejší. Veľký podiel na hodnote a popularite 

čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou 

dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou a farebnou 

kompozíciou. Práve zo spôsobu ornamentálnej výzdoby i červeného 

vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa 

predpokladá balkánsky pôvod Čičmian. Starobylý ráz, ktorý si 

čičmiansky kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých 

dedín (Zliechov , Čavoj , Valaská Belá ), poslúžil etnografom ako 

model pre rekonštrukcia staroslovienskeho odevu.

 National costume .



 Fujara - "kráľovná medzi ľudovými nástrojmi" - je nástroj, ktorý nádherne 

baladicky rozpráva o hĺbkach ľudskej duše, radostiach, veselosti, starostiach, 

smútkoch a žiaľoch. Jej zádumčivý a mumľavý hlas, človekom vdýchnutá 

poézia, úžasným spôsobom dokáže vyjaviť tie najskrytejšie zákutia ľudských 

emócií a vnútorne pohladiť ducha.

 Dvojačka

 Dvojačka je dvojhlasnou kombináciou šesťdierkovej pastierskej píšťaly a 

koncovky. Hráč fúka zároveň do oboch nástrojov a prstami preberá na 

dierkach šesťdierovej píšťaly. Druhá bezdierová píšťala vytvára druhý hlas. 

Dvojačky vyrábam vo všetkých ladeniach v rozpätí od malej D-dur (dĺžka 

cca 28 cm) po dlhú D-dur (dĺžka cca 56 cm). Najobľúbenejšie sú ladenia G a 

A.

 Musical instruments


