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1. Pri sociolingvistickej charakteristike jednotlivých jazykových rovín
rajeckého nárečia vychádzame z nasledujúcich predpokladov:

a) na prelome XIX. a XX. stor. fungoval v Rajci jazykový útvar, ktorý
z dnešného pohľadu označujeme ako pôvodnú formu rajeckého nárečia
(ďalej PFRN). Informácie o PFRN sme získali zo starších nárečových
výskumov (Pastrnek, Vážny), zachovaných starých nárečových textov,
z výsledkov výskumu atlasových projektov a pod.;

b) znaky PFRN sú vo väčšej či menšej miere prítomné aj v dnešnej, tzv.
formovanej podobe rajeckého nárečia (ďalej FPRN), a to vo všetkých
jazykových rovinách;

c) pri výskume súčasnej jazykovej situácie na nárečovom území je vhod-
né skĺbiť synchrónny pohľad na jednotlivé jazykové (nárečové) javy pri
komunikácii rozličných skupín obyvateľov (výsledky vlastných heuristic-
kych nárečových výskumov a sociolingvistickej dotazníkovej akcie) s diach-
rónnym hľadiskom (interpretácia výsledkov starších nárečových výskumov);

d) jednotlivé nárečové javy sme skúmali pomocou trojice základných
aspektov (a niektorých ich vzájomných kombinácií): generačného, terito-
riálneho a sociálneho, s dôsledným zameraním na špecifiká mapovaného
regiónu.

2. Hlavné hláskoslovné znaky PFRN

2.1. Vokalizmus

Pre vokalický systém PFRN sú charakteristické nasledujúce znaky:
— nestabilná situácia vo výskyte reflexov za pôvodné ort-, olt- s cir-

kumflexovou intonáciou (ráždžie, ražeň, lani, lakeť/rožd'žie, rožeň, vloňi,
lokec) a reflexov a, ä za pôvodné nosové (nazálne) f v krátkej pozícii po
labiálnych (menej po nelabiálnych) konsonantoch (mäso, päsť, päť, žriebä,
ďesäťlmaso, pase, pac, žriebä, dzesac);

— prítomnosť ia na mieste pôvodného nosového f v dlhej pozícii (viac,
piatek, robia);

T — jediná striednica e, ktorá vznikla zo starých jerov vokalizáciou vo
všetkých pozíciách (chrbet, buben, ven, ocet; de.ika, kotel; rež (raz), orel, ľen
(ľan); piesek, koňec, veňec, se mnu, že sebu, bete mňa a pod.);

— krátkym samohláskam zodpovedajú dlhé protiklady á, ó, é, ú, í, ich platnosť
majú aj dvojhlásky iá, ié auó, resp. vo (s v-ovým pernozubným komponentom);

— prítomnosť ia, ie (svieca, žiaľ, naľievá, naľial);
— v gén. pi. fem. je é za ie po tvrdých spoluhláskach (hodzinék, desék,

sľivék), po mäkkých ie {hrušiek, kožiek), é v gén. a dát. adjektív {dobrého,
dobrému, božieho, božiemu, dobrej, peknej) a v podobách susedéch, ková-
čéch, koláréch, Kavcéch, Mädovčíkéch a pod.;

— krátke e v slovesách žene, ňese, vľeče, veže, streže;
— v miestach prirodzenej dĺžky je ie, ia (smie, vie, smia, vedzia), e za

i v min. čase (robel, -a, -o, -i, hovorel, účel tiež zedel, spadel);
— e za o oproti strednej slovenčine (se, že, zedral, zebudzil, zezdal, ieb-

rák, chlapček, šúľek, pahoľek a pod.);
— fenologický využitá kvantita, neredukovaná platnosťou rytmického

zákona, podporovaná charakteristickou melodikou a intonáciou (bieli, čier-
ni, dáva) a pod.

2.2. Konsonantizmus

K hlavným typickým znakom konsonantického systému PFRN patrí:
— prítomnosť asibilácie vo všetkých pozíciách (idiece, dzeci, cichí,

ocec, kose, dzakovac, ca a pod.);
— zmena slabičného J z pôv. skupín tblt, tblt na u v pozíciách po všet-

kých spoluhláskach okrem perných p, b, v (duhí, dužoba, tustí, žuč, túsc
s tukom, suza a pod., okrem slov vlk, plní, mlčac);

— protiklad párov I — ľ, n — ň (blato, pól — ľudzia, veľkí; konskí,
buben, ľen — nedám, kone, slanina)

— neutralizácia v na f pred neznelými spoluhláskami a na konci slova
(hňef, krf,fčela,fták,fkotľe);

— dlhé í, ŕ (í sa vyslovuje mäkko: ví'ča, omí'zac; osmr'dzac, pr'ška, vŕšek);
— palatalizácia velár a s tým súvisiace zachovanie starých alternácií

(mančin, macošin, na lúče, v riece, v rúče, nože popri v ruke, nohe);
— výskyt dž (džubem, džgám, strídža, ráždžie)',
— prítomnosť skupín ŠČ-, čer- (ščascie, ščava, ščeká, čerieslo, čerebľa);
— časté elidovanie hlások h (dámjo = dám ho, chid'jo = chyť ho,

abjo - aby ho) a j (to vám je);
— zánik niektorých spoluhlások (najmä záverových zuboďasnových t,

d) medzi zuboďasnovými konsonantmi v spoluhláskových skupinách -stn-,
-stí-, -zdn-, žďň- (krsni ocec, ščasľiví, prázní, tĺžňoví) a pod.
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